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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
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Jalkaväen tarkastaja 
kenraalimajuri P Multanen 

UUDISTUVA 
JALKAVÄKI 

Kehityksestä, joka jalkarväessämme 
on tapahtunut tai on tapahJtumassa, 
voidaan perustellusti käyttää otsikon 
ilmaisemaa sanontaa. Seuraavassa mai
nitsen ,eräitä piirteitä, jotka tukeva/t 
edellä olevaa väitettä. 

Merkittävin uudistus on hiljattain 
tapahtunut pa/taljooniemme organisaa
tioiden tarkistus, joka radikaaliselta 
vaikuttavalla tavalla siirsi jalkaväen 
liikkuvuuden osalta uuteen aikakau
teen. Jalkaväkemme on täysin moot
toroitu. Traktori on jalkaväkijoukko
jen yksinomainen kulj,etusväline etu
linjan joukkueesta pataljoonaan saak
ka. Traktorin osuus korostuu senkin 
takia, että polkupyörillä voidaan va
rustaa vain pieni osa joukoistamme. 
Toinen merkittävä uudistus tapahltui 
tulen osalta saman organisaatiotarkis
tuksen yhteydessä. Kevyet kranaatin
heittimet siirrettiin kiväärikomppani
oiden orgaanisiksi aseiksi, pa/taljoona 
sai puolestaan omaan .käy:ttöönsä ras
kaan kranaaltiheitinosaston, pataljoo
nan ja yksiköiden panssarintorjunta
kykyä ,tehostettiin lisäämällä kevyt
sinkoaseistusta ja sijoitltamalla sitä 
mahdollisimman alas organisaatiossa 
sekä antamalla pataljoonalle myös 
raskaita sinkoja. Eri:btäin merkittävä 
oli myös uudistus, jolla jokainen jal
kaväen .taistelija kivääri- ja jääkäri
pataljoonissa varustetrtiin kotimaisella 
rynnäkkökiväärillä. Entiset pika- ja 
konekiväärirt korvattiin uudella suo
malaisella kevyellä konekiväärillä. 
Sellainen on jokaisessa kivääriryhmäs
sä. 

Jos taas ,tarkastellaan edessä olevia 
kehitysnäkymiä on sieltäkin löydettä
vissä uudistuksia. Uusina aseina ovat 
joukkomme saamassa käyttöönsä ker
tasingot ja uudet tehokkaat miinat. 
Nämä moJ.emmalt tulevat merkittäväl
lä .tavaNa tehostamaan panssarintor
juntaamme. "Puolustus on panssarin
torjuntaa" on eräs viime sodan anta
mista kokemuksista. Nykyisen sodan 
kuvan mukaan .taistelumme tulee ole
maan hyvin suuressa määrin taiste
lua panssaroitua vihollista vastaan 'ta
pahtukoon .tämä sitten etulinjassa, vi
hollisen selustassa ,tai omassa selus
tassa. Kyky taistella ,tuloksellisesti vi
hollispanssareita vastaan kaikissa 
oloissa lisää oi.eellisesti jalkaväkemme 
taistelutehoa yleensäkin. 

Kolmantena piir.teenä mainit,sen joh
tamisvälineissä ta~ahtumassa olevan 
kehityksen. Sen mukaan meidän jal
kaväkipataljooniLlamme on lähiaikoi
na käytettävissään moderni kotimais
ta valmiste'bta oleva kenrttäradio. Pa
rannukset, jotka näin saamme, tule
va,t suuresti edistämään Johtamista ja 
tulen käyttöä ja siten jalkaväkijouk
kojemme taistelua yleensä. 

Merkittävänä uudistuksena rauhan
aikaisessa koulutuksessa erityisesti 
myös hengen kannalta on pidettävä 
toteutumassa olevaa järj,estelyä, jon
ka mukaan rynnäkkökivääriistä tulee 
kiväärijalkaväen taistelijan ainoa ase. 
Tämä yksiasejärjestelmään siir.tymi
nen toteutetaan vuoden 1973 ensim
mäisestä saapumiserästä lähtien. Jo 
alokkaalle annetaan rynnäkkökivääri, 
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jolla hän suorittaa ampumakoulutuk
sen alusta loppuun ja se on hänen 
aseensa kaikessa muUJSSakin koulutuk
sessa. Siitä hän on vastuussa koko pal
velusaikansa. Tämän lisäksi hän saa 
käsittely- ja ampumakoulutusta kone
pistooli'lla ja kevyellä konekiväärillä. 
Kiväärinkin käsittely kuuluu ohjel
maan, mutta ammuntoja sillä suorit
tavat vain tarkka-ampujat. 

Ne kehityspiirteet, joihin olen edel
lä viitannut unohtamatta alueellisen 
puolustusjärjestelmän osuutta, asetta
vat velvoittavan haasteen rauhan ajan 
kou'lutustyölle. Tämä koskee jokaista 
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jalkaväkimiestä. Erityisen vaativana 
se koskettaa johtajakoulutusta alim
masta ylimpään niin vakinaisen väen 
kuin nimenomaan reservin johtajiston 
osalta. Uudesta organisaatiosta on 
osattava ottaa imi sen tarjoamat mer
kittävät .taistelukestävyylltä ja iskuky
kyä lisäävät ,tekijät nimenomaan niiis
sä olosuhteissa, joissa suomalaisen jal
kaväen voima perimmältään on te
hokkaimmillaan . .Ja erityisesti on nyt 
aihetta korostaa yhteistoiminnan yhä 
lisääntynytta vaatimusta. Ilman sitä 
ei tehokas :lopputulos ole saavwtetta
vissa, 

Helsingissä 4. 6. 1972 
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Valmet 
standardi· 

k 
..... . 
1vaar1 (300 m) 

kai. 7,62 X 53 R 
Ampumahiihtäjiemme suosima tarkkuusase 

Paino (max) 5 kg 
Varustettu diopteritähtäimellä ja etutunnelilla. 

Ampujien toivomusten mukaan suunniteltu 
kansainväliset määräykset täyttävä tukki. 

Valmistaja: 

Valmet Oy 
Tourulan Tehdas 

PL 6040101 Jyväskylä 10 
Puh. 941-19 100 

Everstiluutnantti Ossi Hankala 

HEVONEN VAI 
MOOTTORI 

Taistelujoukkojemme paaosa nojau
tuu suurimmalta osaltaan ottoteitse 
saataviin ajoneuvoihin ja liikuntaväli
neisiin. Vain muutamat kaaderiperus
teiset joukkomme voidaan varustaa 
puolustuslaitoksen omilla, jo rauhan 
aikana hankituilla kuljetusvälineillä. 
Tärkeimpänä näistä voidaan pitää 
Panssariprikaatia, joka jo rauhan aika
na voidaan varustaa kutakuinkin 
omasta takaa paitsi vaunuilla myös 
erikoismaastoajoneuvoilla. On siten 
luonnollista, että pataljoonamme, jotka 
muodostavat varsinaisen iskuvoimam
me, on koulutettava ja varustettava 
liikkumaan niillä välineillä, joita si
viilistä on saatavana. Tämä ei ole hyvä 
ratkaisu sotilaiden kannalta mutta ai
noa mahdollinen niin kauan, kun so
tilaskäyttöön suunniteltuja ja tieten
kin paljon tarkoituksenmukaisempia 
ajoneuvoja tai ilma-aluksia ei katsota 
valtiovallan taholta aiheellisiksi ra
hoittaa ja ylläpitää nykytilannetta mo
nikymmenkertaisessa määrin. 

Viime vuosiin saakka jalkaväen tais
teluajoneuvoina olivat hevosajoneuvot 
ja miehet liikkuivat jalan, suksilla ja 
osin pyörillä. 60-luvulla oli tosin jo 
pataljooniinkin annettu maataloustrak
toreita raskasaseyksiköihin ja huolto
ajoneuvoiksi. Joukon liikkumisnopeus 
oli siten jalkamiehen vauhtia ja jää
käripataljoonilla pyöräkelillä pyora
miehen vauhtia. Jo kauan pidettiin 
jalkaväkemme operatiivista liikku
vuutta vaarallisen vähäisenä. Patal-

kpl 

eoo hev mt hev mt hevmt 

600 

400 

200 

org 53 62 70 

Prit-.aatin kuljetusvälineiden kehitys 

joonien saaminen taistelualueelle oi
keaan aikaan taistelukuntoisena on 
ilmeisen ratkaisevaa nykyisin, kun 
yleinen taistelun kuva käsitetään var
sin nopeasti liikkuvaksi. 

Samanaikaisesti on maamme hevos
kanta jyrkästi vähentynyt maatalou
den ja metsätalouden koneellistumisen 
yhteydessä. Viime vuosikymmenen lo
pulla todettiin, että yhä suurempi osa 
hevosista on korvattava organisaatios
samme traktoreilla jo pelkästään siitä 
syystä, että sotakelpoiset hevoset 
maassa eivät riittäneet voimassa ole
vaan organisaatioon. 

Tällöin tehtiin oloissamme harvinai
sen radikaalinen ratkaisu, jolla taiste
lujoukkomme kokonaan moottoroitiin. 
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Pataljoonista otettiin kaikki hevoset 
pois ja korvattiin traktoreilla. Tämä 
on perusteltavissa lähinnä sillä, että 
pataljoona saatiin liikunta-asteeltaan 
tasasuhteiseksi. Sijoittamalla myös 
taistelijat traktoreihin pataljoonan 
siirtymisnopeus hyvällä kelillä saatiin 
noin kolminkertaiseksi jalkavauhtiin 
verrattuna sekä marssirasitukset huo
mattavasti vähäisemmiksi. 

Muutos toi tullessaan useita vaikeuk
sia jopa perinteelliseen koukkaustak
tiikkaamme, jota on totuttu pitämään 
valttinamme viime sotien perintönä. 
Enään ei voida tehdä yhtä vapaasti pit
kiä vaikean maaston kautta kulkevia 
kokonaisen pataljoonan koukkauksia 
etenkään runsaslumisen talven aikana 
kuin ennen, vaan joukkomme ovat 
entistä enemmän sitoutuneet teihin 
ja helppokulkuisiin kangasmaastoihin. 
Toisaalta on todettavissa, että vähin
täin traktorikelpoisia uhria ja teitä on 
joka taholle syntynyt viime vuosikym
meninä niin paljon, että entisajan tyy
pillistä tietöntä koukkausmaastoa on 
jo sotaharjoituksiinkin ollut vaikea löy
tää. Samalla on kuljetuskapasiteetin 
noustessa voitu lisätä pataljoonan ras
kasta aseistusta ja ennenkaikkea tur
vata tarpeellisten ampumatarvikemää
rien mukaan saaminen. 

Varmuuden vuoksi ylijohdon alai
seksi on varattu jonkin verran kuor
mastoyksiköitä, joista hevosajoneuvoja 
voidaan antaa maastollisesti vaikeim
pien suuntien pataljoonille. 

Taktiikkaamme on muutenkin jou
duttu perusteellisesti uudelleen arvioi
maan yllätyshyökkäyksen ja nopealiik
keisen sodankäynnin varalta ja pää
dytty erilaisten paikallispuolustusjouk
kojen perustamiseen, joiden operatiivi
seen liikutteluun ei ole tarvetta, ja 
joilla on maastomme puolellaan. Näissä 
joukoissa on hevosten osuus ilmeisen 
tärkeä ,edelleenkin, mutta aivan ilmei-
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sesti yleisjoukkojemme osalta hevoset 
ovat kehityksen mukana siirtyneet eri
koisvälineiksi. 

Muutos, jota jalkaväen tarkastaja 
luonnehtii ehkä itsenäisyytemme ajan 
suurimmaksi jalkiaväkeen vaikuttavaksi 
muutokseksi, aiheuttaa lukuisia koulu
tuskysymyksiä, jotka eivät ole helposti 
hoidettavissa. Nyt, kun rauhanajan 
likimainkaan tarpeellista määrää trak
toreita, joutuvat joukot harjoittele
maan ilman niitä kuljetusvälineitä, 
joilla sodan aikana toimitaan. Kiusal
lisen vaikeuden aiheuttaa myös poltto
nesteen puute. Suurempiin sotaharjoi
tuksiin vuokrattujen traktorien avulla 
on voitu osoittaa, että jalkaväkemme 
ei vielä osaa toimia moottoroituna. Joh
tamismenetelmät, liikenteen järjestely, 
maastoajotaito, ajoneuvojen auttamis
keinot jne ovat kouluttajillekin vielä 
vieraita. Samalla on kuitenkin todettu, 
että taito myös nopeasti kasvaa, kun 
vain on välineitä käytettävissä. Lumi
olosuhteet ovat vaikein kysymys, jo
hon erityisesti ollaan heti alkuvaihees
sa jouduttu kiinnittämään huomiota. 
Uudet yläaurat traktoreissa (2-3 kpl/ 
yks) ovat ratkaisevasti helpottamassa 
tieltä poisajoa ja juuri talviolosuhteissa 
on todettu joukon koulutuksen olevan 
aivan ratkaiseva tekijä. 

Hevosten käyttö jalkaväessämme on, 
kuten aikaisemmin mainittiin, suunni
teltu tapahtuvaksi niin, että ylijohdon 
käyttöön muodostetaan kuormasto
komppanioita, joita voidaan osoittaa 
tarvittaviin suuntiin. Paikallisjoukko
jen osalta ratkaisu on aina olosuhteista 
riippuvainen ja niiden tarvitsemat he
voset otetaan paikallishankinnan luon
teisesti. Ajomiesten koulutus on kes
kitetty kahteen joukko-osastoon Kai
Pr:iin ja KarJ P:aan. Myös KadK:lla 
ja RUK:lla on vielä jonkin verran 
hevosia, jotta pieni tuntuma johtajien 
osalta saadaan säilymään. Ajomies-

koulutuksen suurimmat virheet viime 
aikoina ovat ilmeisesti asenteista joh
tuvia. Hevosajoneuvoja · on käytetty 
melkeinpä yksinomaan varuskunnalli
siin huoltoajoihin ja ajomiesainesta ei 
ole myönteisesti valittu. Ajomiesten 
koulutuksessa tulisi pyrkiä kehittä
maan entistä enemmän omanarvon 
tuntoisia erikoismiehiä, jotka pystyvät 
taisteluajoneuvon aJaJma suoriutu
maan niissä erikoisolosuhteissa, joihin 
hevosia varmasti tarvitaan. Hevosen 
maastokelpoisuus ja äänettömyys ovat 
niitä ominaisuuksia, joita on syytä ar
vostaa. 

Moottori vai hevonen? Käsitykseni 
mukaan emme enää voi käsitellä näitä 

VALTION 
PUKUTEHDAS 

vaihtoehtoina. Moottori on astunut jal
kaväkemme pääkuljetusvälineeksi ku
ten se on tullut talouselämämmekin 
pääkulj etusvälineeksi. J alkaväkemme 
on vain kiireesti mukauduttava asen
noitumaan tähän tosiasiaan. Koulu
tuksemme on uusiuduttava, huollon 
on otettava tämä huomioon ja hankin
noissa on pyrittävä parantamaan moot
toriaj oneuvokantaamme jo rauhanajan 
joukoissa. Hevonen on siirtynyt eri
koisvälineeksi, mutta sellaisena se on 
nostettava entistä suurempaan arvoon
sa. Meillä on maassamme vielä yllin 
kyllin hyviä hevosia tähän tarkoituk
seen kunhan emme unohda käyttää 
niitä hyväksemme. 

Erikoisalamme VIRKAPUKUJEN li

säksi valmistamme myös SIVIILI

PUKUJA mittatilaustyönä. Kannattaa 

teettää yksilöllinen mittapuku sovi

tuksella melkein numeropuvun hin

nalla. 

Ti laukset ja mitanotto: 

Hämeenlinna, Valtion Pukutehdas. Puh. 21 432. Maanantai -
perjantai klo 8--16. 
Helsinki, Fabianinkatu 2. Puh. 625 801. Keskiviikko - torstai 
klo 1~16. 
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LME-elektroniikka 
puolustuslaitosten 

palveluksessa 

Elektronilaitteet näyttelevät yhä suurempaa 
osaa nykyaikaisessa maanpuolustuksessa. 
Sotilaallisiin tarkoituksiin aiotuille laitteille 
asetettavat erittäin korkeat vaatimukset 
edellyttävät valmistajaltaan tinkimätöntä 
suhtautumista laatuun ja luotettavuuteen. 

Siksi on luonnollista, että L M Ericsson 
- kokemuksineen monimutkaisten elektro
nilaitteiden kehittäjänä - on myös saanut 
tehtäväkseen valmistaa tällaisia laitteita 
Ruotsin maanpuolustuksen käyttöön. 

,~, 
14 

02420 Jorvas 
puh. 2991 

L M Ericsson-yhtymä, jolla Ruotsissa on 9 
tytäryhtiötä ja 32 tehdasta, on tänään maan 
suurin sotilaallisiin tarkoituksiin käytettä
vien elektronilaitteiden valmistaja 

- tutkajärjestelmiä 
- aseistusjärjestelmiä 
- viestijärjestelmiä 
- muita elektronisia erikoislaitteita 

Apul prof ylil res Matti Peltonen 

MOTIVAATIO JA OPPIMINEN 

Johdanto 

Opetuksen eräs keskeinen ongelma 
on, miten saada oppilaat virittäyty
mään tilaan, jossa he aktiivisesti ja 
oikein suuntautuneesti toimivat kohti 
opiskelutavoitetta. Erityisen pulmalli
nen tilanne on silloin, kun opetusta
voitteena ovat taidot, jotka ede'llyttä
vät suurta kertauk,sen tai harjoituk
sen määrää. Kysymys, miten tällaises
sa välttämättömässä "ä:ksiisi:tilantees
sa" harjoitus tulisi järjestää, ei rat
kea helposti. 

Yleisö teatterissa on täysin ääne,tön
.tä katsomon valojen himmetessä, ver
hojen avautuessa ja kirkkaan valais
tuksen syttyessä näyttämön ylle. Jo
kainen mahdollinen keino on käytet
ty, jotta näytelmä saadaan koko -kat
somon polttopisteeksi. Kou'lutustilois
sa ei ole tällaisia teatterirakenteita, 
mutta on tärkeätä, että luokan ko
koonnuttua opiskeltava asia on polt
topisteessä samoin kuin näytelmä teat
terissa. Kun luokka hiljenee, tulee 
opettajan kyetä suuntaamaan mielen
kiinto kohteeseen aivan samoin, kuin 
ohjaajan tulee kyetä suuntaamaan 
näytelmä kohti sen huippukohtaa. 
Seuraavassa aiomme puhua tekniikas
ta, jolfa pyritään hankkimaan ja pi
tämään luokan huomio opetettavassa 
asiaJSsa. Tarkastelumme kohteena on 
käsite motivaatio. 

Motiivi ja motivaatio 

Motivaation kantasana on motiivi. 
Salapoliisi etsii murhan motiivia eli 
syytä; säveltäjälle motiivi on aihe, 
esim. lyhyt sävelkulku. Opiskelijalle, 

motiivi on kumpaakin, sekä syy että 
aihe. Motiivit saavat opiskelijan virit
tymään tiettyyn tilaan, jota kutsum
me motivaatioksi. Hieman tarkemmin 
-sanottuna: 
Motivaatio on oppilaan tila, joka mää
rää millä vireydellä ja miten suun
tautuneena hän tietyssä tilanteessa toi
mii. 

Motivaatiossa on siis kaksi osateki
jää: 

1. vireys (aktiivisuus, aktivaatiota
so) säätelee toiminnan kokonais
määrää ja voimakkuutta 

2. suuntautuminen määrää toimin
nan kohteen. 

Kun opetuksen yhteydessä puhutaan 
oppilaiden mielenkiinnon ylläpitämi
sestä tai oppilaiden tarkkaavaisuudes
ta, tarkoitetaan itse asiassa motivaa
tiota. Jos joku osoittaa "harrastusta" 
oppitunnilla, kysymys on myös tällöin 
motivaatiosta. Käsite "motivaatio" 
pyrkii hieman tarkemmin rajaamaan 
viimeksi mainittujen sanontojen ken
tän. 

Vireys ja oppimistulokset 

Vireyden ja oppimistulosten välinen 
yhteys on .käyräviivainen, mikä mer
kitsee, että kullakin henkilöllä on tie
tyssä tilanteessa vireyden optimialue, 
siis paras mahdollinen suorituskyvyn 
kannalta ja siis myös oppimistulosten 
kannalta. Asia voidaan sanoa näinkin: 
aluksi vireyden kasvaessa ("unitilas
ta" ylöspäin) oppimistulokset parane
vat, jostakin vireyden asteesta lukien 
tulokset eivät parane, mutta säilyvä,t 
parhaimmiUaan (optimialue), mutta 
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Oppimistulos 
1 
1 
1 

:Optimi- 1 

lalue 1 
' 1 

Vireys 

vireyden edelleen kasvaessa tulokset 
alkavat huononitua. Kuvio 1. pyrkii 
havainnollistamaan 'täitä ilmiötä. 

Opet~essa ei yleensä ole vaaraa 
liian korkeasta vireydestä. Poikkeuk
sina voidaan mainita esim. aloittele
va autonajokokelas tai yleensä kiin
nostavien, uusien laitteiden pariin 
päässyt oppHas, syystä tai toisesta yli
kiihottunut (esim. suuttunut) henkilö 
tai "liikaa yrittävä suorittaja" (esim. 
korkeushyppääjä, joka "yrittää kaik
kensa") tai alokas, joka ensi kertaa 
paasee ampumarada1le kokeilemaan 
"kovilla" ampumista. 

Vaikeus akUvaatiotasosta puheenol
len on tavallisimmin sen pitämisessä 
riittävän korkeana. Tällöin mm. seu
raavista toimenpiteistä saattaa ol'la 
apua: 
1. Opettajan äänenkäytön tulee olla 

vaihtelevaa tempoltaan, voimak
kuudeLtaan, painotukseltaan ja sä
ve.1korkeudel'laan. 

2. Opetusmenetelmien vaihtelu on 
paikallaan usein yhdenkin opetusti
lanteen (esim. oppitunnin) kestäes
sä: mm. ryhmä,työ vuoropuheisen 
opetuksen lomassa on yleensä voi
makkaasti aktivoiva. 

3. Pitkiä yksinpuheluja on vältettävä. 
4. Opetm~tilanne voidaan toisinaan 

katkaista hetikeksi ja tauon (joka 
voi olla hyvin lyhytkin) aikana 
pyrkiä nostamaan vireyttä. "Kat
kaisukeinoja" voivat olla kerrotut 
kaskut, oppilaiden liikkuminen luo-
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kassa, nopea tuuletus ja mikä ta
hansa, joka kohentaa vireyttä. 

5. Oppilaille annetut tehtävät, keskus
kustellut, kysymykset, arvostelu 
ja yleensä kaikki vuorovaikutuk
set oppilaiden ja opettajan välillä 
nostavat vireyttä. 

6. Arvostelu, välitavoitteet ja ohjeet 
oppilaille opetuksen oikeasta seu
raamistavasta pitävät myös yllä 
aktiivisuutta. 

Oppilaan suuntautuminen 

Oppilas voi olla hyvin vireä ja ak
tiivinen, mutta puuhata aivan muu'la 
kuin opetustilanne varsinaisesti edel
lyttää. Samoin opettaja voi vireydes
tä huolehtimalla suorastaan johtaa op
pilaiden mielenkiinnon suuntautu
maan ohi opeitustavoitteen. Aiheeseen 
liittymättömät kaskut, jotka eivät paI
vele opetusvaiheessa etenemistä, voi
vat kyllä pitää yllä vireyttä, mutta 
opeitustavoirte jää saavuttamatta. Täl
lainen .tilanne on 1Siinä mielessä vaa
rallinen, että oppilaille voi jäädä tun
ne onnistuneesta opetuksesta, kun he 
ovat hyvin viihtyneet tHanteessa, muit
ta jos he pysähtyisivät mieittimään, 
mitä kaskuniekka opetti ja mitä op
pilaat oppivat, tulos voi paljastua erit
täin heikoksi. 

Oppilaiden mielenkiinnon, toimin
nan ja siten myös oppimisen suuntaa
minen vaatii siis 1toisinaan er1tyisiä toi
menp1teitä, vaikka vireyttä usein nos
tettaessa huolehditaankin samaJ.ila op
pilaiden toiminnan ,oikeasta suuntaa
taamisesta. Suuntaamista helpotta
maan voidaan .tarjota myös omia kei
noja, jotka yleensä eivät myöskään 
laske aktivaatiota,soa, mm. seuraavat: 

1. demonstraatiot eli havaintoesityk
set, 

2. audiovisuaaliset välineet, 

3. oppiaineksen ydinkohtien valitse
minen ja korostaminen, 

4. oppimista häiritsevien seikko-
jen poisto, 

5. työtehtävät, koulukokeet, 
6. valaistuksen yms. ulkonaisten olo

suhteiden parantaminen. 
Edellä ehdotettujen keinojen ja vä

lineiden ikäyttö ei saa olla itseitarkoi
tus. Opettajan tulisi pysähtyä mietti
mään myös tavoitekysymyksiä sekä 
pyrkiä selvittämään, mikä oppilaiden 
kannalta kulloinkin on tarkoiituksen
mukais!la. 

Edellä mainitut toimenpiteet tähtää
vät siihen, että opetuksen tarjoamat 
ärsytykset (siis itse opetus) täyttä
värt seuraavat ehdot: 
1. Arsykkeet täytyy pitää riittävän 

voimakkaana erottamaan jokaisen 
oppilaan huomio asiasta, jota hän 
aja'tteli ennen luokkaan tuloaan. 

2. Arsykkeet .täytyy pitää tilaisuuden 
mielialaan ja sisältöön nähden jat
kuvasti sopivan kiinnostavina. 

tehtavåt ~ 
esimiehet T .. . . yopaine 
,työkaverit 
alaiset 

Voitaisiin puhua myös huomion van
gitsemisesta ja vangittuna pitämises
tä. Näille toimenpi:teme voitaisiin an
taa yhteinen nimi: 

huomion vangitseminen eli polari
sointi 

Siis polarisoinnin avulla pyrimme 
huolehtimaan motivaation .toisesta osa
tekijästä eli oppilaan suuntautumises
ta. 

Aikuisen oppilaan polarisointi 

Ihmisten rtuUessa koulutus.tilaisuu
teen he ovait hieman ihmeissään ja 
syystä. Paljon ,tärkeämpiä ovat jokai
sel1e oppilaalle jotkut henkilökohtai
set asiat. He ovat ennakkoon varat
tuja oman elämänsä ongelmilla. Tä
mä ennakkoon varautuminen sHoo op
·pilaan tarkkaavaisuuden. Sinun tehtä
väsi on laukaista tämä varautuminen 
ja korvata se aiheella, jota tulet opet
tamaan. Aikuinen on myös monien 
paineiden ailainen (kuvio 2): 

Kotiasi -
oiden 

vaimo 

~

lapset 
talous 
kotityöt . 7 

8 
normit :.::-J / 
viiteryhm~~ Ympäris
muu ym- töpaineet 
päristö 

Kuvio 2 . 

Henkiiö
kohtai
set 
paineet 

E 
oma(t) rooli(t) 
huoli terveydestä 
henkilqkohtaiset 
tavoitteet 
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Vakava kysymys on: Miten saada 
em. häiritsevät paineet hellittämään? 
Eräitä ratkaisuja koulutusta ajatellen 
ovat: 

- irrottaa oppilaat koti- ja työympä
ristöstä 

- valmistella koulutettavia tarpeeksi 
ajois,sa ennen koulutusvaihetta 

- opiskelun oikea ajoitus 
- tavoitteiden selvittelyyn erityistä 

huomiota. 

Jos painetta on pystytty helpotta
maan, toinen tärkeä kysymys polari
soinnista on: Miksi vaivata polari
sointiongelmalla · itseää,n? Kerro heiLle 
oppitunnin aihe. 

Ajatelkaamme tätä. Tekeekö pelkäs
tään aiheen kertominen heistä vas
taanottavaisen kuulijakunnan? Me
nemmekö katsomaan elokuvaa, josta 
emme välitä? Jäämmekö teatteriin, jos 
näytös ikävystyttää mettä? Emme tie
tenkään - ja on turhaa väittää, e-ttä 
oppilaiden on istuttava luokassa, kos
ka heille maksetaan siitä tai heidä,t 
on määrätty istumaan luokassa. On 
totta, että heille toisinaan maksetaan 
ja että heidän on pysy,ttävä luokas
sa, muitta miltä he oppivat, jos he asen
noituvat siten? "Kannettu vesi ei kai
vossa pysy". 

Et sinä enkä minä eikä kukaan huu
da "hurraata", taputa käsiää palkäs
•tään siksi, että opettaja ilmoittaa tä
män päivän luennon aiheen. Tämä on 
tarkalleen syy siihen, miksi meidän 
tulee •tietää, miten polarisoidaan. To
siasiassa "•luokkahuonetekniikka" on 
suurel,ta osaltaan sarja polarisoi.nJti
menetelmiä, joilJa pidetään huomio 
opetuksen aikana esittämissämme pe
räkkäisissä asioi,ssa. 

Ennen kaikkea polarisointi on saa
tava aikaan (varainkin oppitunnin 
alussa) tehokkaalla ärsykkeenä, joten: 
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- vetoa ensimmäisellä ärsykkeelläsi 
useampaan kuin yhteen aistiin, 

- .tee ensimmäisestä ärisykkeestä-
,si voimakas. 

Äänen tulee olla voimakkaampi, 
,kuvan kirkkaampi, sanojen liioitel
lumpia tai henkilökohtaisempia. Usei
den ih.miis,ten huomion vangitsemisek
si Sinun tulee olJa "suurempi kuin 
elämä" - varmasti suurempi kuin si
nun normaali, yksityinen itsesi. 

Toiseksi sinun tulee käyttää tarpeen 
mukaan myös tunneperäisiä vetoo
muksia. Pelkästään älyyn perustuva 
vetoomus voi olla vähemmän vaikut
tava. Loogiset vetoomukset eivät aina 
pysty yhtä helposti kiinnittämään huo
miota kuin ne, jotka osuvat suoraan 
sydämeen. 

Olemme ,todenneet, että menetelrmä, 
jolla huomio saavutetaan (polar.isoin
ti), on ehkä pääasiassa tunneperäinen 
keino. Koska ihmisillä on asenteita, 
ja koska asenteet ovat erittäin tunne
pera1s1a ennakkoluuloja, ei kukaan 
opettaja koskaan esityksensä aikana 
saa unohtaa .tunneperäisiä vetoomuk
sia. Aikuinen opiskelija pystyy kui
tenkin ajattelemaan, ja mene.te[
mä tarkkaavaisuuden ylläpitämiseksi 
(kun se on kerran hankittu) on sit
tenkin älyperäistä tekniikkaa. Tässä 
mielessä johdonmukaiisuus, perustele
va logiikka ja ylipäänsä oppiaineksen 
ja opetuksen tarkoituk.senmukainen 
jäsentely ja jaksottelu ova·t varteen
otettavia asioita ,polarisoinnin kannal
ta. 

Jottei koko keskustelwnme huo
mion hankkimisesta ja sen yHäpiitämi
sestä olisi harhaanjohtavaa, muista
kaamme vielä oppilaiden huomiosta: 

Se tulee suunnata tavoitteisiin 

Ottakaamme esimerkki: Opetat 
luokkaa käyttäen menetelmänä kes-

kustelua. Kalle on toistuvasti puhu
massa - itse asiassa J.iian usein. Hän 
häiritsee muita oppilaita ja hän häi
ritsee Sinua. Saatuaan puheenvuoron 
hän ei lopeta ennen kuin hän on saa
nut melkein jokaisen nukahtamaan. 
Toisaalta Kallella ei o1e kerrassaan 
mitään sanottavaa. Hän näyttää saa
van lievästi huomiota, mutta ei ole 
varma, Olletko sinä koskaan saanut 
osaksesi hänen huomiotaan. Muista 
tällöin, että oma, oppilaisiin suuntaa
masi huomio on palkkio, jota jaat 
suunnataksesi oppilaiden tarkkaavai
suuden opetustavoitteisiin. Pi1:äisikö 
sinun olla ,samaa mielfä KaHen kans
sa? Pitäisikö sinun väitellä hänen 
kanssaan? Pitäisikö sinun jättää huo
miotta hänen pitkät puheenvuoronsa? 
Mitä tekisit hänen kanssaan? Pitäisi
kö sinun tehdä hänelle kysymys? An
nettuasi erityistä huomiota hänen vas
taukselleen ,tulee sinun föy,tää 
a) joku hänen ajatuksensa, jonka voit 

kiistää 
b) joku hänen mielipide, jossa voit 

olla yhtä mieltä hänen kanssaan 
c) joku hänen ajartuksensa, josta voi,t 

pa1ki,ta häntä 
d) joku mielipide, jota voit sanoa 

mielenkiintoiseksi ja kysyä jo1ita
kul'ta ,totsei1ta oppilaalta, mitä miel
fä hän on tästä näkökannasta. 

Motivaatio ja osaamisen tasot 

Taitojen ylläpitämiseksi tai yli
päänsä tunnistamistason yläpuole1le 
nousevan osaamisen saavuttamiseksi 
meidän ,tulee varsin paljon saada ker
tausta ja harjoitusta. Tällöin on ole
massa se vaara, etitä motivaatio las
kee ja kertaus tai harjoitus ei johda 
,toivottuun ,tulokseen. Tähän kysymyk
seen saamme vastauksia seuraavassa. 
Ensiksi <tall'kastelemme osaamisen ta
soja. 

Kuinka nopeasti ja varmasti pys
rtymme antamaan oikean rea:ktion esi
tettyyn ärsykkeeseen, 5itä voidaan ku
vata neljällä osaamisen tasol,la: 

1. Osaaminen on tunnistamistason 
mukaista, jos pystymme valitse
maan esitettyjen vastausvaihto
ehtojen joukosta oikean. Esim. 
oikein vastaaminen monivalintateh
tävissä edellyttää tunnistamistason 
osaamista. Samoin on kysymys 
tunnistamistasosta, jos löydämme 
oikean äidinkielisen vastineen vie
raan kielen sanonnalle. 

2. Osaaminen on palauttamistason 
mukaista, jos pystymme itse "kai
vamaan" muistista oikean vastauk
sen kysymykseen. Esim. oikea vas
taus kysymyk.seen "Miten kuu[uu 
Arkhimedeen laki?" edellyttää pa
lauttamistason osaamista. Vieraan 
kielisen vastineen löyitäminen äi
dinkieliseen sanontaan edellyttää 
myös palauttamistason osaamiStta. 

3. Osaaminen on rutiinitason mukais
,ta, jos vastaaminen tapahtuu suu
rella nopeudella ja tarkkuudella. 
Esim. kertotaulu osaitaan yleensä 
rutiininomaisesti. 

4. Osaaminen on automaatiotason 
mu:kaista, jos vastaus pysty,tään 
,tuottamaan täysin ponnistelui,t,ta ja 
siten, että .tarpeen !tullen pystym
me samanaikaisesti tekemään myös 
jotain muuta. Esim. kirjoittaminen 
sujuu useimmilla automaattisesti. 

Tunnistamistason osaamiseen pääs
tään yleensä silloin, kun jokin asia 
ensimmäisen kerran ymmärretään ja 
pystytään välittömästi opiskelun jäl
keen muistamaan. Osaamisen korkeam
mille tasoille päästään ylioppimisen 
kautta. Ylioppimisella tarkoitetaan sitä, 
että tiettyä asiaa opiskellaan (harjoi
tellaan tai kertaillaan) vielä senkin 
jälkeen, kun se ensimmäisen kerran 
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oikein ymmärtäen pystytään virheettö
mästi tuottamaan ( vastaamalla asiaa 
koskevaan kysymykseen, suorittamalla 
tietty tehtävä oikein tai muulla vas
taavalla tavalla). Ylioppiminen on 
suunnilleen samaa kuin järkevä "pänt
tääminen". Tässä yhteydessä on jyr
kästi torjuttava se varsin yleinen vir
hekäsitys, että asian ymmärtäminen 
oppitunnin aikana riittäisi kestävään 
oppimiseen. On tärkeätä, että asiat 
ymmärretään mahdollisimman hyvin 
jo oppitunnin aikana, mutta pysyvien 
tulosten aikaan saaminen edellyttää 
erittäin suurta ylioppimisen määrää. 
Tämä pitää erityisesti taitojen hankki
misessa paikkansa. 

Ylioppimiseen uhrattu aika tulee 
usein takaisin myös siten, että yliopittu 
tieto häipyy muistista huomattavasti 
hitaammin kuin juuri ja juuri tunnis
tamistasolle opittu tieto. 

Siis ylioppimisen harjoittaminen on 
tärkeätä, mutta miten harjoittaa sitä 
motivaation laskematta. Kysytään 
esim. miksi puolustuslaitoksen koulu
tus on "äksiisiä", joka perin juurin kyl
lästyttää harjoittajaansa. Vastaus on: 
jos on opittava taitoja, joita pystytään 
häiriötilanteessa käyttämään riittävällä 
teholla ja tarkkuudella, on pakko 
"äkseerata" eli harjoittaa ylioppimista. 
Kyllästymisen estäminen eli motivaa
tion ylläpitäminen tällöin edellyttää 
seuraavia toimenpiteitä: 
1. harjoitettaviHe selitetään, miksi 

"äksiisiä" :tarvitaan 
2. selvitetään tavoitteet 
3. harjoitellaan vaihltelevissa olosuh

teissa 
4. sijoitetaan riittävästi muuta ohjel

maa "äksiisin" il.omaan 
5. palkitaan sopivi11a ,tavoilla taito

jen edistymisen mukaan. 
.Em. kohdat 1 ja 2 tähtäävät teke

mään harjoituksesta mielekkään, jär
jellisen. 
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On selvää, että oppilaan oma osuus 
on myös varsin tärkeä kyllästymisen 
estämiseksi. Tätä pohdimme hieman 
seuraavassa: 

Oppilas oman motivaationsa 
ylläpitäjänä 

Oppilas, varsinkin aikuinen, on tie• 
tenkin iltse eriltyisessä "avainasemas
sa" motivaatio-ongelmia ratkottaessa. 
Sopivan motivaation saavuttamisessa 
oppilasta auttavat seuraavat tiedot: 

1. Tavallisin oppimisen kulku on 

a) alkukankeus 
b) nopel.Wtuva oppiminen 
c) oppimiistasanne 
d) uusi nopeutuva jakso 
e) tasanne 

jne. 
(ks. kuvio 3) 

Opiskelutasanteella ,tarkoitetaan ti
lannetta, jossa harjoittelusta huolimat
ta taito ei parane. Tällainen '.tilanne 
on hyvin ,tavallinen esim. monien kä
den kätevyyttä vaativien ,taitojen op
pimisessa, mutta sitä ,tarvitaan jossain 
määrin kaikessa oppimisessa. 

Seuraava kuvio esittää kaavamai
sesti oppimisen kulkua: 

Opitun määrä 

0 b 

Aika 

Kuvio 3. 

Edellisen perusteella voidaan ,todeta 
mm: 

- alku.kankeus ei saa lannistaa 

- oppimistasanteet ovat luonnolli
sia 

- usein toistuvat ja pitkäit tasan
teet voivat johtua vääristä opis
kelutottumuksi.sta ( esim. pyrki
mys koneellisesti selviytyä teh
fävistä yrittämällä ymmärtää 
niitä). 

2. Tekemätön työ rasittaa eniten ja 
johtaa helposti pysyvään motivaation 
puuttumiseen. Siis äil.ä ai!heettornasti 
kasaa "opiskelurästejä". 

3. Kehon väsymysmyrkkyjen aiheut
tama väsymys on otettava huomioon 
ja leväittävä. Siis huolehdi fyysisestä 
kunnostasi. 

4. Henkinen väsymys (kyllästyminen 
yms. Himiöt) voidaan poistaa, jos se 
koskee opiskelua. Järjestämäil.lä opis
keluohjelma vaihtelevaksi poistuu 
opiskelusta johtuva henkinen väsymys. 
Siis toinen työ on toisen lepo. 

5. Yleinen henkinen (mielentervey
dellinen) väsymys voi olla pysyvää
kin. TäHöin on syytä kääntyä lääkä
rin puoleen. 

6. Tavoitteiden asettaminen on hyvä 
keino motivoida itseään. Tavoitteita 

voi asettaa pienienkin "opiskeluarnnos
.ten" puitteissa. 

7. Tietenkin on syytä palkita itseään 
päästyään rt;avoi.tJteisiin. Huvittelukin 
saattaa auttaa motivaation ylläpitämi- , 
sessä. 

Tiivistelmä 

Edellä on tarkasteltu motivaation 
ongelmaa ja ,todettu rnotivaa,tion koos
tuvan kahdesta osatekijästä, jotka ovait 
vireys ja suuntautuminen. Vireyden 
ylläpitämisen avu,Ha tulee kiinnittää 
erityistä huomiota oppillaiden huomion 
vang1tsemiseen eli polari.sointiin oi
kean suuntautumisen aikaan saami
seksi. Motivaatiosta huolehtiminen on 
erityisen vaikeata silloin, kun on tar
vetta suureen kertaukseen tai harjoi
tukseen riittävän taidon saavu.t.tami
seksi. ".Äiksiin" harjoi:ttaminen siten, 
että motivaatio säilyy ,tyydyttävänä, 
onnistuu jos huolehditaan riittävästä 
tavoiteselvittelystä, harjoittelu suori
tetaan erilaisissa olosuhteissa ja ohjel
ma •laaditaan vaihtelevaksi. Oppilas 
joutuu myös ttse huolehtimaan moti
vaatiosta; tällöin tiedot oppimispro
sessista ja väsymysilmiöistä antavat 
toimintaohjeita. 
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teht 
tiyslsumia 
varten 
Vihtavuoren patruuna on 
vuosikymmenien aikana 
kehitetty suomalaisen 
metsästäjän ja kiekko
ampujan käyttöön 
sopivaksi . Jokainen 
patruuna on huolellisen 
laaduntarkkailun kohteena 
koko valmistus-
vaiheen ajan. 

KEMIRA.. oy r%1 
ii 
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Majuri Martti Sinerma 

JOUKKO-OSASTON 
TEHTÄVÄ MAAN
PUOLUSTUSTIETOUDEN 
JAKAJANA 

Mahtaa moni joukko-osaston komen
taja hypähtää tasajalkaa otsikon luet
tuaan. Vai vielä muka tehtäviä an
netaan maanpuolustustietouden jaka
jana! Kunhan tässä ehtisi edes kou
luttaa ja saisi voimansa riittämään 
muihin käskettyihin tehtäviin. Työn 
paljouden suhteen hän on varmasti 
oikeassa ja myös siinä, että vaikea 
on revetä moneen paikkaan kerral
laan. Mutta asiaa voidaan tarkastella 
myös toisella tavalla. 

Joku varsin viisas mies on aika
naan sanonut: "Aseeton kansa on kel
voton!" Vaikka sillä nyt ei aivan sa
natarkasti tuota asiaa tarkoitettukaan, 
niin silti me sen ymmärrämme il
meisesti aiv,an oikein. Mutta jolDei 
tuolla kansalla aseistaan huolimatta 
ole riittävästi maanpuolustushenkeä, 
niin sen "kelvollisuus" olemass,aoloon 
on sangen kyseenalainen. Sen asettaa 
kyseenalaiseksi maailma, joka vielä 
tänäkin päivänä tunnustaa vain riittä
vän puolustuskyvyn oikeuttamaan säi
lyttämään itsenäisyyden. Ensin on vaa
dittava henki, joka on perusedelly
tyksenä aseiden tehokkaalle käytölle. 
Neljänkymmenen tuhannen miehen 
vuosittainen kouluttaminen tai perus
hankintamäärärahoj en lisääminen ovat 
vain osa puolustuskyvystä, tosin kyl
lä merkittävä, mutta ilman maanpuo
lustushenkeä ne ovat ontuvia. 

Puolustuslaitosasetuksessa sanotaan, 

että puolustuslaitoksen yhtenä tehtä
vänä rauhan aikana on harjoittaa 
maanpuolustustahtoa kohottavaa toi
mintaa. Mitä sillä sitten ymmärre
tään? Ehkä siitä voisi kirjoittaa vaik
kapa kirjan, mutta lyhyesti sanottu
na se merkitsee maanpuolustusta kos
kevan asiallisen tiedon jakamista. Se 
on yksi puolustuslaitoksen tehtävistä. 

"Ei mitään tiedotettavaa!" 

Puolustuslaitoksella on varsinaisia 
päätoimisia tiedottajia melkeinpä yh
den käden sormilla laskettava mää
rä. Siitä syystä ei voida olettaa, että 
heidän toimintansa riittäisi. Joukko
osastot, eli val'Sinainen kenttä, ovat 
näin ollen avainasemassa. 

Suorastaan hämmästyttävä oli sen 
joukko-osaston komentajan lausunto, 
jonk·a mukaan hänellä ei ollut mi
tään tiedotettavaa. Kolme kertaa vuo
dessa astuivat alokkaat palvelukseen. 
Kotiuttaminen tapahtui kuusi kertaa 
vuodessa. Kun tähän vielä lisättiin 
joukko-osaston vuosipäivä, niin muu
ta julkista sana-a kiinnostavaa komen
taja ei vuoden aikana nähnytkään ta
pahtuvan. Tuollaista suhtautumista 
tuskin esiintyi edes kolmekymmenlu
vulla. 

Jos katsotaan, että joukko-osaston 
tiedotustoimintaan ei kuulu muuta 
kuin edellä mainitut - kymmenen "ia-

23 



pahtumaa", niin siHoin voidaan yhtä 
hyvin pistää pillit pussiin, pukeutua 
säkkiin, r1pote1la tuhkaa pään päälle 
ja ryhtyä yhteen ääneen valittamaan 
määrärahojen pienuutta. Jos taas ol
laan sitä mieltä, että se ei kuulu 
muille, mitä meillä tapahtuu, niin asiat 
ovat vieläkin hullummin. Puolustus
laitos ei saa eristäytyä. Sitä paitsi 
veronmaksajilla on oikeus saada tie
toonsa niitä asioita, mitkä heitä kiin
nostavat. Viime mainittu tietenkin 
eräin varauksin. 

Kaikkein pahinta asiassa on se, että 
tällainen mentaliteetti on jostain syys
tä kuin pahin influenssa, se tarttuu. 
Kohlteina ovat nuoret upseerit, monas
ti juuri Kadettikoulusta tulleet. He 
näkevät esimiehensä j,a komentajansa 
auktoriteetteina, joiden kaltaisiksi pi
täisi pyrkiä. Seurauksena on myös 
esimiehen tiedotustoimintaan suhtau
tumistavan omaksuminen. Toivottavas
ti tämä on vain kuvittelua ja unta, 
mutta niin kumman todelta se tuntuu! 

Sinä päivänä kun joukko-osastossa 
todetaan, ettei ole mitään tiedotertta
vaa, niin siihen voi olla vain kaksi 
syytä:joko halu puuttuu, mikä on an
teeksiantamatonta, tai taidon puuttues
sa sitä kartetaan, mikä puolestaan ei 
ole kuin varsin kehno selitysyritys. Sil
loin olisi joukko-osaston terävän pään 
syytä mennä itseensä. 

Tiedotustoiminnan päämäärä 

Puolustuslaitoksen tiedotus- ja suh
detoiminnan päämäärä on esitetty suh
dertoimintakäskyssä vuodelta 1968. Tie
dotustoimintaa ei ole siinä eritelty, 
mutta se on suhteellisen helppo mää
rittää käskyn pohjalta. 

Tiedotustoiminnan päämääränä voi
daan pitää maanpuolustusta koskevien 
tietojen riittävää jakamista, niin että 
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kansalaisten luottamus puOilustuslai
toksen suorituskykyyn vahvistuu ja 
he oppivat tuntemaan ja hyvälksy
mään sen tarpeet ja tavoitteet siJten, 
että niiden nähdään ajavan kansakun
nan kokonaisetua. 

Jotta päämäärään pääseminen olisi 
mahdollista tulee puolustuslaitoksen 

- jakaa tietoa turvallisuuspolitii
k~s:tamme ja sen perusteista, 

- puolustusvoimillemme asetetuista 
tehtävistä sekä sen mahdolli
suuksista täyttää ne, 

- olla yhteiskunnallisesti tasapuo
linen ja oikeudenmukainen sekä 
edistää puolustuslaitoksen hyväk
symistä osaksi suomalaista yh-
1teiskuntaa. 

Kenties tässä yhteydessä on syytä 
korostaa, että puolustuslaitokseHa to
della tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, 
joka muodostuu lähtien yksityisistä 
sotilaista ja joukko-osastoista päätyen 
yhtymien, aselajien ja puolustushaa
rojen kautta omaksi käsitteekseen. 
Näin ollen jokaisen joukko-osaston 
tehtäviin kuuluu kaikikien muiden 
ohella, tasavertaisena, tiedotustoimin
ta. On todettu, että mitä paremmin 
joukko-osasto hoitaa tiedottamisensa, 
sitä suurempi on sen saama arvostus 
vaikutusalueellaan. Seikka, mikä jo
kaisen komentajan tulisi muistaa. 

"Hyvää tai pahaa - pääasiassa että 
puhutaan" 

Kun pop-tähti haluaa .pinnalle, niin 
ensimmäinen toimenpide on saada ni
mi lehtiin. Tällöin aiheutetaan jonkin
lainen skandaali, jota bulevardilehdis
tö lähtee penkomaan. Yksityinen hen
kilö tulee mielenkiintoiseksi, jos hän 
tekee jotain tavanomaisesta poikkea-

vaa. Kun on tarpeeksi jauhettu usein 
aivan mielikuvituksellista tai tuulesta 
temmattua asiaa, hän onkin jo riittä
vän laajan kansankerroksen tietoisuu
dessa. Häntä tullaan ka:tsomaan kuin 
ulkomaanelävää ja tähdelle tämä tietää 
pelkästään tuloja. 

Mutta toistaiseksi ei ole pystytty 
osoittamaan, että edellä mainttuin kei
noin syntyisi todella suurta tähteä. 
Vaikka puolustuslaitos ei olekaan ver
tailukelpoinen edellisten kanssa, koska 
esiinnytään aivan eri sarjassa, niin täl
laista nimen esille saamista on kaikin 
keinoin kartettava. 

Ei ole kysymys siitä, että ikävistä 
asioista yritetään jatkuvasti vain vaie
ta. Pikemminkin ne on yritettävä eh
tiä kertomaan, ennen kuin ne pääse
vät muuta kau•tta julkisuuteen. On 
huomattavasti vaikeampaa oikoa vää
riä käsityksiä, kuin rohkeasti tunnus
taa tehdyt erehdykset ja siten myös 
tavallaan saada aloite käsiinsä. Tä
män jälkeen on hyökkäyksiin paljon 
helpompi vastata joko torjunnalla tai 
uudella iskulla. Sen sijaan varomat
tomien lausuntojen antaminen, mikä 
helposti voidaan tulkita väärin, ei ole 
koskaan hyväksi. Tekipä sen sitten 
joukko-osaston komentaja, joku muu 
kantahenkilökuntaan kuuluva tai va
rusmies. Varsinkin jos sitten siitä läh
detään taittamaan peistä, niin juttu 
paisuu. 

Omaa pesää tuskin kukaan ryhtyy 
likaamaan harkitusti. Sen sijaan asial
lista kritiikkiä älköön koskaan, tuli
pa se miltä taholta tahansa, katsotta
ko virheeksi. Jos joku kysyy, mikä 
sitten on asiallisen .kritiikin ja oman 
pesän likaamisen välinen ero, niin hä
nelle voidaan sanoa, että ellei sitä tie
dä, niin silloin on paras olla puhu
matta! 

Lehdistö ja joukko-osasto 

Joukko-osaston kannalta tärkein tie
dotusväline on sanomalehdistö. Jos 
lähdetään pienemmästä päästä, niin 
paikallislehdet luetaan yleensä hyvin 
tarkkaan. Ne leviävät paikkakunnalla 
melkeinpä joka kotiin, joten niitä 
ei pidä missään tapauksessa ylenkat
soa. Melkein poikkeuks~ta niiden 
suhtautuminen maanpuolustukseen on 
myönteistä, ainakin silloin kun on ky
symys paikkakunnan "omasta jouk
ko-osastosta". 

Maakuntalehdistön etuna on, että 
ne leviävät tavallisesti niin laajalle, 
kuin mitä yleisön mielenkiinto juu
ri siihen nimenomaiseen joukko-osas
toon kohdistuu. Maakunnalliset lehdet 
seuraavat tapahtumia varsin tarkkaa
vaisesti, jos ne vain haistavat niissä 
uutisarvoa. Mutta totuus kai lienee se, 
että sotilaan silmin joukko-osastossa 
tapahtuu suhteellisen harvoin mitään 
sellaista, mitä voitaisiin pitää uutise
na. Miehet kotiutuvat, vannovat va
loja, astuvat palvelukseen, mutta ei
vät ne ole uutisia. Ne ovat normaa
liin elämänrytmiin kuuluvia asioita. 
Eipä silti kyllä moni lehti kirjoittaa 
niistäkin, kun ei ole muutakaan tar
j,olla! 

Myöskään vaUakunnallisia eli ns 
pääkaupungin lehtiä ei tule unohtaa. 
Useimmilla niistä on aluetoimitus tai 
-toimittaja joko varuskuntapaikka
kunnalla tai sen välittömässä lähei
syydessä. Kyllä he matkustavat, jos 
·on jutunsaantimahdollisuuksia. Sehän 
kuuluu heidän tehtäviinsä. Monet 
joukko-osaston asiat kiinnostavat ylei
sinäkin ,tapahtumina ihmisiä, jolloin 
valtakunnalliset lehdet nielaisevat ne 
mielellään. 

Mikä sitten on joukko-osaston kan
nalta sellainen uutinen, joka kannattaa 

25 



välittää lehdistölle. Sen ei tarvitse 
olla räjähdysonnettomuus, jossa usei
ta ihmisiä kuolee, ei myöskään kaik
kien joukko-osaston autojen pukiHe
nosto valmistusvian takia tms. tapah
tuma. Se voi aivan yksinkertaisesti 
olla 23-'Vuotiaan autovanhuks·en ro
muttaminen tai 1000 lentotunnin täyt
tyminen tahi reservialiupseerikoulun 
oppilaskUIIlnan järjestämä tempaus. 
Lehdistö haluaa asioita, jotka kiinnos
tavat lukijakuntaa. Kotiuttamiset ja 
valanvannomiset sinänsä kiinnostavat 
melko suppeaa piiriä, pääasiassa tilai
suuksissa mukana olleita. Niihin tu
lisi sisällyttää yksityiskohtia palvelus
ajan mielenkiintoisista tapahtumista, 
selvityksiä palvelukseen astuneiden 
taustasta tai kotiutettujen työnsaanti
mahdollisuuksista ja heidän "siviili
asioistaan". 

Lehden toimittajaan suhtautuminen 
on usein aiheuttanut näiden taholta 
arvostelua. Ensimmäiseksi on muistet
tava, että toimittaja tekee vain työ
tään. Epäilys siitä, että hän pyrkisi 
jatkuvasti löytämään pelkästään epä
kohtia ja julkaisemaan vain sensaa
tiouutisia, on lähtökohtana vähintäin
kin arveluttava. Lisäksi on huomatta
va, että <tällainen toimittaja joka ta
pauksessa tekee juttunsa - estelyis
tä huolimatta. Hänet riisutaan parhai
ten aseista avoimella suhtautumisella 
ja osoittamalla luottamusta toimit
tajan ammattitaitoa kohtaan. Aina tu
lisi myös selvittää, miksi jotain tietoa 
ei voida antaa. Tällöin toimittajat 
ikäänkuin itse vähitellen omaksuvat 
ne rajat, joiden sisällä he voivat liik
kua. 

Uutiset ja joukko-osaston antamat 
muut tiedot omasta toiminnastaan 
ovat vain osa siitä puolustustahtoa 
kohottavasta tiedottamisesta, mitä on 
mahdollisuus pitää vireillä. Maanpuo-
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lustustietouden kartuttamisen yksi tär
keimmistä sektoreista on tietopuolis
ten lehtikirjoitusten lukeminen. Niitä 
ei voida . lukea, jollei joku ensin tee 
kirjoitustyötä. Joukko-osaston tulisi 
katsoa erääksi tehtäväkseen maan
puolustusaiheisten kirjoitusten 'tarjoa
misen paikallisiin ja maakunnallisiin 
lehtiin. Niitä ei meillä nykyään ole 
läheskään niin paljon, kuin mitä olisi 
tarve eli mitä lehdet julkaisisivat. 
Voidaan jopa ajatella, että jokainen 
maanpuolustusmyönteinen kirjoitus 
vähentää vastaavan määrän palstati
laa maanpuolustuksen vastustajilta. Ja 
sekin on jo jotakin. 

Radio ja televisio kuvassa mukana 

Yleisradio ei valtakunnallisen luon
teensa takia sovellu kovinkaan hel
posti joukko-osaston tiedotusvälineek
si sen jakaessa maanpuolustus,ta kos
kevaa tietoutta. Molemmat työskente
levät ja valmistavat ohjelmansa siksi 
pitkällä tähtäimellä, ettei niihin ole 
kovinkaan helppoa jo tämän takia 
päästä kiinni. Uutislähetyksiin otetaan 
useimmiten vain valtakunnallista mie
lenkiintoa omaavia asioita, mutta 
poikkeuksetkaan eivät ole epätavalli
sia. 

EdeHisestä huolimatta ei kannata 
heittäytyä epätoivoon radion ja tele
vision suhteen. Uutiskatsaukset, ajan
kohtaiset studiot, päivän peili ja ka
merakierrokset ovat ohjelmia, joissa 
pienehköt mielenkiintoiset tiedot pää
sevät mukavasti esille. 

Erityisesti kannattaa kiinnittää huo
miota alueradion toimintaan, joka mo
nessa mielessä on verrattavissa maa
kunnalliseen sanomalehteen. Kokonai
nen ohjelma on täysin mahdollisuuk
sien rajoissa. Tällöin saattavat tulla 
kysymykseen maanpuolustuksen eri 
sektoreita käsittelevät esitelmät, kes-

kustelut ja jopa ikuulokuvatkin. To
sin alueradioiden ohjelma-ajat ovat 
vielä melko vaatimattomia, mutta nii
den osuus on viime aikoina ollut jat
kuvassa nousussa. 

Joukko-osaston komentajan ja/tai 
hänen valtuuttamansa tiedotusupseerin 
on syytä pyrkiä rakentamaan erilai
sen kanssakäymisen kautta luottavai
nen suhde Yleisradion aluetoi:mituk
seen. Tarkoituksena ei saa olla min
käänlainen "keittiöpol'taan" luominen 
maanpuolustusohjelmia varten, vaan 
saada aikaan ilmapiiri, jonka valli
tessa ei eetteriin sinkoa maanpuolus
tusasioista täysin perusteettomia väit
teitä. Ainakin jou~ko-osastoon otetaan 
ensin yhteyttä, jolloin on tilaisuus oi
koa mahdollisia väärinkäsityksiä. 

Yleensäkin henkilökohtainen tunte
mus joukko-osaston ja tiedotusväli
neen edustajien välillä parantaa 
maampuolustusystävällistä suhtautu
mista. Tämä ei sinänsä ole miten
kään ihmeellinen asia, koska henki
lökohtaiset tuttavuudet lisäävät puo
lustuslaitoksen ulkopuolisten henkilöi
den maanpuolustustietoutta. Vastaa
vasti on todettu, että tietämättömyys 
on suurin syy negatiiviseen maanpuo
lustusasenteeseen. 

Eräitä kohderyhmiä 

Sanonta "eivät terveet tarvitse pa
rannusta vaan sairaat" on myös pä
tevä jaettaessa maanpuolustus.tietout
ta. Tässä mielessä reservinupseeri- ja 
aliupseerikerhot eivät saisi olla ensi
sijaisia esitelmöinti- ja Iuennointipaik
koja. Tällä en tarkoita, että näiltä 
tulisi kieltää joukko-osastojen tai puo
lustuslaifoksen tuki. Kyllä reserviläi
set pitävät omista tarpeistaan huolen 
eli tarpeen tullen pyytävät apua. Muut 
eivät sitä juuri tee, ja tähän pitäisi 
joukko-osaston tehokkaasti vaikuttaa. 

Eräs tärkeimmistä ikohderyhmistä 
on opettajakunta. Se kasvattaa vuo
sittain kymmeniä tuhansia nuoria ja 
sen vaikutus on huomattava. Jos täl
lainen kohderyhmä ei saa riittävästi 
tietoa, niin se joutuu hakemaan nii
,tä, jolloin ne saattavat vääristyä, tai 
•tietojen puuttuessa maanpuolustusin
formaatiota ei myöskään anneta oppi
laille. Joukko-osaston mahdollisuudet 
jakaa maanpuolustustietoutta opetta
jille ovat erittäin hyvät. Tällöin voi
daan käyttää hyväksi opettajayhdis
tyksiä tai valita eri kouluja kohteillesi. 

Op~ttajakunnan yhteydessä on koh
deryhmänä oppilaskunta. Mutta se on 
myös erillinen joukko, jolle tulisi an
taa maanpuolustusta koskevaa infor
maatiota. Ammatinvalinnanohjaus ja 
turvallisuuspolitiikan perusteet O'Vat 
asioita, joita mm. teinikunnille voi 
tarjota, ja jotka mitä suurimmalla to
dennäköisyydeLlä myös otetaan teini
kuntien tilaisuuksiin. On vain muis
tettava, että alustajan, luennoitsijan 
tai esitelmö1tsijän tulisi iältään olla 
mahdollisimman lähellä kuulijoiden 
tasoa sekä keille hän asiansa esittelee. 

Erilaisia järjestöjä ei liioin tulisi 
unohtaa. Niiden jäsenistö on yleensä 
varsin vireää. On mitä todennäköi
sintä, että jäsenistön kesken vallitse
va vuorovaikutus levittää 'tietoutta 
edelleen. Järjestöjen kuukausi- ja vuo
sikokoukset sekä mahdolliset illanvie
tot ovat tilaisuuksia, joihin toivotaan 
useinmiten jotain "vakavahenkistäkin" 
ohjelmaa. Henkilökohtaisten suhteiden 
avulla joukko-osaston upseereilla ja 
aliupseereilla on mahdollisuus tarjota, 
tarkoLtan todella tarjota, sotilaiden 
hallussa olevaa maanpuolustuksen 
asiatietoutta. Tavallisimmin jossain 
seurassa virinnyt keskustelu maamme 
turvallisuuspolitiikasta ja maanpuo-
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lustukse.sta katkeaa siihen, että osaan
ottajilta foppuu asiatieto. Vaikka so
tilaat ja ehkä nimenomaan nuoret up
seerit ja aliupseerit eivät hallitsekaan 
maanpuolustuksen koko kenttää, niin 
sotilaallisen maanpuol.US'tuksen alalla 
he ovat aina siviilihen1kilöiden tasoisia 
asiantuntijoita, useimmiten huomatta
vasti parempia. 

Vaikka ,tässä ei olekaan kysymys 
varsinaisesti mistään kohderyhmästä, 
niin naisia ei ·saisi missään tapauk
sessa unohtaa. Äiti on kodissa ensisi
jainen vaikuttajayksilö nuorison kehi
tysvaiheessa. Tästä syystä hänen tie
tonsa maan,puolustuksesta vaikkapa 
vain vähäinenkin, tulisi olla asiallis
ta ja myös sotilaallista sektoria kos
kettelevaa. 

Tiedotussuunnitelma luo pohjan 

Ilman suunnitelmallista toimintaa ei 
voida lähteä liikkeelle millään alalla. 
Tiedotussuunnitelma sinänsä ei ole it
setarkoitus, mutta vasta sen avulla 
pystytään luomaan etukäteen riittä
vän selvä kuva toiminnasta kokonai
suudessaan. Sitä laadittaessa on hyvä 
pitää mielessä, että on parempi tie
dottaa liian paljon ja liian usein kuin 
liian vähän ja liian harvoin. Niukka
sanaisuus ja syrjään vetäytyminen 
kostautuvat ympäristön negatiivisena 
suhtautumisena, mikä johtuu tiedon 
puutteesta ja sen aihauttamasta vää
rästä asennoitumisesta. Liiallinen tie
dottaminen saattaa aiheuttaa välinpi
tämättömyyttä JOJ.SSain tiedotusväli
neissä, mutta tuskin tiedontarvitsi
joissa, suuressa yleisössä. 

Tiedottamisen yleisuunnitelma teh
dään seuraavan vuoden toimintaa aja
tellen. Vuoden 'lopulla on syytä luet
teloida kaikki seuraavan vuoden tie
dossa olevat ,tapahtumat, kuten pal
velukseen astumiset, kotiuttamiset, va-
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lat, vuosijuhlat, RAuK:n alkamiset 
ja päättymiset, joukko-osaston mesta
ruuskilpailut yms. Ajankohtiin joihin 
jää "tyhjää", sijoitetaan uutisaiheita, 
joista voidaan silloin tiedotta,a. Tällai
sia voivat olla koulutus, varusmies
ten vapaa-ajan toiminta, joukko-osas
ton toiminta yleensä, huolto, eri ase
lajitoiminnat jne, 

Tiedottamisen yleisuunnitelma voi 
olla esimerkiksi oheisen taulukko 
l:n mukainen. Vasemmalle sijoite
taan riittävän harvoin välein eri ta
pahtumien ajankohdat niin, että tar
vittaessa väliin voidaan sijoittaa ajan
mittaan ilmestyviä uusia kohteita tai 
tapahtumia. Erikoisaihe tarkoittaa 
muuten tavanomaiseen uutiseen tai 
tapahtumaan kytkettävää tietoa tai 
selvitystä, mikä kiinnostaa jo sellai
senaan yleisöä ja siten myös tiedo
tusvälineitä. Koska joukko-osaston tie
dotusupseerin tehtävä on ovo-tehtävä, 
on välttämätöntä määrätä eri tilai
suuksiin tiedottamisesta vastaava hen
kilö siten, ettei aina rasiteta samaa 
tai samoja henkilöitä. Täten saadaan 
tiedottamisen teknillinen taitaminen 
laajentumaan, mikä 'lisää kantahenki
lökunnan tietoutta tällä alalla. Tämä 
on erittäin tärkeä seikka, koska tie
dottamisen koulutus on toistaiseksi vä
häistä puolustuslaitoksessa. 

Yleisuunnitelmassa on syytä maa
rittää asiantuntija tai asiantuntijat, 
jotka pystyvät antamaan lisävalaistus
ta erikoisaiheista. Nämä henkilöt on 
inf.ormoitava etukäteen heille mahdol
lisesti ajatelluista tehtävistä, koska 
asiantuntijakin useimmiten tarvitsee 
valmistautumisaikaa. Kutsuttavia tie
dotusvälineitä luetteloitaessa ei pidä 
unohtaa paikallislehtiä, pieniäkään, ei
kä uutistoimistoja. Viime mainituthan 
välittävät kiinnostavat uutisensa kaut
ta koko maan. Välttämättömässä huo-

mautus-sarakkeessa on tuotava esille 
ainakin kaikki ,kustannuksia aiheutta-
vat .tekijät, 
seikkojen 
riippuvat. 

sillä niistähän monien 
toteuttamismahdollisuudet 

Tiedottamisen yleisuunnitelmassa 
mainittujen tapahtumien lähestyessä 
on riittävän ajoissa tehtävä kustakin 
erikseen yksityiskohtainen tiedotus
suunnitelma. Tapahtumasta ja monis
ta muista seikoista riippuen ne luon
nollisesti saattavat erota toisistaan 
huomattavasti. Taulukossa 2 on esi
merkki tiedotussuunnitelman rungosta, 
joka on tehty maanpuolustusjuhlaa 
varten. Erityisesti lienee syytä koros
taa, että tiedotusvälineille etukäteen 
lähetettävällä materiaalilla on suuri 
merkitys. Se voi käsittää tekstiä ja ku
via. Varsinkin ;pitkät historiikit tai 
selostukset on annettava toimitusten 
käyttöön jopa viikkoakiin aikaisemmin, 
koska harvat lehdet julkaisevat 4-5:tä 
liuskaa pitempiä tekstejä. Tällöin toi
mittajat voivat rauhassa tutustua ai
neistoon ja muokata sen haluamak
seen. Koskaan ei voida vaatia lehdeltä, 
että uutistekstin pitäisi tulla ulos sel
laisessa muodossa, pisteineen ja pilk
kuineen, kuten lähettäjä haluaa. Ai
neiston on mentävä toimituksille mer
kinnällä "vapaasti käytettäväksi", kor
keintaan aikaisin julkaisupäivä voi
daan mainita. Viime mainittua toivo
musta yleensä kunnioitetaan. 

Koko ,tiedottamisen perusidea on 
siinä, että toimittajaan on saatava hen
kilökohtainen, etten -sanoisi suorastaan 
henkinen kontakti. On muistettava, 
että hän on ammattimies, joka telkee 
työtään. Toimittajaan on suhtaudutta
va kuten ihmiseen, joka tulee ystä
vänä eikä tunkeilijana tai rikollisena. 
Toimittajan työtä on pyrittävä helpot
tamaan kaikin mahdollisin keinoin. 

Kielteisinkin radikaali suhtautuu sil
loin maanpuolustukseen myönteisem
min kuin ehkä oli aikonutkaan! 

Tiedottamissuunnitelmasta tässä esi
tetyt ajatukset ovat vain esimerkke
jä tai tarkoitetut antamaan virikkeitä 
joukko-osaston tiedotustoiminnan jär
jestämisessä. Jos joku saa näistä edes 
hiukan apua, on tämä kirjoitus sil
loin täyttänyt tarkoituksensa. 

Onko kaikki mahdollinen tehty? 

Useiden joukko-osastojen tiedotus
toimintaa arvioitaessa voidaan lkai 
sanoa, että se lienee tyydyttävästi hoi
dettu. Mutta melkeinpä yhtä useiden 
tiedotustoiminta on lähes hoitamatta. 
Parhaimmillakaan se ei Iiene niin hy
vä, etteikö sitä kyettäisi suunnitelmal
lisella ja järkiperäisellä tavalla pa
rantamaan. Melkeinpä kaikkien teh
tävien ja vaatimusten kasvaessa ja 
yhä uusien ilmaantuessa on luonnol
lisesti jostain pakko tinkiä. Mutta jos 
tuo tinkiminen ,tehdään tiedotustoi
minnan kohdaLla (siinähän aita on ma
talin: ei ole saatu kovinkaan syväl
,listä koulutusta, jos on saatu ensin
kään, se on ylksinkertaisinta "unohtaa) 
niin silloin nakerretaan omaa jalkaa. 
Tiedotustoiminta on yksi niistä kei
noista, eikä suinkaan vaatimattomin, 
,joilla ,luodaan edellytyksiä koko maan-
1puolustukselle ja erityisesti puolus
tuslaitoksen tehtävien täyttämiselle. 

Jokaisessa joukko-osastossa olisi 
syytä koota työryhmä, joka ryhtyisi 
tutkimaan paikallisen tiedotustoimin
nan järjestelyjen tehostamismahdolli
suuksia. Aluksi olisi kartoitettava tie
dottamisen kenttä, jollei sitä jo ole 
tehty. Sen perusteella on suhteellisen 
helppo laatia tiedottamisen yleissuun
nitelma. Lisäksi olisi paikallaan tut
kailla tiedotu~välineiltä ja miksei 
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myös "suurelta yleisöltä", mitkä sei
kat nämä näkevät pahimpina puuttei
na joukko-osaston ,tiedotustoiminnassa 

Sisäinen tiedottaminen on tässä jää
nyt kokonaan käsittelyn ulkopuolelle. 
Tämä ei ole ikuitenkaan tapahtunut 
siksi, etteikö se olisi tärkeä - päin
vastoin: ilman sisäistä tiedottamista ei 
voida ajatella onnistumista ulospäin 
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suuntautuvassa tiedotustoiminnassa. 
Asiaa on kuitenkin käsitelty perusteel
lisesti vuosiikirjan edeHisessä nume
rossa, joten tässä siihen puuttuminen 
on tarpeetonta. Vasta kaksipuolisen 
informaation hoitaminen vähintäin 
tyydyttävästi, mieluummin vielä hy
vin, merkitsee tiedotustoiminnaUisen 
tehtävän täyttämistä. 
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MAANPUOL USTUSJUHLAN TIEDOTUSSUUNNITELMA 

Esimerkki yhden tilaisuuden tiedo

tussuunnitelman rungosta. 

1. Tilaisuuden tarkoitus, komentaja 
määrittää. 

2. Ohjelma, yksityiskohtaisesti mah
dollisimman aikaisin. 

3. Luettelo kutsuttavista tiedotusvä
lineistä, STT, Radio ja Tv ml 

4. Nimettävä tiedotusupseeri, nimi ja 
puhelinnumero ilmoitettava tiedo
tusvälineille. 

5. Riittävän ajoissa tapahtuva etu
ikäteismateriaalin varaaminen ja1 

lähettäminen, ohjelma, taustatieto
jen j,a puffien* jakaminen. 

6. Mahdollisten rajoi•tusten selvittä
minen (myös: miksi?), kuvaus 
ulkomainen kalusto, varomääräyk
set ym. 

7. Puheiden jakaminen kirjallisena, 
milloin saatava, monistus, mah
dollisten lyhennelmien teko. 

8. Haastattelumahdollisuuksien Juo
minen, komentaja, juhlapuhuja, 
kantahenkilökunnan edustaja, va
rusmiesten edustaja. 

9. Juhlan aikana jaettava materiaa
li, esitteet (aseet, koulutus, toi
minta ym), kuvat (kuka kuvaa, 
valmistaa, mitä maksaa). 

10. Toimittajien palvelu, tarpeen mu
kaan varataan majoitus, järjeste
tään opastus, kirjoitustilat, mah
dollisuus puhelimen käyttöön, kul
jetus eri tapahtumapisteisiin. 

11. Toimittajien huolto (ei ole välttä
mätön, mutta tiedotusvälineiden 
edustajat on saatava tuntemaan 
itsensä toivotuiksi vieraiksi). Tä
mä ei missään tapauksessa edel
lytä alkoholin käyttöä. Muistetta
koon lisäksi totuus, että kylläi
sen vatsan omistajan aivot eivät 
ajattele agressiivisesti. 

12. Toimintaluettelo kaikesta tiedo
tukseen liittyvästä, esim mitä ta
pahtuu ja milloin, mitä välinei
tä tai materiaalia tarvitaan, kuka 
hoitaa asian, kenelle siitä on li
säksi ilmoitettava. 

13. Varattava tiedotusreserviä, määrä 
ja laatu riippuu tilanteesta ja pai
kallisista ,olosuhteista. 

Taulukko 2 

*) Puffi mainostava uutinen 
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Sokos on .------ -----------------..... --------~ 
ideaa 

NYKYAIKAINEN 

MONIPUOLINEN 

SUURTAVARATALO 

PALVELUKSESSANNE 

- 22 erikoisosastoa 

- matkatoimisto 

- grilliravintola 

- kahvio 

- parturi-kampaamo 

- pikasuutari 

- avainpalvelu 

- 100 auton paikoitusalue 

---SOKOS-·-=1 
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Everstiluutnantti evp Martti Suhonen 

JALKAVÄEN TAISTELU
OHJESÄÄNNÖISTÄ JA 
NIIDEN KÄYTÖSTÄ 
SEKÄ OHJESÄÄNTÖ
TYÖSTÄ 

"Lukekaa ulkoa kaikki nämä ohje
säännöt ja unohtakaa ne sitten", ker
rotaan jalkaväen tarkastajan mainin
neen eri joukko-osastoissa pitämissään 
puhutteluissa 1930-luvun alkupuolella. 
Kyseessä olivat 1927-32 ilmestyneet 
jalkaväen ja ikenttäohjesäännöt selkä 
upseerit, jotka eivät aikaisemmin oll
leet suomenkielisiä taktiJ.lisia ohje
sääntöjä nähneetkään - niitä kun ei 
aikaisemmin ollut olemassakaan. "Mi
nä en koskaan lukenut ohjesääntöjä, 
sen sijaan luin ahkerasti sotahisto
riaa" väitti eräs toinen !korkea-arvoi
nen upseeri tarkoittaen 1930-lukua, 
jolloin hän oli jo suorittanut Sota
korkeakoulun kurssin. Viimeksi mai
nittu vetosi terveeseen järkeen - ei 
kuitenkaan ohjesääntöjen vastapaino
na. 

Ohjesäännöistä yleensä väitti eräs 
paljon kokenut upseeri, että ne rau
han aikana ovat sääntöjä, mutta so
dan aikana ohjeita. Tähän voitaneen
kin yhtyä, sillä sodan olosuhteet pa
kottavat kunkin johtajan soveltamaan 
ohjesääntöjen oppeja tilanteen vaati
malla tavalla ja i1man, että joku esi
mies on valvomassa toimintaa. Kui
tenkin ohjesäännön vaikutus taktiik
kaan on selviö; mitä vähemmän kou
lutusta saanut tai ,kokemusta hankki
nut johtaja on, sitä enemmän hänen 
täytyy turvautua annettuihin ohjeisiin 
ja ohjesääntöihin. Ja tietenkin kään-

2 - Jalkaväen Vuosikirja X 

täen, mitä kokeneempi johtaja on, si
tä vähemmän hän tarvitsee ohjesään
töjä. Kokemus on tehokas opettaja, 
kunhan se on terveellä tavalla han-
1kittua ja riittävän ,tuoretta. 

Jalkaväen taisteluohjesäännöillä tar
koitetaan tässä yhteydessä kivääriyik:
siköiden ohjesääntöjä ja oppaita. Näin 
ollen panssarintorjunta- ja kranaatin
heitinohjesääntöjä ei käsitellä siitä 
huolimatta, että niillä varmasti on ol
.}ut ja on vaikutusta taktiikan kehi
tykseen. Myöskään pataljoonaa pie
nempien yksiköiden erillisiä ohjesään
töjä ei käsitellä, koska niitä koskevat 
asiat on periaatteellisesti sisällytetty 
pataljoonan ohjesääntöihin. 

Tähän mennessä ilmestyneet jalka
väen taktilliset ohjesäännöt 

Jalkaväen taisteluohjesääntöjen 'laa
timinen jakaantuu kahteen eri vaihee
seen. Vuonna 1932 ilmestyivät ensim
mäiset jalkaväen ohjesääntömme, jot
ka olivat voimassa Talvi- ja Jatkoso
taan asti, tosin tarkistettuina. Vasta 
vuonna 1955 ilmestyi ensimmäinen so
dan jälkeinen jalkaväen taisteluohje
sääntö, •joka sitten uudistettiin vuon
na 1968. Talvi- ja Jatkosodan ·välissä, 
vuonna 1941 julkaistiin kirjana muu
toksia ja lisäyksiä lähes 10 vuotta 
vanhoihin ohjesääntöihin. Voidaan siis 
,todeta kyseisten ohjesääntöjen uudis-
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tuskierron tapahtuneen varsin verk
kaisesti. 

Ensimmäisenä ilmestyny.t käsiteltä
vän alan teos oli Jalkaväen ohjesään
tö I, joka vahvistettiin 27. 2. 1932 (Aar
ne Sihvo ja W E Tuompo) ja joka 
.käsitti 286 sivua. Siihen sisältyivät lä
hinnä jalkaväen muodollisen kou
lutuksen perusteet, käsitteistö, lyhen
teet ja .taktilUset merkit sekä kokoon
panot ry:kmentistä kivääriryhmään. 
Ohjesääntö oli eräänlainen kokonais
esitys, jossa myös koulutuksen ja kas
vatuksen perustaa oli selvitetty. 
Merkittävä on ohjesäännön maininta: 
"Taistelu vaatii sekä johtajalta että 
alaiselta itsenäistä ajattelua ja :toimin
taa niin, että he kokonaiskuvan säi
lyttäen pystyvät arvostelemaan omat 
toimintamahdollisuutensa sekä roh
keasti ja päättävästi käyttämään hy
väkseen pienintäkin menestystä tais
telun eri vaiheissa." 

Jalkaväen ohjesääntö I:een ilmestyi 
vuonna 1935 suppea Hsäys, Harjoitte
lu suksilla. 

Jalkaväen ohjesääntö II,, ilmestyi 
1.7.1932 (vahvistajina Aarne Sihvo ja 
W E Tuompo) ja käsitti 220 sivua. Se 
sisälsi jalkaväen taistelun yleiset pe
rusteet, johtamisen, yhteistoiminnan 
muiden aselajien kanssa sekä tieduste
lun ja huollon. Sen alussa todetaan 
taistelun tekijöistä mm: "Ja1kaväen 
,toiminta taistelussa perustuu kahteen 
toisiinsa mitä läheisimmin liittyvään 
perustekijään, tuleen ja liikkeeseen. 
Tuli on taistelun sekä materiaalisesti 
että moraalisesti vaikuttava tekijä, jo
ka hyökkäyksessä raivaa elävälle voi
malle, iskuvoimalle, tien 1käsikähmään 
ja puolustuksessa joko yksin torjuen 
vihollisen hyökkäyksen tai valmistaa 
iskuvoimalle edellytykset hyökkäyk
sen murtamiseen. Liikkeen tarkoituk
sena on siirtää jalkaväen elävä voima 
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tulielimineen tulitaisteluun ja käsikäh
mään mahdollisimman · iskuvoimaise
na. Se on hyökkäyksessä tulta ,tär
keämpi, mutta vaatii onnistuakseen 
useimmiten tulielimien tehokasta 
apua." 

Jalkaväen ohjesääntö II,, ilmestyi 
edellisen ohjesäännön kanssa saman -
aikaisesti ja samojen henkilöiden vah
vistamana. Se oli varsin laaja käsit
täen 418 sivua ja taTkoitettu edelli
sen ohjesäännön jatkoksi. Jalkaväen 
ohjesääntö II,, sisälsi yksityisen tais
telijan sekä jalkaväen eri elimien ja 
yksiköiden toimintaperiaa-tteet kussa
kin taistelulajissa. Ehkä suurin epä
kohta oli panssarintorjunnan kuittaa
minen suppealla ja panssarivaunuja 
väheksyvällä luvulla: "Käyttäytyminen 
hyökkäysvaunuj en vaikutuspiirissä". 
Ohjesäännön ,lopussa oli ,laajahko kä
sitteitä ja määritelmiä sekä lyhenteitä 
ja tykistön perusominaisuuksia käsit
televä osa. Jalkaväen ohjesääntö 11,,:ä 
ja Il,2:a on pidettävä taktillisten ohje
sääntöjemme perustekijöinä. Myöhem
min ilmestyneissä taisteluohjesään
nöissä voidaan todeta huomattavan 
paljon vaikutteita :kyseisistä ohjesään
nöistä. 

Talvisodan aikana ja heti sen jäl
keen todettiin edellä esitellyissä ohje
säännöissä puutteita, jotka piti nopeas
ti !korjata. Näin syntyi "Muutokset ja 
lisäykset JO I:een ja JO 11,,:een, joka 
vahvistettiin 1.4.1941 (E Heinrichs ja 
W E Tuompo) "kunnes jalkaväen oh
jesäännöt kokonaisuudessaan uusi
taan", ja joka käsitti 227 sivua. Tä
mä ohjesääntö sisälsi ·lähinnä muodol
lisen koulutuksen tarkistukset, joita 
mm organisaatiomuutokset edellytti
vät. Liitetaulukkoina oli joukkojen ko
koonpanot rykmentistä ryhmään sekä 
kaavioita marssiryhmityksistä. Viimek
si mainittu asiaryhmä on pantava eri-

tyisesti merkille, koska nyt ensim
mäisen kerran ohjesäännöissä esitet
tiin kaikkien ja1kaväen yksiköi
den marssi- ja ryhmitysmuodot. 

Talvi- ja Jatkosodan aikana ohje
sääntötyö oli sikäli pysähdyksissä, et
tei kirjan muotoon saatettuja taktilli
sia ohjesääntöjä ilmestynyt. Taktillisia 
näkökohtia kyllä esiteltiin suppeissa 
oppaissa, joita julkaistiin tarpeen mu
kaan. Niillä oli oma merkityksensä 
taktillisissa !kysymyksissä ja niiden 
suurena etuna oli laatimisen ja jake
lun nopeus. Esimerk,kinä näistä mai
nittakoon Talvisodan alkuvaiheista 
lähtien Hmestyneet TaktHliset oppaat 
I - XII, joissa Päämajan ikoulutus
osasto antoi ohjeita erityisesti panssa
rintorjunnasta mutta myös muista tär
keistä taktillisista asioista. Kyseisten 
oppaiden kiireellinen aikaansaami
nen johtui lähinnä voimassa olleiden 
ohjesääntöjen panssarin torj un taohj ei
den niukkuudesta. 

Ohjesääntötyö pääsi Jatkosodan jäl
keen hitaasti käyntiin. Sotakokemuik
sia kerättiin ja niiden johdosta kes
kusteltiin, mutta olojen yleinen epä
varmuus siirsi ohjesääntöjen valmis
tumista. Jalkaväen ohjesääntöjen kan
nalta oli välttämätöntä odottaa kent
täohjesääntöj en uudistamista, koska 
periaatteet piti saada yhtymän tais
telusta. Näin ollen vasta Kenttäohje
sääntö I ja 11:n ilmestyminen vuonna 
1954 mahdollisti uusien jalkaväen tais
teluohjesääntöjen laatimisen. 

Jalkaväen taisteluohjesääntö II, Pa
taljoonan taistelu, oli ensimmamen 
sotien jälkeen ilmestynyt jalkaväen 
,taisteluohjesääntö. Se vahvistettiin 
5. 7. 1955 ( K A Heiskanen ja S Si
melius) ja sisälsi 359 sivua. Ohjesään
tö käsitteli ,pataljoonan johtamista, 
avomuotoja, siirtoja, majoitusta, pää
taistelulajeja, maahanlaskun torjun-

taa, maihinnousua, sissitoimintaa, huol
to ja taistelukelpoisuutta. Liitteissä 
oli tietoja sotapäiväkirjasta, suunta
osastosta, marsseista, kuormauksista 
ja ylimenotoiminnasta. Viimeisenä 
liitteenä oli parikymmentä sivua 
käsitteitä ja määritelmiä. Ohjesään
tö korosti kivääripataljoonan mer
kitystä taistelukentällä mainitsemalla 
alkusivulla mm näin: "Kivääripatal
j-0onalle ei mikään maasto saa olla 
liian vaikea eikä vesillä liikkuminen
kaan vierasta. Sen on pystyttävä liik
kumaan ja taistelemaan ikaikissa sää-, 
keli- ja näkyvyysolosuhteissa. Sen on 
tutki,ttava ja tunnettava vastustajan 
taisteluvälineet ja taistel.utavat sekä 
osattava ja rohjettava toimia niitä 
vastaan. Taippioista, taisteluolosuhtei
den jatkuvasta paineesta, marssien, 
työn ja taistelun aiheuttamasta väsy
myksestä sekä vaikeista huolto-olo
suhteista huolimatta sen on täytettävä 
tehtävänsä, raskas, kestävyyttä, neu
vokkuutta ja rohkeutta vaativa, mut
ta kunniakas." - Vaativia sanoja 
jouikkoy:ksikölle, jonka sotavarustus 
oli varsin vaatimaton 1950-luvun puo
livälin olosuhteissa. Jalkaväen ohje
sääntö II oli pyritty laatimaan mah
dollisimman tarkaksi ja yksityiskoh
taiseksi. Tässä pyrkimyksessä ilmei
sesti onnistuttiin, mutta samalla teh
tiin teksti monimutkaiseksi ja vai
keaksi käyttää; ohjesäännöstä tuli ras
kas ja kuiva. 

Edellä mainittu ohjesääntö oli ko
vasti ikaivattu jalkaväen taiktillisen 
koulutuksen yhtenäistäjä. Sen periaat
.teiden mukaan olisi Jatkosodan aika
na ilmeisesti päästy monissa tapauk
sissa parempiin tuloksiin kuin pääs
tiin. Valitettavasti omia sotakokemuk
sia hyväksi käyttävä ohjesääntötyö oli 
kestänyt niin kauan, että kehitys ulko
maiUa oli mennyt ohi. Sekä vuoden 
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1954 kenttäohjesääntö että sitä seuran
nut jal:kaväen ohjesääntö syntyivät 
vanhentuneina. Siinä mielessä niiden 
vaikutus taktikkaamme ei ollut niin 
myönteinen kuin uusien ohjesääntöjen 
ilmestyessä olisi pitänyt olla. Päinvas
toin saattoi käydä niin, että taktiik
kamme kehittäminen pysähtyi kyseis
ten ohjesääntöjen takia joksikin ai
kaa. 

Kenttäohjesäännön uudistuskierron 
yhteydessä 1960-luvulla oli aika ryh
tyä uudistamaan myös ja1kaväen tais
teluohjesääntöjä. Jalkaväen taistelu
ohjesääntö I, Pataljoonan taistelu, vah
vistettiin 13. 6. 1968 (Y Keinonen ja 
P Halttu) monien vaiheiden jälkeen 
ja käsitti 226 sivua. Se oli tarkoitettu 
varsinaisesti kivääri- ja jääkäripatal
joona11e mutta soveltuvin osin myös 
rannikkojääkäri-, torjunta- öa panssa
rintorjuntapataljoonalle. Ohjesääntö 
oli runsain piirroksin ja taulukoin ha
vainnollistettu 1poiketen tässä suhtees
sa huomattavasti edeltäjistään. Tais
teluohjesääntö sisälsi suunnilleen sa
mat asiat kuin edellinenkin. Siinä oli 
kuitenkin täysin uusina lukuina toi
minta reservinä, taistelu saarrettuna 
sekä erikoispiirteet suoja-alueella. 

Todettakoon, että viimeksi mainitun 
ohjesäännön mukaan taistelujen luon
ne edellyttää pataljoonalta mm 

- valmiutta aloittaa tehtävän suo
ritus heti käskyn saatuaan, 

- nopeaa, yllättävää ja keskitettyä 
yksiköiden ja tulen käyttöä, 

- valmiutta siirtyä osin tai koko
naan sissitoimintaan sekä 

- valmiutta tehtävän täyttämiseen 
eristettyn.äkin. 

Huomiota herättävät erityisesti kak
si viimeksi mainittua kohtaa, jotka 
nyt ensimmäisen kerran tulevat näin 
voimakkaasti ohjesäännössä esille. Ne 
asettavat sekä johtajan että joukon 
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taidon erittäin kovalle koetukselle. Il
meisesti ohjesäännön vaatimukset ovat 
yliammuttuja meikäläisen reserviläis
pataljoonan täytettäväksi ilman run
sasta ja tehokasta lisäkoulutusta. 

Taisteluohjesääntöjen lisäksi katsot
tiin tarvittavan niiden •periaatteita täy
dentäviä oppaita ja käsikirjoja, joita 
yksityiset upseerit laativat tai toimit
tivat. Tällaisista 1930-luvulla käyte
tyistä teoksista mainittakoon Hannes 
Olkkosen "Taktiikan perusteet", H 
Roosin - T Ekmanin ja S Suden 
"Upseerin käsikirja" sekä N V Hersa
lon "Reserviupseeri johtajana". Talvi
sodan kynnyksellä ilmestyi P Huhta
lan "Reserviupseeri", joka myöhem
min "Upseeri"-nimisenä löysi tiensä 
tuhansien asiasta kiinnostuneiden kir
jastoihin. Sotien jälkeen Sotakorkea
koulun opettajat toimittivat "Upseerin 
käsikirja !-III:n", joilla oli varsin 
tärkeä tehtävä ennen kenttäohjesään
töjen ilmestymistä. 0 Nuutilaisen ja 
L Saressalon toimittama "Nykyajan 
reservin upseeri ja aliupseeri", joka 
nykyisin ilmestyy "Sotilaan käsikir
jan" nimellä on ,tuorein tähän sar
jaan kuuluvista teoksista. · Koska lue
tellut käsikirjat sisälsivät runsaasti 
muutakin kuin taktillista aineistoa, ei 
niitä tämän ,tarkemmin !käsitellä siitä 
huolimatta, että niiden vaikUltus tak
ti1lisenkin tietouden levittäjänä on sel
viö. 

Niin kuin edellä esitetystä selviää, 
tapahtui jalkaväen taisteluohjesääntö
jen laatiminen aina sen jälkeen kun 
kenttäohjesääntöjen uudistaminen oli 
suoritettu. Kahdella ensimmäisellä 
kerralla aikaväli kenttäohjesäännön ja 
jalkaväen ohjesäännön ilmestymisessä 
oli pari vuotta, mutta kolmannella 
kerralla se venyi viideksi vuodeksi. 
Kun jokaiselle vähänkin taktiikan pa
rissa toimineelle on selvää, että tak-

tiikan opetuksen kannalta mainittu
jen ohjesääntöjen uudistamisen 'pitäi
,si tapahtua samanaikaisesti, tuntuu 
viiden vuoden väliaika kohtuuttoman 
pitkä1tä. Näin pitkän ajan kuluessa 
saattaa tapahtua perusteissakin sellai
sia muutoksia, että yhtymän ja patal
joonan toimintaa käsittelevät asiat ovat 
ristiriidassa keskenään. 

Taktillisten ohjesääntöjen sisältö ja 
käyttö 

Lähtökohta 

Taisteluohjesäännön lähtökohta voi 
olla kahdenlainen: vain perusteet sel
vittävä ja muuten suurenkin tulkin
tavapauden jättävä tai tarkkaan asiat 
kiinni lyövä ja myös runsaasti esi
merkkejä sisältävä. 

Ensimmäiset jalkaväen taisteluohje
sääntömme olivat varsin ylimalkaisia. 
Tarkoituksena oli antaa ,lähinnä joh
tajille perustiedot taisteluun liittyvis
rtä .tekijöistä, joiden pohjalta nämä 
sitten harkitsivat tilanteen vaatimus
ten mukaan ,kulloisetkin ,toimenpiteen
sä. Kyseinen periaate aiheutti sekä 
myönteistä että kie1teisiä kannanotto
ja. Enemmistö arvostelijoista lienee 
ollut ohjesääntöjen kannalla todeten 
niiden sopivan suomalaiselle itsenäi
selle luonteelle. Oli kuitenkin myös 
niitä, jotka kaipasivat suurempaa täs
mällisyyttä erityisesti pienehköjen yk
siköiden puitteissa toimittaessa. 

Viimeisin jalkaväen taisteluohje
säännöistä, joka käsittelee pataljoonan 
taistelua, on huomattavasti edeltäjiään 
selväpiirteisempi erHyisesti johtajien 
toimintaa selvitellessään. Eri taistelu
lajeista laaditut havainnolliset piirrok
set antavat entistä selvemmän käsi
tyksen taktiikasta, vaikka eivät tie
tenkään rvoi olla ohjeena kaikkiin ti-

lanteisiin. Ilmeisesti tässä ohjesään
nössä on päädytty sille tielle, mitä 
aikanaan vähemmistö suositti. Ohje
sääntö oli 1960-luvun päättyessä il
meisesti ainoa taktillinen ohjesääntö, 
joka soveltuu nykyaikaiseen taistelun 
kuvaan lähes sellaisenaan; kenttäoh
jesääntö vuodelta 1963 sen sijaan lie
nee jo pääosin vanhentunut. 

Käyttöarvo 

Taktillisen ohjesäännön täsmällisyys 
riippuu oleellisesti siitä kenelle se on 
ohjeeksi tarkoitettu (ohje muuten saat
taisi olla ohjesääntöä osuvampi nimi
tys). Jos ohjesääntö on ,laadittu pää
asiallisesti vakinaisessa palveluksessa 
olevia varten, se voi jäädä melko 
yleisluonteiseksi. Jos sen sijaan ohje
sääntö katsotaan myös lll.uorien vaki
naisen rväen miesten ja reserviläisten 
tarpe~ta palvelevaksi, se on syytä laa
tia varsin tarkkaan asia't kiinni lyö
väksi ja selväpiirteiseksi. Kun yleen
sä ei ole mahdollista kerrallaan ai
kaansaada •kuin yksi samaa asiaryh
mää käsittelevä ohjesääntö, lienee pe
rusteltua laatia se kokemattomien 
käyttäjiensä tarpeita vastaavaksi. Täl
löin sen pitäisi olla kaikkien käyt
töön sopiva. 

Taisteluohjesäännön käyitöarvo voi 
riippua myös siitä, millaiseksi siinä 
on arvioitu asianomaisen joukon toi
mintakyky. Kun esim pataljoonan tais
telua kuvaavassa ohjesäännössä on esi
tetty pataljoonan kokoonpano, se on 
tehty suunnitellun määrävahvuuden 
tarkikuudella. Kuitenkaan ei ole ta
keifa siitä, esiintyykö suumnite1tu pa
taljoona missään ohjesäännön :kuvaa
massa tilanteessa henkilö~önsä tai 
materiaa1insa pUJolesta määrävahvui
sena. Ei myöskään voida taata, että 
sodan aikaa varten perustettu patal-
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joona kulutustasonsa puolesta pystyy 
ohjesäännön edellyttämiin suorituk
siin. Näin ohjesääntö voi aiheuttaa 
päinvastaisen tilanteen kuin on tar
koitettu. Esimerkkinä tästä voidaan 
mainita pimeätoiminnam. korostaminen. 
Ja kuitenkin meikäläisen joukon ikou
lutus pimeä.toimintaan on heikko ja 
siltä puuttuvat yönäkölaitteet. 

Taiste~uohjesääntöjämme tutkiessa 
voi tulla siihen rkäsityk,seen, että jouk
kojemme mahdollisuuksia on yliarvi
oitu. On ilmeisesti päätetty taktilli
sen toiminnan laatu ja päämäärä, mU>t
,ta ei ole harkittu riittävän tarkasti, 
,pystyykö meikäläinen joukko saavut
tamaan asetetun päämäärän. Eräänä 
syynä tähän lienee tehokkaan kokei
lutoiminnan puute. Kokeiluja on kyllä 
järjestetty sekä sotaharjoitusten yh
teydessä että omina harjoituksinaan. 
Niihin ei kuitenkaan ole pystytty or
ganisoimaan nykyisikaista nopealiik
keistä vastustajaa, jOllloin ikokeilujou
kon ,suoriutumista on ollut vaikea pää
tellä. Yleensä myös kokeiluharjoituk
set ovat olleet liian kevyitä osoittaak
seen, mihin pi'tkään rasittavassa toi
minnassa ollut ja tappioita kärsinyt 
joukko pystyy. 

On ,selvää, että ohjesäännön laati
misaika vaikuttaa huomattavasti sen 
käyttöarvoon. Nykyaikaisen kiivas
ry,tinisen kehityksen aikakautena eräät 
ovatkin todenneet, että taktilliset ohje
säännöt ovat jo syntyessään vanhen
tuneita. Näinhän ei tietenkään asian 
tarvi'tse olla, jos ohjesääntö,työhön 
kiinnitetään riittävästi huomiota. Van
hentuneisuus on kyllä tosiasia tai va
kavasti uhkaamassa, jos ohjesääntö
uudistuksen rytmi on niin hidas kuin 
se meillä on ollut. 

Ohjesäännön rakenne voi olla eräs 
sen käyttöarvoon vaikuttava tekijä. 
Meillä on yleensä pyritty siistiin pai-
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noasuun ja hyvään paperiin. Ohje
säännön tutkiminen on tällöin ollut 
miellyttävää, sanotaan. Voi olla miel
lyttävää, mutta ei aina tehokasta, ei 
ainakaan ohjesäännön vanhetessa. Kir
jan :muodossa olevaan ohjesääntöön 
on näet varsin vaikea tehdä tar,kis
tuksia ja muutoksia. Rengaskirja, jo
ta eräissä maissa käytetään, sen si
jaan mahdollistaa uusien lehtien käte
vän sijoittamisen vanhentuneiden ti
lalle. Lisäksi se mahdollistaa muis
tiinpanosivujen lisäämisen tarvittaviin 
kohtiin. 

Käyttötapa 

Ohjesäännön käyttö vaatii taitoa. 
Mitä monipuolisempi ohjesään;tö on 
kyseessä, sitä huolellisemmin siihen 
on syytä tutustua. Takti1listen ohje
sääntöjen monipuolisuus on selviö, jos
ta syystä niiden tutkimiseen on syytä 
varata aikaa. 

Tämän kirjoituksen alussa siteerat
tiin korkea-arvoista upseeria, joka ke
hotti lukemaan ohjesäännöt ulkoa ja 
sitten unohtamaan ne. Kehotusta ei tie
tenkään tarkoitettu sananmukaisesti 
noudatettavaksi vaan se oli kuvan
nollinen. Ohjesäännön u1koluku ei 
näet kannata, ei edes aloittelijankaan 
tekemänä, sillä päähän pänttääminen 
antaa yleensä ,laihan tuloksen, se on 
kuollutta tietoa. 

Miten taktillista ohjesääntöä sitten 
pitäisi ,tutkia? Jos heti a1kuun huo
mataan sana tutkia lukemisen sijasta, 
ollaan oikealla tiellä. Ohjesääntöä tut
kittaessa pitää näet ajatella koko ajan 
ja tajuta, mitä kirjoittaja ha·luaa sa
noa. Usein suppeankin ohjesäännön 
omak•suminen vie kauan aikaa, sillä 
tehokasta ajatustyötä ei jaksa tehdä 
pitkään yhtä mittaa. Onkin paikal
laan tutkia ohjesääntö \Pätkittäin 

esim luku kerrallaan, mutta joka ker
ta käydä myös sisällysluettelo läpi, 
jotta kokonaiskuva säilyisi. Kertaus 
on paikallaan jatkuvasti tutustumisen 
yhteydessä, sillä ohjesäännön asiaryh
mät 'liittyvät toisiinsa. Kun sitkeän 
uurastuksen jälkeen on ,pää,ssyt sii
hen pisteeseen, että mielikuvitus loih
tii joUJkot taistelemaan kuvilta tuntu
villa sivuilla, on päästy pitkälle. Oh
jesääntö on alkanut elää. 

Hedelmällisintä ohjesääntöjen tutki
min.en on yleensä ryhmissä. Muuta
man miehen keskustelukerho voi mo
nella eri tavalla tutustua asiaryhmiin, 
joita ohjesääntö esittelee. Eräänä me
nettelytapana voidaan käyttää alusta
ja-vastaväittäjä-järjestelmää kaik
kien keskusteluun osallistujien on tie
tenkin tutustuttava aiheeseen. Toinen 
menettelytapa on avoin keskustelu il
man puheenjohtajaa sen jälkeen kun 
aiheeseen on perehdytty. Voidaan tie
tenkin :käyttää asiantuntijaa keskus
telun johtajana, mutta ,tällöin saattaa 
keskustelun vilkkaus kärsiä. Pääasia 
on, että jokainen osallistuja muodos
taa mielipiteen keskustelun aiheesta 
ja että lopuksi päästään selviin joh
topäätöksiin. 

Eräs ohjesääntömme yleispiirre 

"Jos ,tarvitset hyvää unilääkettä, 
ota esille jokin ohjesääntö ja foe si
tä!" "Meikäläiset ohjesäännöt ja sota
tieteelliset tutkimustyöt ovat niin kui
via, että lehteä käännellessä narina 
kuuluu!" Esitetyt lainaukset, joita sil
loin tällöin kuulee eriarvoisten upsee
rien suusta, eivät ole kovin mairitte
levia. Tietenkään ne eivät sisällä ko
ko totuutta, mutta luonnehtivat vali
tettavan hyvin erästä ohjesääntöjem
me ja tutkimustöidemme yleispiirret
tä. 

Ohjesääntöjen ja muiden tutkimus
töiden ehkä tärkein vaatimus on pe
rusteellisen tutkimuksen avulla saa
vutettu asiallisuus. Asiatietojen luo
tettavuus ei kuitenkaan aina riitä tar
koitetun tuloksen saavuttamiseen, sillä 
esityksen havainnollisuus vasta antaa 
sisällölle elävyyttä ja helpottaa asian 
omaksumista. Jos havainnollistamises
sa osataan oikealla tavalla käyttää 
huumoria, herätetään lukijan mielen
kiinto yhä paremmin ja mahdollisuu
det asian omaksumiseksi lisääntyvät. 
Tämä myönnetään yleisesti ja siihen 
suorastaan kehotetaan kouluttajia op
pitunnilla ja harjoituksissa pyrkimään. 
Ohjesäännöissä sen sijaan ei huumori 
näytä suotavalta jostain ihmeellisestä 
syystä. 

Laadin muutama vuosi sitten taktil
lisen tutkielman, johon harkiten (huo
nosti?) sisällytin muutamia mielestä
ni 1leikillisiä ja asioita hyvin kuvaa
via mainintoja. Kun arvovaltainen ar
vostelulautakunta oli kolmisen kuu
kautta tutkinut atkaansaannostani, se 
totesi lausunnossaan tutkielman jul
kaisukelpoiseksi kunhan mm "eräät 
arkikielen sanonnat poistetaan". Arki
kielen sanonnat olivat juuri noita lei
killisiksi tarkoittamiani huomautuk
sia, jotka siis eivät sopineet julkisuu
teen - ilmeisesti sotatieteellisen jul
kaisun kor,kean tason sählyttämisen ta
kia. Lienenkö 'loukannut raadin arvo
valtaisia jäseniä vai onko oma huu
morintajuni hakoteillä? - Viitatta
koon tässä yhteydessä ,tunnetun ja 
tunnustetun taktiikan ,tutkijan, eversti 
Y A Järvisen, hieman huumorin höys
tämii,n ja elävöittämiin teoksiin. 

Miksi meikäiläisten ohjesääntöjen 
täytyy olla haudanvakavia ,tai ruti
kuivia? Pelätäänkö jonkin (olematto
man?) arvovallan mene,tystä tai vaa
rannetaanko tutkimuksen syvällisyyt-
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tä, jos kirjallisiin esityiksiin vakavis
ta ja tärkeistä asioista sisällytetään 
sopivasti annostellen huumoria mu
kaan? Pieneneekö sotilaskirjalli
suutem.me lukijakunta, jos sieltä tääl
tä asiatekstin lomasta tai havaintoku
vista löy,tyy vapauttavaa hymyilyn ai
hetta? Viitataanpa jälleen eversti Jär
visen Talvi- ja Jatkosodan taktiik
kaa käsitteleviin teoksiin, joiden pai
nokset ovat ajat sitten.loppunneet. 

Havaintoja ohjesääntötyöstä 

Ohjesääntötyö on monipuolista ja 
,vaativaa puuhaa. Taktillisten ohje
sääntöjen laatiminen '1ienee koko mai
nitun työsaran vaikein osa, jonka ta
kia sen pitäisi olla tietynlaisessa eri
koisasemassa. Jostain syystä näin ei 
kuitenkaan näytä olleen asianlaita, 
koska kyseisten ohjesääntöjen valmis-· 
tumisessa on sattunut monenlaisia yl
lätyksiä ja usem.miten kielteiseen 
suuntaan. Kun käsikirjoituksen laati
jan pitäisi kokeillen ja tutkien voida 
keskittyä yksinomaan ohjesääntötyö
hön, edellyttäisi se hänen vapautta
mistaan muista virkatehtävistä käsi
kirjoituksen valmistumiseen saakka. 
Tällä tavalla saataisiin parempaa jäl
keä lyhyemmässä ajassa, joten järjes
telyn pitäisi tyydyttää kaikkia osa
puolia. Jostain syystä ei mainitulla 
tavalla yleensä ole menetelty .. 

Käsikirjoituksen tekijän valinta on 
tärkeimpiä ohjesääntötyön tekijöitä 
siitä huolimatta, että ohjesääntötoimi
kunnat tarkastavat käsikirjoituksen. 
Pelkkä "hyvän miehen" löytäminen ei 
suinkaan ole riittävä peruste. Kirjoit
tajalla pitää olla kokemusta ja alan 
uusinta koulutusta takanaan, jotta hän 
pystyy heti paneutumaan asiaan. Li
säksi kirjoittajaUa pitää olla tottu
musta tutkimustyöhön ja myös suju
va kirjoitustyyli. Vielä on vaaditta-
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va, että kirjoittaja on halukas suunni
tellun urakan tekemiseen, sillä väki
sin ei hyvää jälkeä synny. Edellä 
esitetyt vaatimukset tuntuvat itses
tään selviltä. On menkillistä, ettei nii
tä kuitenkaan aina oteta huomioon. 

Todettakoon vielä se erityisen suu
ri vaikutus, m1kä ohjesääntötoimikun
nilla on tarkastaessaan käsikirjoituk
sia. Tietenkin esim taktillisen ohje
säännön asiasisällön tarkastaminen on 
välttämätöntä, koska kyseessä on pit
käksi ajaksi eteenpäin tarkoitettu, pe
rustavaa laatua oleva asiakirja. Mut
ta toimikunnan pysähtyminen nimen
omaan asioiden pohdiskeluun pitäisi 
ilmeisesti olla sen päätehtävä. Jokai
nen kyseisessä työssä mukana ollut 
kuitenkin myöntänee, ikuinka paljon 
aikaa kulutetaan sotaikakemuksien 
kertomiseen ja sanontojen saivarte
luun. Ohjesäännön käyttäjällä lienee 
lsamantekevää, onko teksti :loppuun 
saakka huoliteltua kieltä, jos itse asia 
on loppuun ha:rkittua ja antaa selvät 
suuntaviivat. - Todettakoon, että kä
sikirjoituksen tekijä tuskin aina teks
tiä omakseen myöntää ohjesääntötoi
mikuntien pantua panoksensa peliin. 

Ohjesääntötyöhön kohdistettu arvos
telu on otettu tähän kirjoitukseen lä
hinnä sen takia, että taktillisten ohje
sääntöj emme uudistamisen hitaus on 
ollut silmiinpistävä. Näin ollen pitäisi 
poistaa ne epäkohdat, jotka aiheutta
vat hitautta. Ei tunnu mahdottomal
ta eikä edes vaikealta poistaa niitä 
kitkatekijöitä, joita edellä on >tuotu 
esille. ILmeisesti tätä vaikeaa työsar
,kaa pitäisi arvostaa enemmän päättä
vissä piireissä, jotta työ nopeutuisi 
ja tehostuisi. 

Lopuksi 

Ohjesääntöjen vaikutus taktiikkaan 
riippuu monista tekijöistä. Eräs sel-

lainen on voimassaolevan ohjesään
nön arvostus niiden piirissä, jotka 
joutuvat tiiviisti työskentelemään tak
tillisten •kysymysten parissa. Lähinnä 
tulevat tällöin kyseeseen taktiikan 
opettajat ja opiskelijat, jolloin viimek
si mainittuun ll'yhmään voidaan las
·kea ikuuluviiksi sotilasopetuslaitosten 
oppilaat reservialiupseerikouluista So
takorkeakouluun, mutta ehdottomasti 
myös reserviläiset ikel'tausharjoituk
sissa ja vapaa-aikoina. Jos ohjesään
tö on yleisesti hyväksytty, havain
nollinen ja selväpiirteinen, se aivan 
varmasti löytää laajan lukijakunnan, 
joka myös omaksuu ohjesäännön sa
noman. 

On upseereita, jotka puhuvat vähä
tellen taktillisten ohjesääntöjen mer
kityiksestä. He väittävät, että terve 
järki on johtajan paras apu taktil
lisia ratkaisuja tehtäessä ja että ohje
säännöt ovat painolastina taisteluken
tällä. Useimmissa tapauksissa mois
ten väitteiden esittäjä ei tunne asiaa, 
josta varman ikäsityksensä esittää. 
Taistelu on näet niin monipuolinen 
kokonaisuus, ettei sitä ikukaan johta-

ja opiskelematta hallitse. Tapahtu
koon opiskelu miten tahansa, siihen 
sisältyy ohjesäännön käsittelemiä asi
oita. Ja ehkäpä ohjesääntöjen vähä<t
telijä menestyisi vielä paremmin, jos 
hän ikävisi niitä ikriittisesti <tarkastel
'1en läpi. 

Ohjesäännöt ovat varsin näkyvä osa 
taktillista tutkimustyötä. Ne vaikut
tavat taktiikan kehitykseen entistä 
voimaikkaammin, kun sotakokemusta 
omaavat vähitellen siirtyvät eläkkeeale. 
Näin ollen ohjesääntöjen laatimiseen 
ja koko taktilliseen tutkimustyöhön 
pitäisi kiinnittää entistä enemmän 
huomiota. On epäilemättä osuttu oi
keaan antamalla eriasteisi.lle sotilas
opetuslaitoksille tehtäväksi kenttä- ja 
jalkaväen taisteluohjesääntöjen uudis
taminen. Mutta missä viipyy elin, jo
ka vastaa taktillisen tutkimuksen iko
ko kentästä? Jos rpuolustuslaitos tar
vitsee tutkimuslaitoksen teknillistä 
alaa ja sotahistoriaa varten, niin ei
kö vähintään yhtä tärkeäksi ole kat
.oottava taktiikan tutkimuslaitoksen 
aikaansaaminen? 

TUKKUKAUPPOJEN OY 
Helsinki 13 

Fabianinkatu 23. - Puh. vaihde 13 831 • 
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Majuri Esko Nieminen 

KOULUTUSTEKNO
LOGIA JA JALKAVÄEN 
KOULUTUS 

JOHDANTO 

Tekninen tieto ikaksinikertaistuu 10-
14 vuoden jaksoissa. Sotatekniikan 
alalla tämä fotuus heijastuu •sellaisen 
välineistön käyttöön ilmestyrnisenä, 
joka on ominaisu~siltaan yhä moni
mutikaisempaa ja hinnaltaan yhä kal
Iiimpaa. Hienomekanisaatio tuo muka
naan uusia koulutusongelmia. Jos asei
ta käsitellään virheellisesti, hoidetaan 
huonosti ja opetetaan puutteellisesti, 
haitat näkyvät käytön tehokkuudessa. 

Eräs ongelma on ikoulutu~seen käy
tettävä aika. Se saa erityisen koros
tetun tärkeyden kaikkien asevelvolli
suuteen perustuvien puolustuslaitos
ten koulutuksessa, koska ilmulutusaika 
on rajoitettu. Suomen puolustuslaitoik
sella on luonnollisesti lyhyen palve
lusajan vuoksi vielä oma erityisase
mansa. 

Koulutusteknologian alalla on vii
me vuosina ollut havaittavissa nopea 
~a jatkuva kehitys. Oikein sovellettui
na sen uudet menetelmät ja ikeinot 
voivat tehdä paljon, jotta teknistä ko
konaiskehitystä voidaan seurata vii
veettömällä kouluttamisella. Päämää
ränä on koulutuksen ikehittäminen sen 
kustannuksia vastaavaan tehokkuu
teen, sopivan miehen valilkointi jokai
seen tehtävään ja suoritusten tason 
nostaminen jokaisen miehen ominais
kykyj en ylärajalle saakka. 

Jalkaväkemrne ei vielä tällä het
kellä ole kuilun partaalla teknisen 

kehityksen aiheuttamien koulutuson
gelmien vuoksi. Moottorointi tekee 
kuitenkin askelittain tuloaan meidän
lkin maavoimiirnme ja sen mukana 
ongelmat lisääntyvät. Vielä vaativam
maiksi koulutuksen kehittämiseen aja
vaksi syyksi saattaa kuitenkin muo
dostua koululaitoksen voimakas ike
hitysprosessi. Tämä aiheuttaa jo nyt 
runsaasti kriittistä mielipiteiden vaih
toa puolustuslaitoksen ulkopuolella. 
On varmaa, että arvostelu julkisen 
sanan palstoilla tulee vain lisäänty
mään, ellei koulutussuunnitelmissa ja 
-menetelmissä seurata alan kokonais
kehitystä. 

NYKYAIKAISEN JALKAVÄEN 
KOULUTUSONGELMAT 

Yleistä 

Jalkaväkemme hidas tekninen ke
hittyminen on koulutusteknologian 
•kannalta ajatellen suuri onni. Se an
taa hyvät mahdollisuudet monien vir
heiden suoranaiseen ohittamiseen, joi
ta epählemättä tehdään nopeammin ke
hittyvissä suurvalta-armeijoissa sil
loin, kun suunnitellaan ikoulutuiksen 
järjestelyä uusia ,tarpeita vastaaviksi. 
Tätä kehitysprosessia on pyrittävä 
seuraamaan tiiviisti. Tämä on mahdol
lista melko helposti, sillä koulutus
asiat eivät kuulu niin il.uottamuikselli
seen aineistoon kuin koulutustarvetta 
synnyttävät keksinnöt. 
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Teknisen kehityksen laahaaminen 
suo etuja toisessakin mielessä. Uudet 
!ketk:sinnöthän muuttavat sodanikäyn
nin kuvaa ja joukkojen käyttöä tais
telussa. Suurvaltojen sodankäynnin ke
hittämisessä jouduttaneen usein läh
temään siitä, että tehdään keksintö, 
se havaitaan kokeissa uusia mahdolli
suUJksia antavaksi ja kehitetään jär
jestelmä, jossa mahdollisuudet käyte
tään hyväksi. Pienvallat pääsevät 
usein tutustumaan tällä tavoin teh
tyyn keksintöön vasta kun valtio, 
jossa :keksintö on otettu ikäyttöön, siir
tyy seuraavaan, vielä kehittyneempään 
järjestelmään. Mikäli "odotusaika" 
käytetään tehokkaasti, se tekee mah
dolliseksi paljon käyttökelpoisemman 
ja luonnollisemman rkehitysprosessin 
kuin em kehityskulku keksinnöstä 
doktriiniin. Kun tieto tehdystä keksin
nöstä on saatu, voidaan aloittaa dokt
riinin muovaaminen meikäläisiin olo
,suhteisiin sopivaksi. Sen jälkeen an
netaan teollisuudelle tai ha!llkintaeli
mille tehtäväksi doktriinin edellyttä
män - esimerkiksi ase- tai liikku
misjärjestelmän - :kehittäminen tai 
hankkiminen. Perustana on siis tietoi
suus siitä, että tekninen kehitys on 
niin pitkällä, että määrätyt vaatimuik
set voidaan asettaa kehitettävän tai 
hankittavan välineistön tulivoimalle tai 
liikkumiskyvy lle. 

Taktilliset doktriinit 

Lähdemme siis siitä, että tien koh
ti lisääntyvää tehokkuutta pitäisi nor
maalisti alkaa taktillisten doktriinien 
ikehittämisestä ja johtaa sitten uusiin 
ase- ja varustesukupolviin, jotka täyt
tävät doktriinin vaatimukset. Mitä ai
kaisemmin doktriini hyväksytään, si
tä selvemmin voidaan määrittää tar
peelliset materiaaliset muutokset. 
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Doktriinin kehittelykauteen kuuluu 
monia sen funktioiden testauksia. Täs
tä alkavat koulutusvaikeudet. Uusi 
doktriini saattaa merkitä joukkoden 
ikäyttöolojen tai tavoitteiden välisten 
etäisyyksien :muutosta tai nopeampaa 
lii:kettä. Se saattaa vaatia suurempia 
ampumatarvikemääriä. Se saattaa 
myös esittää uudentyyppisiä avomuo
toja tai 'Vaatia liikkumista epätaval
listen maastojen kautta sekä ennen 
kokeilematonta toimintaa ankarissa 
sääolosuhteissa tai pimeällä. Tehtävät 
muuttuvat yhtymistä yksityiseen tais
telijaan saakka. Koulutusmyllyn ajo
vaihde heitetään päälle ... 

Aseistuksen hienomekanisaatio 

Jatkuva halu Jisätä tulivoimaa on 
käynnistänyt uusien teräsmateriaalien 
tuotannon, joka ,tekee mahdolliseksi 
aseiden suuremman rasittamisen. Kun 
aseille on näin luotu edellytykset \kes
tää suurempia latauksia ja nopeam
paa tulittamista, ovat asesuunnitteli
jat puolestaan toteuttaneet edellytyk
set käytännössä Juomalla uusia ase
ikonstruktioita. Täten esimerkiksi ki
vääri ei ole enää laite, joka olisi 
pelkästään mekaaninen. Siinä saattaa 
olla kaasujärjestelmä latauksen auto
matisoimiseksi ja optinen tähtäyslai
te, jotta tuli saadaan tarkkaan kau
kaisiin maaleihin. Laukaisukoneisto 
saattaa olla jopa sähköistetty. 

Aseistuksen uudet toimintaominai
suudet on saatava käyttöön koulutta
malla tehokas miehisfö. Kiväärimie
hen, jolla on optinen tähtäin asees
saan, on opittava arvioimaan pitkiä 
etäisyyiksiä. Hänen on tiedettävä kaa
su- tai sähköisen järjestelmän toimin
ta aseessaan ja oltava selvillä niistä 
aseen osista, joiden puhtaus on edelly
tyksenä sen luotettavalle toiminnalle. 
Koulutuksen ikohteet lisääntyvät. 

Taistelulökkuvuus 

Tulivoiman lisääntyminen on tuonut 
suojautumisen tärkeyden korostetusti 
esille. Suora keino ,tappioiden vähen
tämiseksi on joukkajen pitäminen tu
lelle altiina niin lyhyen ajan kuin 
mahdollista. Tämä toteutetaan nopeal
la, suojatuUa liikkeellä taistelukentän 
läpi, esimerkiksi käyttämällä mootto
roitua ,tai ilmakuljetteista jalkaväkeä. 

Jalikaväkimiehen koulutukselle nou
see taas uusia vaatimuksia. Hänen 
.täytyy oppia liikkumaan nopeasti ajo
neuvostaan ulos ja sisään. Joukot täy
tyy totuttaa nopeaan taistelun aloitta
miseen täysin oudossa maastossa, jo
hon ne on siirretty suhteellisen "so
keina". On myös opittava tulittamaan 
liikkuvasta ajoneuvosta. 

Jos jalkaväki mekanisoidaan, siihen 
kuuluva mies ei enää olekaan pelkkä 
taistelija. Häneltä vaaditaan myös tek
niikan perustietoja. Jos kuljetusajo
neuvon ajaja kaatuu tai haavoittuu, 
on ajoneuvon siitä huolimatta kuljet
tava. Muussa tapauksessa koko sen 
kuljettama miehistö - normaalisti 
ryhmä - on poissa taistelusta. Jäl
leen uusia koulutuskohteita. 

Inhimilliset kyvyt 

Jalkamiehen - taistelukentän pe
rinteellisen kärsijän - osana on edel-

leenkin pysyä maaston valtaamisen, 
miehittämisen ja pitämisen ratkaise
vana tekijänä. Aikaisemmin hänen omi
naisuuksistaan on pidetty tärkeimpä
nä fyysistä kestävyyttä, ennen kailk
kea kykyä kestää ankaria olosuhtei
ta pitkiä ajanjaksoja. Tänään hänel
tä vaaditaan lisäksi kykyä omaksua 
koulutus, joka sisältää mekaanikon 
ja radio-operatöörin taitoja sekä mu
rkautumista nopeisiin muutoksiin sekä 
tehtävissä että toimintaympäristössä. 

Kailcld yllä mainittu lisää painetta 
miehen inhimillistä kestokykyä koh
taan. Täten hänen koulutuksensa jär
jestely vaatii ensimmäiseksi tois
arvoisten aiheiden erottamista tärkeis
tä. Toisaalta jokainen kyseeseen tu
leva mies pitäisi mitata sekä fyysises
ti että henkisesti, jotta voitaisiin va
lita sopivin aines jo ennen :kuin kou
lutus alkaa. 

KOULUTUSTEKNOLOGIAN SUO
MAT MAHDOLLISUUDET 

Yleistä 

Koulutusteknologia on tieteellisesti 
1kokeillun menettelyn soveltamista 
opetusprosessiin ja koul utusj ärj estel
mien muotoiluun. AloiHakaamme yk
sinkertaisesta kaaviosta, joka kuvaa 
koulutustapahtumaa jatkuvana toimin
tana: 

, .... 1 PANOS 1--1 PROSESSI 
1 

1--1 TUOTOS h r KOWEL~TO -1 LAUKAUS 1-1 HAVAINTO h 
1 1 1 1 

1 
1 

'--- ----
,= 1 1 

TAl<AISINKYTKENTÅ ______ ) l..,. ____ ,,...,_. l<_O_R_J_A_U_SK_O_M_EN_T_0..,1 -.- -- _) 
ELI PALAUTE . . 
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Samoin esitettynä panemme siis pe
liin tietyn panoksen eli edellytykset, 
suoritamme koulutuksen, saamme tu
lokseksi tietyn tuotteen, tax,kastelem
me sitä kriittisesti, syötämme havai
tut puutteet takaisin "panoskammioon" 
ja jäämme odottamaan seuraavaa tuo
tosta, toivoen, että se olisi laadultaan 
enemmän tarvetta vastaava kuin ede,1-
linen. 

Jos yllä esitettyyn kaavioon sijoite
taan yksityiskohtaisemmin koulutuk
sen eri vaih{!et, päädytään hiukan mo
nivaiheisempaan tapahtumaan. Niinpä 
meidän on lähdettävä liikkeelle siiiä, 
että näemme ensiksi koulutustarpeen 
syntymisen. Esimerkiksi valaiskoon 
asiaa: Olemme kehittän{!€t taistelujär
jestelmän, jonka nimi on kivääripatal
joona. Se on saatava toimimaan te
hokkaasti. Sovellamme nyt seuraavien 
alaotsikoiden alla koulutustekniikan 
keinoja ,pataljoonan osien koulutuksen 
järjestämiseksi mahdollisimman te
hokkaasti käyttäen hyväksi tietämys
tä, joka meillä tällä hetkellä on. Pää
määrämme olkoon määritelty sanalla 
"kustannustehokkuus". Sen saavutta
miseksi meidän on pakko koko ajan 
pidettävä aisoissa myös ne lisäkoulu
tusvaatimukset, joita jatkuvasti il
maantuu esimerkiksi edellä olevas
sa luvussa mainituista sei:koista joh
tuen. 

Tehtäväanalyysi ja tehtävien tarkem
pi määrittely 

Koulutuksen teho jää varsin raJOl
tetUiksi, ellemme tiedä tai oivalla täs
mällisesti sitä perustaa, jolle tehtävän 
tai työn oikea suoritus rakentuu jo
kaisessa erillisessä tilanteessa. Se toi
minta, jolla hankitaan tämän tiedon 
täsmälliset ja tarkat rakennusosat, ni
mettäköön tehtäväanalyysiksi. 
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Ensimmäinen työ on rkoota ja tal
,tioida tiedot tehtävän ,luonteesta, jotta 
voidaan valmistaa tarkka ikokonaisku
va. Käytettävät tiedonhankinnan me
netelmät riippuvat suurelta osin tar
kasteltavan kohteen tyy,pistä ja tasos
ta, tehtävää suorittavien henkilöiden 
lukumäärästä ja vaadittavan muodol
lisen koulutuspohjan määrittelystä. 
Päämenetelmiä ovat 

- työn tarkkailu ja haastattelemi-
nen 

- analysointi kyselylomakkein 
- ryhmäkeskustelu 
- työn erikoistutkimukset 

Tietojen haillkinnan tekniikkaa on 
sovellettava monipuoliseen lähteistöön. 
Analysoijan on päätettävä sekä ha
vainnointinsa laajuus että syvyys. Hä
neltä vaaditaan joustavuutta ja tieto
jen moninkertaista tarkistamiskestä
vyyttä. Siviilielämän piirissä päätiedot
tajia ovat hallinnolliset- ja työnjoh
tajat sekä työn tekijät. 

Pataljoonassa näitä henkilöitä vas
taavat upseerit, aliupseerit ja miehis
tö. Arvokasta tietoutta saattavat li
säksi antaa ulkopuoliset erikoistunti
jat, tehtävästä poistuvat henkilöt se
kä ,tutkijan henkilökohtainen koke
mus. 

Koulutustilanteen suhteen tehtävä
analyysin päätuote on tehtävän tal'1k
ka määrittely. Se on täsmällinen, tar
koituksenmukainen ja keskitetty ku
vaus henkilön käyttäytymisestä työs
sään, mukaan lukien myös mahdolli
·simman täydelliset tiedot hänen tie
dostamattomasta toiminnastaan. 

Tehtävän tarkan määrittelyn voi 
parhaiten suorittaa muistilistaa käyt
täen. Tällöin olisi selvitettävä ja tal
tioitava seuraavat kohdat: 

a. Täsmällinen tehtävän nimi 
b. Tehtävää suorittava henkilömää

rä 

c. Pääsuoritus ja satunnaiset lisä
tehtävät 

d. Mitä tehtävällä pitäisi saavuttaa 
eli tavoitteet 

e. Vaadittava minimitaso, jos mah
dollista 

f. Olosuhteet, joissa tehtävää suo
ritetaan 

g. Vastuu 
- tavoitteiden saavuttamisen 
- .tuloksen laadun 
- henkilöiden ja 
- kaluston suhteen 

h. Tehtävän piirteet, jotka aiheut
tavat vaikeuksia tai vastenmie
lisyyttä 

i. Tehtävän muuttumi.ssuunta me
nettelytapojen tai kaluston suh
teen. 

Tehtäväanalyysi on siis työkalu, jo
ika irroittaa, jalostaa ja luokittelee 
tehtävästä tai työstä sekä sitä teke
västä henkilöstä saatavat tiedot åa 
suodattaa sen jälkeen tehtävän kun
nolliseen suoritukseen tarvittavat to
siasiat tarkkaan tehtävän määrittely
nä. Tähän päästyä voimme jatkaa 
eteenpäin johtamalla siitä sopivat 1a 
täsmälliset koulutustavoitteet. 

Koulutustavoitteet 

Tehtävän mukaisten, yksityiskoh
taisten tavoitteiden määrittelyllä on 
ensiarvoisen tärkeä merkitys koulu
tusohjelmia laadittaessa. Tällaiset ta
voitteet mahdollistavat ikaik:kien kou
lutusohjelman työmuotoja - oppitun
tien, ikirjallisten tekstien, harjoitll5ten 
ja testien - johdonmukaisen käytön. 

Koulutustavoitteiden perussisällön 
muodostavat sotilaalta hänen tehtäväs
sään vaadittavat suoritukset. On hy
vin tärkeätä, että varusmiehelle ope-

tetaan vain ne asiat, joita hän teh
tävässään tarvitsee. Muuten hänen 
koulutuksensa tulee erittäin kalliiksi. 
Tämä periaate auttaa myös sopivan 
ajan löytämistä kunnolliselle opetuk
selle, jotta koulutettava saavuttaisi 
niin korkean tason, ettei lisäkoulutus 
enää ole tarpeen, ettei hän aiheuta 
vahinkoa itselleen taitamattomuudel
laan eikä koulutuskeskukselleen huo
noa mainetta kehnoilla suorituksillaan. 
Epäolennaisten tavoitteiden karsimi
nen on puolestaan täl'1keätä jotta kurs
sien pituus ei venyisi tarpeettomasti ja 
veisi aikaa tuloksia tuottavalta suo
rituskaudelta. Niin ikään karsimalla 
vältetään ylimääräisten tekstien, ope
tus- ja havaintovälineiden tarve. Kol
mantena etuna saavutetaan mahdolli
suus useampien miesten valmistumi
seen kursseilta ja kouluista. 

Koulutuiksen tehokkuudessa on saa
vutettu rohkaisevia edistysaskeleita 
kun tavoitteet on suhteutettu tehtä
vään. Esimerkiksi tutkimus kivääri
miehen toiminnasta taistelussa johti 
Yhdysvaltojen maavoimat kehittä
mään ns Trainfire ohjelman. Sen pää
uudistus oli erikoiskoulutuksen anta
minen maalin havaitsemistekniikassa, 
jonka oli aikaisemmin havaittu ontu
van pahasti. Joillakin teknillisillä 
;kursseilla taas on koulutustunteja voi
tu vähentää yli 50 % :lla ja oppHai
den saavutukset ovat siitä huolimat
ta olleet jopa ·parempia kuin pitkiin 
kursseihin osallistuneiden. 

Pysyäksemme edelleen amerikkalai
sissa menettelytavoitteissa, esitettä
köön tässä sikäläinen kuusi perusvai
hetta käsittävä prosessi selvästi mää
riteltyjen, tehtäväsidonnaisten koulu
tustavoitteiden kehittämiseksi. 

a. Suoritetaan erityinen· järjestel
mäanalyysi yhteyden löytämisek
si järjestelmän ja siihen kuulu-
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,vien y,ksityisten tehtävien välil
lä (Kivääriryhmän järjestelmä
analyysiin kuuluvat siis osina 
ryhmän miesten tehtävät). Nä
mä esitetään ns tehtäväprofiilin 
muodossa. 

b. Valmistetaan suoriteinventaario 
edellisessä luvussa selvitellyn 
tehtäväanalyysin menetelmiä 
!käyttäen. Sen pitää perustua teh
täväprofiiliin. (Kiväärimiehen in
ventaarioon kuuluisivat esim. la
taaminen määrätyssä ajassa ja 
tähdätyn laukauksen ampuminen 
tietyltä etäisyydeltä). 

c. Päätetään, mitä opetetaan sekä 
!Pätevyystaso, milk:ä oppilaiden on 
saavutettava ikurssin lopussa. Ky
symyksessä on siis b. kohdan 
kriittinen, karsiva tarkastelu. 

d. Valmistetaan yksityiskohtainen 
tehtäväkuvaus niistä tehtävistä, 
jotka on ·valittu opetettavaksi, 
paloitellen jokainen tehtävä eri 
vaiheisiin, joiden kautta sen ko
konaissuoritus muotoutuu. (Am
pumataito koostuu asetuntemuk
sesta, tähtäys- ja laukausitaidos
ta ja etäisyyden arviointilk:yvys
tä). 

e. Tehtäväkuvaus käydään uudel
leen läpi ja esitetään siitä ne 
tieto- ja taito-osat, jotka liitty
vät tehtävän suoritukseen. Nä
mä osat eli komponentit - lu~n
nosteltuina - sijoitetaan sitten 
johdonmukaiseen järjestykseen. 
(Aseoppitunnit, muodollinen ja 
sovellettu asekäsittely, ammun
nat). 

f. Jokainen tavoite tarkastellaan 
uudelleen ja korjataan, jos ilme
nee tarvetta siihen, jotta oltai
siin varmoja, että se ikuvaa 
- oppilaalta odotettavaa suori

tusta, 

- olosuhteita, joissa suoritusta 
tarkkaillaan ja mitataan ja 

- tavoitteeksi asetettua tark-
kuus- tai nopeusvaatimusta. 

Kun joukkueen johtaja- ·komppa
nianpäällikkö, eli "mies kentältä" lu
kee ylläolevaa luetteloa, hän uskotta
vasti hymähtää ja toteaa selvän asian 
pilatuksi teoretisoinnilla. Eihän moi
nen prosessi tietysti kentälle kuulu
kaan. Voimme kuitenkin erään esi
merkin avulla todeta, että kenttämies
kin aprikoi vastaavia asioita, joskin 
yleensä hieman eri järjestyksessä: 

Juuri vahvistettu JvO III uusii tais
telUikoulutustamme pääasiallisesti kah
della tavalla: 

a. määräämällä yksittäisen taisteli
jan alusta alkaen toteutettavaksi 
toimintaan joukkueen puitteissa 
ja 

b. automatisoimalla taistelun aloit
,tamisen. 

Niinpä komppanian päällikkö siis 
aloittaa kouluttamisen uuden oppaan 
mukaisesti. Oletettakoon nyt, että hän 
on rutinoitu kouluttaja, joHa vielä sat
tuu olemaan joukkueiden johtajina ko
keneet luutnantit. Yhteensä on siis 
käytettävissä kaiksi koulutuksen osa
tekijää: 1. ohjesääntö, joka sanoo mi
tä on tehtävä eli määrittää koulutus
tavoitteen ja 2. henkilöstö, jonka avul
la tavoitteeseen pyritään. Se, mitä 
puuttuu, on kokemusperäinen tieto sii
tä, m i t en tavoite parhaiten saavu
tetaan, 

Kokenut mies ei lähde epäilyksittä, 
ohjesääntö takataskussa, viemään har
joitusta läpi entiseen rutiiniinsa luot
taen. Mikäli jouikko-osaston esikunta 
on uusinut koulutussuunnitelmansa 
viimeisen jalkaväen tarkastajan kou
lutusohjeen mukaisesti, on komppa
nian ,päälliköllä siinä käytössään teh-

tävän analyysirunko, joka vie hänet 
omassa koulutussuunnittelussaan jon
nekin c.-d. kohdan paikkeille edellä 
esitetyssä tavoitteen määrittelyn pro
sessissa. Hän jatkaa itse kohdasta d. 
arvioiden alokkaiden käsitys- ja omak
sumiskyvyn mukaan ne välitavoitteet, 
jotka koulutuksessa on viikoittain ja 
edelleen !kullakin harjoituskerralla 
saavutettava. Näin hän joutuu jo koh
taan e., jossa joukkueen johtajien har
joitussuunnittelu kohtaa komppanian 
päällikön suunnittelun. Viimeiseen 
kohtaan saavutaan sitten, kun ensim
mäiset kokemukset on saatu. Tämän 
kohdan selvittämiseksi päällikkö var
maan seuraa tiiviisti ensimmäisiä har
joituksia maastossa ja neuvottelee 
1:1sein joukkueiden !kouluttajien kans
sa, eli käyttää aikaisemmin mainit
tua tietojen hankintamenetelmää 
"työn tarkkailu ja haastatteleminen". 
Mutta viimeisen kohdan heijastukset 
palautuvat myös !komppanian piirin 
ulkopuolelle. Päälliköiden viikkoneu
vottelussa puutteet, epäloogisuudet ja 
virheet tulevat esille ja koko "feed
back" prosessi saattaa viimein aiheut
taa maininnan aselajitarkastajan uudes
sa ohjeessa ja muutoksen ohjesäännön 
uudessa painoksessa. Tällöin ilmeisesti 
moni juuri yliluutnantin vakanssin 
saanut luutnantti möyrähtää kentältä: 
"Johan minä sitä viime kesänä päälli
kölle sanoin, että näin pitäisi olla?" 

Koulutussuunnitelmat ja -ohjelmat 

Kun ikoulutuskohteet on saatu sel
vään järjestykseen, on luotu tärkein 
edellytys !koulutusohjelmien valmista
miselle. Nyt tiedetään, mitä on tehtä
vä ja kuinka paljon siihen tarvitaan 
aikaa. Äskeisessä esimerkissämmehän 
lähdettiin hieman takaperin siitä, että 
oli jo koulutussuunnitelma ja ryhdyt-

tiin pohtimaan sen mielekkyyttä sekä 
kokeilemaan yritys ja erehdys mene
telmällä. Parempi menetelmä on kui
tenkin analysoimalla ja karsimalla ai
ikaansaatu, loogiseen järjestykseen oi
vallettu tavoiteluettelo, joka voidaan 
sellaisenaan :pätkiä välitavoitteisiin ja 
koulutuskausien ja -kurssien ohjel
miksi. 

Tilanne on kuitenkin hyvin harvoin 
sellainen, että ,pelkästä tavoiteluette
losta voidaan kirjoittaa ohjelma. Mi
tä monimuotoisempi ja laajempi kou
lutusorganisaatiomme on, ,sitä useam
piat asiat on ohje]masuunnittelussa 
otettava huomioon. Yhä useammat 
!kouluttavat laitokset siirtävät ohjel
mointinsa tietokoneille. Tärkeimpiä li
sätekijöitä, joiden vaikutus koulutuk
sen ohjelmoitsijoiden on arvioitava, 
ovat koulutushenkilöstö, -tilat ja -ma
teriaali. Lisähuolia saattavat aiheut
taa - varsinkin ikurssimuotoisessa 
koulutuksessa - vuodenaikojen vaih
telu ja eri kurssien päällekkäisyys. 

Tämän kirjoituksen yhteydessä ei 
käsitellä tal'kemmin koulutusohjelmien 
laatimista. Yleisesti todettakoon, että 
niitä laaditaan tavallisesti kolmea eri 
tarvetta varten: 

a. Yhdistelmäohjelma 
b. Opettajan ohjelma 
c. Oppilaiden ohjelma 

Ensinmainittua ohjelmaa ei tarvita 
silloin kun ei ole pelkoa eri kurssien 
päällekkäisyyden aiheuttamasta yh
teensattumanvaarasta. Sellainen on 
kuitenkin tarpeellinen jo ipataljoonan 
esikunnassa sekä yleensä koulutuskes
kuksissa. Tyyppiä b. oleva ohjelma 
on tarkoitettu kouluttajille, eikä sen 
u1koasu useinkaan anna mitään viittei
tä sisällöstä muille kuin asianomai
sille. Viimeinen ohjelmatyyppi on tar
ikoitettu itse koulutettavalle ja sen si
sällön pitäisi myös täyttää vaatimus 
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mielenkiinnon herättämisestä •koulu
tusaiheisiin, 

Useissa ulkomaisissa sotilasopetus
laitoksissa mennään pidemmälle. Eri 
ohjelmakohtia mainostetaan erikseen. 
Ehkäpä meilläkin olisi syytä luoda 
joskus silmäys varusmiehen päiväoh
jelmaan, katsella sitä enemmän hä
nen silmillään. Vaikka ajatus jonkin 
aseoppitunnin tai maastoharjoituksen 
mainostamisesta tuntuukin ensi ajatte
lemalta naurettavalta, se ei ikuiten
kaan ole sitä. Mainostamisessa ei ole 
kysymys nykyaikaisen liikemainonnan 
tempuista. Komppanian ilmoitustau
lu on jo valmis areena, johon voisi 
lisätä väriä muutamalla kuvalla, ly
hyellä taustakuvauksella tai aiheeseen 
liittyvillä esineillä. Joka tapauksessa 
päiväohjelman muoto kaipaisi ainakin 
monipuolistamista, tästä lienevät 
useimmat yhtä mieltä. 

Koulutusmenetelmät ja työmuodot 

Kun koulutuksen sisältö on selvi
tetty, on valittava ik:oulutusmenetel
mät, jotka johtavat ,kustannustehok
ikaimpaan tulokseen. Tämäkään ei ole 
yksinkertainen temppu. Ensiksikin 
koulutussuunnitelmien ja varsinkin 
-ohjelmien valmistelu on menetelmien 
valinnan ·kanssa keskinäisessä vuoro
vaikutuksessa. Toiseksi menetelmien 
valinta täytyy sitoa tiiviisti yhteen 
!kouluttajien valinnan kanssa. Ei ole 
olemassa menetelmää, joka olisi teho
ik:as, ellei •koulutettava halua oppia. 
Kouluttajan on saatava tämä halu syt
tymään. 

Menetelmät ovat tapoja, joiden 
avulla haluttua tietoa tai taitoa väli
tetään koulutettaviin. Esimerkiksi kir
jallisena ovat eri menetelmät. Ope
tusmuodot ovat tiettyihin kehyksiin 
juonnettujen menetelmien yhdiste!-
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miä.1) Esimerkkeinä mainittakoon oppi
.tunti, luento, demonstraatio, harjoi
tus, keskustelu, ryhmätyö, ohjelmoi
tu opetus, itsenäinen opiskelu, jopa 
"aivopesu". 

Meille ·kaikille jalkaväen ik:oulutta
jille on tullut tutuksi lause "kouluta 
aina harjoittamalla, puhuen koulutus 
maksetaan kuolemalla". Tätä periaa
tetta on orjallisesti noudattanut erään 
!kasvatustieteen ,pioneerina pidettävä 
,amerHrkalainen Tom DooletY, jonka 
·koulukokeiluissa käytettiin yksin
omaan harjoittavaa opetusta. On ilo 
todeta tässä yhteydessä, että lausah
dus on samansuuntainen myös nyky
aiik:aisimman opetusteknologian pyrki
mysten ja käsitysten kanssa. Kasva
tustieteen alalla suoritetut tutkimuk
set osoittavat useissa tapauksissa se
lostavaan opetukseen viittaavat mene
telmät tehottomiiksi. Oppilaiden oma
toimisuus harjoittamalla on asetettu 
etualalle menettelytavoissa ja sitä 
käyttävä ryhmätyöskentely näyttää 
muodostuvan esimerkiksi uuden pe
ruskoulun tärkeimmäksi ,työmuodoksi. 

Jalkaväkimies voisi siis lyödä rin
taansa ja väittää olevansa edelläkävi
jä. Käytännössä lienee !kuitenkin niin, 
että hän voisi monessa tapauksessa 

1
) Tässä käytetty koulutuksen menetel

mien ja työmuotojen määrittely perus
tuu puolustuslaitoksen omaksumaan 
käsitykseen. Kasvatustieteen laitoksen 
esimiehen, professori Koskenniemen 
mukaan opetusmuoto tarkoittaa sitä 
tapaa, jolla opetustilanteessa ilmenevä 
interaktio on järjestetty. Täten ne ja
kautuvat kolmeen eri ryhmään: 1. 
opettajakeskeiset, 2. oppilaskeskeiset ja 
3. yhteistoiminnalliset opetusmuodot. 
Koskenniemi ei hyväksy käsitettä 
"opetusmenetelmä", perusteena se, että 
pelkkä optimaalinen ajattelutapa olisi 
opettamisen ta·voitteena hylättävä ja 
tilaHe hyvä,ksyttävä muitakin kuin tie
dollisia tavoitteita kurkottava opetta
minen. 

- käyttääksemme edelleen raamatul
lista kieltä - repäistä vaatteensa . 
Montako kertaa me olemme tulleet 
korvanneeksi tehokkaan pienryhmien 
työskentelyn oppituntimaisella tai -
vielä pahemmin - luentomaisella työ
muodolla? Olemmeko useinkaan uh
ranneet ajatuksiamme vuodesta toi
seen käyttämiemme menetelmien 
uudelleen arvioinnille? Passiivinen 
näin-se-on-aina-ollut- asenne vaikut
taa voimaik:kaana ,keskuudessamme. 

Muutaman vuoden kuluttua alkaa 
varusmiehiksi ilmestyä ~eruskoulu
opetuksen saaneita nuorukaisia. Me 
saamme heidät lähes vuodeksi kas
vatettaviksemme. Tämän vuoden aika
na kukaan ei vaikuta heidän tietoi
hinsa, taitoihinsa ja asenteisiinsa yh
tä suuressa määrin kuin me. Puolus
tuslaitoksen koulutustoiminta on tois
taiseksi pystynyt antamaan hyvän ku
van tehokkuudestaan. Tehtävämme on 
pysyä myös menetelmissä tapahtuvan 
kehityksen mukana, etteivät uusitusta 
koululaitoksestamme tulevat koulutet
tavamme toteaisi joutuneensa laitok
seen, joka elää vielä menneellä vuo
sisadalla. 

Opetus- ja havaintovälineet 

Opetusteknologian kehitystä tarkas
tellessamme meidän ei tarvitse luo
via kovinkaan kauas vuosisatojen sy
vyyksiin. Kun ajattelemme esimerkik
si opetus- ja havaintovälineiden alal
la tapahtunutta kehitystä, riittää kym
menen vuoden siirtymä ja olemme 
·keskellä "pimeintä mustan taulun ai
kakautta". Sen jälkeen opetusteknolo
gia siirtyi "AV-aikakauteen". 

Uusien teknisten apuvälineiden 
käyttö on ollut lupaavaa. Audiovisuaa
lisen välineistön käyttö on tuottanut 
parempia koulutustuloksia lyhyem-

mässä ajassa. Kuinka nopeasti nyt on
kaan selvitettävissä jonkin aseen tek
nillinen yksityiskohta suurelle luokal
le piirtoheittirnen avulla. Miten yk
sinkertaisesti kokonainen panssarivau
nukalusto voidaankaan sulkea yhteen 
:kuvakasettiin. Mikä suunnaton kus
tannussäästö saavutetaakaan simu
laattorin käytöllä panssarintorjunta
ohjusmiehistön kouluttamisessa. Ja 
ajattelemalla hieman tulevaisuuteen: 
kuinka suuri koulutusajan säästö saa
taisiinkaan aiik:aan varustamalla am
pumaradat sähköisin tulosten näyttö
laitteisiin, jolloin toiminta näyttösuo
jassa jäisi kokonaan pois. Tai miten 
,paljon vaihtelumahdollisuuksia säh
köinen taisteluampumaradan maa
lilaitteisto luokaan. 

Kaikkea edellä lueteltua miettiessä 
tulee kouluttajan mieleen luonnollises
ti hinta. Totta! AV-tekniiik:ka luonnol
lisesti maksaa. Onhan kysymys uusim
mista teknillisistä saavutuksista. 
Useimmiten kuitenkin unohdetaan, että 
kysymys on alkukustannuksista. Kun 
laitteet on hankittu, ne alkavat tuot
taa. Tässä on juuri kysymys kustan
nustehokkuuden laskemisesta. Tällöin 
on laitteiden hinnan debet-puolelle 
aiheuttaman merltinnän tasapainot
tamiseksi kyettävä arvioimaan kredit 
sarakkeeseen sellaiset "tuotot" kuten 
koulutusajan ja -'tarvikkeiden säästö 
sekä AV-laitteiston ansiosta .pois jää
vien rakennelmien kustannukset. 

Olivatpa opetus- ja havaintovälineet 
mitä tahansa, on tärkeintä muistaa, 
että ne ovat kuitenkin vain koulutta
jan apulaisia. Valinta ei ala siitä, että 
kouluttaja havaitsee hyvän näköisen 
välineen. Alku on opetettavassa aihees
sa ja koulutuksen tavoitteissa, joista 
siirrytään ajattelemaan sitä, miten 
koulutus muodostuu tehokkaimmaksi 
ja tullaan näin viimeiseksi siihen, mi-
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tä apukeinoja pitäisi käyttää, jotta 
koulutus nousisi huipputehoon. Täl
löin on muistettava pitää mielessä ha
vaintovälineen yleinen tarkoitus: Se 
auttaa oppilasta ymmärtämään, sel
ventää ja yksinkertaistaa opetusta se
kä pitää sen mielenkiintoisena. Näin 
kouluttaja ajautuu automaattisesti va
linnassaan välineisiin, jotka hän nä
kee iarpeellisiiksi, sopivimmiksi, yksin
kertaisiksi, kyllin kookkaiksi ja mie
lenkiintoisiksi. Sen jälkeen hänen ope
tusvalmisteluihinsa :kuuluu vielä väli
neidensä käytön opettelu. Kun hän 
sitten tunnilla muistaa, että kullekin 
välineelle on oma, rajattu käyttönsä, 
hänen toimintansa on oikeasuuntaista. 

!Koulutustason tarkkailu ja ylläpito 

:Jo saavutettu koulutuksen taso saat
taa ajan mittaan laskea monesta syys
tä. Muutamat näistä johtuvat koulut
tajasta, muutamat olosuhteista, eräät 
ohjelmasta. Siksi ilroulutushenkilöstq 
vaatii jatkuvaa ohjaamista, olosuhteet 
tarkkailua ja ohjelmat muutoksiin 
valmista joustavuutta. 

Kouluttajaohjaus on suunniteltu, jat
kuva operaatio, jonka tarkoituksena 
on toisaalta parantaa kouluttajan suo
ritusky,kyä toisaalta pitää hänet tie
toisena siitä, että ao koulutuslaitos -
olkoon se sitten joukko-osasto tai so
tilaskoulu - antaa hänelle täyden tu
kensa hänen työssään. Hyvä ohjaus 
merkitsee myös arvostelua, mutta sen 
.on oltava rakentavaa. Ohjauksen täy
tyy myös sisältää itseensä koulutuk
sen järkevä organisointi ja hallinto. 

Koulutusohjelman muuttaminen 
saattaa aiheutua epäonnistumisesta 
tiettyjen kohteiden opettamisessa. 
Huomataan esimerkiksi, että pataljoo
nan liikkuminen tietyissä olosuhteis
sa tapahdukaan sillä nopeudella, mi-
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kä oli asetettu tavoitteeksi. Harjoitus
aikaa täytyy siis pidentää. Opetustun
tien muuttaminen eri vuodenaikaan 
saattaa myös olla vaikuttamassa, sa
moin vaihdokset harjoitusalueissa, vä
lineissä ja työskentelysuhteissa. Kaik
ki tämä vaatii jo läpi vietyjen kou
lutusjaksojen uudelleen tarkastelua, 
jatkuvaa ohjausta ja koulutuksen uusi
mistapahtumaa. 

YHDISTELMÄ 

Koko !koulutustapahtuma voidaan 
esittää ·kuvan 2 osoittamana prosessi
na. Kaikki alkaa tehtävästä. Se täy
tyy ensin analysoida ja määritellä tar
koin. Sen jälkeen seuraa koulutusta
voitteiden täsmentäminen ja koulutus
suunnitelmien ja -ohjelmien teko. Teh
dyn ohjelman läpi viemiseksi on sit
ten valittava sopivat menetelmät. 
Koulutustehon tarkkailemiseksi on tie
tyissä koulutusvaiheissa suoritettava 
testaaminen. Näihin testeihin nojau
tuen, mutta myös ottaen huomioon 
tällä välin tehtävässä tapahtuneet 
muutokset, on nyt suoritettava uudel
leenarviointi ja tehtävä lopuksi tämän 
arvioinnin antamien viitteiden perus
teella muutokset ohjelmaan. Samalla 
on myös lisättävä kokemusten anta
mat uudet tehtävän piirteet sen ana
lyysiin ja nam koulutustapahtuma 
pyörähtää uudelle kierrokselle. Koko 
prosessiin vaikuttaa lisäksi välineiden 
,suunnittelu. Tuloksen laatuun taas on 
varsin ratkaiseva mecldtys myös kou
lutushenkilöstön valinnalla, mutta en
nen kaikkea on maistettava itse kou
lutettava, mies, jonka inhimilliset ky
vyt heijastavat vaikutwksensa jokai
seen prosessin vaiheeseen. 

Ny,kyaikaisessa koulutussuunnitte
lussa tulisi päähuomio kiinnittää kou
lutustavoitteiden määrittelyyn. Uuden 

~OULUTUSTAPAHTUMA 

/ 1 

/ ---
/ / ~' 

/TAISTELUVt1 LI-, 

~EIDEN l<EHITYl<SEN \\ 

/ON OLTAVA SOPUSOIN-\ 

1\ NUSSA KÅYTIÅJÅN / 

\INHIMILLiSTEN KYKY-/ 

\. JEN KANSSA // 

' / ---.-
KOULUTUSHENKILbSTON 

VALINTA JA JAKO 

Kuva 2 

näkemyksen mukaan - jota tukee 
huomattava tutkimusaineisto - tär
kein koulutustehon nostamiseen vai
kuttava tekijä on hyvin määritellyt, 
tehtäväsidonnaiset tavoitteet. Kun nä
mä on löydetty, ollaan jo luotettaval
la pohjalla. 

- asevelvollisuuteen perustuva jär-

Oman jaJkaväkemme koulutukseen 
vaikuttavat pääasiassa seuraavat sei
kat: 

jestelmä 
- kolme vuosittaista saapumiserää 
- 8-11 ikk:n palvelusaika 
- alliainen moottoroinnin aste 
- rahattomuus 
Asevelvollisuuden vaikutus näyttäy

tyy luonnollisesti siinä, että palveluk
seen saapuva joukko on sekä fyysi
siltä että psyykkisiltä ominaisuu!ksil-
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taan kirjava. On isoa ja pientä mies
tä, on honteloa ja tukevaa. On inno
kasta ja halutonta, on välkkyä ja tah
voa. Jalkaväki on - ainakin toistai
seksi - aselajien joukossa kaikkien 
äärimmäisyyksien ylivoimaisen laji
valikoiman omistaja. Kun tähän lisä
tään eri vuodenaikoihin osuvat saapu
miserät, jotka pyrkivät jaottelemaan 
aineksen ·kesä- ja talvitaistelijoihin, 
jatkuvasti suunnitelmia muuttava va
rojen puute ja koulutuksen yleista
voitteisiin verrattuna aivan liian ly
hyt palvelusaika, jää koulutusta hel-

pottavan puolen vaakakuppiin vain 
jalkaväkemme tekninen jälkeenjäänei
syys. Moottorointi tekee kuitenkin jo 
tuloaan. Sen myötään tuomista koulu
tuksen ongelmista antaa nykyinen 
traktorointivaiheemme vasta kalipean 
aavistuksen. Kun traktoroinnista -
jota on pidettävä vain siirtymä- ja 
kokeiluvaiheena - siirrytään todella 
moottoroidun jalkaväen organisaa
tioon, avautuu koulutuksen suunnitte
lijalla oloissamme uusi ongelmakent
tä, jonika veroista on turha hakea 
muualta. 

RAUMA-REPOLA OY 

LAPPEENRANNAN TEHTAAT 
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Majuri Jaakko Aatolainen 

AJATUKSIA SODANAJAN 
PANSSARIJOUKOISTA JA 
NIIDEN KÄYTÖSTÄ 

Johdannoksi 

Ryhdyttäessä tutkimaan otsikon 
määrittämää aihetta on kaiketi ensim
mäiseksi täsmennettävä, m i l l a i se s
t a sodanajasta on kysymys. Suurem
paa virhettä, kuin mitä on valmistau
tuminen väärän, yleensä jo käydyn so
dan varalle, on vaikeata kuvitella -
ja kuitenkin: eiköhän tämä virhe ole 
eräs yleisimmistä, mitä sotilaat ovat 
kautta aikojen tehneet? 

Tässä tapauksessa pyritään luomaan 
kuvaa aiheesta sellaisessa kriisissä, 
joka syntyy lyhyen varoitusajan puit
teissa ja asettaa näin ollen suuria vaa
timuksia joukkojemme valmiudelle. 
Tyypillistä tulevaisuuden sodan ku
valle edelleen lienee, että operaation
sa yllättäen aloittanut hyökkääjä pyr
kii tavoitteeseensa nopein ja häikäile
mättömin sotatoimin, joiden päämää
ränä on miehittää koko maa tai aina
kin ottaa sen tärkeimmät alueet no
peasti haltuun. Sellaista vihollista, 
jota vastaan taistelimme viime sodissa, 
emme enää kohtaa. Nyt taistelupans
sarivaunuja on niin runsaasti, että 
joukkojemme lienee pelkästään niiden 
perusteella usein vaikeata edes tietää, 
taistellaanko jalkaväki-, mekanisoi
tua- vaiko panssariyhtymää vastaan. 
Hyökkääjän jalkaväki on pääosin va
rustettu panssaroiduin rynnäkkövau
nuin, joita usein käytetään mahdolli
simman pitkälle ts joista jalkaudutaan 
vasta sitten, kun vastus sitä ehdotto-

masti edellyttää. Vihollisen epäsuoran 
tulen teho on erittäin suuri, näin on 
pai:tsi suurten putkilukujen ja runsai
den ampumatarvikkeiden ansiosta 
myös ja ennen muuta hyvien tiedus
teluvälineiden ja herätesytyttimien 
vuoksi. Ilmavoimien tuli ulottuu sy
välle ja on tehokasta, yksi rynnäkkö
kone saattaa kuljettaa maaliin jopa 
yli seitsemän tonnia pommeja, oh
juksia tai raketteja. Lisääntyvä heli
kopterikalusto mahdollistaa yhä te
hokkaamman tiedustelun sekä yhä 
enemmän maahanlaskuja. Vihollisen 
johtamismahdollisuudet ovat hyvät 
eikä hyökkääjältä puutu materiaalia. 

Vihollinen on siis ilmassa ylivoimai
nen, maalla panssaroitu, nopea ja 
maastokelpoinen. Sen tulivoima on 
niin suuri, että mikäli annamme vi
holliselle toimintavapauden käyttää 
tultaan jollakin alueella keskitetysti, 
on seurauksena siellä läpimurto - el
lei muuten, niin urheimpienkin puo
lustajien liian suurten tappioiden 
vuoksi. 

Mutta edellä kuvatulla, teknillisel
lä ja tulivoimaisella vihollisella on 
myös heikkouksia, joista tärkeimmät 
ovat: 

- sen koulutuksen periaatteet, or
ganisaatio ja taktiikka eivät en
sijaisesti ole luodut meidän peit
teistä ja rikkonaista maastoam
me varten, ja 

- se on erittäin suuresti riippuvai
nen tiestöstä, jotta väline voidaan 
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keskittää taisteluun ja jotta tais
telussa olevaa välinettä voidaan 
huoltaa. 

Edellä kaavaillun viholliskuvan 
pohjalta on kaiketi arvioitava, että 
mikäli aiotaan noudattaa viime sodis
tamme tuttua sodankäyntitapaa sellai
senaan, ollaan juuri valmistautumas
sa väärään sotaan. Tuskin on enää 
niin, että jossakin voisi olla "linjoja", 
"juoksuhautoja" tai edes yhtenäisiä 
puolustusasemia, joissa taisteltaisiin 
viikkoja, ehkä kuukausia, jossakin "ei 
- kenenkään - maa", sen toisella 
puolella "oma puoli" toisella "viholli
sen puoli" ja takana "kotirintama" 
vain pommitusten häiritsemänä. Ase
telma ei enaa voi olla sellainen 
että kun jossakin vihollinen mur~ 
taa linjamme ja pääsee "selustaam
me", levännyt ja hyvin harjoitellut 
panssarijoukkomme astuu esille ja 
puhdistaa pelilaudan sille tulleesta 
häiriöstä = lyö vihollisen ja palauttaa 
puolustusaseman, koska "sen on tais
telun päätyttyä oltava puolustajan 
hallussa". 

Pikemminkin meidän on pitänyt ot
taa lusikka kauniisti käteen ja todeta, 
että tuollainen sodan kuva kuuluu jo 
menneisyyteen. On pitänyt myöntää, 
että joukkojemme epäsuora tulivoima 
ja panssarintorjuntakyky eivät suuris
sa puitteissa mahdollista enää "lin
jataisteluja", vaikka tukikohdan tahi 
puolustuskeskuksen tehtävä ja taiste
lun ehdottomuus olisivatkin täysin en
nallaan. Nykyaikaista hyökkääjää ei 
voitane torjua meidän välineillämme 
yksinomaan tietyllä tasalla, vaan tor
junnan on operatiivisesti tapahdutta
va syvällä alueella riistämällä vihol
liselta toimintavapaus käyttää kahta 
tärkeintä ominaisuuttaan: tulivoimaa 
ja liikkuvuutta. 

Täten myös se kenttä, jossa suo-
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malainen panssarijoukko suorittaa 
tehtävänsä, on perusteellisesti muut
tunut. Ei voitane enää kuvitella, että 
panssarijoukkomme operoiisivat sel
vällä, puhtaalla pelilaudalla selvän, 
yksiselitteisen tehtävän perusteella. 
Huomispäivän pelilauta on lähinnä se
kava. Sen elementit ovat pakokauhui
nen siviiliväestö, taistelun alkamis
mahdollisuus jo perustamiskeskuksis
sa, edellä kuvattu vihollinen runsaine 
maahanlaskuineen sekä syvä, alueelli
nen taistelu, jossa sekä paikallis- että 
yleisjoukot usein samoin menetelmin 
suori.ttavat tehtäviään. Tämän pelilau
dan yläpuolella vihollisen ilmavoimat 
pyrkivät tehokkaaseen eristämiseen 
estääkseen juuri perustettujen joukko
jemme pääsyn peliin lyömällä ne jo 
keskitysmarssien aikana. 

Panssarijoukon vastuualue saattaa 
käsittää kaikki em elementit. Joukon 
tehtävät voivat tilanteesta riippuen 
olla hyvinkin erilaisia - perustamis
al ueen puolustamisesta operatiiviseen 
vastahyökkäykseen. 

Kriisien ,lukumäärä on oleva erit
täin suuri. Näköpiirissä olevassa ajas
sa meillä ei voine olla niin paljon 
panssarijoukkoja, että edes kaikki tär
keimmätkään kriisit voitaisiin hoitaa 
niiden avulla. Valtakunnallisesti rat
kaisu on täten tuskin panssarijoukko
j emme varassa. Pikemminkin se on 
paikallis- tai yleisjoukkoihin kuu
luvien kymmenien tuhansien suurem
paan tai pienempään osavoittoon pyr
kivien taistelijoiden käsissä. 

Tämä kuva ei kuitenkaan vähennä 
suomalaisen panssarijoukon merkitys
tä. Ilmeisesti asia on päinvastoin. Ei
köhän alueellisen puolustuksen teho 
ole suurin juuri silloin, kun syvällä 
alueella sidottuun viholliseen voidaan 
kohdistaa myös ulkoapäin lujia isku
ja? Näin panssaroitujen, iskukykyis-

ten joukkojen arvo vastahyökkäysten 
suorittajana ja ratkaisun hakijana jol
lakin alueella tiettyä ajanjaksoa var
ten on kaiketi juuri alueellisen taiste
lun kentässä suurempi kuin aikaisem
min. 

Jotain muutakin on muuttumassa. 
On ilmeisesti niin, että lukemat
tomien auktoriteettien viime maail
mansodassa julkaisemien oppien, aja
tusten ja doktriinien ,perusteella syn
tyneet, usein äärimmilleen pelkistetyt 
iskulauseet ova,t yhä selvemmin me
nettämässä merkitystään. Tuskin on 
:tärkeätä, että panssarijoukko toimii 
jonkin periaatteen mukaisesti -
tärkeintähän on, että joukko toimii 
siinä .tila n tee s s a j a se n te h
t ä v ä n perusteella 'tarkoituksenmu
kaisimmalla tavalla! 

Mutta on myös varmasti paljon, mi
kä ei ole muuttunut eikä voi milloin
kaan muuttua. Oman panssarivaunum
me ja vihollisen panssarivaunun ajaes
sa vastakkain on edelleen kysymys 
siitä, kumpi ampuu ensimmäisen os u
v a n laukauksen. Tämän täytyy myös 
tänään olla lähtökohtana panssari
vaunumiehen koulutuksessa. Pelkkä 
putkien lukumäärän tai ampumatar
vikkeiden vertailu ei tänäänkään anna 
lopullista kuvaa tulivoimasta, vaan 
ratkaisevaa on, tuleeko tuli nopeasti 
ja tarkasti, voidaanko sitä nopeasti 
siirtää ja keskittää. Tältä pohjalta on 
tykkimies koulutettava - myös huo
mispäivää varten. 

Luetteloa voisi jatkaa pitkäänkin. 
Oleellista on, että tehdessämme työtä 
huomispäivän sodan kuvan selvittämi
seksi me emme saa romuttaa vanhoja 
menettelytapoja vain siksi, että ne 
ovat vanhoja. Tämä olisi ainakin yhtä 
suuri virhe kuin niiden edelleen nou
dattaminen vain siksi, että ne usein 
ovat auktoriteettien käyttämiä. 

Näin ei tässäkään työssä saisi olla 
lähtökohtana ainoatakaan "arvoa", jo
ka sitten kirjoituksen avulla pyrittäi
siin todistamaan oikeaksi. Siksi on heti 
alkuun todettava, että työllä on kui
tenkin ollut eräs lähtökohta. Seuraa
vat ajatukset on esitetty panssari y h
t ym ä n puitteissa, ts pitäen perusta
na sitä, että vähiä panssareitamme 
käytetään kootusti. Samalla on kui
tenkin myönnettävä muunkinlais
ten tarkastelujen mahdollisuus -
ääritapauksena panssarivaunujemme 
hajauttaminen kaikkialle ra-joukoil
lemme. Näin saavutettaisiin kiistämät
tä muutamia etuja, joista oleellisimmat 
olisivat seuraavassa kuvattavan, vihol
lisen ilmavoimien todella ratkaisevan 
vaikutuksen osittainen väistäminen ja 
panssarintorj untakyvyn lisääntyminen 
perustamiskeskusten ja ra-joukkojen 
runko-osien taistelussa yllättävissä ti
lanteissa. Mutta nämä edut myös mak
saisivat kokonaisuuden kannalta pal
jon. Pelkkä hajautettu taistelu ei vah
voinkaan voimin ole vasta kuin osa 
alueellisesta puolustusj ärj estelmäs
tämme. Ei riitä, että vihollinen sido
taan. Ratkaisuun päästäksemme sitä 
on myös lyötävä, lyötävä lujasti, -
joskin rehellisyyden nimessä on todet
tava, että kootuin voimin suoritettu 
hyökkäys ei suinkaan ole ainoa mah
dollisuus hyökätä. Ongelmia sinänsä 
olisivat hajautetun ra-käytön kustan
nukset, henkilöstö, huolto ja monet 
muut vastaavat seikat. On myös enem
män kuin oikeutettua kysyä, voitai
siinko tavanomaiseen jalkaväkeen si
dotuista panssarivaunuista todella saa
da irti sitä, mihin ne pystyvät koko 
joukon liikkuvuuden ollessa taistelus
sa yhdenmukainen? Tähän kysymyk
seen palataan myöhemmin. 

Tarkastelu siis suoritetaan lähtien 
siitä, että pääosaa vähistä panssareis-
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tamme käytetään kootusti ensisijaisesti 
maamme ydinalueella. 

I SUOMEN YDINALUE PANSSARI
JOUKKOJEN KAYTTöALUEENA 
SEKA TALLA ALUEELLA 
TAISTELEVALLE PANSSARI
JOUKOLLE ASETETTAVAT 
VAATIMUKSET 

A Ydinalue panssarimaastona 

Tärkeimmät panssarij oukkoj en 
käyttöä suosivat maaston ominaisuu
det ovat 

- runsas tiestö, 
- vähäinen ylikulun ja ylikuljetuk-

sen tarve, 
- runsaat, operaatiosuunnassa ole

vat aukeaurat, 
- kantava maaperä, 
- peitteistä maastoa snna maarm, 

että se tarjoaa tilaa ja suojaa 
keskitettäville joukoille sekä 
operaation aikana erityisesti 
huollolle ja tuliyksiköille, 

- pienehköt korkeuserot. 
Tärkeimmät 

käyttöä raJoittavat 
suudet ovat 

panssarij oukkoj en 
maaston ominai-

- maaperän pehmeys, 
- kivikot, 
- peitteisyys, 
- harvateisyys, 
- suurehkot korkeuserot, 
- runsas ylikulun ja ylikuljetuk-

sen tarve. 
Vuodenaikojen vaihtelu muuttaa em 

luetteloa jossakin määrin. Näin on 
varsinkin soiden ja vesistöjen kohdal
la. Pehmeä, kesällä panssarijoukoille 
ehkäpä kaikkein vaikeimman esteen 
muodostava suo saattaa kylmänä ja 
vähälumisena talvena jäätyä niin, että 
se onkin erinomainen ura panssaroi
duille ajoneuvoille. 
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Ohjesäännöissämme on kauan -
monista lausunnoista huolimatta -
säilytetty ohje, jonka mukaan tela
ajoneuvon kantaa teräsjää, jonka pak
suus on vaunun tonnimäärä + 20 cm•. 
Tällainen jää ei kuitenkaan vaunua 
kestä. Kuvassa 1 on esitetty em arvon 
lisäksi NL:ssa tiettävästi käytettävä, 
kirjan "Tank" mukainen jään kanto
kyky sekä Suomen sisävesistöjen kes
kimääräinen jään paksuus 23 vuoden 
mittauksien keskiarvona. Muistaen, 
että yleisimmät tiedusteluvaunut pai
navat n 8 (Hotchkiss SP I A) - 15 
(M-551) tonnia, rynnäkkövaunut n 11 
(M-113) - 14 (BTR-50) tonnia ja tais
telupanssarivaunut 36 (T-54 ja T-55) 
- 40 (Leopard) - 48 (M-60) tonnia 
toteamme, että järviemme jäät muo
dostavat talvella erinomaisia uria tie
dustelu- ja rynnäkkövaunuille, mutta 
myös, että taisteluvaunuilla ei järvi
emme jäille yleensä ole asiaa. Erittäin 
ankarina pakkastalvina saattaa tähän 
sääntöön löytyä erityisesti Pohjois
Suomesta poikkeuksiakin. 

Edellä esitetyt, panssarijoukkojen 
käyttöä koskevat seikat pätevät 

maamme koko alueella. Satakunnan, 
Varsinais-Suomen, Tammermaan, Ete
lä-Hämeen, Uusimaan ja Kaakkois
Suomen talousalueet käsittävää osaa 
maastamme on totunnaisesti nimitetty 
"teollisuus-Suomeksi". Vaikka tämä 
"Suomen ydinalue" onkin pinta-alal
taan vain viidennes koko maastamme, 
on sen alueella lähes 60 % väestös
tämme ja n 77 % teollisuudestamme•. 

Kuten kuvasta 2 ilmenee, on po alu
eella enemmän peltoja ja täten avoin
ta maastoa kuin muualla Suomessa 
Pohjanmaata lukuunottamatta. 

Alueen pellot eivät kuitenkaan 
usein muodosta laajoja, yhtenäisiä 
uria, vaan ovat pieniä ja epäyhtenäi
siä, yleensä niiden välimaasto on met
sää. Pohjanmaata ja Varsinais-Suo-

1 Mm JvO I, s 80 
2 Leino, s 61---63 
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mea lukuunottamatta yhtenäisen pel
toalueen suurin mitta on vain harvoin 
yli 1-2 km. Tällöinkin saattaa aukea 
sisältää runsaasti metsien muodosta
mia kapeikoita, joissa aukean leveys 
vaihtelee muutamasta kymmenestä 
metristä ylöspäin. 

Varsin usein tällainen aukea-alue 
liittyy asutustaajamaan, ja aukean 
halki kulkee oja tai joki, joka kartta
harjoituksissa helposti unohdetaan. 
Keväisin ja syksyisin näiden purojen 
estearvo on suurimmillaan - varsin
kin, kun viljelysalue usein on savipe
räistä ja purojen reunat täten upot
tavia. 

Kuvassa 3 on esitetty maamme suo
ala. Suota on ydinalueellamme vähi
ten. Kuvasta ilmenee myös lumipeit
teen keskimääräinen paksuus maas
samme. 20-30 cm lumipeite usein 
edistää panssarivaunujen liikettä, kos
ka pienehköt epätasaisuudet tällöin 
vaimenevat. Kaksi kertaa vaunun 
maavaran paksuinen lumikerros -
siis n 80 cm - hidastaa jo huomatta
vasti tela-ajoneuvoja. Pyöräajoneuvot 
voivat tällöin yleensä liikkua vain 
tela-ajoneuvojen avaamaa uraa myö
ten. Tätä paksumpi lumi korostaa em 
vaikutuksia, mutta lumi sinänsä on 
vain äärimmäisen harvoin panssaroi
tujen ajoneuvojen käytön estävä te
kijä. Kuten kuva 3 osoittaa, ei lumi 
yleensä ole panssaroiduille ajoneuvoil
le vakava ongelma Suomen ydinalu
eella. 

Edellä esitetty suppea kuva antanee 
oikeuden tehdä sen johtopäätöksen, 
että Suomen ydinalue meillä eniten 
tiestöä ja aukeita sekä vähiten lunta ja 
suota käsittävänä suosii panssarijouk
kojen liikettä ja tulen käyttöä enem
män kuin esimerkiksi Sisä-Suomen 
järvialue tahi Pohjois-Karjalan 
Kainuun vaaramaasto. 
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B Ydinalueem.me panssarijoukoille 
asettamat vaatimukset 

Taistelu Suomen ydinalueella käsit
tää täten aina taistelua peitteisessä 
maastossa. Yksityinen hyökkäys voi
daan suunnata aukeaa myöten tai sen 
poikki, mutta hyökkäys alkaa peit
teisestä maastosta ja se päättyy peit
teiseen maastoon - peitteisyyden aste 
voi tietenkin suuresti vaihdella. 

Edellä on kuvattu, kuinka liikkuva 
ja panssaroitu vihollinen on. Näin ol
len tietyn aukeauran taistelu voi olla 
operaation kannalta ratkaiseva - ts 
joukkojemme on ehdottomasti kyettävä 
taistelemaan myös avomaastossa -
mutta joukko, joka kykenee taisteluun 
v a i n avomaastossa, ei vielä ole po 
alueella operaatiokelpoinen. 

Suomalaiseen panssarijoukkoon on 
täten kuuluttava se väline, jolla taiste
lu peitteisessä maastossa voidaan te-
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hokkaimmin suorittaa. Tämä ei voi 
olla aukeilla ratkaiseva taistelupans
sarivaunu, jonka tehokkuuden edelly
tys on mahdollisuus käyttää kauas, 
tarkasti ja voimakkaasti vaikuttavaa 
,tultaan, vaan se on taistelupanssarivau
nujen kanssa yhdenmukaisen liikku
vuuden omaava, voimakkaan epäsuo
ran tulen tukema j a 1 k a v ä k i. 

Toisen maailmansodan aikana suori
tettiin Neuvostoliiton alueella sekä 
Keski- ja Länsi-Euroopassa laajoja 
operaatioita, joiden pääelementit oli
vat tykillinen taistelupanssarivaunu ja 
(saksalaisilla) odotettua heikommaksi 
osoittautunut syöksypommittaja. Jal
kaväki tuli takana, sen arvo saattoi 
operaatioiden eräissä vaiheissa olla vä
häinen. Näitä kokemuksia käytetään 
meillä usein väärin, unohtaen, että olo
suhteet em alueilla ja meillä eivät ole 
samat. 

Suomen ydinalueella jokainen pans-

sarijoukko ilman panssarijalkaväkeä 
on siipirikko. Joukon vaunutappiot 
saattavat peitteisessä maastossa nope
asti nousta kestämättömän korkeiksi. 

Jos näin on maamme ydinalueella, 
jossa aukeita on runsaimmin, eikö vie
lä suuremmassa maarm näin ole 
maamme neljän muun viidenneksen 
alueella? 

Toinen ydinalueemme a&ettama vaa
timus on kyky yhä uudelleen ja nope
asti ylittää kapeahko, pehmeäpohjai
nen joki. Ilman tätä kykyä menettää 
panssarijoukko nopeasti toisen pää
ominaisuutensa, liikkeen. 

Nämä kaksi vaatimusta tuo esille 
tarkastelu Suomen ydinalueella, jon
ka on katsottava tarjoavan parhaat 
mahdollisuudet panssarij ou:kkojen 
käytölle maassamme. Monet muut vaa
timukset, jotka koskevat tiedustelua 
tulen käyttöä, johtamismahdollisuuk~ 
sia ja huoltoa, esitetään seuraavassa 
luettelonomaisesti. Tätä ennen on kui
tenkin aiheellista hieman perustella 
joukon ilmatorjuntakyvylle asetettuja, 
ehkä kohtuuttomiltakin tuntuvia vaa
timuksia. 

Hyökkääjän kannalta edullisin tais
telutapa joukkojamme vastaan on tu
hota ne jo perustamisen aikana. Mei
dän laajalla alueellamme käytettävien 
ilmavoimien suorituskyky ei kuiten
kaan riittäne tarvittavien iskujen an
tamiseen kaikkiin perustamiskeskuk
siin. Hyökkääjän on siis valittava ne 
joukot, jotka valmistuvat ja siirtyvät 
nopeimmin sekä taisteluun päästyään 
muodostavat suurimman uhan suun
nitellulle rajulle etenemiselle. On il
meistä, että mm panssarijoukkomme 
valitaan näiksi ensisijaisiksi kohteiksi. 

Näin ollen panssarijoukkojemme 
perustaminen, siirrot ja taistelut suo
ritetaan olosuhteissa, joissa ehkä en
s i s i j a i s e s t i onkin kysymys siitä, 

kuinka selviydytään vihollisen ilma
voimista. Vasta kun tämä asia on rat
kaistu, voidaan katseet suunnata mait
se tulevaan viholliseen. 

Kolme tietoa kertoo mahdollisen 
uhan suuruudesta. 

YK:n vastahyökkäyksen aikana Ko
rean sodassa kesä-lokakuussa v 1950 
YK:n ilmavoimat tuhosivat 76 % ja 
maavoimat vain 24 % kaikista tuho
tuista pohj ois-korealaisten panssari
vaunuista•. 

Kuuden päivän sodassa israelilaiset 
ilmoittavat ilmavoimiensa tuh6nneen 
yhteensä 55,0 taistelupanssarivaunua 
sekä 1000 muuta tela-ajoneuvoa'. 

Talvella 1971 suoritti Etelä-Vietnam 
tappiollisen sotaretken Laosiin. T'å
män operaation yhteydessä lienevät 
amerikkalaisten ja etelä-vietnamilais
ten lentojoukot tuhonneet n 100 poh
jois-vietnamilaisten panssarivaunua ja 
lähes 3000 muuta pyörä- tai tela-ajo
neuvoa kuuden viikon aikana•. Tieto 
on varsin mielenkiintoinen kahdesta
kin syystä tuoreutensa ohella. Ensin
näkin on korostettava, että Laosin 
maasto on varsin peitteistä (vertaa 
edellä lukuja Lähi-Idästä). Toiseksi 
on muistettava, että Pohjois-Vietna
min ilmatorjunta on todella tehokas, 
mm po operaation aikana lienee tuhot
tu n 100 amerikkalaisten lentokonetta. 

Vaikka em luvuissa olisi liioittelua
kin, ovat suuruusluokat ilmeisesti kui
tenkin oikeita. 

Jos meikäläinen panssarijoukko me
nettää taisteluun s i i r t y e s s ä ä n 
edellä kuvatun osan kalustostaan, ei 
taistelua enää vakavassa mielessä syn
nykään. 

• Tiede ja ase n:o 13, s 204 
' Israelin arabimaiden sodan taktilliset 

opetukset, s 55 
• Newsweek 5. 4. 71, s 31 (Lumme) 
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Suomessa menestykselliseen taiste
luun kykenevän panssarijoukon on 
täytettävä seuraavat vaatimukset. 
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1. Ra-joukon valmiuden on oltava 
niin suuri, että j o kai n en maa
han hankittu kallis panssaroitu 
taisteluväline saadaan yllättäen
kin alkavan kriisin torjuntaan. 

2. Sa-panssarijoukon organisaatio 
on laadittava m ei d ä n maasto
olojemme ja taloudellisten mah
dollisuuksiemme mukaisesti. Or
ganisaation lähtökohtana on olta
va taistelun normaalitilanteen ei
kä poikkeustapauksen asettamat 
vaatimukset. 

3. Epäsuoran tulivoiman on oltava 
taistelun nopeaan rytmiin helpos
ti mukautuva ja määrällisesti ai
nakin yhtä suuri kuin muissakin 
yhtymissämme, mieluimmin vah
vempi. Tulenjohtoelinten taistelu
liikkuvuuden on oltava yh
denmukainen panssarivaunu
ja panssarij alkavä.k:iy ksiköiden 
kanssa. 

4. Panssarijoukon toiminta on suo
jattava lentorynnäköiltä perusta
miskeskuksista alkaen. Jokaista 
panssaroitua perusyksikköä on 
voitava suojata sen kaikissa vai
heissa ilmatorjuntavaunujoukku
eella. Joukon siirtoja ja tykistön 
tuliasematoimintaa on voitava te
hokkaasti suojata ainakin uhan
alaisimmilla alueilla. 

5. Pioneeritoiminnalla on taattava 
vesistöjen, erityisesti kapeahko
jen jokien nopea ylitys sekä si
vustojen tehokas suluttaminen ja 
sulu:tteiden nopea raivaus. 

6. Panssarijoukkoa ja sen kaikkia 
alayksiköitä on voitava johtaa 
joukon mukana liikkuvista ko
mentovaunuista. Johtamisjärjes
telyn on oltava mahdollisimman 

yksinkertainen niin esikuntatyös
kentelyltään kuin viestijärjestel
mältäänkin. 

7. Huollon on toisaalta taattava tais
telun jatkuvuus yhteyksien kat
ketessakin, mutta oltava varsin
kin perus- ja joukkoyksiköissä 
niin kevyt kuin suinkin on mah
dollista. 

8. Panssarijoukolla alayksiköineen 
on oltava sellaiset tiedustelueli
met, että ne pyS'tyvät tunkeutu
maan syvälle joukon paaosien 
edellä ja/tai suojaamaan avointa 
sivustaa sekä ilmoittamaan tie
tonsa pitkienkin matkojen päästä. 

Kuten vaatimukset paljastavat, on 
kyseessä verraten suuri panssarijouk
ko. Onko se sitten "tavanomaisen" pe
rusyhtymän kaltainen esim tykistöl
tään, ei ole oleellista, jos voidaan 
osoittaa, että tavanomaisuudesta poik
keaminen on sekä eduksi että toteut
tamiskelpoista. Jonkin osan liittämi
nen tai liittämättä jättäminen panssa
rijoukkoon vain siksi, että se totun
naisesti kuuluu tai ei kuulu perusyh
tymän kuvaan, on tarkoituksenmu
kaisuuden hylkäämistä muodon kus
tannuksella. 

Vaikeasti ymmärrettävältä tuntuu 
myös, jos joukon "keventämiseksi" 
jätetään joitakin taistelussa välttämät
tömiä osia pois ja muodostetaan orga
nisaatio niin, että tarvittava osa voi
daan heti alistaa. Todetaan, että tietty 
alijohtaja ei voi johtaa näin montaa 
o r g aan i s t a alayksikköään. Jäte
tään siis osa pois ja alistetaan se poik
keuksetta ao johtajalle! 

Organisaatio saattaa näyttää näin 
kauniilta ja "kevyeltä", esim "prikaa
ti" ei tule "liian" suureksi. Tekijät 
ovat ehkä tyytyväisiä - mutta onko 
tyytyväinen myös sodanajan johtaja, 
jonka on saadakseen joukkonsa tais-

telukykyiseksi poikkeuksetta vastaan
otettava tietty alistus? 

Yhtymiä ja muitakin panssarijouk
koja tarvitaan paljon. Mikä sitten on 
sekä tarpeen että mahdollisuuksien 
perusteella toteuttamiskelpoinen luku
määrä, on taas kysymys sinänsä, johon 
ei tässä voida puuttua. Seuraavassa kä
sitellään yhtä yhtymää. 

Il MILLAINEN P ANSSARIJOUKKO? 

A. Perusyksiköt 

Lähes jokainen panssarijoukoissam
me palvellut upseeri on joskus johta
nut komppaniaa, jossa komento- ja 
huoltojoukkueiden ohella on kolme 
panssarivaunujoukkuetta ja panssari
jääkärijoukkue. 

Kun tällaiselle yksikölle yleensä 
vielä on alistettu ilmatorjuntavaunu
joukkue, on päälliköllä ollut johdos
saan jopa n 17 vaunua. 

Panssarijääkärit ovat vaunukomp
panialle elinkysymys kaikkialla muu
alla paitsi niiden hetkien aikana, jotka 
suurehkon aukean ylitys ehkä kestää. 
Juuri panssarijääkärit ovat vaunu
komppanian väline peitteisessä maas
tossa vihollisen lähitorjujia vastaan. 
Panssarivaunukomppanian mahdolli
nen "keventäminen" ei siis voi tapah
tua panssarijääkäreiden vaan panssa
rivaunujoukkueiden tai niiden ryhmi
en lukumäärää vähentämällä. 

Näin vo1s1 syntyä kuvan 4 mu
kainen perusyksikkö. Teoriassa se on 
"kevyt", helposti johdettava. Käytän
nössä se ei kestä tappioita, vaan on 
nopeasti voimaton. 

Keventäminen keventämisen vuoksi 
ei ilmeisesti johda op'timitulokseen. 
Monen vuoden harjoittelujen tulokse
na syntynyt perusyksikkö onkin var
sin lähellä optimia meidän oloissam
me. Eräs puute sillä kuitenkin on. Sil-

KEVENNETTY PERUSYKSIKKÖ 

Entä, kun O merkityt vaurioituvat'? 
Riittääkö voima'? 

KUVA4 

lä ei ole kranaatinheittimiä, joita kui
tenkin j o k a i n e n meikäläinen pans
saroitu perusyksikkö tarvitsisi orgaa
nisiksi aseikseen. Näin on täysin riip
pumatta siitä, onko kysymys panssa
rivaunu- vaiko panssarijääkärirunkoi
sesta yksiköstä, joiden molempien rat
kaiseva ominaisuus on sama - tulen 
ja liikkeen oikea yhdistelmä. 

Heittimien tarve on suurimmillaan 
silloin, kun on voitava tulella ja/tai 
savulla lamauttaa vihollinen, johon ei 
suora-ammunnalla päästä käsiksi. 
Tällainen tilanne toistuu harjoituksis
sa tavan takaa. 

Yksikön tulenjohtoelin on esitykses
sä orgaaninen. Tämä tulenjohtoelin on 
tarkoitettu käyttämään e p ä suo r a a 
t u I t a eikä täten ole kevyen tai ras
kaan heittimistön tai tykistön tulen
johtoelin. Sama elin käyttää niin yk
sikön keveitä heittimiä kuin tykistö
ryhmääkin. 

Huoltojoukkueen on voitava kuljet
taa niin paljon ampumatarvikkeita, 
että yksikkö voi suorittaa itse ensim
mäisen täydennyksensä taistelun ai
kana. Tarve on siis ainakin 1/2 tulian
nosta. 
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2. PANSSARIJÄÄKÄRIPATALJOONA 

EK 
(kutan yllä) 

SELITE 

PsvK 
(kutizn yllä) 

1.- 2. PsJK 
(kutizn yllä) 

~) Lukumäärä tutkittava tarkoin izriksczan. 
2) Komizntovaunu BTR - 50 PU (vost). 
3} Tj- czlimizn rynnäkkävaunu. 
4) Tiizdustczluvaunu PT- 78 (vast) . 
5) Rynn.äkkövaunu. Tczla-tai pyöräajonczuvo. 

Jokarsizssa kczvyt sinko. 
6) Siltovaunu. 
7) Taistaluvaunu . 

KtPtri 
(kutizn yllä) 

PsJtK 
(kut1Zn yllä) 

8) Kv krhryhmän hizitinvaunu 
9) 122 H /63 

10) Jtvaunu 
11) Kuljiztusvaunu 
12) Hinausvaunu 
13) Sczkä pataljoonan attö 

yksiköidczn tolr :t 

HK 
(kutan yllä) 

KUVA 5 

Tarkastelun tuloksena syntyvät pe
rusyksiköt on esitetty kuvassa 5. Huo
mio kiintynee siihen, että panssarijää
.käriyksikköön on esitetty orgaaninen 
panssarivaunujoukkue. Tämä joukkue 
on panssarijääkäriyksikölle ilmeisen 
elintärkeä. Ajatelkaamme tapausta, 
jossa vailla taistelupanssarivaunuja 
oleva yksikkö etenee kosketukseen. 
Rynnäkkövaunuista ammuttava ki
väärikaliiperinen tuli ei vielä yllä ei
kä tehoa viholliseen. Miten voidaan 
tuhota etenemi~ä estävät taistelu-, 
rynnäkkö- tai ilmatorjuntavaunut? 
Panssaroitujen ajoneuvojen ja pans
sarintorjuntaan soveltuvien aseiden 
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välillä vallitsee tällä hetkellä kaikki
alla tilanne, jossa taistelupanssarivau
nun tuhoamiseen kykeneviä aseita on 
organisaatioissa runsaasti, mutta aseet 
voivat tulittaa maaliaan vain kerta
tulta ampuen. Näitä aseita ovat mm 
singot, tykit ja ohjukset. Kaikissa or
ganisaatioissa on kuitenkin runsaasti 
aseita, jotka sarjatulta ampuen voivat 
lähes jokaisella osuvalla laukauk
sellaan läpäistä kevyesti panssaroidut 
rynnäkkö-, tiedustelu- yms ajoneuvot. 
Näin yksi sarjatulta ampuva ilmator
juntavaunu tai nykyaikainen, konety
killä varustettu rynnäkkövaunu saat
taa tuhota nopeasti suuren osan sel-

Jaisesta aukeaa ylittävästä panssari
jääkäriyksiköstä, joka voi vastata tä
hän tuleen ainoastaan kranaatinheit
timin (-aika, teho?) ja kiväärikaliipe
risin asein (-teho?). Panssarijääkäri
yksikkö, jolta puuttuu suora-ammun
tatulivoima, on taistelussa yhtä avu
ton kuin vailla jalkaväkeä oleva pans
sarivaunuyksikkö. Se on vihollispans
sareiden armoilla. 

Tähän kysymykseen on kiinnitetty 
kaikkialla vakavaa huomiota. Moder
ni saksalainen HS-30 on jo pitkään 
omistanut torniin sijoitetun 20 mm ko
netykin, jotta vaunuryhmä voisi me
nestyksellisesti taistella toista rynnäk
kövaunua vastaan. Taisteluvaunuihin 
tämäkään ase ei pysty. Ehkä parhai
ten on ongelma ratkaistu Neuvostolii
tossa, jonka uusi rynnäkkövaunu M-
1967 (nimi on ilmeisesti BMP-761

) on 
varustettu sekä 76 mm tykillä että oh
juksin (kuva 6). Ohjuksin voidaan 
toimia taisteluvaunuja vastaan, tykil
lä taas sekä tukea rynnäkköry hmää 
sen toimiessa jalkautuneena että puh
kea vihollisen rynnäkkövaunuja, vie
läpä mahdollisella ontelokranaatilla 
taisteluvaunujakin. Tällaista kalustoa 
olisi saatava meillekin mitä pikimmin, 
mutta taistelu- ja rynnäkkövaunujen 
kiinteän, organisaatioon perustuvan ja 
kaikissa portaissa toteutettavan yh
teistoiminnan tarvetta ei silläkään 
voida poistaa. 

B. Panssaroidut joukkoyksiköt 
(kuva 5) 

Panssariyhtymän joukkoyksikön 
tärkein vaatimus on kyky taistella vi
hollisen panssarivaunuja vastaan. 
Joukko käsittää sekä elävää voimaa 
että suora-ammunta- ja epäsuoraa tul-

1 ) Panssari 3/71, s 35 

3 - Jalkaväen Vuosikirja X 

MODERNI RYNNÄKKÖPANSSARIVAUNU 
BMP-76 

Aseistus: 76 mm tykki jo pst-ohjukset . 
Paino n 12 tonnia . 
Vounuryhrnä 3, rynnökköryhrnö 1 +7. 
Huom! Taishlumohdollisuudczt vaunusta. 

KUVA 6 

ta. Se pystyy tarvittaessa verraten it
senäiseenkin taisteluun, suojaamaan 
ainakin auttavasti toimintansa vihol
lisen lentorynnäköiltä, tiedustele
maan, ylittämään puroja ja raivaa
maan pahimmat, nopeasti rakennetut 
sulutteet. Sitä johdetaan taistelujen 
painopistealueelta, eikä sen taistelu lo
pu yhteyksien yhtymään tilapäisesti 
katketessakaan. 

Nämä vaatimukset täyttävät jouk
koyksiköt ovat varsin samankaltaisia 
keskenään. Erona vain on, että toinen 
tyyppi rakentuu taistelupanssarivau
nujen ja niitä tUJkevan rynnäkköjalka
väen ja epäsuoran tulen varaan, toi
sen peruselementtinä taas on tehok
kaasti panssarintorjuntakykyinen 
panssaroitu jalkaväki, jota taistelu
vaunut ja epäsuora tuli tukevat. 

Neljä taisteluyksikköä - olkootpa 
ne sitten 1 + 3, 3 + 1 - tai ehkäpä 
parhaiten 2 + 2 - on houkutteleva 
päämäärä. Kun edellä on kuitenkin 
todettu, että perusyksiköstä tulee pa
kostakin verraten suuri, johtaisi tämä 
n 100 vaunua käsittävään ja ilmeisesti 
liian raskaaseen joukkoyksikköön. 
Yksi lisättävä, edellä kuvattu perus
yksikkö aiheuttaisi lisävaatimuksia 
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KOOTTU JA I-IAJAUTETTU JOUKKOYKSIKÖN ILMATORJUNTA 

1. 5 11 R T 0 

a. JtK koossa b. JtK joukkuczittain c. JtK vaunuittoin 

2 KRIITTINEN VESISTÖN 
YLITYS TAISTELUSSA 

1 

~ 
V 

SU-5? 
(vost) 

1 
20 
l<tn 

ZSU- '2'3/4 
(vost) 

l 
20 
km 

KUVA? 

ainakin pataljoonan ilmatorjunnalle ja 
huollolle merkiten yhteensä 21:n vau
nun tarvetta. 

Aloittakaamme kuvan 5 mukaisten 
pataljoonien tarkastelu ilmatorjunnas
ta. 

Edellä on jo mm esitetty vaatimus, 
jonka mukaan jokaista panssaroitua 
perusyksikköä olisi voitava suojata il
matorjuntajoukkueella. Samoin on ko
rostettu, että organisaatio olisi muo
dostettava normaalitapauksen eikä 
erikoistapauksen mukaan. Eikö siis il
matorjuntakomppaniakin tulisi alun
perin jakaa taisteluyksiköiden orgaa
nisiksi joukkueiksi? 

Kuvassa 7 on esitetty vertailu koo
tusta ja hajautetusta ilmatorjunnasta 
pataljoonan siirron aikana. Kuva 
näyttää sekin tukevan edellä esi'tetty
j ä vaatimuksia. N 20 km pituista ri-
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2SU- 23/4 
(vost) 

ZSU - 23/4 
cvost) 

vistöä ei todellakaan voida suojata 
1,5--3,0 km tehokkaan ampumaetäi
syyden omaavilla aseilla, mikäli ilma
torjuntakomppania marssii koossa. 
Koska perusyksikkö on n 2,5 km pi
tuinen, on usein ilmatorjuntajoukkue
kin jaettava vaunuitiain, jotta rivis
tön ylle saataisiin edes tehokas häi
rintävaikutus. 

Mutta kun pataljoonan pääosien 
hyökkäys suuntautuu suojaisen maas
ton kautta ja on ylitettävä vesistö yh
dessä, uhanalaisessa kohdassa, on 
eduksi, että on olemassa ilmatorjunta
yksikön johtoporras. Näin on mah
dollisuus koota koko ilmatorjuntavoi
ma tai ainakin sen pääosa tietylle alu
eelle tiettyä vaihetta varten. 

Ilmatorjuntajoukkueita on neljä 
siksi, että näin voidaan taisteluyksi
köiden lisäksi suojata myös yhtä muu-

ta kohdetta. Tämä on joko pataljoo
nalle elintärkeitä osia sisältävä, 12 
panssaroitua ajoneuvoa käsittävä esi
kuntakomppania (kuva 5) tai kenttä
tykistöpatteri. Tulipatterin suojan tar
ve on suurimmillaan tulitoiminnan ai
kana, esikuntakomppanian suojan tar
ve taas on polttavin siirroissa. 

Edellä jo vilahtanut esitys pataljoo
nan tuliyksiköksi on kaiketi varsin 
epätavanomainen. Lukijan ensimmäi
nen ajatus lieneekin yhdistää myös 
tässä kaksi totuttua seikkaa - patal
joonankomentaja ja raskas kranaatin
hei tiny ksikkö. 

Jokaisen - myös panssaroidun -
joukon iskukyky on parhaiten mitat
tavissa juuri joukon tulen määrällä. 
Ajo tai juoksu eteenpäin ei liene vie
lä koskaan tuhonnut vihollista. Sen te
kee vain ja yksinomaan tuli, sekä suo
ra-ammunta- että epäsuora tuli, eikä 
suinkaan joko suora-ammunta- tai 
epäsuora tuli. 

Mikä on sitten se väline, jolla jouk
koyksikön epäsuora tulivoima luo
daan? 

Kevyt kranaatinheitin on nopeasti 
siirrettävissä kuljetusvaunuun ja ase
maan. Se on erinomainen perusyksi
kön ase, mutta sen kantama ei riitä 
pataljoonan komentajan nopeimmaksi 
r eserviksi liikkuvissa taisteluissa. 

Raskas heitin kantaa edellistä kaua 
emmas ja sen tulen teho on huomat
tavan suuri vihollisen rynnäkkövau
nujen kylkiä sirpalein läpäistäessä. 
Asetta ei kuitenkaan suuren painonsa 
vuoksi voida liikutella kuljetusvau
nuun ja takaisin taistelujen nopeuden 
edellyttämällä tavalla. Alunperin hei
t invaunuiksi suunniteltua kalustoa ei 
meillä ole eikä sellaista liene myös
kään nykyisen panssarikalustoper
heemme valmistajamaalla. 

Joka tapauksessa siis jouduttaneen 

vetäjä - ase ratkaisuun. Eikö tällöin 
6000v ampuva, yläkulmilla var,sin lä
hellekin tulittava ja tarvittaessa n 14,5 
km kantava 122 H/63 ole optimirat
kaisu? 

Tällä tykillä on vielä eräs etu ras
kaaseen heittimeen verrattuna: 122 H 
63 on erinomaisen tehokas panssarin
torjunta-ase. Eihän voine olla itsetar
koitus, että tykeistä kokoonpantu suo
malainen tuliyksikkö olisi aina 12-
aseinen patterista? Kuusitykkinen 
patteri olisi tässä erinomainen ratkai
su. 

Esikuntakomppaniassa kiintynee 
huomio siltajoukkueeseen. Tämä lie
nee välttämättömyys. Ylikulun tarve 
voi huolellisesta tiedustelusta huoli
matta olla niin yllättävä, että yhty
mältä saatava tuki tulee auttamatto
masti liian myöhään - suuntautuupa 
liike sitten · eteenpäin tai taaksepäin. 

Huoltokomppanian kuljetusvaunut 
ovat ajoneuvoja, jotka vievät tiestön 
ulkopuolelle ampumatarvikkeita ja 
tuovat tullessaan haavoittuneita. Hi
nausvaunuin siirretään vaurioitunut 
(oma ja haltuunsaatu vihollisen) ka
lusto alueelle, josta kuljetukset voi
daan suorittaa edelleen. Ampumatar
vikkeita tarvitaan n 1 tuliannos. Pa
taljoonalla on myös oltava polttoainet
ta n 1/2 täyttää sekä kevyt, vaihto
osakorjauksiin pystyvä ja yksiköiden 
huoltoa tukeva huoltoelin. Pataljoo
nan taloushuolto on keskitettävä huol
tokomppaniaan. 

Edellä kuvattu joukkoyksikkö, "pa
fa;}joona", on verraten suuri. Ehkäpä 
nimi "pataljoona" onkin tässä yhtey
dessä harhaanjohtava, tarkoituksen
mukaisempaa olisi ehkä puhua "tais
teluosastosta" tai vaikkapa "rykmen
tistä" . Näin on ainakin, jos vertailu
kohteena · pidetään tavanomaista kivää
ri- tai jääkäripataljoonaa, vaikka 
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niissä ja edellä kaavailluissa pataljoo
nissa onkin yhtä monta perusyksikköä. 
Reservistä per ustettavaa kivääripatal
joonaa johtaa kuitenkin usein nuori 
yliupseeri, kaavaillun panssaroidun 
joukkoyksikön runkona on ra-joukko. 
Näin voidaan joukon koko kantahen
kilökunta siirtää suoraan sa-tehtäviin
sä. Harvojen panssaroitujen pataljoo
niemme komentajiksi on näin saata
vissa hyvin koulutetut upseerit, joille 
esim kenttätykistöpatteri ei saa toki 
olla ylivoimainen johdettava. 

C. Yhtymä 

Panssariyhtymä voi tuskin saada 
meillä vastuualuetta, jolla ainakin osa 
ratkaisusta ei syntyisi panssarivaunuil
le kulkukelvottomassa maastossa. Ei 
ole todennäköistä, että operaatioalue 
- ehkä jotakin Pohjanmaan lakeutta 
lukuunottamatta - voisi olla sellai
nen, ettei tarvetta jalan taistelevan 
jalkaväen käytölle olisi. Ellei yhty
mällä ole tällaista välinettä, on jal
kauttettava panssarijääkäripataljoona, 
pantava se suojaamaan sivustaa tai 
koukkaamaan tiettömän maaston 
kautta. Tämä on varsin epätaloudel
lista panssarikaluston käyttöä. Ratkai
sua ei myöskään voitane rakentaa 
alueella olevan, panssariyhtymälle 
alistettavan joukon varaan. Mikä on 
sen kunto, onko joukko varmasti käy
tettävissä, irti taistelusta, suunnatta
vissa kokonaisuuden kannalta mielek
käästi? 

Ongelman ratkaisuna saattaisi olla 
tavanomainen kivääripataljoona sin
koineen ja raskaine kranaatinheitti
mineen. Tavanomaisuudesta olisi kui
tenkin poikettava sikäli, että patal
joona on välttämättä autoin mootto
roitava. Muutenhan se ei kykene siir
tymään taisteluun muun yhtymän 
mukana. 
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Sivustojen suojaamiseksi, saavutetun 
tasan pitämiseksi, läpimurtautuneen 
vihollisen pysäyttämiseksi tietyn uran 
suunnassa ja moniin muihin tehtäviin 
tarvitsee panssariyhtymä edellä kuva
tun pataljoonan ohella vielä joukon, 
jonka tärkein ominaisuus on meikä
läisittäin poikkeuksellisen voimakas 
panssarintorjuntakyky. Ilman tätä 
joukkoa käy kuten käy ilman kivää
ripataljoonaakin: jokin iskukykyinen 
joukko sitoutuu paikalleen jähmetty
vään, torjuntaluonteiseen taisteluun -
ja puuttuu ratkaisualueelta. 

Ihanneratkaisu olisi tykki-, ohjus
ja sinkovaunuin varustettu panssarin
torjuntavaunupataljoona. Se olisi no
pea ja maastokelpoinen, ilmeisesti jo
ka suhteessa tehokkaampi kuin seu
raavassa esitettävä ratkaisu. Mutta -
mistä taas kalusto, mistä jokin "Ka
nonenjagdpanzer"in kaltainen tykki
vaunu? Tietenkin on mahdollista va
rustaa tämä joukko taistelupanssari
vaunuin. Ratkaisu lienee kuitenkin 
kaikkein kallein, kaikkein epätalou
dellisin. 

Taistelu nykyaikaisesti varustettua 
vihollista vastaan on taistelua panssa
roitua vihollista vastaan. Tätä taiste
lua käy sissitoiminnan keinoin eril
lisjoukkue, sitä käyvät niin kivääri
pataljoona ja kaikki prikaatimme kuin 
panssariyhtymämmekin. Tätä tosiseik
kaa me emme voi muuksi muuttaa. 
Sitä ei muuta sekään, että sotahar
joituksissamme joukkomme lähinnä 
joutuvat taistelemaan omaa organi
isaatiotamme vastaan. "Panssarintor
junta" ei ole ratkaistavissa siten, että 
jokin joukko, joka nimetään pst-yksi
köksi, hoitaa asian. Seuraavan mah
dollisen kriisin jokainen taistelu on 
panssarintorjuntaa, ja kyky panssa
rintorjuntaan lieneekin vast'edes jou
kon taistelukelpoisuuden ensimmäinen 
mitta. 

100 MM V..OE:TTÄVÄ PANSSARINTOAJUNTATYKKI 

- paino n '2,? tonnia 
- inf ropunoloito ? . . 
_ ommuksot jo ompumootöisyydot kulon tor:;toluvounu,sso 

T-54 jo T-55 . . 
_ sopii myös hyvin sczllais ,zczn olUQ:czllisaan tai~ta:1uun , Jossa cz1 

pYrifoköön noptZaan liikkiz:czscz;n (uriczn sivu1llcz, osutusk1Zs
kuksiin jno) 

KUVA 8 

Jos siis käytämme "panssarintor
juntaan" taistelupanssarivaunuja, ne 
puuttuvat Uikkuvista, ra.tkaisuun pyr
kivistä iskuista, joissa myös on ky
symys juuri ja vain "panssarintorjun
nasta". Jos luomme edellytykset tais
teluvaunujen joustavalle käytölle, 
syntyy yhtymään kolmas panssarivau
nupataljoona ja tarvitsemme n 80 
panssaroitua ajoneuvoa lisää. Ellei 
taas taistelupanssarivaunuille luoda 
kunnollisia toimintaedellytyksiä on 
kai juuri me i 11 ä vähiten varaa tuh
lata ainoatakaan hyökkäyskykyistä 
panssarivaunua tehtäviin, jotka ehkä 
voidaan ratkaista halvemminkin. 

Me siirsimme panssarintorjuntaty
kin 75 K40:n myötä nähtävästi myös 
a j a t u k s en a museoon. Muualla ei 
näin suinkaan ole tehty, mm Länsi
Saksalla on apumoottorilla varustet
tu 90 mm ja Neuvostoliitolla 100 mm 
vedettävä pstykki (kuva 8). Vm ase 

i112•1L>t.•-

'2.:!l~~o 
k•&, 100pfl" 
p 0 1e.1oop,.t .. 

KUVA 9 

ampuu tiettävästi samoja laukauksia 
kuin panssarivaunummekin. Tämä 
tykki voisi olla meilläkin ratkaisu. 

Tykin, singon ja ohjuksen perus
talle rakentuva panssarintorjuntapa
taljoona saattaisi olla panssariyhty
mälle tehokkain kuvan 9 mukaisena. 

Esitys panssariyhtymän kokooonpa
noksi on kuvassa 10. 

ESI TYS PANSSA RI Y HTYMÄN KOKOO NPANOKS I 

(Sulkcziss,, punssu1oituj~ ojonauvojczn määrät) 
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Yht<Zcznsä 335 ponssar~1tua ojonauvoa ja 
60 kcznttutykkia 

t<UVA 10 

Yhtymän epäsuoran tulivoiman 
muodostaisivat tykistön johtoportaan 
johtamat kolme patteristoa, joiden ka
lustona olisi 122 H/63. Näin yhtymän 
kaikki tykistöyksiköt käyttäisivät sa
moja ampumatarvikkeita. Tulenjohto
pattereita käytettäisiin moottoroidun 
pataljoonan ja panssarintorjuntapatal
joonan tukena sekä yhtymän vastuu
alueen niillä osilla, joilla sen jouk
koyksiköt eivät toimi. 

Joukkoyksiköiden ilmatorjuntatarve 
on edellä todettu varsin suureksi. Yh
tymän kannalta vaikeimmat toimin
nat perustamisen jälkeen lienevät lii
kennekapeikkojen ohitukset, leveäh-
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kön vesistön ylitys ja kenttätykistön 
tulitoiminta sekä tuliyksiköiden siir
rot. Kaksi ilmatorjuntapatteristoa ja 
niitä johtava rykmentin johtoporras 
lienee vähin, millä voidaan auttavasti 
tulla toimeen. Optimi olisi täällä
kin tehokas ilmatorjuntavaunu tai eh
kä suorastaan ilmatorjuntaohjus. Py
rittäessä toteuttamiskelpoisuuteen on 
kuitenkin todettava, että joukkoyksi
köiden ilmatorjuntaa ei voida tyydyt
tävästi toteuttaa millään muulla väli
neellä kuin ilmatorjuntavaunulla. Yh
tymän puitteissa edellä kaavailtuihin 
tehtäviin lienee tavanomainen ilma
torjuntatykkikin edes auttavasti käyt
tökelpoinen. 

Pioneeripataljoonaan tarvittaneen 
kaksi taisteluyksikköä. Näistä toinen 
olisi kuljetusvaunuin varustettu ryn
näkköpioneerikomppania, joka vo1s1 
taistella yhtymän panssaroitujen tais
teluyksikköjen tavoin. Toinen yksikkö 
olisi moottoroitu. Konekomppaniassa 
olisi konejoukkue, kaksi siltavaunu
joukkuetta (yhteensä 4 siltavaunua) 
ja kaksi silta-autojoukkuetta (yhteen
sä 6 silta-autoa). Yksikön avulla yh
tymä luo ylikulun ja linnoittaminen 
painopigteen. 

Kaavaillun yhtymän j o h t a m i
n en on kaiketi kahden eri tason on
gelma. Toisaalta on kyseessä viesti
välineongelma, toisaalta kysymys joh
tamistavasta. Ongelmat on ratkaistava 
toisaalta kaluston antamien mahdolli
suuksien mukaan niin yksinkertaisegti 
ja tehokkaasti kuin suinkin on toteut
tamiskelpoista, mutta toisaalta on ky
symys mitä suurimmassa määrin ih
misestä, johtajan aktiivisuudesta, 
"elämänkatsomuksesta" ja - rohkeu
degta. Vaikka artikkeli lähinnä pyr
kiikin etsimään toteuttamiskelpoisia 
optimeja eikä rakennu ohjesääntöjen 
tai joidenkin vahvuuksien varaan, ei 
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tässä voitane sivuuttaa erästä vaka
vaa ja syvälle juurtunutta kysymys
tä, johon usein on käytönnössä tör
mätty. 

Jostain syystä on panssarijoukko
jen viestitoiminnan ongelmien poista
miseksi meillä tarjottu monissa tapa
uksissa samaa välinettä niin yhtymän 
kuin perusyksikönkin puitteissa. On 
annettu radioautoja tiedustelujouk
kueille, perusyksiköille jne. 

Olisi liian yksioikoigta syyttää ra
dioautoa niistä johtamisvirheistä, jot
ka ovat olleet tyypillisimpiä monissa 
sotaharjoituksissa. Kuitenkaan ei voi 
välttyä siltä vaikutelmalta, että vää
riin portaisiin sijoitetut radioautot ovat 
osaltaan johtaneet paljon ja todella 
aiheellista arvostelua aiheuttanei
siin johtamistapahtumiin: joukkueet 
(komppaniat) taistelevat edessä, mut
ta päällikkö (pataljoonan komentaja) 
löydetään takaa "suojasta" ja "yleis
kuvan sallivasta" rauhasta. Varsin 
vaatimattomin viestivälinein varuste
tuissa kiväärikomppanioissa ei tätä 
virhettä juuri näe, mutta panssarijoh
tajamme löydetään liian usein liian 
takaa. Harjoituksissa johtaja voi kyl
lä radiolla "työntää" alayksiköitä 
edellään, sodassa niitä on vedettävä 
perässään. Yksikön päällikön ja pa
taljoonan komentajan paikka taiste
lun aikana on niin edessä, ettei ra
dioautoilla sinne ole asiaa. 

Johtamistapaa koskeva ongelma 
tulee ilmi yhtymän taistelussa. Kysy
mys on taistelun kuvan suhteesta esi
kuntatyöskentelyyn. 

Onkin aiheelligta kysyä, milloin 
taistelusuunnitelma ja käskyt ovat 
parhaat? Ovatko ne sitä parempia, 
mitä täydellisempiä ovat, mitä enem
män koneellakirjoitettuja sivuja ne 
sisältävät? Samalla kun vakuute
taan "taistelukentän räjähtävän" on 

kuitenkin usein haluttu asemasodan 
"täydellisen" esikuntatyöskentelyn 
esittelyineen, kokouksineen ja uusine 
esittelyineen Jaavan elämään. Näin 
yritetään yhdistää väkisin kaksi toi
siinsa sopimatonta asiaa: muuttuneen 
taistelun kuva ja todella runsaasti ai
kaa vaativa, ehkä liiankin perusteel
linen esikuntatyöskentely. Täydelli
nen suunnittelu ja käskytys johtavat 
varmasti osaltaan optimitulokseen, 
mutta vain yhdellä ehdolla: että ne 
ehditään suorittaa. Ehditäänkö? Ellei, 
eikö silloin ole syytä katsoa tätä on
gelmaa jo rauhan aikana avoimin sil
min? 

Jos otamme ajattelun lähtökohdak
si johdannon sodan kuvan ja toisaal
ta myönnämme sen, ettei panssari
joukkoja voida johtaa rakennuksista 
- eikö silloin koko johtamisorgani
saatio olekin luotava näiden seikko
jen mukaisesti? Panssarijoukon esi
kunnan ei tarvitse olla edes peri
aatteeltaan samanlainen kuin mi
hin yleensä yhtymissä olemme tottu
neet, jos toteamme, että panssariyh
tymää johdetaan tavanomaisesta poik
keavin välinein ja että tavanomaisen
kin yhtymän johtamisongelman rat
kaisu on jäänyt ehkä puolitiehen. 

Kuvassa 5 on pataljoonan esikunta
komppaniaan varattu kaksi vaunua 
johtamista varten. Toisessa toimisi pa
taljoonan komentaja apulaisineen, toi
sessa pataljoonan tulenjohtokomenta
ja apulaisineen. 

Yhtymän esikunnan kohdalla olisi 
täysin luovuttava tsto/t€ltta - ajat
telusta. Pääjohtamisväline on runsain 
viegtivälinein, karttapöydin ja piirti
min varustettu esikuntavaunu, jossa 
viisi radion käyttötaitoista upsee
ria voi hyvin työskennellä. Täl
löin ei ole ratkaisevaa, onko olemas
sa toimistoja, "kulisseja", esittelyti-

laa yms. Ratkaisevaa on, että luodaan 
näiden vaunujen kapasiteetin mukai
sia johtamisyksiköitä. Jos sitten aikaa 
on, voidaan toki helposti siirtyä telt
taan tai rakennukseen ja täällä rat
kaista, kuinka ja mitä teitä käyttäen 
yh:tymä suunnataan taisteluun. Mutta 
seuraava vaihe, jolloin teltta - esit
tely - päätös - perusajatus - tais
telusuunnitelman yksityiskohdat -
esittely - käskytys jne - johtamis
ta voitaisiin käyttää, lienee vasta r a t
k a i s u n j ä 1 k e e n. Operaatioon 
suuntaamisen ja taistelun päättymisen 
välisenä aikana, jolloin yhtymän me
netys tai tappio ratkaistaan, on yh
tymää - toisin kuin sotakouluissa 
opetussyigtä joudutaan usein teke
mään - johdettava varsin komenta
javaltaisesti. Tietenkin tarvitaan tässä
kin tilanteenarviointia, suunnittelua ja 
neuvotteluja - ilman näitähän olisi
kin johtamisen perusajatuksena "no
peasti harkinnankin kustannuksella". 
Oleellista kuitenkin on, että panssari
yhtymää tuskin voi menestyksellisesti 
johtaa komentaja, jolle esikunnan on 
"syötettävä" kaikki valmiina ja jonka 
päätös kuuluu: "Toteutetaan sitten esit
telemänne vaihtoehto n:o 3". Ilmeises
ti aika on tällä välin jo karannut kä
sistä. 

AJATUS PANSSARIYHTYMÄN JOHTAMISPAIKOIKSI 

1. PRIKAATIN ESIKUNTA 

,4 ~ 4 ~ 
"Kam" 'Op" "Tuli .. "Jt/Pion" 

Oppööll Tyki.topöäll Jtpööll 
Optstopääll Tyk 1 a Jt 10 
Op 1 a 2.a Jlmcp·ups 
Ti<Zd 10 4o(t~d} Pionpööll 
Ti<d io 5o(tiod) Pian 1o 

2. TAISTELUOSASTON ESIKUNTA 

4 ~ 
Kom:n aij 
fp,n slj 
optstopääll,n sij 
Op 1b 
Tie.d 1b 

"'r~kpöö:11:n sij 
Tyk 1b 

2b 
Jtpääll,n sij 
Jt 1b 

KUVA 11 

~ 
•v/w-

vt,topliöll 
V 10 
Mtstopööll 
M 1a 

'2a 

Pionpöåll:n sij 
Pion 1 b 
\:pää.U:n sij 
V 1b 
Hpöäll:r, sij 
H 1b 
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Kuvassa 11 on esitetty ratkaisu, jo
ka perustuu viiden esikuntavaunun 
muodostrunan "komentopaikan", "esi
kunnan" tai minkä tahansa nimi
sen johtamispaikan ajatukselle. Ryh
mä käsittää "komentajan vaunun", 
"operaatiovaunun", "tulenkäyttövau
nun" ja kaksi "aselajivaunua". Kukin 
"toimisto" on aina pystytetty, valais
tu ja lämmin, tarjoaa suojaa sirpa
leita ja kiväärikaliiperista tulta vas
taan ja liikkuu johtamiskykynsä kai
ken aikaa säilyttäen taistelukentällä 
srunalla nopeudella kuin yhtymän ala
yksikötkin. Tällainen ratkaisu ilmei
sesti oleellisesti vähentäisi tarvetta ja
kaa esikuntaa esikuntapäällikön joh
tamaan "esikuntaan" ja komentajan 
apuna toimivaan "komentopaikkaan". 

Panssariyhtymä tarvinnee vielä ko
mentajan sijaisen johtaman taistelu
osaston esikunnan. Tämä ottaisi vas
tuun koko yhtymästä esikunnan me
nettäessä johtamiskykynsä. 

Taisteluosaston esikunnan muita 
käyttötapoja saattaisivat olla mm siir
tojen johtaminen komentajan ja esi
kunnan siirtyessä nopeasti vastuu
alueelle tai - komentajan pysyessä 
yhtymän pääosien mukana - nopea 
siirto vastuualueelle, rintamavas
.tuun otto (alueella taiste1evten, yh
tymälle alistettujen joukkojen käyttä
minen kokonaisuuden edellyttämällä 
tavalla, tiedustelun järjestely yms) ja 
suojataistelujen käyminen. Sanalla sa
noen taisteluosaston esikunnan tulee 
vapauttaa komentaja ratkaisutaiste
lun johtamiseen. Ratkaisualueella tais
televat panssariyhtymän alayksiköt 
ovat tietenkin suoraan yhtymän ko
mentajan johdossa. Ajatuksena usein 
esitetty menettely, jonka mukaan rat
kaisualueella taistelevat alayksiköt yh
distetään "välittömän yhteistoiminnan 
takaamiseksi" taisteluosastoksi, on 
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usein komentajan oman tehtävän ja 
vastuun siirtämistä alaisen kannetta
vaksi. 

Edellä kaavailtu johtamisjärjestel
mä korostaa itsenäisen, aktiivisen ase
lajipäällikön osuutta. Riittävätkö em 
kuvassa kaavaillut upseerit sitten ase
lajitoimintojen johtamiseen? Vastaus 
lienee epäsuoran tulen käytön, ilma
torjunnan ja pioneeritoiminnan osalta 
myönteinen, ova:than mukana myös ty
kistöryhmän johtoporras, ilmatorjun
tarykmentin esikunta ja pieni pionee
ripataljoonan esikunta, jotka ovat to
teuttavia esikuntia. Viestihenkilöstö
kin riittänee jäljempänä mainituin 
edellytyksin. Mutta kun otetaan huo
mioon esimerkiksi niiden huoltokulje
tusten laajuus, jotka yhtymän taistelu
väline- ja polttoainehuolto aiheuttavat, 
on todettava, ettei panssariyhtymän 
huol,toa voida johtaa näin vähillä hen
kilöillä. Tätä varten tarvitaan esikun
ta, joka kaikin mokomin siirtyy ehkä 
vain kerran - kaksi vuorokaudessa, 
toimii teltoissa ja käyttää vain radio
autoja. Nimeltään se voisi olla vaikka
pa huoltoesikunta. Tärkeintä on, että 
se johtaisi (komentoasioita ja) huollon 
suoritusta huoltopäällikön ja hänen 
,apulaistensa vaatimusten mukaisesti 
samoin kuin tykistöryhmän johtopor
ras tai ilmatorjuntarykmentin esikun
ta toteuttavat ao aselajipäällikön ja 
hänen apulaistensa edestä antamat, tu
len käyttöä koskevat vaatimukset. 
Tässä esikunnassa toimisivat myös ne 
yhtymän viesti- ja pioneeritoimintaa, 
lähinnä näiden huoltoa johtavat osat, 
joita ei välttämättä tarvita komento
paikalla. 

Oleellista on, ettemme pyri taiste
lua johtavan ja keskeisellä alueella 
toimivan komentajan johtoportaan rin
nalle luomaan toista, kiinteätä, esi
kuntapäällikön johdolla toimivaa 

o p e r a t i i v i s t a osaa, jolla kuiten
kaan ei liene sen enempää toiminta
edellytyksiä kuin tarvettakaan. 

Kaavaillun komentopaikan upseerei
den ohella tarvitaan tietenkin lähet
tej ä, viestihenkilöstöä yms. 

Ryhdyttäessä ajattelemaan panssa
rijoukon h u o 1 t o a on ensin syytä 
palauttaa mieliin hieman mennyttä. 
Panssarijoukkomme viettivät 1950-lu
vun lopussa ja 60-luvun alussa usein 
vaikeita aikoja. Huono kalustotilanne 
ei antanut yleensä mahdollisuutta 
muodostaa sotaharjoituksiin komppa
niaa suurempaa panssariosastoa. Jou
kon kalusto oli Cometeja, Charioteer' 
eja, tai suorastaan vanhoja Stu-40-
rynnäkkötykkejä. Ei ihme, että ongel
ma nähtiin jo edeltäkäsin: mukaan 
varattiin asentaja-auto, ja kun se ei 
riittänyt, kaksikin, varaosia, polttoai
netta. Taidoltaan ja tahdoltaan mes
tarilliset kanta-aliupseerit uurastivat 
unettomia öitä ja korjasivat parhaan 
kykynsä mukaan -sen, mitä me tuon 
ajan komppanianpäälliköt rikoimme. 

Mutta - jäikö tästä kaikesta myös 
vaara johtopäätös? Eihän yhtymän 
osana toimiva, modernilla kalustolla 
varustettu pienehkö yksikkö suinkaan 
tarvinne srunaa huoltoa kuin edellä 
kuvattu erillisjoukko! 

Emme tietenkään saa ottaa Neuvos
toliitosta oppeja sellaisinaan, vaikka 
ostamme heidän hyvää kalustoaan. 
Heillä panssarijoukko on tavanomai
sin j.oukko, joka a i n a toimii vielä 
suuremman panssaroidun yhtymän 
alaisena. Jotain on kuitenkin ilmei
sesti vialla, jos meillä vaaditaan pe
rusyksikköportaaseen samaa kalustoa, 
joka kaluston valmistajamaassa on 
tarkoitettu ehkä rykmentin huoltami
seen. 

Olemme 
vaatimukset 

asiassa, jossa ta:ktilliset 
keveydestä ja liikku-

vuudesta ovat ristiriidassa sodan ku
van kanssa. Iskukykyisen, liikkuvan 
panssariyhtymän kannalta olisi mie
lekkäintä, että pahoin vaurioitunut 
vaunu vain hinattaisiin autokelpoisen 
tien varteen, josta ylijohdon korjaus
yksikkö kuljettaisi sen edelleen ja pa
lauttaisi jälleen korjattuna. Kuitenkaan 
ei liene realistista ajatella, että yh
teys panssariyhtymän ja korjaavan va
rikon välillä olisi säilytettävissä em 
menettelyn vaatimassa määrin. 

Näin on realistisinta varustaa pans
sariyhtymä siten, että -se itse suoriu
tuu pääosasta niitä ongelmia, joita 
taistelussa vaurioituvat panssarivaunut 
aiheuttavat. Keveys on tällöin luota
vissa vain alayksiköiden huoltoon -
olematta täälläkään itsetarkoitus. 

Taisteluvälinehuolto on panssariyh
tymän taistelussa mitä ongelmallisin 
kuljetuskysymys. Ongelmaa valottaa 
toisaalta se, että erittäin kiivaassa 
taistelussa saattaa taistelupanssarivau
nu käyttää kaikki ampumatarvikkeen
sa jopa noin neljännestunnissa, jol
loin sille on nopeasti taistelukentän 
olosuhteissa saatava pari tonnia am
muksia. Vihollisen ilmavoimien vai
kutus yhtymätason kuljetuksiin on 
epäilemättä suuri, onhan edellä kaa
vaillun yhtymän tuliannos painoltaan 
suuruusluokkaa 400-500 tonnia ja 
edellyttää täten n 100 auton suoritus
ta. 

Panssarivaunujemme pitkät toimin
tamatkat eivät yleensä tee polttoaine
huollon suorituksesta yhtä ongelmal
lista kuin edellä on taisteluvälinehuol
losta todettu. Kaavaillun yhtymän 
polttoaineannos olisi kuitenkin suu
ruusluokaltaan kunnioitettavat kolmi
sensataa tuhatta litraa. 

Yhtymään on kuvassa 10 esitetty 
tiedustelukomppania. Tämä käsittäisi 
kolme samanlaista panssaritiedustelu-
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joukkuetta kuin kukin panssaroitu pa
taljoonakin. Erillissuunnassa toimivan 
tiedustelujoukkueen tietojen välittä
miseksi saattaa olla perusteltua Hittää 
yksikköön - mutta ei joukkueisiin 
- pari radioautoa. 

D. Voidaanko toteuttaa? 

Suomalainen panssariyhtymä on ja 
on kauan oleva erikoisjoukko. Sen 
luomisen ongelma on kriisiajan ongel
ma ajasta, ongelma joistakin päivistä, 
ehkä vain tunneista, kysymys toimin
tavapaudesta kriisin kynnyksellä. 
Mutta sen ongelma rauhan aikana on 
ennen muuta taloudellinen. 

Tässä suhteessa ei esitetty, alle 350 
panssaroidun ajoneuvon yhtymä liene 
liiallisuuksiin menevä. 

Taloudellisuuden puutteesta syytet
täneenkin lähinnä ilmatorjunta- ja sil
tavaunujen kohdalla. Kuten edellä on 
yritetty osoittaa, ei kuitenkaan voita
ne pitää ainakaan .taloudellisuutena 
sitä, että luodaan ehkä suurinkin ra
hallisin uhrauksin iskukykyinen pans
sariyhtymä, mutta säästetään sen il
matorjunnassa. Mitä kaikki hyödyt
tää, jos yhtymä ei koskaan pääse edes 
ensimmäiseen taisteluunsa? 

Myös voidaan väittää, ettei tarvit
tavia pataljoonia, tarvittavia kenttä
tykkejä ole. Ilmeisesti ne kuitenkin 
ovat olemassa. Kysymys on siitä, pe
rustammeko alunperin taistelukykyi
sen yhtymän vaiko vahvennamme sitä 
ylijohdon joukoin vasta sitten, kun 
yhtymä ensin on jo taistelussa pun
nittu ja kevyeksi havaittu. 

Dl Ajatuksia panssarijoukkojen 
käytöstä 

A. Ajatuksia ••• 

Panssariyhtymän taistelun seikkape
räinen tarkastelu vaatisi runsaasti si-
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vuja. Toisaalta voitaisiin tarkastelu 
myös kuitata toteamalla, että jouk
koa - kuten kaikkia muitakin jouk
koja - on käytettävä juuri siten, 
kuin reaalinen tilanteenarvostelu kul
loinkin osoittaa. 

Seuraavassa esitetään joitakin aja
tuksia, jotka eivät pyrikään tyhjentä
västi vastaamaan kysymykseen, miten 
panssariyhtymä taistelee. Erityisen 
pääpiirteiseksi on tällöin jätettävä rat
kaisutaistelun tarkastelu, jossa lähin
nä voidaan tutkia vain sitä asetel
maa, missä ratkaisua haetaan. Tyh
jentävä vastaus on esitetty juuri edel
lä ja toistettakoon se vielä kerran: 
panssariyhtymä ei taistele sen tai tä
män opin tahi iskulauseen mukaan. 
Se taistelee tarkoituksenmukaisella ta
valla. Yhtymän kallis kalusto on han
kittu taistelussa käytettäväksi, jolloin 
se myös kuluu ja vähenee. 

B. Siirto 

Keskusteltaessa ,panssaroidun jou
kon siirrosta esitetään usein väite: 
"Panssarijoukkojen siirtoja ei pidä 
suorittaa pääteitä myöten, joita vihol
lisen ilmavoimat terrorisoivat. Siirrot 
on suunnattavat suojaisille sivuteille". 

Onkohan asia todella aivan näin? 
Mitä tulee vihollisen lentojoukkoi

hin, ne ilmeisesti valvovat panssari
joukkojamme perustamisen alkamises
ta kriisin päättymiseen saakka. Tuskin 
vastapuolen korkea tiedustelupäällik
'kö antaa rauhaa alaisilleen, ellei hän 
aina halutessaan saa vastausta kysy
mykseensä: "Missä on suomalaisten ... 
panssariyhtymä?" Näin ollen lienee it
sepetosta edes ajatellakaan, että pans
sariyhtymämme voisi siirtyä viholli
selta salassa mitään tietä myöten, 
mikäli siirto tapahtuu vihollisen len
totiedustelun edes auttavasti mahdol-

listavissa olosuhteissa. Rynnäkköosas
to taas siirtyy vaivatta minkä tien 
ylle tahansa, joskin on myönnettävä, 
että rynnäköinti sinänsä on vihollisel
le epäilemättä helpointa juuri suoraa, 
usein reunoiltaan avointa päätietä 
marssivaa joukkoamme vastaan. 

Mutta - entä aika? Jo taisteluvau
nujemme ohjausjärjestelmä määrittää 
sen, etteivät panssarivaunumme suin
kaan marssi samalla nopeudella sekä 
mutkaista sivutietä että suoraa päätie
'tä myöten. Ero saattaa olla varsin 
suuri. Päätiellä voi marssinopeus pit
kät tovit olla lähes 40 km/h, mutta 
sivutiellä ehkä vain 15 km/h. Tarvit
tavat kokonaisajat saattavat usein 
suhtautua kuten 1:2. Tältä pohjalta 
on uudelleen arvioitava ehkä vain 
lyhyen pimeän ajan merkitys samoin 
kuin vihollisen tiedustelu- ja rynnä
köintimahdollisuudetkin. 

Ratkaisevin seikka on kuitenkin vie
lä mainitsematta: panssarijoukkomme 
marssivat vai n nii~ä teitä pitkin, 
joiden joko olevat tai vahvistetut/ 
rakennetut sillat kantavat yli 36 tonnia, 
tai jotka kahlaten voidaan nopeasti 
kiertää. Kartalla kysymys on helpos
ti sivuutettavissa. Käytännössä tämä 
on sen suuruusluokan ongelma, että 
panssarij oukkoj arnrne liikutellaan 
juuri siten kuin ylikul!ku (tai kah
laus) sen mahdollistaa. 

Kuvassa 12 on esitetty ajatus pans
saroidun joukkoyksikön marssiryhmi
ty ksestä. Ilma torjuntavaunujoukkueel
la vahvennettu perusyksikkö käsittää 
23-25 ajoneuvoa ja on täten 100 m etäi
syyksin n. 2.5 km pituinen. Jos pe
rusyksiköt marssivat n 1 km etäisyyk
sin, on joukkoyksikkö n 20--25 km 
pituinen ja sitoo yhden tien noin tun
nin ajaksi. Tänä aikana marssisi siis ohi 
77 panssaroitua ajoneuvoa ja - kaik
kien supistamisyritysten jälkeenkin -

PANSSAROIDUN JOUKKOYKSIKÖN MARSSIRY~MITYS 
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KUVA 12 

ainakin 60--90 muuta moottoriajoneu
voa. 

Esitetyn yhtymän panssaroitujen 
ajoneuvojen kokonaismäärä on 335. 
Autoja lienee n 1000--1400 kpl. 
Molemmat luvut ovat muuten huomat
tavasti pienempiä kuin aivan tavan
omaisissa suurvaltojen perusyhtymissä. 

Yhdellä tiellä panssariyhtymä olisi 
siis n 1300-1700:n ajoneuvon helmi
nauha. 100 m etäisyyksin sen kärki olisi 
suunnilleen Tampereella viimeisen 
ajoneuvon lähtiessä Helsingistä. 

Mitä harvempia teitä on käytettä
vissä, sitä vakavampana yhtymän siir
to kokee yhdenkin sillan tuhoutumi
sen, sitä kauemmin siirto kestää. 

Mitä useampia teitä myöten siirto 
tapahtuu, sitä laajemmalle alueelle 
yhtymä hajaantuu joutuessaan taiste
luun kesken marssin. Tältä kannalta 
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KUVA 13 

tarkastellen lieneekin edullisinta, että 
joukkoyksikkö marssii yhtä tietä myö
ten. 

Ottakaamme tarkastelun lähtökoh
daksi mielivaltaisesti neljä tietä. Yh
tymän ryhmitys saattaisi tällöin olla 
esimerkiksi kuvan 13 kaltainen. Toi
sen reunimmaisen tien puuttuminen 
toisi kolmisen joukkoyksikköä jäljel
le jääville teille. 

Yksi puuttuva tie lis ä i s i täten 
yhtymän siirtoon tarvittava·a aikaa vä
hintään 1 1/2 tunnilla, kaksi puuttu
vaa tietä 3-5 tunnilla. 

On ilmeistä, että panssariyhtymän 
siirto ja keskitys taisteluun sujuvat 
parhaiten silloin, kun käytettävissä on 
3-4 tietä. Tätä useammat tiet hajot
tavat yhtymää ja vaikeuttavat sen 
keskittämistä - jälleen siltojen vuok
si, koska laajalta alueelta ei yleensä 
tahdo löytyä riittävästi suunnitellulle 
taistelualueelle johtavia, 36 tonnia 
kantavia teitä. Vähemmän kuin kol
me tietä taas johtaa siirron pitkitty-
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miseen ja ,sen haavoittuvuuden oleel
liseen lisääntymiseen. 

Miten panssariyhtymää ja sen ala
yksiköitä sitten johdetaan siirron ai
kana? Kaava on jälleen ilmeinen: ra
dioon ei saa puhua, koska kysymys 
on siirrosta. 

Asia lieneekin aivan näin niin kauan 
kuin panssariyhtymä tekee jotain, mi
tä vihollinen ei tiedä. Johdettakoon 
yhtymää tällöin ensisijaisesti mootto
ripyörälähetein. Mutta koulutustarkas
tuksista tuttu moite "toimiva johtaja 
käytti radiota siirron aikana" on vain 
iskulauseen arvoinen silloin, kun ri
vistöä vastaan jo rynnäköidään tai 
joukko muuten on joutunut taiste
luun. 

B. Panssarijoukon viivytystaistelu 

Otsikon nimi lienee yllättävä. Eikö 
panssarijoukko meillä ole ratkaisutais
telujoukko? Eikö sen käytön päämää
rä ole ratkaisun hakeminen? 

Tähän on pyrittävä. Mutta torjut
taessa yllätyshyökkäystä ei "panssari
yhtymä", sen "koottu käyttö" voi olla 
arvo, jota puolustetaan - arvonahan 
on isänmaan puolustaminen! Näin ol
len s a a t ,t a ,a käydä niin, että pie
nehkö panssarijou.kko käy erillistais
telua, kulutustaistelua, "viivytystä", 
tahdoimmepa niin tai emme. 

Ongelma panssaroidun, erittäin liik
kuvan vihollisen kuluttamiseksi on 
lähinnä kaksitahoinen: onko toisaalta 
riittävästi vihollisen panssareihin te
hoavaa tulta ja toisaalta riittävästi 
liikuntakykyä, jotta voidaan pysyä 
taistelun rytmissä mukana. 

Ellei liikuntakykyä (kuva 14) ole, 
on taistelutapa valittava sen mukaan. 
Tämän tosiseikan tunnustamisesta on 
.osaltaan syntynyt mm paikallispuo
lustuksen idea. 

LIIKKUVUUS/ TAISTELUTAPA 
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KUVA 14 

Panssarijoukolla on tavanomaista 
jalkaväkeämme enemmän liikuntaky
kyä. Mutta todettakoon se kerran vie
lä, vailla taistelupanssarivaunuja ole
valla, "puhtaalla" panssarijääkärijou
kolla ei ole tähän kuvaan sopivaa tul
ta. Sillä ei ole välinettä vihollisen, 
sen panssarivaunujen hidastamiseksi. 

Panssaroidun perusyksikön kulutus
taistelu saattaisi olla luonteeltaan seu
raavan kaltaista (kuva 15). 

Panssarijääkäriyksikkö, jolla on 
edellä esitetty taisteluvaunujoukkue, 
ja jolle on alistettu ilmatorjuntavau
nujoukkue, pystyy tähän taisteluun
vaikkapa erillissuunnassa. Se ottaa 
vastuun laajalla alueella. Viholiinen 
lasketaan lähelle, panssarijääkäriryh
mien keveiden sinkojen tehokkaan 
kantaman alueelle, ennenkuin tuli aloi
tetaan. Singot ja taisteluvaunujoukkue 
kohdistavat tulensa vihollisen taistelu
vaunuihin ja ilmatorjuntajoukkue -
ainakin hetkellisesti - vihollisen ryn
näkkövaunuihin. Taisteluvaunut aloit
tavat tulen vasta panssarijääkäreiden 

Mikä saa puolustuksen 
pitömäön täällä? 
Entä aika - kumpi cznsin ~ 
Hollitoonka~ 

jälkeen ja pyrkivät kaikin keinoin tu
hoamaan ennen muuta ne vihollisen 
taisteluvaunut, jotka pahimmin uhkaa
vat panssarijääkäriyksikön irtautu
mista. Rynnäkkövaunut edellä ja tais
teluvaunut perässä joukko ajaa seu
raavaan "kyttäysasemaansa" taiste
luvaunujen tulittaessa putki takana 
vakaajaa käyttäen vihollista. Panssa
ripioneeriryhmä häirintämiinoittaa no
peasti tietyn uran kapeikkoja. Heti 
lyhyen tuli-iskun jälkeen joutuu ilma
torjuntajoukkue suojaamaan yksikköä 
lentorynnäköiltä, joille komppania 
siirtyessään on erityisen altis. Joukko 
siirtyy seuraavaan asemaan ja jatkaa 
toimintaansa. 

Panssarijoukko pystyy edellä kaa
vailtuun taisteluun liikkuvuutensa ja 
tulivoimansa vuoksi oleellisesti parem
min kuin tavanomainen jalkaväkemme 
(vertaa kuvaa 14). Mutta panssarijou
konkin viivytystaistelu on alun jälkeen 
varsin vaikeata: entä vihollisen tiedus
telu, entä lentorynnäköt? Päästäänkö 
enää yllätykseen? Kuinka voidaan 
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KUVA 15 

kiertää hallitsevaan maastonkohtaan 
tapahtunut maahanlasku, kun aikaa ja 
voimia sen lyömiseen ei ehkä ole? 

Näihin kysymyksiin on yleispäte
västi mahdotonta vastata. Ilmeisesti 
kuitenkin juuri panssarijoukolla on 
sekä tulivoimansa että liikuntakykyn
sä vuoksi meikäläisittäin parhaat mah
dollisuudet edellä kaavailtujen ongel
mien voittamiseen. 

Viivytystaistelun aikana olisi pans
sarijoukon liike suunnattava niin, että 
myös itse pahoin kulunut joukko pää
sisi tällä välin mahdollises,ti valmis
tuneen ja po alueelle suuntautuvan 
yhtymänsä, ainakin sen huollon yhtey
teen. 

C. Panssariyhtymän ratkaisutaistelu 

Tyypillinen tilanne ja yleisin teh
tävä panssariyhtymän ratkaisutaiste
lussa saattaisivat olla seuraavan kal
taiset. 
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Vihollisen yllättäen alkanut hyök
käys saa alkumenestystä. Panssaroi
dut kiilat työntyvät syvälle, maahan
laskuja suoritetaan ja vihollisen ilma
voimat pyrkivät luomaan eristämista
sansa. Kuvan 14 mukaisesti eivät pai
kallisjoukkomme ja osa yleisjoukois
tamme aloita ilmeisen epätasaista kil
pajuoksua vihollisen kanssa, vaan 
väistyvät ratkaisuun ( =Jyödyksi tule
miseen) antautumatta viholliselle 
edullisimpien urien sivuille. Ne pitä
vät tärkeitä maastonkohtia, hyökkää
vät ja puolustavat ja näin yhä uudel
leen kiistävät vihollisen toimintava
pauden, sitovat ja kuluttavat vihollis
ta vähentäen alati kärjen voimaa. 

Panssariyhtymälle annetaan siitä 
ehkä kymmenien, ehkä sadan kilo
metrin päässä oleva vastuualue, alis
tetaan sillä taistelevat omat joukot ja 
annetaan käsky - lyökää vihollinen! 

Panssariyhtymän ratkaisutaistelu ei 
voi näin ollen alkaa siten, että yhty
mä siirtyy ensin lähelle toiminta
aluettaan, pataljoonat ryhmitetään lä
helle vihollista lähtöasemiinsa, suori
tetaan yksityiskohtaiset valmistelut, 
neuvotellaan ja esitellään, annetaan 
yksityiskohtaiset käskyt - ja sitten 
hyökätään. Jos näin voitaisiin mene
tellä, johtaisi se varmasti parhaaseen 
mahdolliseen tulokseen - tietysti 
edellyttäen, ettei vihollinen tällä vä
lin tee mitään. 

Niin huokutteleva kuin em asetel
ma olisikin, ovat sen hengessä kirjoi
tettu ohjesääntö tai annettu koulutus 
kuitenkin jo ajastaan jäljessä. Tällai
seen operaatioon ei vihollinen var
maankaan anna tilaisuutta. 

Meikäläisen panssariyhtymän on 
pystyttävä edellistä vaikeampaan, 
mutta myös edellistä paremmin to
teuttamiskelpoiseen suoritukseen. 

Tällöin on realistisinta arvioida yh-

tymän ratkaisutaistelun alkavan jo 
perustamiskeskuksissa tai ainakin sillä 
alueella, jolle yhtymä on joko perus
tamisen tai edellisen operaation jäl
keen ryhmitetty. Täältä joukko on 
saatava ehkä pitkänkin siirtomatkan 
päähän vastuualueelleen ja lyötävä 
siellä vihollinen. Näin ratkaisu alkaa 
jo siirrosta, sen idea luo vaikeasti 
muutettavan perusratkaisun voimien 
suuntaamiselle taisteluun. Tuskinpa 
vain pohjoisesta etelään siirtyvän 
panssariyhtymän itäisintä tietä marssi
vaa osaa voidaan kovinkaan helposti 
käyttää taistelujen alkuvaiheessa 
äärimmäisenä lännessä. 

Mutta vaikka pitkälle vaikuttava 
perusasetelma onkin jo siirron yhtey
dessä luotu, on myös erittäin toden
näköistä, että yksityiskohtainen idea 
ajan, alueen ja joukkojen käytöstä 
voi syntyä vasta siirron edisty;ttyä 
niin pitkälle, että on perusteita arvioi
da, millaisessa pääpiirteisessä tilan
teessa ja millä vastuualueen osalla 
ratkaisua haetaan. Näin tullaan takai
sinkytkentänä edellä jo käsiteltyyn 
johtamisongelmaan: kun ratkaisun ai
ka koittaa, on päätöksen synnyttävä 
varsin nopeasti. Samoin on käskyt 
saatava pikaisesti alayksiköille, jotka 
liikkuvat kaiken aikaa ehkä 30-40 
km/h. 

Kenttäohjesääntömme toteaa, että 
hyökkäyksessä yhtymä voidaan ja·kaa 
iskevään osaan, suojaavaan osaan ja 
reserviin. Jako ei tietenkään ole kaa
va, ja hyökkäävä yhtymä tulisi jakaa 
juuri siinä taistelussa tarkoituksenmu
kaisiin osiin, mutta ohjesäännön hen
gen mukainen suojaava osa lienee kui
tenkin juuri panssariyhtymälle lähes 
väistämätön. Asiaa on periaatteellisesti 
tarkasteltu perusteltaessa ehdotettua 
organisaatiota II luvun C-kohdassa, 
mutta toistettakoon vielä oleellisin. Ai-

van niinkuin paikallispuolustus osal
taan pyrkii vähentämään vihollisen 
hyökkäyskärjen voimaa lienee esitetyn 
panssariyhtymän iskukyky tai sen eh
tyminen ensisijaisesti riippuvainen 
siitä, voidaanko neljän panssaroidun 
joukkoyksikön voima säilyttää, vai 
sitoutuuko se ratkaisun kannalta epä
olennaisiin tehtäviin. Mitä syvemmälle 
kiila tunkeutuu, mitä enemmän aikaa 
kuluu, sen ratkaisevammaksi muodos
tuu panssariyhtymän sivustan kestä
vyys. 

Kuva 16 pyrkii luonnehtimaan ' yh
tymän ratkaisu.taistelun asetelmaa. 

Tiedusteluyksikkö olisi suunnatta
va niin, että se voisi antaa yhtymälle 
tietoja sieltä, mistä joukkoyksiköiden 
taistelu ei tietoja kerro. Näin ollen 
saattaisi olla erityisen edullista, jos 
panssariyhtymän tiedusteluyksikkö 
voitaisiin saada lyötävän viholliskiilan 
"toiselle" puolelle, sen eteen ja taak
se. Tällöin panssariyhtymän johdoHa 
olisi mahdollisuuksia aJ01ssa saada 
aloitteen säilyttämiseksi välttämättö
mät vihollistiedot. Panssaroitujen 
joukkoyksikköjen tiedustelujoukkueet 
vastaavat tiedustelusta marssiteillä j,a 
myöhemmin pataljoonien hyökkäys
suunnissa. 

Panssarin torj untapatalj oonan tehtä
vänä saattaisi ensimmäiseksi oUa es
tää vihollisen pääsy niille alueille, joi
den kautta iskevä osa suunnataan tais
teluun. Yhtymän Iskun edistyessä jou
kon vastuualue ja tehtävä saattavat 
suurestikin muuttua. Ilmeisesti tehtä
vä edellyttää jatkuvasti ainakin yhden 
tuliyksikön tukea ja tehokasta tiedus
telua. 

Entä sitten iskevä osa - neljä pans
saroitua joukkoyksikköä, moottoroitu 
pataljoona ja epäsuoran tulen pääosa? 
Lienee teoretisointia yrittää määrittää 
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KUVA 16 

tyypillistä panssaroidun jou:kkoyksi
kön vastuualueen leveyttä. Siihen vai
kuttavat ratkaisevasti maasto, viholli
nen, tehtävä, kyseis·en pataljoonan tu
lituki yms. Eräs määritelmä on kui
tenkin mahdollinen: joukon hyökkäys
alueen tulisi olla sellainen, ettei vi
hollinen voisi tehokkaasti käyttää po 
alueella ainakaan enempää panssarei
reita ja epäsuoraa tulta (eli sen ai
van tavanomaisimpia taisteluväli
neitä) kuin mihin meidän joukkom
me pystyy. Mikäli tätä ehtoa ei täy
tetä, ei m~mestyksen edellytyksiä lie
ne olemassa. 

Panssarivaunupataljoonan edullisin 
hyökkäysalue on aukea - metsäsaa
reke - aukea - maasto, jossa olisi 
ainakin 2-3 kantavaa tietä joukko
yksikön huollon turvaamiseksi. Pans
sarijääkäripataljoonan optimi-alue on 
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periaatteessa edellisen kaltainen, mut
ta hieman peitteisempi eli aivan ta
vanomainen Etelä-Suomen aukea-alue 
asutuksineen. Pataljoonien taistelu oli
si samanlaista kuin kaikki taistelut 
·aina ovat olleet - ne ratkaistaan tu
len ja liikkeen avulla. Sen jälkeen 
lkun taistelu:kosketus viholliser,n on 
-saatu, on taisteluvaunu mitä ratkaise
vin tekijä niin panssarivaunu- kuin 
panssarij ääkäripatalj oonissakin. Pe
rusyksikön, pataljoonan ja täten koko 
yhtymän menestys on tässä vaihees
sa parhaiten mitattavissa tuhottujen 
vihollispanssareiden lukumäärällä, ku
ten asia on jokaisen suomalaisen jou
kon kohdalla. Mutta välittömästi kun 
ratkaisualueeksi muodostuu peitteinen 
maasto, on ratkaisu jalkautuvien pans
sarijääkäreiden, heitä tukevan epäsuo
ran tulen v•arassa. 

Vihollinen voi keskittää lisää meka
nisoituja ja panssaroituja joukkojaan 
ratkaisualueelle omien ilmavoimiemme 
voimatta tätä ratkaisevasti hidastaa. 
Panssariyhtymän tiedustelulta jälleen 
vaaditaan ulottuvuutta, yhtymän joh
tamist-oiminnalta nopeutta. On voitava 
nopeasti muuttaa painopistettä. Pans
sarintorjuntapataljoona tai moottoroi
tu pataljoona ehkä ottaisi vastuun äs
keisellä painopistealueella yhtymän 
panssaroitujen osien kääntyessä uutta 
vihollista vastaan. 

Panssariyhtymän ratkaisutaisteluun 
kuuluu usein vielä eräs vaihe: pans
sariyhtymä pyritään irroittamaan ja 
siirtämään uudelle alueelle uutta teh
tävää varten. Suoritus lienee mahdolli
nen vain siten, että joko alueella ollut 
tai sinne siirrettävä joukko ottaa rin
tamavastuun. Sellaiseen ratkaisuun, 
jossa panssariyhtymämme olisi lyönyt 
vihollisen niin täydellisesti, ettei edes 
uutta hyökkäystä, uutta painetta sa
malla alueella enää esiintyisi, ei lie
ne mahdollisuuksia päästä. 

Mikä sitten olisi tuo "ratkaisu" täs
sä operaatiossa? On syytä palaut
taa mieliin johdannossa esitetty aja
tus: valtakunnallisesti ratkaisu ei 
liene vähien panssarijoukkojemme kä
·sissä. On kaiketi liikaa vaatia, että 
panssariyhtymä löisi itseään huomat
tavasti suuremman ja tulivoimaisem
man vihollisyhtymän. "Ratkaisu" voisi 
näin ollen ehkä olla korkeintaan oman 
panssariyhtymämme kokoisen vihollis
joukon lyöminen, ehkä vihollisen 
hyökkäyksen ratkaiseva pysäyttämi
nen po alueella, ehkä "vain" ratkai
seva ajanvoitto. 

Lopuksi 

On ilmeistä, että tulevaisuuden krii
si kohdallamme on koettuja lyhyempi, 

mutta myös vaikeampi. Mikäli jokin 
suomalainen panssariyhtymä saadaan 
valmiiksi ja taisteluun, se taistelee 
ratkaisusta koko kriisin ajan. Luota
koon yhtymän organisaatio tämän mu
kaisesti. 

Suomalainen, omaperäinen panssari
taktiikka ei voi olla varovuutta siksi, 
että säästäisimme arvokasta kalustoa. 
Se ei myöskään saa olla ajattelemat
tomuuteen johtavaa hurmahenkisyyt
tä. Lähinnä sen tulisi olla kaavoista 
vapaata tarkoituksenmukaisuutta. 

Jos me taistelemme olemassaolos
tamme, ja taistelun tauottua jostakin 
löytyy vielä käyttökelpoinen panssa
rijoukko, on joku tehnyt väärin. Mut
ta jos tuon taistelun tauottua löytyy 
jostakin varikko, jo-ssa on varastoras
vassa olevia, kirjanpidon mukaisia 
käyttämättömiä taistelupanssarivaunu
ja, olemme kaikki syyllisiä. 

KÄYTETYT LÄHTEET: 

Leino: 
Suomen ta1ousmaantieto 
!Kirjayhtymä, Helsinki 1965 

Pääes~kunta: 
Israelin-arabimaiden sodan ta:ktilliset 
opetukset 
Helsinki 1967 

Pääesikunta: 
Jalkaväen taisteluohjesään.tö I 
Pataljoonan taistelu 
Helsinki 1968 

Turk'ki: 
Ilmanherruus ja sen vahlcutus pienten 
,maiden puolustusvoimien käyttömah
dollisuuksiin 
.Tiede ja ase n:o 13 
Mikikeli 1955 

Newsweek 5. 4. 1971 
Panssari 3/1971 
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tTrainer 
lenkkeilykenkä 

tWinter 
talvljalkapallokenkä 

Finnbasket 
-,( koripallokenkä 

Rasti tW . 
suunnistuskenkä • htppet 

Sportterit·?ä 
mallisto on kehitetty yhdessä 
urheilun asiantuntijoiden kanssa. 

Kaikki tämän malliston jalkineet ovat 
käsinkoottuja. Huippulaatua. 

• 
' . 

\ 

Ne on myös käsitelty antibacteric-menetel
mällä urheilijoiden jalkahygienian hyväksi. 

e NOKIA 
antibacteric 

Majuri Petter Parikka 

KOKEILU- JA 
KEHITTÄMISTOIMINTA 
USA:N MAAVOIMISSA 

Sotilaskäyttöön kehitettävälle mate
riaalille ja välineistölle asetettujen 
vaatimusten tulkinta luonnosasteelta 
sarjatuotantovaiheeseen ei ole yksin
kertainen ja helppo tehtävä kuten 
:amerikkalaisessa autoteollisuusjulkai
sun sotilasartikkeleita käsittävässä nu
merossa sattuvasti todetaan. Tästä joh
tuen mainittu prosessi, johon kiinteäs
ti liittyy tutkimus-, kehittämis-, kokei
lu- ja arviotoiminta, onkin jäänyt 
eräänlaiseksi mysteerioksi suurelle 
osaa teollisuutta samoin kuin niille so
tilashenkilöille, jotka käyttöönoton jäl
keen vastaavat tästä materiaalista ja 
välineistöstä. 

Kehityskulku 

Useimmat maavoimien käytössä ole
vat varusteet, moottoriajoneuvot mu
kaanluettuna, ovat joutuneet käymään 
läpi edellä mainitun kehityskulun. Ku
ten tunnettua siviilisektorilta löyde
tään varsin vähän sellaisenaan sotilas
käyttöön sopivaa välineistöä. Näistä 
mainittakoon esimerkkeinä vain ei
taktilliset moottoriajoneuvot ja lento
koneet. Sitä vastoin suurin osa aseis
tuksesta ja muusta sotamateriaalista 
on sangen monisäikeisen toiminnan tu
los, joka käsittää tieteellisen tutki
muksen, kehittämisen, kokeilun ja ar
v1011msen. Kyseinen prosessi alkaa 
varsinaisesti taktillisten doktriinien 
kehittämisesikunnan aloitteesta, joka 

on itse asiassa vastuussa päätöksistä, 
miten USA:n maavoimat tulevat tais
telemaan ja miten ne on tätä varten 
organisoitava ja varustettava. Sotava
ruste-esikunta on puolestaan velvolli
nen hankkimaan tarvittavan materiaa
lin sekä varustuksen ja rauhanajan 
kenttäarmeijan esikunta jakamaan 
henkilöstön sekä varusteet koulutetta
ville taisteluyksiköille. Nämä kolme 
maavoimien tärkeää esikuntaa ovat 
jatkuvassa kanssakäymisessä minkä 
tahansa hankittavan varusteen kehi
tystoiminnan aikana lähtien tutkimus
asteelta ja päätyen tuotantovaiheen 
kautta varusteen käyttöönottoon. 

Vaatimukset 

Ryhdyttäessä hankkimaan mate
riaalia on ensimmäisiä toimenpiteitä 
kyseisen materiaalin laatuvaatimus
ten tai vähimmäiskehitysvaatimusten 
(eräänlaisia pysyväismääräyksiä) 
määrittäminen, mikä tehtävä kuuluu 
jo mainitulle taktillisten doktriinien 
kehittämisesikunnalle. Materiaalin laa
tuvaatimukset on asiakirja, joka kar
toittaa kaikki ne sotilaalliset tehtävät, 
joista kokeilukappaleen oletetaan suo
riutuvan samoin kuin ne toimintaolo
suhteet, jossa sitä tullaan käyttämään. 
Lisäksi se määrittää kokeilukappaleen 
sijoituksen organisaatiossa. Vähim
mäiskehitysvaatimukset kattavat puo
lestaan niille varusteille asetettavat 



vaatimukset, jotka on mahdollisuus 
kehittää lyhyessä ajassa alhaisin tuo
tantokustannuksin. Useimpien harjoi
tusvälineiden kehittäminen tapahtuu 
jälkimmäisen varusteryhmän puitteis
sa. 

Maavoimaministeriön hyväksyttyä 
materiaalin laatuvaatimusmääräyk
set sotavaruste-esikunta aloittaa näi
den perusteella erityissuunnitelmien 
kehittämisen. Joissakin tapauksissa 
materiaalin kehittämisvastuu kuuluu 
maav01m1en ylilääkärille, pioneeri
päällikölle tai maavoimien turvalli
•suusosaston päällikölle. 

Toimeenpano-organisaatio 

Sota varuste-esikunta organisoitiin 
vuonna 1962, jolloin sen tehtäviksi 
määritettiin maavoimien sotavarustus
ta koskeva tutkimus-, kehittämis-, 
hankinta-, tuotanto- ja korjaustoimin
ta. Samalla sille siirtyivät aiemmin 
maavoimien kuuden teknillisen osas
ton (kemiallinen-, tykistö-, huolto-, 
pioneeri-, viesti- ja kuljetusosasto) se
kä erilaiset maavoimaministeriön, rau
hanajan kenttäarmeijan la bora torioi
den ja sotilaallisten koelaitosten vas
taavat tehtävät. 

Sota varuste-esikunnan alaisuuteen 
kuuluu alajohtoportaina kahdeksan 
esikuntaa, jotka sijaitsevat eri puolilla 
USA:ta. Seitsemän näistä esikunnista, 
- niin sanotut materiaaliesikunnat -
on erikoistunut metallivalmisteisiin, ja 
ne ovat vastuussa alansa sotavarus
tuksen tuottamisesta. Materiaaliesi
kuntien nimet kuvaavat selvimmin 
niiden tehtäviä. 

- Ilmailuvaruste-esikunta, Sant 
Louis, Montana, 

- Sähköteknillinen Esikunta, Fort 
Monmouth, New Jersey, 

- Ohjusesikunta, HuntsviUe, Ala
bama, 
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- Kuljetusvaruste-esikunta, Sant 
Louis, Montana, 

- Ampumatarvike-esikunta, Do-
ver, New Jersey, 

- Panssari-autovaruste-esikunta, 
Warren, Michigan ja 

- Ase-esikunta, Rock Island, Illi
nois. 

Kokeilutehtävät 

Kokeilu- ja kehittämisesikunta toi
mii erillään sotavaruste-esikunnan or
gaanisesta kokoonpanosta. Se on pe
rustettu pelkästään sitä varten, että 
se hankkii omatoimisesti puolueetto
man arvioinnin maavoimille kehitet
tävistä aseista, ampumatarvikkeista 
sekä myös muusta sotamateriaalista. 
Tästä kokeilulausunnosta, joka on esi
kunnan ainoa tuote, maavoimien päät
tävät elimet voivat harkita, onko 
asianomainen varuste teknillisiltä yk
sityiskohdiltaan sille asetettujen vaati
musten mukainen sekä pystyykö se 
suoriutumaan tehtävistä, joita varten 
se on valmistettu, ja 1yydyttääkö se 
amerikkalaisen sotilaan tarpeita tais
telukentällä. 

Abardeen kokeilualueella Marylan
dissa sijaitsevan kokeilu- ja kehittä
misesikunnan toimintapiiriin kuuluu 
15 kokeilualuetta, melkoinen joukko 
sotilaallisia koelaitoksia, muutamia 
erikoisolosuhdekokeilukeskuksia se
kä filillisiä kokeilutoimistoja. Esikun
nan kokeilualueet ulottuvat napaseu
dulta trooppisille alueille mukaanlu
kien myös kuivat erämaa-alueet. Ko
keilualueen eri paikoissa olosuhteet 
vaihtelevat toisistaan hyvin jyrkästi. 
Tässä laajassa kokeilulaboratoriossa 
sotilasvarustetta voidaan kokeilla kai
kenlaisissa maasto- ja ilmasto-olosuh
teissa, toisin sanoen niissä oloissa, mis
sä sitä on suunniteltu myös käytettä
väksi. 

Esikunnan tehtävänä on suunnitella 
ja johtaa sekä teknilliset että sotilaal
liset kokeilut sotavaruste-esikunnan 
määräämälle materiaalille ja hankkia 
kokemuksia sekä arviointeja kyseisen 
materiaalin kehittämisestä ja tuotan
nosta vastaaville esikunnille sekä 
suunnittelujohtajille. Se voi panna toi
meen kokeiluja myös muiden puolus
tushaarojen, liittohallituksen edusta
jien, siviiliurakoitsijoiden, yksityishen
kilöiden ja ulkomaiden hallitusten toi
meksiannosta tai olla ainakin niissä 
mukana. 

Peruskokeilut • 

Kokeilu~ ja kehittämisesikunnan 19 
peruskokeilua on liitetty maavoimien 
materiaalin kehityskulun kaikkiin vai
heisiin alkaen tutkimus- ja kehittä
mistyöstä sekä päätyen tuotantoon, ja
keluun ja materiaalin hylkäämiseen. 

Näistä kokeiluista mainittakoon 

- vastaanotto-, 
- .tarkastus-, 
- vertailu-, 
- teknillisen suunnittelun, 
- sotilaalliset suoritusmahdolli-

suus-, 
- tuoteparannus-, 
- tutkimus- ja 
- valvontakokeilut sekä 
- joukkojen kenttäkokeilut. 

Peruskokeilut jakautuvat kahteen 
selvään luokkaan, joista ensimmäiseen 
kuuluvat ne teknilliset ja sotilaalliset 
kokeilut, jotka suoritetaan kaikelle 
maavoimien materiaalille sotavaruste
esikuntaa varten. Näissä tapauksissa 
kokeilun toimeksiantaja vahvistaa ko
keilusuunnitelmat, kokeilukohteet, ra
hoituksen sekä muut yksityiskohdat. 
Toisen luokan kokeilut järjestetään 
materiaaliesikuntien sekä muidenkin 
toimeksiannosta näiden esittämien toi-

vomusten mukaisesti. Esimerkkeinä 
viimeksi mainituista mainittakoon tek
nillisen suunnittelun kokeilut, valvon
takokeilut, vastaanotto- ja vertailuko
keilut, alkutuotantokokeilut sekä to
teutettavuus- ja sotilaallisten suoritus
mahdollisuuksien tutkimukset. 

Kussakin tapauksessa kokeilu- ja 
kehittämisesikunta panee alulle kaa
vamaiseksi koordinoidun kokeiluohjel
man suunnitelman kehittämisestä vas
tuussa olevan edustajan avustuksella. 
Kun kyseessä on uusi varuste, tämä 
tehdään niin aikaisin kuin mahdollis
ta, jo varusteen tutkimus- ja kehitys
vaiheessa. 

Tämän jälkeen kokeilu- ja kehit
tämisesikunta on valmis lähettämään 
kokeilukappaleen kentälle. Joissakin 
tapauksissa teknilliset, sotilaalliset ja 
,erikoisolosuhdekokeilut saatetaan suo
rittaa samanaikaisesti. Toisaalta proto
tyypit ja kokeilukappaleet voidaan 
siirtää peräkkäin kokeilupaikasta toi
selle riippuen kokeiluihin soveltuvien 
prototyyppien määrästä ja kulloinkin 
käytettävissä olevista muista mahdol
lisuuksista. 

Teknilliset kokeilut 

Fort Leessä Virginiassa sijaitseva 
yleinen varusteiden kokeilukeskus 
johtaa teknilliset kokeilut neljällä ko
keilualueena ja kokeilu- ja kehittä
misesikun ta kansallisella ohj usradalla, 
joka sijaitsee White Sandsissä New 
Mexicossa. Teknillisten kokeilujen tar
koituksena on tutkia kokeilukappa
leen teknilliset suoritus- ja luotetta
vuusominaisuudet siihen liittyvine vä
lineineen ja kokeiluvarusteineen. Tälle 
toiminnalle on luonteenomaista, että 
inhimilliset virheet voidaan eliminoi
da mahdollisimman tarkoin käyttä
mällä hyväksi rakennelmia, joissa on 
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DUGWAYN KOKEILU
ALUE UTAH 

TYKI ST N KOELAITOS, 
OKLAHOMA 

WHITE SANDSIN OHJU 
RATA NEW MEXICO 

• 

Kuva 1 Kokeilualueiden (vast) sijaintipaikat 

mahdollisuus saada aikaan erikoisolo
suhteita, fysikaalista mittaustekniik
kaa, tilastotieteellisiä metodeja, tek
nillisesti ja tieteellisesti koulutettua 
henkilö kun taa, tutkim uslabora torioi
ta sekä työpaja- ja kenttätutkimuksia. 
Teknillisistä kokeiluista saatuja tieto
ja käytetään sittemmin hyväksi kehi
tettäessä kokeilukappaletta ja päätet
täessä sen sopivuudesta sotilaallisiin 
kokeiluihin. 

Sotavarustuksen teknilliset kokeilut 
toimeenpannaan seuraavissa paikois
·Sa (Kuva 1): 

- Abardeen kokeilualue, Maryland: 
tykistö, ampuma-tarvikkeet, jal
kaväen ja lentokoneiden aseet, 
pyörä- ja tela-ajoneuvot, panssa
rointi, sähköteknilliset valvonta
ja ohjausjärjestelmät, 
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- White Sandsin ohjusrata, New 
Mexico: raketit ja muut vastaa
vat välineet, 

- Sähköteknillinen kokeilualue, 
Fort Huachuca Arizona: sähkö
teknilliset varusteet ja -järjestel
mät, viestivälineet, valvontalait
teet, viestiyhteyksien häirintä
laitteet, 

- Dugwayn kokeilualue, Utah: ke
mialliset, biologiset ja radiologi
set ampumatarvikkeet, 

- Jeffersonin kokeilualue, Madison 
Indiana: ampumatarvikkeet, mii
nat ja sytyttimet sekä 

- Yleinen varusteiden kokeilukes
kus, Fort Lee Virginia: huolto- ja 
yleinen varustus, joka ei kuulu 
muiden kokeilutoimintojen pii
riin. 

Sotilaalliset kokeilut 

Kokeilu- ja kehittämisesikunnan 
alaisuudessa toimii kuusi sotilaallista 
koelaitosta. Näiden järjestämien kokei
lujen lopputuloksena on käyttäjien an
tamat lausunnot asianomaisesta mate
r iaalista, kokeilukappaleesta jne. Koe
laitokset pyrkivät määrittelemään, mi
ten kokeilukappale ja siihen kuuluvat 
huoltovälineet pystyvät suoriutumaan 
niistä tehtävistä, jotka on määritetty 
materiaalin laatuvaatimusmääräyk
sissä. 

Sotilaalliset kokeilut järjestetään jo
ko simuloiduissa tai toclellisuutta vas
taavissa taistelukentän olosuhteissa 
käyttämällä apuna sotilashenkilöstöä, 
jonka oletetaan sittemmin käyttävän 
ja huoltavan asianomaista varustetta 
taistelukentällä. On luonnollista, että 
niiden sotilashenkilöiden mielipiteille 
ja huomioille, joilla on kokemusta ky
•seisistä välineistä ja materiaalityypeis
tä, annetaan kokeilujen kestäessä 
suuri paino. 

Sotilaalliset koelaitokset sijaitsevat 
yleensä sotakoulujen ja harjoituskes
kusten yhteydessä seuraavasti: 

- Ilmakuljetus-, sähköteknillinen 
ja erikoissodankäynnin koelaitos, 
Fort Bragg, North Carolina: il
makuljetusvälineet mukaanlu
kien lentokoneet, jotka on suun
niteltu joukkojen, tarvikkeiden 
sekä varusteiden pudotuksia ja 
kuljetuksia varten, viestivälineet, 
joita käytetään divisioonan ja sen 
alaosien tasolla, valvonta- ja eri
koissodankäynnin välineet, 

- Ilmapuolustuksen koelaitos, Fort 
Bliss, Texas: ilmapuolustusaseet, 
ilmapuolustuksen sähköteknilli
set laskin- ja vastalaskinlaitteet, 
maalilaitteet sekä atomiräjähteet, 

- Panssarikoelaitos, Fort Knox, 
Kentucky: rpa!ltSsarivarusteet, 

moottorialan järjestelmät ja ma
teriaali mukaanlukien tietyt 
huolto- ja kuljetusvälineet, 

- Ilmavoimien koelaitos, Fort Ruc
ker, Alabama: lentokoneet ja nii
hin kuuluvat laitteet ja järjestel
mät sekä 

- Jalkaväen koelaitos, Fort Ben
ning, Georgia: jalkaväen käyttä
mät varusteet ja välineet, tuli
ja maaliikkuvuus, kenttävaate
tus, yksiköiden ja yksittäisten 
taistelijoiden muona-annokset, 
polkumiinat, j oukkokohtaiset 
yksittäisten taistelijoiden kemial
lisen ja biologisen sodankäynnin 
välineet sekä laskuvarjojääkärei
den varustus. 

Kokeilut erikoisolosuhteissa 

Koska nykyisin useimmat sotilasva
rusteet suunnitellaan siten, että niitä 
voidaan tarvittaessa käyttää kaikkial
la maapallolla, täytyy näiden kokei
lujen tapahtua myös monenlaisissa 
maasto- ja ilmasto-olosuhteissa. Jos 
tarkoitustaan vastaavia tuloksia ei voi
da tyydyttävästi aikaansaada simuloi
duissa olosuhteissa, kokeilukappaleet 
voidaan lähettää kokeilu- ja kehittä
misesikunnan alaisuudessa toimi
viin erikoisolosuhdekokeilukeskuk
siin (arktinen-, trooppinen- ja erä
maakokeilukeskus) kokeiluja varten 
todellisissa olosuhteissa. Nämä kolme 
kokeilukeskusta järjestävät teknillis
ten ja sotilaallisten kokeilujen erikois
olosuhdevaiheet sekä myös muut erik
seen määrättävät tutkimukset. 

Yuman kokeilualueena toimeenpan
naan erämaaolosuhdekokeilut. Tämä 
alue .käsitfää likimäärin 405 OOrO heh
taaria kuivaa autiomaata lähellä 
Yumaa Arizonassa. Alueesta on noin 
40 % vuoristoa tai mäkistä maastoa. 
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Loppuosa on yleensä tasaista ja kivis
tä erämaata, jossa hiekkatasankojen 
lisäksi esiintyy kuivuneita joenuomia 
ja painanteita. Kokeilualueen tehtävä
nä on moottoriajoneuvojen ilmansyöt
tövarusteiden ja ilmansyötön kokeilut. 
Erämaakauden aikana hankitaan myös 
teknillistä tietoutta arktisia olosuhde
kokeiluja varten. 

Jyrkkänä vastakohtana erämaan 
ilmastoon on trooppisen kokeilu
keskuksen kostean trooppiset olosuh
teet. Tämän kokeilukeskuksen esikun
ta sijaitsee Fort Claytonissa Panaman 
kanavavyöhykkeellä. Yhdistyneenä ti
heään trooppiseen kasvustoon muta, 
kuumuus, sade ja kosteus tarjoavat 
jatkuvaa olosuhteiden vaihitelua varus
teiden kokeiluja varten näissä erikois
oloissa. 

Kokeilu- ja kehittämisesikunnan 
kylmänsäänkokeilut järjestetään ark
tisessa kokeilukeskuksessa Fort Gree
lyssä Alaskassa. Kokeilukeskus sijait
see runsaat 300 km napapiirin etelä
puolella, jossa vallitsee lähes poik
keuksetta pahimmat olosuhteet, mitä 
pitkä ja kylmä Alaskan talvi yleensä 
voi tarjota. Kokeiluvuodenajan alhai
nen lämpötila, johon liittyy usein voi
makas tuuli lumipyryineen, muodos
taa ihanteellisen kokeiluilmaston. 
Näissä erikoisolosuhteissa suoritettu
jen kokeilujen tuloksille annetaan pal
jon painokkuutta, kun päätetään ko
keiltujen materiaalien ja varusteiden 
soveltuvuudesta sotilaskäyttöön ja 
määritetään niiden puutteet, virheel
lisyydet ja vajavuudet. 

Erityiskokeilut 

Erityiskokeilujen suorittaminen ylei
sesti käytettävien välineiden, ei-tais
telu- ja siviiliajoneuvojen sekä näiden 
lisävarusteiden osalta kuuluvat yleisen 
varusteiden kokeilukeskuksen tehtä-

88 

viin. Näiden kokeilujen aikana tutki
taan mm ajoneuvojen käyttötapoja 
rannikon olosuhteissa, niiden siirtä
mismahdollisuuksia eri kuljetusmuo
toja käyttäen sekä kuormaamisen so
veltuvuutta (Kuvat 2-4). 

Kuva 2 Kokeiluajoneuvo M 808 (Twis
ter) kiipeämässä joesta uimakokeilujen 

jälkeen 

Kuva 3 Nosturiauto (10 t) 

kuljetettavana laivasta 
rannikolle 

Kuva 4 Nivelajoneuvo XM571 
(asealusta) ylittämässä jokea 
liikkuvuuskokeilujen aikana 

Toimintaan rannikolla kuuluvat 
myös laivojen purkaminen ja lastaa
minen suoraan rantaviivalla. Kun ajo
neuvoa pidetään käyttökelpoisena ran
nikon olosuhteisiin, täytyy sen kyetä 
siirtymään maihinnousu- tai muusta 
vastaavasta aluksesta rannalle ja edel
leen ainakin 3 km:n päähän sisämaa
han. 

Amfibioajoneuvolle asetettuj'en vaa
,timusten mukaain ajoneuvon on 
pystyttävä siirtymään aina 8 km:n 
päästä rannikon edustalta ranta
viivalle ja liikkumaan myös maalla. 
Ajoneuvojen, jotka luokitellaan uinti
kykyisiksi, on kyettävä saavuttamaan 
rantaviiva omaa voimanlähdettä käyt
täen ja ylittämään ranta-alue sekä ol
tava purettavissa myös merialuksesta 
veteen. Ei-uivien ajoneuvojen on vaa
timusten mukaan kyettävä vain kah
laamaan rantavedessä purkamisen yh
teydessä maihinnousualuksen ajettua 
rantaan. 

Liikkuvuussovel tu vuuskokeil uj en 
aikana yleinen varusteiden kokeilu
keskus määrittää myös materiaalin 
kuljetusmahdollisuudet rautateitse, 
'Vesitse, maanteitse ja ilmoitse. Näiden 
arviointien aikana annetaan erityistä 
painokkuutta sellaisille seikoille kuin 
nosto- ja kiinnitysvälineiden riittä
vyydelle, vaarallisille ominaisuuksille, 
maavaroille, murtumalujuuksille, liik
keellelähtöihin ja pysähtymisiin sekä 
yleensä erilaisille kuljetuskeinoille. 

Sotilaskuorma-autojen painoluokat 
määritetään sen mukaan, kuinka pai
nava kuorma asianomaiseen autoon 
voidaan kohtuudella sijoittaa. Kokeilu
kuormaukset järjestetään käyttämällä 
apuna satamissa, tavaravarastoissa ja 
-asemilla samoin kuin itse tutkimus
ja kehitystyön alaisissa prototyypeis
säkin orgaanisesti olevia materiaalien 
lastaus- ja purkamisvälineitä. Myös 

miesvo1mm suoritettavat eri kuor
maustavat maanpinnan tasolta, varas
tosillalta, rautatievaunusta, moottori
ajoneuvosta, laivasta jne tutkitaan. 

Yleinen varusteiden kokeilukeskus 
järjestää samansuuntaisia kokeiluja 
arvioidessaan kokeilukappaleen sopi
vuuden käytettäväksi joukkojen ja 
materiaalin kuljettamiseen sotatoimi
alueella. 

Näissä tilaisuuksissa kokeiltavilla ja 
vertailtavilla moottoriajoneuvoilla aje
taan 1600 km:n pituinen matka (50 % 
päätietä, 30 % sivutietä, 20 % maas
tossa). Puolet edellä mainitusta mat
kasta ajetaan siten, et.itä ajoneuvoissa 
on normaalikuormat, ja toinen puoli 
ilman kuormia. Tämän kokeilun aika
na pidetään jatkuvasti pöytäkirjaa 
kuljetuskustannuksista mukaanlu
kien kuljetetut tonnimäärät, kuljetus
matkat, polttoaine-, öljy- ja voitelu
ainekulutus, käytetyt varaosat, huol
toon ja korjauksiin käytetyt työtunnit 
jne. 

Mo.ottoriajoneuvojen kokeilut 

Moottoriajoneuvojen kokeiluohjel-
mat perustuvat pyrkimyksiin lisätä 
maavoimien liikkuvuutta taisteluken
tällä. Tähän tähtäävät tutkimukset 
ovat välttämätön osa tutkimus-, ke
hittämis- ja tuotantoprosessia, ja nii
tä voi johtaa itsenäisesti suunnitteli
ja, kehittäjä tai tuottaja (Kuvat 5-
8). Tuotannon laatua ja tehollisuutta 
ajatellen edellä mainitut johtavat eli
met tarjoavat pätevän perustan arvioi
mistyölle. 

Tyypillistä sotilasajoneuvoa kuten 
esim kuorma-autoa koskeva kokeilu
suunnitelma käsittää neljä päävaihet
ta alkaen materiaalin laatuvaatimus
määräysten tarkastelusta ja päätyen 
koordinoidun kokeilusuunnitelman 
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Kuva 5 Suuren liikkuvuuden omaava 
huoltoajoneuvo M520 8 t (4 x 4) kuor

mattuna 

Kuva 6 Maastokuorma-auto XM 656 5 t 
(8 x 8) ylittämässä kaivantoa lökku

vuuskokeilujen aikana 
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Kuva 7 Kokeilukuorma-auto 
XM761 (6 x 6) ylittämässä 

maastoestettä 

Kuva 8 Kuormattu maastoauto 
XM561 (6 x 6) liikkuvuus

kokeilussa 

laatimiseen. Kyseisessä kokeiluohjel
massa, jota on kuvailtu myös aikai
semmin ja jonka kokeilu- ja kehittä
misesikunta laatii, määritellään selvät 
tavoitteet kullekin kokeilualueelle, so
tilaalliselle koelaitokselle sekä yleen
sä kokeilun toimeenpanijalle. Lisäksi 
siinä määritellään kokeiluissa tarvitta
vien prototyyppien lukumäärät sekä 
identifioidaan vaatimukset eri kokei
lutilaisuuksia varten. 

Yksityiskohtaisessa kokeiluohjel-
massa, jonka kokeilun toimeenpanija 
laatii, kuvataan seikkaperäisesti, mi
ten kunkin kokeilukohteen kanssa tul
laan menettelemään. Tyypillinen ko
keiluohjelma voi olla esimerkiksi seu
raavanlainen. 

L Tarkoitus 

Päättää, täyttääkö kokeilukuorma
auto jäljempänä mainitut sotilaalliset 
vaatimukset. 
a. Kestävyys: Ajoneuvon on pystyttä
vä toimimaan sotilaallisissa tehtävis
sä 16000 km, jonka aikana käytetään 
vain orgaanista huoltoa ja siten, että 
siihen kuuluvat lisävarusteet ja pää
osat pysyvät toimintakuntoisina. Tä-

män lisäksi ajoneuvon on kyettävä ainetta, 25 % dieselöljyä ja 25 ben
toimimaan toiset 16000 km ilman huol- siiniä. 
toa lukuunottamatta välitöntä huolto
porrastusta tai edellä mainittujen pää
osien (vast) vaihtamista. 

b. Luotettavuus: Ajoneuvon on oltava 
rakenteeltaan niin luja, että ensim
mäisen 16000 km:n aikana ilmaantu
vien vikojen korjaamiseen ei kulu 
enempää kuin 25 % ehkäisevään huol
toon käytettävästä ajasta. Huollon on 
yleensä oltava 32000 km:n aikana 
mahdollisimman vähäistä. Se ei saa 
nousta yli 500 mies-tunnin kokonais
huollosta. 

2. M e n e te J m ä 

a. Kahta kokeilukuorma-autoa ja yh
tä saman painoluokan tavallista 
kuorma-autoa ajetaan 32000 km. Tä
mä kilometrimäärä on jaettu kahdek
saan 4000 km:n osaan, joista kukin si
sältää erilaisia ajo-olosuhteita. Yleensä 
toimintaolosuhteet on valikoitu siten, 
että kokeiluajoneuvoilla joudutaan 
ajamaan 30 % pääteillä, 40 % sivu
teillä ja 30 % maastossa erilaisissa 
sääolosuhteissa (pöly, lieju, pakka
nen). 
b. Keskimäärin 50 % seitsemästä en
simmäisestä osamatkasta ajetaan hi
nattava laite tai kuormattu perävaunu 
mukana (ainakin 50 % maastoajoneu
von painosta) kuten todellisuudessa- • 
kin tehdään. Viimeinen osamatka aje
taan ilman kuormaa ja perävaunua. 
Ajoneuvojen tienopeus 2.-7. osamat
kan välillä pidetään korkeintaan 60 
km/h:ssa, joka on suurin rivistöajo
nopeus. 
c. Yhdessä kokeiluajoneuvossa käyte
tään ajon aikana CITE-(puristesy
tytyksinen moottori) polttoainetta. 
Toisessa autossa käytetään polttoaine
seosta, jossa on 50 % CITE-poltto-

Tyypillinen kokeiluaikataulu 

Ajoneuvon kehitysohjelman ensim
mäisiä toimintoja on kokeilukappa
leen valmistaminen ja sen kokeilu. 
Monasti on välttämätöntä valmistaa 
useita kokeilukappaleita, ennen kuin 
vaadittu prototyyppiajoneuvo voidaan 
lopullisesti hyväksyä ja tuottaa. 

Kokeilu- ja kehittämisesikunnan jär
jestämät ajoneuvokokeilut kestävät ta
vallisesti kolmesta neljään kuukautta. 
Tavanomainen kokeiluohjelma joka 
käsittää kahdeksan sotilaskuorma
auton prototyypin kokeilut, noudatte
lee yleensä seuraavia periaatteita. Pro
totyypeillä 1 ja 2 aloitetaan teknilliset 
kokeilut Abardeen kokeilualueena. 
Ajoneuvoista toinen ajetaan välit
tömästi alueelle saapumisen jälkeen 
jäähdytyskammioon, jossa tutkitaan 
ajoneuvon kylmäkäynnistysominai
suuksia sekä muita vastaavia ongel
mia lämpötilan ollessa alle -32°C. 
Näille kokeiluille annetaan suuri arvo 
ja niitä käytetään luonnollisesti hy
väksi, kun prototyypit 3 ja 4 luovute
taan arktiselle kokeilukeskukselle eri
koisolosuhdekokeiluja varten. 

Jäähdytyskammiokokeilujen jäl-
keen prototyyppi 1 varustetaan erilai
silla kojeilla, joilla mitataan jarrutus
kykyä, ohjausominaisuuksia, kiihty
vyyttä, vetokykyä, tehohäviöitä, kii
peämis- ja laskeutumisominaisuuksia, 
Jpolttoainekulutusta, uimanopeutta, 
vakavuutta, liikkuvuutta jne. 

Moottorin, voimansiirtokoneiston 
ja tasauspyörästön j äähdytysmi ttauk
set tehdään myös tähän aikaan pyrit
täessä määrittelemään, onko ajoneu
volla kohtuulliset jäähdytysominaisuu
det todellisissa erämaaolosuhteissa ja 
korkeissa lämpötiloissa. 
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Tarvittavat ajoneuvokohtaiset va
rusteet kuten esimerkiksi vintturi ja 
kuomu asennetaan ajoneuvoon ja ko
keillaan. Myös kaikki muut teknilliset 
tekijät tutkitaan tarkoin ajamalla ajo
neuvoa sellaisessa maastossa, missä sil
lä joudutaan ylittämään matalahkoja 
pystysuoria seinämiä ja kaivantoja eli 
joissa ajoneuvon runko joutuu vään
tymiselle alttiiksi. Kestävyys- ja luo
tettavuusominaisuudet otetaan tällöin 
tarkoin huomioon. 

Näillä kokeilutuloksilla varustettu
na prototyyppi 1 lähetetään ilmakul
j etus-, sähköteknillisen ja erikoisso
dankäynnin ikoelaitokselle ilmakuilje
tus- ja laskuvarjopudotuskokeiluja 
varten. Sen kuormaamis-, kiinnitys- ja 
purkamisominaisuudet kokeillaan 
erityyppisissä kuljetuskoneissa. Ajo
neuvo on myös pystyttävä kiinnittä
mään laskuvarjopudotusta tai helikop
terilla tapahtuvaa ulkopuolista kulje
tusta varten. 

Samanaikaisesti prototyyppi 2 on lä
pikäynyt 32000 km:n kestävyys- ja 
luotettavuuskokeilut. Näiden aikana 
saadut myönteiset ja kielteiset koke
mukset analysoidaan tyypeittäin ja 
syittäin siten, että oikeaan suunnittelu
työhön voidaan ryhtyä niin nopeasti 
kuin mahdollista. 

Arktisessa kokeilukeskuksessa pro
totyypit 3 ja 4 saatetaan kylmän sään 
kokeilujen alaisiksi. Kuten luonnolli- 1 

sissa olosuhteissa toimeenpantavissa 
kokeiluissa yleensä, Alaskan kokei
luissakin, yhdistyvät teknilliset ja so
tilaalliset peruskokeilut. Nämä käsit
tävät kylmäkäynnistys-, ajoneuvon 
esikäynnistys-, lumiliikkuvuus- sekä 
arktisten varusteiden mukautuvaisuus
tutkimukset. 

Talviset kokeiluolosuhteet Fort 
Greelyssä ovat parhaimmillaan loka
kuusta maaliskuuhun. Maastokokeilu-
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jen suorittaminen on nimittäin huo
mattavasti vaikeampaa lämpimänä 
vuoden aikana, kun maa ei ole jää
tyneenä. Ympärivuotinen kokeilutoi
minta tarjoaa mahdollisuuden tutkia 
ajoneuvon liikkuvuutta pehmeällä tur
vesuolla ja tundralla, tarkkailla sen 
uintikykyä virroissa ja koota kestä
vyys- ja luotettavuustietoja yleensä 
arktisissa maasto-olosuhteissa. 

Perustavaa laatua olevat sotilaalli
set kokeilut aloitetaan Fort Knoxissa, 
jossa toimivalle panssarikoelaitokselle 
luovutetaan protyypit 5 ja 6. Näiden 
kokeilujen aikana korostetaan ajoneu
von huoltovälineiden (työkalut, huol
to-ohjeet, käsikirjat jne.) käytön sopi
vuutta. 

Sotilaalliset kokeilut käsittävät tie
ja maastoliikkuvuuden sekä poltto
aine- ja öljynkulutuksen arvioimisen 
tyypillisissä maasto-olosuhteissa, ajo
neuvon soveltuvuuden arvioimisen eri
laisiin tehtäviin mukaanluettuna sii
hen kuuluvat varusteet jne. Uintiky
ky kokeillaan puolestaan sellaisissa 
virroissa, missä uoman reunojen jyrk
kyys samoin kuin veden virtaamisno
peuskin vaihtelevat. 

Ajoneuvokohtaisen varustuksen si
joittaminen tutkitaan myös säilytys
paikan, käsiteltävyyden sekä suojauk
sen suhteen kaikissa kokeilun vaiheis
sa. Kokeilujen aikana kutakin ajoneu
voa ajetaan kaikkiaan 32 000 km ja li
sätään näin tutkimustuloksia ajoneu
von kestävyydestä ja luotettavuu
desta. 

Sotilaallisten kokeilujen täydentämi
seksi lähetetään prototyyppi 6 käyt
tökokeiluja varten jalkaväen koelai
tokselle. Työskennellen tiiviissä yh
teistoiminnassa jalkaväkikoulun ja 
jalkaväen taisteluvälineiden kehittä
misesikunnan kanssa lautakunta arvioi 

ajoneuvon soveltuvuuden jalkaväen 
taktilliseen käyttöön. 

Tällöin tutkitaan mm ajoneuvon 
käyttömahdollisuudet jalkaväen henki
löstön ja materiaalin kuljettamiseen. 

Tämän lisäksi tutkitaan ajoneuvon 
soveltuvuus käytettäväksi asekuljetti
mena tai -vetäjänä. Käytön aikana 
kootaan jälleen kestävyys- ja luotet
tavuustiedot erilaisissa taktillisissa 
olosuhteissa. Samanlainen käyttöko
.keilu toimeenpannaan prototyyppi 7: 
lle tykistön koelaitoksen järjestämänä 
Fort Sillissä, missä erityisesti kokeil
laan kuorma-auton tai maastokuorma
auton käyttömahdollisuuksia tykinve
täjänä. Tutkimuksen kohteina ovat li
säksi tykistön ampumatarvikkeiden 
kuormausmahdollisuudet, kuormien 
kiinnittäminen ja tasapainottaminen 
ajettaessa tiellä sekä maastossa. 

Ennen kuin prototyyppi 7 lähete
tään trooppiseen kokeilukeskukseen 
Panamaan erikoisolosuhdekokeiluja 
varten, yleinen varusteiden kokeilu
keskus järjestää sillä vielä liikkuvuus
kokeilut rannikon olosuhteissa, jolloin 
tutkitaan mm ajoneuvon käyttöä huol
tokuljetuksiin. 

Prototyyppi 8:lla aloitetaan Yuman 
kokeilualueena erämaaolosuhdeko
keilut, jotka ovat yhdistelmiä teknil
lisistä ja sotilaallisista kokeiluista. 
Näiden kokeilujen aikana määritetään 

- kokeilukuorma-auton jäähdy-
tysominaisuudet kesällä korkean 
lämpötilan vallitessa, 

- kaasunkäsittelyominaisuudet 
täyskuormitus- ja toisaalta tie
kuormi tusolosuh teissa, 

- ilmanpuhdistajan pölynerotta-
misominaisuudet, 

- kokeiluajoneuvon toimintaomi-
naisuudet 2400 m:n korkeudella, 

- liikkuvuus erämaaolosuhteissa se
kä 

- kestävyys- ja luotettavuusomi
naisuudet erämaan kuivassa ja 
kuumassa ilmastossa sekä vaih
televissa maasto-olosuhteissa. 

Arvioiminen 

Kokeilujen aikana laaditaan monen
laisia ilmoituksia ja kertomuksia. Vä
liaikaisten tai jatkuvien ilmoitusten li
säksi laaditaan varusteen tai kokeilu
kappaleen ominaisuuksia tai lopulli
sia kokeilutuloksia koskevia kerto
muksia. 

Kokeilujen toimeenpanijat lähettä
vät varusteiden ominaisuuksia käsit
tävät tiedot suunnittelijoille ja yleen
sä niille, jotka toimivat asianomaisen 
varusteen kehittämistyön parissa. Ker
tomuksissa ja ilmoituksissa luetteloi
daan rikkoutumiset, epäonnistumiset, 
vialliset osat jne ja kuvataan, missä 
kokeilujen vaiheessa nämä ovat sattu
neet, sekä ilmoitetaan niihin johtaneet 
syyt. Kokeilukertomuksissa esitetään 
joskus myös uudelleensuunnittelua. 

Lopulliset kokeilukertomukset laadi
taan kokeilujen päätyttyä. Nämä sisäl
tävät kokeilutoiminnoista tehdyt joh
topäätökset ja suositukset sekä esittä
vät seikkaperäisesti toimeenpantujen 
kokeilujen tarkoitukset, noudatetut 
menettelytavat ja saavutetut tulokset. 
Näihin kertomuksiin perustuvat sit
temmin kokeilu- ja kehittämisesi.kun
nan antamat suositukset materiaalin 
sopivuudesta armeijan käyttöön ja 
edelleenkehittämiseen. 

Yhdistelmä 

Kokeilualueet ja -keskukset moni
puolisine sekä laajoine kokeilutoimin
toineen muodostavat tehokkaan seu
lan maavoimien käyttöön suunnitellul
le materiaalille. Hyvällä syyllä voi-
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daankin sanoa, että moottoriajoneuvot 
tai muut varusteet, jotka ovat hyväk
syttävästi läpäisseet tämän seulan, 
ovat käyttökelpoisia sotilastarkoituk
siin missä olosuhteissa tahansa. Ko
keilujen aikana todetut viat, joiden re
kisteröimiseen on käytettävissä myös 
monipuoliset teknilliset ja tieteelliset 
laitteet, on mahdollisuus korjata no-

peasti kokeilujen aikanakin ja näin 
kehittää kokeilukohdetta paremmin 
tarkoitustaan vastaavaksi sekä samal
la tehostaa koko kehittämis- ja ko
keilutoimintaa. 

Lähde: 

Automotive Industries, December 1, 
1967 

VOLV0
9

CZ7~ 
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VOLVO 142/144/145 DE LUXE 

malliesimerkki turvallisesta ia 
mukavasta suunnittelusta 

90 hv B20A-moottori tai 110 hv B20D-moot
tori. De Luxe-sisustus. 

AUTO-KILTA 
Tullltie 3 
LAPPEENRANTA. puh. 13 930 

Majuri Jorma Kaarnola 

RANSKAN 
MAAVOIMAT PELOTUS
STRATEGIAN OSANA 

"Ydinase on Ranskassa etuoikeu
tetussa asemassa, sillä ilman ydinaset
ta ei voida puhua pelotusstrategiasta. 
Mutta se ei yksin kykene pelotta
maan eikä pelotus pidä sisällään kaik
kea meidän sotilaallista ajatteluamme. 
Halu puolustaa maatamme, yllämme 
olevaa ,taivasta ja rannikoitamme on 
ydinpelotusvoimaamme täydentävä te
kijä. Tämä puolustushalukkuus vaatii 
päättäväistä taistelumieltä ja korkea
luokkaista aseistusta." 

(Ranskan puolustusministeri Michel 
Debre heinäkuussa 1971). 

Ranskan puolustusvoimat voivat olla 
ylpeitä pitkäaikaisista, kunniaikkaista 
perinteistään. Pariisin Reimukaaren 
seinämiin ikuistettujen suurien voitto
jen sarjaan liitiyy tosin myös suuria 
taippioita. Mutta Ranska on säilynyt 
ranskalaisilla ja kansallisen itsemää
räämisoikeuden arvostuksen ilmenty
mänä on ·pidettävä myös Ranskan 
irtaantumista NATO :n sotilaallisista 
velvoitteista vuonna 1966. Tämä soti
laspoliittinen ratkaisu on kenraali de 
Gaullen käsialaa samoin.kuin muutkin 
Ranskan sotilaspolitiikan perusteita 
määrittävät ratkaisut. de Gaullen seu
raaja, presidentti George Pompidou 
on puolestaan monissa yhteyksissä il
maissut jatkavansa samoilla linjoilla. 
Tämä merkitsee sitä, että Ranskan 
sotilaspolitiikan perustana on 

- kyky iskeä takaisin ydinaseella, 
- tehokas alue.puolustus, 

- interventiokyky ensi sijassa Eu
roopassa, toissijaisesti Välimerel
lä ja Euroopan ulkopuolella, 

- tieteellinen ja teollinen suoritus
kyky, joka on kaiken muun 
edellytys sekä 

- yleinen asevelvollisuus. 
Tähän perustuen on puolustusvoi

mille määritetty tehtävät, jotka pel
kistäen voidaan jakaa kolmeen ryh
mään. 

1 PELOTUSTEHTAVA: Vastata 
ydinaseuhkaan uhkaamalla sellai
sella omalla kostoiskulla, joka 
riittää pelottamaan vastusta
jaa käyttämästä omaa ydinaset
taan. 

2 SUOJAAMIS- JA INTERVEN
TIOTEHTAVA: Taata tarpeelliset 
varmuustekijät kostoiskun laukai
semiseksi kaikissa oloissa viholli
sen kaikista sitä estämään pyrki
vistä toimenpiteistä huolimatta. 
Puuttua nopeasti tilanteen kehi
tykseen aseellisesti vihollisen ase
voimien uhatessa Ranskan maa
perää tai Ranskan etuja muualla 
maailmassa. 

3 ALUEELLISEN PUOLUSTUKSEN 
TEHTAVA: Myötävaikuttaa kan
sallisen yhtenäisyyden ylläpitämi
seen sekä hallituksen toiminta-
mahdollisuuksien 
kaikissa oloissa. 

jatkuvuuteen 

Näiden kolmen tehtäväryhmän pe
rusteella ranskalaiset ovat luoneet ny-
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kyiset puolustusvoimansa vastaamaan 
mahdollisimman hyvin organisaatiol
taan, taktiikaltaan ja asejärjestelmil
tään ase'tettuja tehtäviä. On luonnollis
ta, että näin luotuihin puolustusvoi
miin kuuluu maa-, meri- ja ilmavoi
mat, mutta ranskalaiset ovat muodos
taneet näitä klassillisia puolustushaa
roja yhdistelemällä neljä iskukyistä 
voimaryhmää 

- forces de frappe eli ydinisku
voimat, 

- forces de manoeuvre eli manöö
veri- tai suomalaisittain yJ.eisvoi
mat, 

- forces d'intervention eli interven
tiovoimat ja 

- forces de territoire eli paikallis
puolustusvoimat. 

Näillä ei ole kuitenkaan voimaryh
mittäin yhtenäistä johtoa taikka ko
mentajaa. Ydiniskuvoimien pommiko
neet ja maasta maahan ohjukset kuu
luvat ilmavoimiin ja ydinsukellusve
neet laivastoon. Yleisvoimien maavoi
mat on yhdistetty 1. Armeijaksi, jon-

I AK 

J,'ORCES DE MANOIW\"HE 
z:. YLEISVOIMAT 

1. Armeija 

II AK 

Lo 1.0 

J.D 

.8.o 
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Pr 

Pr 
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ka organisaatiota myötäillen on muo
dostettu sitä tukevat taktilliset ilma
voimat. Interventiovoimien komento
suhteet puolestaan järjestetään aina ti
lanteen mukaan riippuen täysin siitä 
missäpäin maapalloa ja minkälaisissa 
olosuhteissa joukkoja käytetään. Pai
kallispuolustusvoimat taas ovat soti
laslääneittäin ao läänin komentaja~ 
alaisia. Puolustusvoimain ylipäällikkö 
on Tasavallan Presidentti. Pääminis
terillä ja puolustusministerillä on oma 
vastuunsa puolustusvoimien kehittä
misestä ja valmiudesta. Meikäläistä, 
puolustusvoimain komentajaa vastaa
vaa ei Ranskassa ole, vaan puolustus
haaroj en yhteisesikunnan esikuntapääl
likkö eli yleisesikunnan päällikkö on 
korkea-arvoisin sotilashenkilö. Hänen 
alaisiaan ovat kolmen puolustushaa
ran esikuntapäälliköt. Maavoimia siis 
komentaa maavoimien esikunnan esi
kuntapäällikkö. (Kuva 1) Alussa esi
tetystä puolustusministeri Michel Deb
re'n haastattelulausunnosta ilmenee 
selvästi ydinaseelle annettu keskeinen 

Soti la• läänit 

Sotilaspiiri t, koulutuakeskuk

set I paikallispuolustusjoukot 1 

et1ikunnat ja laitokset 

sija Ranskan puolustusvoimien kehit
tämisessä. Mutta lausunnosta käy sel
västi myös ilmi se seikka, että ydin
ase yksin ei ·pysty luomaan riittävää 
pelotusvolyymiä. Tässä kirjoituksessa 
tarkastellaankin maavoimien merki
tystä Ranskan pelotusstrategiassa 
yleensä sekä maavoimien osuutta eri 
voimaryhmien kokoonpanossa. 

I RANSKAN PELOTUSTRATEGIA 

Pelotusstrategian välineisiin kuulu
vat kaikki puolustuksen elementit. Kes
keisessä asemassa ovat luonnollisesti 
ydiniskuvoimat, jotka Ranskassa tällä 
hetkellä sisältävät ilmavoimien joh
dossa olevan strategisen lennoston ja 
maasta maahan ohjukset sekä laivas
ton johdossa olevat ydinsukellusveneet. 

A "Absoluuttinen pelottelu" 

Ranskalaiset kutsuvat omaa pelo
tusstrategiaansa absoluuttisen pelotte
lun strategiaksi. Kysymys on pohjim
miltaan siitä, mitenkä keskisuuri val
ta kykenee pelottelemaan supervaltaa. 

,Todennäköisyys, että jokin valtjlo 
käyttää sotaa jonkin erimielisyyden 
·selvittämiseksi on kasvavassa suhtees
sa sen toivoon hyödystä ja pienene
vässä suhteessa siihen riskiin, mikä 
sisältyy aseellisen voiman käyttöön. 
Toisin sanoen mitä suurempi hyöty 
sotilaallisen operaation seurauksena 
on saatavissa ja mitä pienempi riski 
tähän sotilaallisessa mielessä liittyy, 
sitä todennäköisempää on, että kysei
nen valtio käyttää aseellista voimaa 
päämääriensä saavuttamiseksi. Kon
ventionaalisten aseitten aikakaudella 
päätös aseellisesta toiminnasta riippui 
oleellisesti näin saavutettavaksi tavoi
tellun hyödyn arvioinnista. Mutta ny
kyään, !kun otetaan huomioon ydin
aseen aiheuttamat yht'äkkiset massii-

4 - Jalkaväen Vuosikirja X 

viset tappiot vastustajan käyttäessä 
ballistisia ohjuksia, onkin päätöksen 
teon ratkaisevaksi elementiksi tullut 
todennäköinen riskitekijä. Tätä koros
taa vielä se seikka, että nykyisin tuo 
riski on varsin tarkasti arvioitavissa 
ennen vihollisuuksien aloittamista, mi
kä yleensä oli mahdotonta konventio
naalisten aseiden aikakaudella. 

Amerikkalaisten "flexible response" 
-doktriini perustuu pelotteluun asei
den käytön eskaloimisella, millä toi
votaan saatavan vastustaja luopu
maan yrityksensä jatkamisesta. Tätä 
:ranskalaiset nimittävät "ehdolliseksi 
pelotteluksi". Kun Ranskan voimat 
eivät tällaiseen strategiaan riitä, he 
ovat päätyneet absoluuttisen pelotte
lun doktriiniin mikä perustuu kah
teen tekijään: eskalaatiosta kieltäyty
miseen ja sellaisen riskin luomiseen, 
että todennäköinen hyökkääjä arvioi 
sen itselleen kestämättömäksi. 

Tästä puolestaan seuraa koko stra
tegian vaikeimman avainkohdan mää
rittämisprobleema: mikä on se riski 
jonka todennäköinen hyökkääjä arvioi 
itselleen kestämättömäksi? Tällöin on 
ratkaistava kaksi ongelmaa. Ensinnä
kin on määriteltävä ns pelotuskynnys. 
Kun tämä on kyetty selvittämään, 
on luotava tämän vaatimuksen täyt
tävät voimat. 

B Pelotuskynnys 

Pelotuskynnys merkitsee sellaista 
hyökkääjälle aihutettavaa vähim
mäistuhoa, jonka fyysisten ja psyko
logisten vaikutusten lasketaan pakot
tavan hyökkääjän päätöksentekijät 
luopumaan hyökkäysaikomukse.5taan. 
Pelotuskynnys on siten määriteltävä 
sekä määrällisesti ( esim kuinka suuri 
kuolleitten tai tuhottujen kohteiden 
määrä) että laadullisesti (esim mitkä 
kaupungit ja minkä alan tehtaat on 
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tuhottava parhaan psykologisen ja fyy
sisen vaikutuksen saamiseksi). Tässä 
jo huomataan, että pelotuskynnyksen 
määritys riippuu oleellisesti siitä, ke
tä aiotaan pelotella. Tällöin on tut
kittava ao maalle tyypillisiä haavoit
tuvia kohteita, vertailtava sen arkuut
ta väestöllisten ja taloudellisten tap
pioiden suhteen maata hallitsevan 
ideologian ja sisäpolitiikan valossa. 

Kun pelostuskynnys on näin kyet
ty määrittämään (esim n milj kuol
lutta kaU!punkistrategiaa käyttäen tie
tyissä olosuhteissa) se muutetaan 
pommitussuunnitelman kohteiksi ja 
vaikutusvaatimuksiksi. Tämän tulok
sena lasketaan tarvittava ydinase
määrä, jonka laskemiseen ja määrittä
miseen luonnollisesti vaikuttavat li
säksi kohteiden suoja- ja torjuntaval
mius sekä vaatimus oman asejärjes
telmän luotettavuudesta ts käyttövar
muudesta vihollisen vastatoimenpiteis
tä huolimatta. 

Tämän logiikan tuloksena ranska
laiset ovat päätyneet omaan ydinase
järjestelmäänsä eli tiettyyn määrään 
ilmavoimien johdossa olevia ydinpom
mittajia (n 60 ikpl MIRAGE-IV) ja 
keskipitkän matkan ohjuksia (nyt val
miina 9 toiset 9 vuonna 1972) sekä 
viiteen merivoimien johdossa olevaan 
ydinsukellusveneeseen. 

C Luotettavuus 

Perusajatuksena on pitää vihollinen 
kaikissa tilanteissa vakuuttuneena sii
tä, että Ranska tahtoo käyttää ja ky
kenee käyttämään tarvittaessa strate
gista ydinasetta. Nämä kaksi ehtoa, 
"tahtoa" ja "kyetä" on pystyttävä 
realisoimaan kriisihetkellä ts käytön 
hetkellä. Näistä ensimmäinen eli "tah
tominen" riippuu oleellisesti, mutta ei 
yksinomaan poliittisesta johdosta. Toi
sen eli "kykenemisen" ollessa riippu-
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vainen sotilasjohdosta ja koko puolus
tusmekanismin suorituskyvystä. 

Kyetäkseen pelotteluun on strate
gian omattava suuri luotettavuus, jon
ka kolme edellytystä ;ranskalaiset nä
kevät seuraavasti: 

- On tunnettava vastustajan aiko
mukset. 

- On määritettävä kynnys, ns kriit
tisen agressiivisuuden kynnys, jo
ka palvelee testinä vihollisen ai
komuksien selvittämiseksi ja jon
ka ylitettyään strategisen ydin
aseen käytön uhka on sille täy
dellinen ja vailla epäilyksiä. 

- Hallitukselle on luotava varmat 
mahdollisuudet strategisen aseen 
käyttöön sopivaksi katsomallaan 
hetkellä. 

Vastustajan aikomusten tunteminen 
merkitsee sitä, että on tiedettävä, kuin
ka pitkälle vastustaja tahtoo mennä. 
Tämä vaatii jo sotilaallista toimintaa 
ja siis tiedustelu- ja taistelUJkosketus
ta viholliseen. Tällöin viholliseen näh
den saman tasoisia välineitä ja kei
noja käyttäen ( ei kuitenkaan vält
tämättä samassa laajuudessa) tehdään 
mahdolliseksi parhaassa tapauksessa 
hyökkäyksen pysäyttäminen tai sitten 
todisteen saaminen siitä, että viholli
nen on päättänyt käyttää suurinta 
voimaansa. 

Toisena edellytyksenä mainitun 
testikynnyksen määrittäminen on ta
vattoman vaikea ongelma. Jos vastus
taja tuhoaa jonkin ranskalaisten elin
tärkeäksi katsoman kohteen, pidetään 
tätä "kriittisten agressiivisuuden kyn
nyksen" ylityksenä, mikä siis eska
loi ranskalaisten vastatoimenpiteet 
strategisen ydinaseen käyttötasoHa. 
Voidaankin sanoa, että tämän kynnyk
sen määritys on koko doktriinin kes
keinen kysymys. Vastaus siihen riip
puu kuitenkin paljolti kriisihetkellä 

•>losuhteista, Ranskan liittolaisten 
usenteesta sekä siitä, mitä ranskalaiset 
pitävät itselleen sillä hetkellä niin 
l'lintärkeänä, että esim sen tuhoami
nen oikeuttaa kostoiskuun. 

Kolmannen edellytyksen täyttämi
seksi tulee koko puolustusryhmityk-
11en sekä kaikkien sotatoimien tehdä 
hallitukselle mahdolliseksi valita otol
lisin hetki viimeisen valttinsa esittä
miselle. 

D Hyökkääjän "testaaminen" 

Strategian luotettavuuden edelly
tysten ,luomisessa ovat Ranskan kon
ventionaaliset voimat ratkaisevassa 
asemassa. Vihollisen aikomukset tes
tataan yleisvoimin Ranskan rajoilla, 
paikallis- ja poliisivoimin rajojen si
säpuolella sekä ilma- ja meripuolus
tuksen voimin näiden omissa elemen
teissä. 

Nämä voimat testaavat sen kynnyk
sen ja mahdollistavat myös sen het
ken määrittämisen, jolloin hallitus te
kee päätöksen strategisen aseen käy
töstä. Ne vastaavat niin ikään strate
gisen aseen suojaamisesta sekä puo
lustamisesta siihen hetkeen saakka, 
jolloin asetta käytetään. Kaikki toi
mii näin ollen ydinasekeskeisesti. 

Vihollisen aikomusten testaamisessa 
on ensimmäinen aste tiedustelukoske
tus. Vihollisen annetaan edetä käyt
täen itse vain rajoitetusti voimia. Jos 
vihollinen pysäyttää etenemisensä, on 
pelottelun tarkoitus saavutettu. Jos se 
taas hyökkää koko syvyydeltä rans
kalaisia voimia vastaan, on vihollinen 
paljastanut selvästi aikomuksensa. 

Mutta vihollinen voi myös tyytyä 
vain työntämään tiedustelujoukot 
edestään tai kohdistaa hyökkäyksensä 
vain Ranskan alueen ulkopuolella ole
viin ranskalaisiin yhtymiin. 

Riippuen tilanteen kehittymisestä 

saatetaan siten tarvita vielä toinen 
testi. Sen muodostaa taktillisen ydin
aseen käyttö. Tämähän voi nopeasti 
eskaloida sodan strategisen ydinaseen 
tasolle. Mutta ranskalaiset näkevät
kin juuri tämän vuoksi taktisen ydin
aseensa lisäävän strategisen ydinaseen 
aiemmin selvitettyä luotettavuutta. 

Jos vihollista ei tämän testin jäl
keen tai tuloksena ole kyetty lyö
mään, vaan se jatkaa omaa taktista 
ydinasettaan käyttäen, on strategisen 
aseen vuoro puhua. 

Näin progressiivisesti etenevä tilan
nekaavio on luonnollisesti "perusku
vio", · josta on useita muunnelmia ti
lanteesta ja vihollisen käyttäytymises
tä riippuen. Ranskalaisten omaksuma 
doktriini voitaneen kuitenkin sijoittaa 
jonnekin "massiivisen kostoiskun" se
kä "joustavan vastaiskun" välimaas
toon. Edelliseen eivät Ranskan ydin
aseet riitä, toiseen taas eivät riitä sen 
konventionaaliset voimat. Mutta rans
kalaiset eivät katsokaan, että heidän 
"testivoimansa" tulisi olla samalla 
konventionaalisella tasolla kuin vas
tustajan voimat. Päinvastoin he näke
vät tarpeelliseksi niiden varustamisen 
taktisella ydinaseella osoittaakseen si
ten tahtovansa siirtyä absoluuttiseen 
pelotteluun, niin pian kuin tietty tes
tiraja on saavutettu. 

E Johtopäätöksiä 

Omaksutun strategian käyttökelpoi
suus ja luotettavuus riippuu oleelli
sesti konventionaalisten voimien suo
rituskyvystä. Maavoimat ovat tässä 
suhteessa avainasemassa kahdestakin 
syystä: Ensinnäkin niiden osuus vi
hollisen aikomuksien testaajana on 
ratkaiseva varsinkin kun otetaan huo
mioon maavo1m1en taktillisen ydin
aseen asema koko pelotusfilosofiassa. 
Toiseksi maavoimat vastaavat merkit-
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tävältä osalta strategisen ydinaseen 
tukikohtien suojaamisesta. 

Kuten tuonnempana käy ilmi, ovat 
ranskalaiset uudessa divisioonaorgani
saatiossaan korvanneet klassillisen ty
kistön taktillista ydinasetta käyttäväl
lä rykmentillä. Doktriiniin kuuluu 
myös yleisvoimien taisteluun heittä
minen ehdottomasti ydinasetulen tuke
mana. Näiden tosiseikkojen laskevat 
ranskalaiset estävän vihollista ajatte
lemasta, että strategisen ydinaseen 
käyttökynnyksen alapuolelle pitäyty
vä agressio välttyisi myös taktillisen 
ydinaseen iskuilta. 

II YLEISVOIMAT 

Rauhan ajan maavoimista noin kol
mannes kuuluu yleisvoimiin. Nämä 

KUVA 2 

on muodostettu ja varustettu erityi
sesti silmälläpitäen ydinasein käytä
vän sodan vaatimuksia, mutta silti 
säilyttäen kykynsä konventionaali
seenkin sodankäyntiin. 

A Ryhmitys 

Yleisvoimat ovat vuodesta 1969 läh
tien yhtä kuin 1. Armeija sekä 
sen tueksi muodostetut taktilliset il
mavoimat (Force.s Aeriennes Tactiques 
FATAC). Viisidivisioonainen 1. Armei
ja on muodostettu kahdeksi armeija
kunnaksi, joista ensimmäinen sisältää 
kolme divisioonaa ja on sijoitettu 
Ranskaan. Kaksidivisioonainen II Ar
meijakunta on sijoitettu Länsi-Sak
san eteläosiin (Kuva 2). 

Taktillisten ilmavoimien 1. Operatii-

RANSKAN YLEISVOIMIEN RYHMITYS 
1 . ARMEIJA 

LÄNSI· SAKSA 

RANSKA 

Dsterr. Milit. Zcitschrift, Heft 2/1971 
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vinen Ryhmä on tarkoitettu toi
mimaan II Armeijakunnan tukiryh
mänä ja vastaavasti 2. Operatiivinen 
Ryhmä tukee I Armeijakuntaa. 

Armeijan komentaja on suoraan 
yleisesikuntapäällikön alainen ja ko
mentaja on myös vastuussa suunni
telmien laadinnasta y leisvoimien käy
töksi Ranskaan kodistuvissa eri hyök
käystapauksissa. 

B Kokoonpanot 

Kolme neljännestä 1. Armeijan n 
100 000 miehen vahvuudesta on varus
miehiä. Sodan ajan vahvuus nousee 
160.000:een, jolloin reserviläisiä käyte
tään erityisesti huolto- ja kuljetusyk
siköiden muodostamiseen. 

Varsinaisia armeijajoukkoja ei esi
kunta- ja viestiyksiköitä lukuunotta
matta ole, vaan ne kantavat nimeä 
"yleinen reservi", mikä antanee mah
dollisuudet näiden yksiköiden jousta
vampaan käyttöön. Yleiseen reserviin 
kuuluu mm muutama ilmatorjunta
rykmentti (HAWK-ohjuksin) kym
menisen kenttätykistörykmenttiä (155 
mm kalusto) , muutama tiedustelu
rykmentti sekä pioneeri-, huolto- ja 
kulj etusy ksiköi tä. 

Kummallakin armeijakunnalla on 
omat orgaaniset armeijakuntajouk
konsa, joita viesti- ja esikuntayksi
köiden lisäksi lopullisessa kokoonpa
nossa lienee 

- 1-2 tiedustelurykmenttiä (Ca
vallerie Legere Blindee), Joissa 
kummassakin on neljä pääasias
sa panssariautoin ja jeepein liik
kuvaa tiedustelukomppaniaa, 

- 1-2 moottoroitua jalkaväkiryik
menttiä, joissa kummassakin on 
kuusi komppaniaa ja tukikomp
pania sekä erikoisuutena kaksi 
taisteluosaston taktillista esikun-

taa, mikä antaa komentajalle 
mahdollisuuden joustavaan tais
telujaotukseen ja joukkojensa 
käyttöön, 

- yksi suojarykmentti tiettyjen 
kohteitten ja siirtymisten suojaa
miseen, 

- ydinohjusrykmentti, jossa on 
kahdeksan laukaisualustaa, 

- ydinaseiden tulen ikäyttöä palve
leva kohteitten tiedusteluryk
mentti, joka on varustettu tie
dustelulernnokein ja erikoistut
kin, 
ilmatorjuntarykmentti, ohjuksin 
ja tykein aseistettu, 

- neljä erilaisiin tehtäväryhmiin 
erikoistunutta pioneerirykment
tiä, 

- suojelupataljoona, 
- kevyt lentopataljoona (10 kevyt-

tä, 15 tulituki- ja 21 kuljetus
helikopteria) sekä 

- huoltopataljoona. 

Oman ydinaseen luominen ja 
NATO-perintöä olevan, rpääasiassa 
amerik:kalaisperäisen raskaan aseis
tuksen vanhentuminen pakottivat 
myös uudelleen arvioimaan organisaa
tioita eli vuodesta 1959 käytössä ol
lutta divisioona-kokoonpanoa. 

Pitkäaikaisten tutkimusten ja ko
keilujen jälkeen päätyivät ranskalai
set uuteen divisioonaorganisaatioon 
vuonna 1967. Tämä mekanisoitu di
visioona m67 muodostaa operatiivi
selta liikkuvuudeltaan yhtenäisen ko
konaisuuden, joka on varustettu kaut
taaltaan ranskalaisvalmisteisella ma
teriaalilla. 

Uusi mekanisoitu divisioona (Kuva 
3) sisältää divisioonajoukot ja kolme 
mekanisoitua prikaatia. Tällä hetkellä 
on kuitenkin käytössä ns ylimenokau
den kokoonpano, jossa kaikilla divi
sioonilla on kaksi mekanisoitua pri-
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KUVA 3 
Ranskalain12n m12kanisoitu divi sioona 67 

SUOJAPATALJOONA 

PLUTON- RYKMENTT I ~ ......... -~o o ... 'Lloo 

T11hptrl 

VAHVUUS , Oivlsioonajoukot n 4500 mr.:stå 
--- MQkantsoldu t prikaat it 

3xn40CX) n 12000 - "-\ 

yhtoonsa n 16500~~ 

AJONEUVOT: Oivi~ioonajoukot n 1300 • 40 h11koa. 
--- Moka"1.01dut pr1kaat1t 

3 x n 1100 n '3300 
ytitHnWi n 4600 • 40 t1111toa 

X 
1. MiikPr 

0 
IT- RYKMENTTI ~ A ... 

~ 4 ,.0llnd vl•,...tlr.l .. G 

"°L•NO·ollju~ 

PIONEERIRYKME~HTI 

VIESTI RYKMENTTI 

O\VISlOONAN KEVYT 
LENTOPATAL..IOONA 

HUOLTOPATALJOONA 

P•to 

kaatia ja yksi moottoroitu prikaati. 
Divisioonien täydellinen mekanisoi
tuminen riippuu uuden panssarivau
nutyyppi AMX-30 :n sekä kuljetus
panssarivaunu AMX-10:n sarjojen vail
m istumisrytmistä. 

Divisioonan esikunta, esikuntakomp
pania sekä viestirykmentti mahdollis
,ta'Vat rkahden ikomentoesikunnan j'a 
yhden huoltoesikunnan muodostami
sen. Näiden suojaamistehtävään on 
käytettävissä sotilaspoliisikomppania, 
joka huolehtii myös liikennejärjeste
lystä esikuntien alueella. Esikuntia 
voidaan käyttää siten, että esimerkik
si toinen komentoesikunta on toimin
t;avaJmis uudella paikallaan silloin~ 
kun toinen on siirtymässä, taikka mo
lempia komentoesi:kuntia pidetään sa
manaikaisesti toimintavalmiina. Divi
sioonan komentaja siirtyy komenesi
kunnasta toiseen yleensä helikopteril
la lähimpien alaistensa kanssa. Esi-
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Ku,tt(U>•Hll 
kQnllor, 

kuntien •lukumäärä, divisioonan oman 
heli:kopterikanta sekä viestivälineiden 
runsaus tekevät johtamismahdollisuu
det erittäin joustaviksi. 

Pluton-rykmentti samannim1sme 
ranskalaisine ydinkärkiohjuksineen 
muodostaa divisioonan suurimman 
tulivoiman. Rykmentillä on 4 laukai
sualustaa, jotka ovat AMX-30 panssa
rivaunun alustalle rakennettuja. Plu
ton-ohjuksen kantama on 10-120 km 
ja ydinkärki n 10-15 KT:n luokkaa. 

Suojapataljoona on tarkoitettu eri
tyisesti Pluton-rykmentin siirtymisten 
ja tuliasemien suojaamistehtäviin. 

llmatorjuntarykmentin kolme oh
juspatteria sekä yksi tykistöpatteri 
vastaavat erityisesti Pluton-rykmentin 
sekä painopistesuunnan ilmatorjun
nasta. Ohjusten kantama on 500 m-
6 km. Tykkien tehokas amJPUmaetäi
syys on alle 3000 m . 

Pioneerirykmentin kalusto sallii ka-

peitten n 20-metristen uomien ylityk
sen siltapanssarivaunuin, minkä lisäk-
1i er ityinen huomio on kiinnitetty 
panssaroituun raivauskalustoon sekä 
muuhun urien aukaisemista palvele
vaan erikoiskalustoon. 

Lentopataljoona antaa divisioonalle 
nopeasti paikasta toiseen ,siirrettävää 
tiedustelu-, tähystys-, yhteys-, kulje
tus- sekä tulitukea. 

Huoltopataljoona vastaa liikenteen 
järj estelystä divisioonan vastuualueel
la sekä divisioonajoukkojen ja pri
kaatin huollosta. 

Uusi prikaatityyppi on luotu toi
mimaan nopeasti niin päivällä kuin 
yölläkin ja se kykenee taistelemaan 
pari vuorokautta oman ampuma- ja 

elintarvike- sekä rpolttoainemäärävah
vuutensa turvin. Voidaan sanoa, että 
prikaati on rakennettu varsinaisen is
kuvoimansa, panssarivaunurykmentin 
(54 kpl 105 mm:n kanuunaa) ympä
.rille. 

Kahden mekanisoidun rykmentin 
tehtävänä on valmistella panssariryk
mentin taisteluunheittäminen sekä yh
dessä 15-tykkisen kenttätykistöryk
mentin (155 mm:n telatykit) ikanssa 
tukea vaunurykmentin taistelua. 

Jeepeissä liikkuva prikaatin tiedus
telukomppania hankkii vihollistiedot 
edestä j a sivuilta, mihin sillä on käy
tettävissään myös maavalvontatut
kat. Viestikomppania taas kykenee 
perustamaan samanaikaisesti kaksi 

VAHVUUS 

MEKANISO ITU RYKMENTTI n )5 + 120 + 560 = 715 m 

n 180 mtajoneuvoa, joista 

26 kvpsv 

Esikunta- ja 
huoltokomppania 

Esikunta ja 
EsikuntaJ 

KomentoJ 

TiedusteluJ 

ViestiJ 

HuoltoJ 

LääkintäJ 

Korjaus- ja 
hinausJ 

PolttoaineJ 

KO}IENTAJA 

Mekanisoitu 
eskadroona 

a 3 kv 
OhjusJ 
4 kvpsv 

oh ·uk sin 

8 -"- ohjuksin. 

J8 kuljpsv 

Mekanisoitu 
komppania 

a 4 kuljpsv 
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komentopaikkaa prikaatin komenta
jan käyttöön. 

Huoltopataljoona muodostaa liikku
van, n 300-tonnin ampuma-, elintar
vike- ja polttoainevaraston, joka liik
kuu prikaatin taisteluosien tuntumas
sa. 

Tässä kuvatun organisaatiouu-
distuksen toteuduttua ei yleisvoimien 
divisioonilla ole lainkaan heittimistöä. 
Kranaatinheittimet kuuluvat vast'edes 
vain jalkaväkirykmenttien sekä pai
kallispuolustusjoukkojen kalustoon. 
Toinen merkillepantava seikka on pa
taljoonaportaan puuttuminen prikaa
tissa. Mekanisoituun rykmenttiln kuu-

Kuva 5 

luu kaksi kevein panssarivaunuin va
rustettua komppaniaa sekä kaksi kul
jetusvaunuin varustettua komppa
niaa (Kuva 4). Tällainen kokoonpa
no antaa ranskalaisten kokemuksien 
mukaan sen edun, että taistelujao
tusta muuttamatta kyetään tehtävän 
ja maaston vaihtelut nopeissa sotatoi
missa ottamaan tarkoituksen mukai
sesti ja joustavasti huomioon vain 
taisteluryhmitystä muuttamalla. 

Panssarivaunurykmentti (Kuva 5) 
sisältää neljän vaunukomppanian li
säksi panssarij alkaväkikomppanian. 
Sitä tarvitaan erityisesti silloin kun 
vaunurykmentti syöksyy yksin syväl-

VAHVUUS 

PANSSARIVAUNURYKMENTTI n 40 + 150 = 560 = 750 m 

n 220 ajoneuvoa, joista 

Esikunta- ja 
huoltokomppania 
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Esikunta ja 
es ikuntaj ookku 

TiedusteluJ 

HuoltoJ 

LääkintäJ 

Korjaus- ja 
hinausJ 

PolttoaineJ 

Komentaja 

KomentoJ 

Panssari
vaunuJ 

54 psv AMX-30 

37 kuljpsv 

Panssarijääkäri
komppania 

i 3 kuljpsv 

a 3 psv AMX-30 

le vihollisen ryhmitykseen antaakseen 
ratkaisevan iskun, jota ydinase, ty
kistö sekä mekanisoidut rykmentit 
ovat valmistelleet. 

C Johtopäätöksiä 

Yleisvoimien tehtävänä on omaksu
tun strategian mukaisesti ottaa aina
kin tiedustelukosketus hyökkääjään jo 
Ranskan rajojen ulkopuolella. Maavoi
mien osalta tämä edellyttää joka het
ki käyttövalmiina olevia tiedustelu
yksiköitä. Näitä onkin armeijakunta
tasolla orgaanisesti. Divisioonien or
ganisaatioon niitä ei sen sijaan kuu
lu, joten ne ovat tässä suhteessa vah
vennuksien saannin varassa samoin
kuin 1. Armeijakin, joka saanee niitä 
automaattisesti yleisestä reservistä. 
Tulen käyttö perustuu oleellisesti tak
tilliseen ydinaseeseen, jonka tuliyksi
köitä on sekä armeijakunnilla että 
divisioonilla orgaanisesti. Ta:ktillisen 
ydinaseen maalien tiedusteluun on 
kiinnitetty erityinen huomio, jota var
ten armeijakuntajoukoissa on tähän 
erikoistunut rykmentti. Maali- sekä 
muussakin tiedustelussa antavat suu
ren tuen alueellisen puolustuksen jou
kot. Näiden merkittävä osuus on si
ten otettava huomioon arvioitaessa 
ranskalaisten tiedustelukapasiteettia 
yleensäkin. 

Vaikka taktillinen ydinase onkin 
hallitsevana uudessa divisioonaorga
nisaatiossa, on kuitenkin huomattava 
mahdollisuus vahventaa divisioonia 
myös klassillisilla tuliyksiköillä eli 
yleisen reservin kenttätykistörykmen
teillä. Nämä ovat auto- tai traktori
vetoisia erotukseksi prikaatien tykis
törykmenttien telalavettisesta kalus
tosta. 

Tuleen liittyvänä on myös todetta
va pioneeriyksiköiden osalta se seik-

ka, että yleisvoimien pioneerit ovat 
varustetut erityisesti hyökkäyssotatoi-
1mien vaatimalla raivauskalustolla, 
kun taas sulutteet ja esteet rakenne
taan yleensä paiikallispuolustusjoukko
jen pioneerien voimin. 

Yleisvoimien huoltoa tarkasteltessa 
on otettava huomioon, että niiden sa
huollon yksiköt muodostetaan n 80-
prosenttisesti reserviläisistä, kun di
visioonat muilta osin ovat jatkuvasti 
n 87 % sa-määrävahvuudestaan. Tä
mä seikka nostattaa ainakin kaksi ky
symystä: saavatko divisioonat huol
tonsa riittävän nopeasti lkp:n kautta 
käyttöönsä ja ovatko näin muodoste
tut yksiköt tehtäviensä tasalla. Vaik
ka Rankassa kertausharjoitukset ovat 
yleensä joukkojen osalta verrattain 
harvinaisia, voi-taneen olettaa ranska
laisten itsekin todenneen näiden kah
den ongelman olemassaolon. Niinpä 
huoltoyksiköiden kiireysluokkaan on 
kiinnitetty erityinen huomio samoin 
kuin uuden, täydennys- ja evakuoin
tiautojen vaihtoon eri portaissa perus
tuvan huoltojärjestelmän johto- ja 
yleensä avaintehtäviin suunniteltujen 
henkilöiden valmennukseen. 

Johtamismahdollisuuksien osalta 
kiintyy huomio runsaaseen ja korkea
luokkaiseen viestikalustoon sekä di
visioonillekin orgaanisesti kuuluviin 
helikoptereihin. Kahden komentoesi
kunnan sekä huoltoesikunnan käyitö 
eri komentotasoilla varmentaa johta
misen ja antaa sille liikkuvissa sota
toimissa tuiki tärkeätä joustavuutta. 

111 PAIKALLISPUOLUSTUS
VOIMAT 

Paikallispuolustusvoimat liittyvät 
saumattomasti pelotusstrategiaan yh
tenä sen tärkeänä elementtinä. Nii
den tehtävänä on luoda koko Rans-
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kan alueen kattava alueellinen puo
lustusjärjestelmä, joka suojaa tärkeät 
hallinnolliset, taloudelliset ja sotilaal
liset kohteet sekä erityisesti ydinis
kuvoimien mantereelle sijoitetut osat. 
Alueellisen puolustuksen tulee siten 
osaltaan mahdollistaa ydiniskuvoimi
en joka hetkinen käyttö sekä lujittaa 
koko kansan vastarintahalukkuutta 
ja -mahdollisuuksia. Ranskan puolus
tusministeri Michel Debre toteaakin 
eräässä haastattelussa: "Alueellinen 
puolustus tukeutuu suurimmaksi 
osaksi liikekannallepanoon ja tässä 
mielessä juuri yleisellä asevelvollisuu
della on tärkeä poliittinen ja sotilaal
linen merkityksensä. Tästä syystä mi
nulla onkin tarkoitus kohottaa alueel
lisen puolustuksen rykmenttien luku
määrää ja tehokkuutta erityisesti ny
kyistä vielä paremmalla liikekannal
lepanoj ärj estelmällä." 

Liikekannallapanon mel'kitys sel
viääkin, kun otetaan huomioon, että 
maavoimien paikallispuolustusjoukois
ta 4/5 miehitetään reserviläisin ja että 
kaikkiaan 3/5 Ranskan mobilisoitavista 
reserviläisistä sijoitetaan alueellisen 
puolustuksen tehtäviin. 

A Alueellinen järjestelmä 

Kuten alussa todettiin kuuluu 
alueelliseen puolustukseen maa-, me
ri- ja ilmavoimien yksiköitä. Tässä 
yhteydessä rajoitutaan käsittelemään 
vain maavoimien osuutta. Todetta
koon kuitenkin, että merivoimilla on 
vastuunsa laivastotukikohtiensa 
alueellisesti varsin laajalle ulottuvasta 
puolustuksesta. Ilmavoimissa taas mm 
strategisen pommituslennoston tuki
kohdat ovat jo rauhan aikana joka 
hetki erittäin vahvasti suojatut sekä 
ilmasta että maitse hyökkäävää vi
hollista vastaan. Alueellisella puolus-
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tuksella on lisäksi käytettävissään sil
le alistettuja ilmavoimien yhteys- ja 
tulituki- sekä tiedusteluyksiköitä. 

Alueellista puolustusta varten 
Ranska on jaettu kuvan 6 osoittamal
la •tavalla (suomail.aistermein) 1

) sert
semään sotilaslääniin, jotka jakautu
vat edelleen kaikkiaan 21 :een sotilas
piiriin ja ne vuorostaan 95:een sotilas
alueeseen. Sotilasläänien ja sotilaspii
rien komentajat ovat kenraalin arvoi
sia ja heillä on esikunta käytettä
vissään. Sotilasalueilla on sen sijaan 
yleensä everstin arvoinen sotilashen
kilö, jolla rauhan aikana ei ole esi
kuntaa käytössään ja jota kutsutaan
kin alueen "sotilasvaltuutetuksi" (De
legue Militaire Departemental). Käy
tännössä siis suurin osa alueelliseen 
puolustukseen kuuluvasta valmistelu
työstä joudutaan toteuttamaan soti
laslääni- ja ~piiritasoilla, joskin soti
lasvaltuutettu luonnollisesti "työllis
tää" valtuuksiensa rajoissa alueensa 
kunnalliset virkamiehet, teollisuuslai
tokset jne. näiden omiin sotilaallisiin 
valmiste! u tehtäviin. 

B Joukot 

Kun jätämme tässä meri- ja ilma
voimien osuuden käsittelemättä, kuu
luu alueelliseen puolustukseen (De
fense Operationelle de Territoire) 
maa voimien rpaikallispuol ustusy ksi
köitä ja santarmisto sekä alueelliseen 
puolustukseen kriisitapauksessa integ
roitavat poliisi ja tulli. Rauhan aika
na näiden kokonaisvahvuus on vajaat 
200 000 miestä, mikä sodan aikana 
noussee kaksinkertaiseksi. 

1 ) Suomalaiset termit eivät vastaa aivan 
ranskalaista järjestelmää. Tässä kui
tenkin on niitä käytetty asian selven
tämiseksi. 

KUVA 6 

RANSKAN SOTILAALLINEN ALUEJAKO 

SELIT E 
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1. Poliisi ja tulli 

Poliisilla on palveluksessaan alueel
lisessakin puolustuksessa käytettäväk
si yli 80 000 miestä. Näistä on yli 
13 000 ns. mellakkapoliisia, joka tosin 
on harhaanjohtava nimi näille muo
dostelmille. Nämä Companies Repub
licaines de Securite eli C.R.S:t ovat 
tosin muista poikkeavine ikypärineen 
tuttuja näkyjä siellä, missä kapinoit
sijoita hillitään ja rauhoitetaan, mut
ta niillä on myös monia muita teh
täviä kuten mm uimarantojen hen
genpelastus eräillä paikoin. 

Tullihenkilökuntaa on vajaat 10 000 
·käytettävissä alueellista puolustusta 
palveleviin tehtäviin. 

Sodan aikana ei poliisin ja tullin 
vahvuutta U.sättäne. 

2. Santarmisto 

Santarmis'to kuuluu puolustusvoi
miin ja on siten alueellisen sotilas
johdon käytettävissä jo rauhan aika
na kuten muutkin sotilasyksiköt. San
tarmiston tehtävänä on kai<kkialla 
Ranskan alueella sekä puolustusvoi
main piirissä valvoa yleistä turvalli
suutta sekä huolehtia järjestyksen yl
läpidosta ja lakien täytäntöönpanosta. 
Erityisesti sen tehtävät keskittyvät 
maaseudulle sekä mm maantieliiken
teen turvallisuudesta ja sujumisesta 
huolehtimiseen. 

Santarmistoon kuuluu vajaat 60 000 
miestä, jakautuen paikallisen ja liik
kuvaan santarmistoon, jolla viimemai
nitulla on myös panssaroituja yksi
köitä käytettävissään. Näistä voidaan 
erityisesti mainita Pariisin alueella 
oleva kolmikomppaniainen kevyt 
panssariipataljoona (Groupe Blinde). 
Sodan aikana santarmisto miltei kak
sinkertaistuu, jolloin muodostetaan 
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mm runsaasti pieniä tiedusteluyksiköi
tä paikallisiin tehtäviin sekä rajavar
tio- ja liikenteenohjausyksiköitä. San
tarmistolla on keskeinen tehtävä 
lkp:n käynnistämisessä. Tähän sillä 
•onkin erinomaiset mahdollisuudet, 
koska santarmiprikaateja (pienin san
tarmiyksikkö 5-20 miestä) on joka 
·kylässä (ranskalaisittain kanttonissa). 

3. Maavo1mien paika'llis
puolustusyksiköt 

Paikallispuolustusyksiköt voidaan 
jakaa johtamista ja huoltoa palvele
viin sekä varsinaisiin taisteluyksiköi
hin. Johtamista palvelevia ovat eri 
ikomentoportaitten esikunnat ja esi
kuntakomppania, joita kriisiaikana 
muodostetaan luonnollisesti myös so
tilasalueitten komentajien käyttöön, 
joilta ne rauhan aikana puuttuvat 
tyystin. Huoltoa palvelevia ovat eri
laiset kuljetusyksiköt sekä varikot. 
Varsinaisia taisteluyksiköitä ovat alu
eelliset ja1kaväki- ja vuoristoprikaa
tit, jalkaväkirykmentit, ,panssariryk
mentit, ilmatorjuntapatterit, pioneeri
rykmentit ja -pataljoonat, sekä santar
miston yksiköt, jotka niiden meille 
erikoislaatuisuutensa vuoksi selvitet
tiin jo edellä omana ryhmänä. 
17. ja 27. Alppiprikaati ovat ainoat 
jo rauhan aikana prikaatikokoonpa
nossa olevat paikallispuolustusyksi<köt 
Näistä 17. Alppiprikaati toimii eteläi
sillä alpeilla VII Sotilasläänille alis
tettuna. Tästä pohjoisempana V Soti
lasläänin paikallisjoukkona toimii 27. 
Alppiprikaati. Prikaatien tehtävään 
liittyy läheisesti alueelle sijoitettujen 
maasta-maahan ohjuksien suojaami
nen. Alppiprikaatien kokoonpanot 
ovat varsin erifaiset johtuen siitä, 
että v 1969 perustettu 17. Alppipri
kaati ei vielä ole lopullisesti muotou-

Kuva 7 

ALUEELLINEN JALKAVÄKIPRIKAA.TI 

Komentaja 

Esikunta 
Esikunta
k om ania 

Jv-ryk 
mentti 

Kvpsautot 

tunut. Vanhempaan, v 1963 perustet
tuun 27. Alppiprikaatiin kuuluu esi
kunnan ja esikuntakomrppanian lisäk
si · 

- viestikomppania, 
- tiedustelu- ja tukikomppania, 
- 4 alppijääkäripataljoonaa, 
- kevyt panssariautorykmentti, 
- vuoristotykistörykmentti, 
- pioneerikomppania, 
- helikopterikomppania (A:louet-

te II ja III) ja 
- huoltokomppania. 
17. Alppiprikaati sisältää johtami

seen ja huoltoon tarvittavien yksiköit
ten lisäksi toistaiseksi vain kaksi alp
pijääkäripataljoonaa ja yhden vuoris
torykmentin. 

Alueelliset jalkaväkiprikaatit, joita 
siis rauhan aikana ei ole, mutta joi
ta muodostetaan kriisiaikana rauhan 
ajan rykmenttejä vahventaen, ovat 
periaatteeessa kuvan 7 osoittamassa 
kokoonpanossa. 

Jalkaväkirykmenttien, joita prikaa
tissa on kolme, kokoonpanoon kuuluu 
yleensä huolto- ja esikuntakomppa
nian lisäksi kolme kommandokomp
paniaa. Kussakin komppaniassa on 
komentojoukkue, tukiosasto ja kolme 
kommandojoukkuetta, jotka jakaan-

tuvat edelleen kolmeen ikymmenmie
hiseen kommandoryhmään. Tukiosas
tossa tapaamme jo kevytheitinjouk
!k.ueen sekä luonnollisesti mm pst
ohjuksia. 

Alueellisten panssarirykmenttien tais
telukalusto muodostuu panssariautois
ta, joita on rykmentissä kaikkiaan 
n 50. Rykmenttiin kuuluu esikunta
ja huoltokomppanian lisäksi kolme 
komppaniaa, 

llmatorjuntapatterit lienevät orga
nisoidut kunkin suojattavan kohteen 
mukaisesti tehtävän edellyttämällä ta
valla. 

Pioneerirykmentit ja pataljoonat si-
1sältä vät !kalustoa ja ammattimiehiäi 
mm siltojen rakentamiseen, suurien
kin estetöiden tekemiseen, suluttami
seen, hinaus- ja raivaustehtäviin, ve
denpuhdistukseen, tulipalonsammu
tukseen sekä harhauttavien rakentei
den valmistamiseen. 

C Komentosuhteet 

Rauhan aikana paikallispuolustus
j oukot ovat kukin oman puolustus
haaransa esikuntapäällikön alaisia. 
Santarmisto on santarmiston komen
•tajan ja poliisi sisäministerin ja maa-
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herrojen sekä prefektien alaisia. Tätä 
monimutkaisuutta lieventää se, että 
maavoimien ja santarmiston edustus 
muihin puolustushaaroihin verrattuna 
on paikallispuolustusjoukoissa ratkai
sevan suuri ja että alueellisella puo
lustuksella on oma kenraalinarvoinen 
tarkastajansa. Viime mainittu on epäi
lemättä merkittävässä asemassa yhte
näistettäessä kunkin alueellisen puo
lustuksen osatekijän valmisteluja, kou
lutusta, suunnittelua ja toimintaa. To
dettakoon myös, että kaikki sotilas
läänit ovat maavoimien komentajan 
alaisuudessa. 

Toimeenpanotasolla, sotilaslääneissä 
-piireissä ja -alueilla johtavat sodan 
aikana paikallispuolustusjoukkoja so
tilasläänien ja piirien komentajat so
tilassektorilla ja maaherrat sekä pre
fektit siviilisektorilla kummatkin kiin
teässä yhteistoiminnassa. Sotilasaluei
den sotilasvaltuutetuilla sen sijaan ei 
sodan aikanakaan ole orgaanisesti 
joukkoja alaisuudessaan. 

Yleisvoimien yhtymien sotatoimien 
yhteydessä alistetaan yleensä operaa
tioalueen paikallispuolustusjoukot ao 
yhtymän komentajalle. Sotatoimet 
suunnitellaan ja johdetaan näiden yh
teistyönä siten, että alueellinen puo
lustus palvelee tiedustelun, vihollisen 
hidastamisen ja kanalisoimisen osalta 
mahdollisimman hyvin y leisvoimien 
ydinasetulen käyttöä ja sitä välittö
mästi seuraavaa yleisvoimien yhty
mien nopeata taisteluun heittämistä 
vihollisen lyömiseksi. 

Komentosuhteiden järjestely on kui
tenkin nopeissa tilannevaihteluissa 
monasti hyvin pulmallinen kysymys. 
Erittäin ratkaisevaa osaa näyttelevät 
myös henkilökohtaiset, jo rauhan ai
kana luodut suhteet siviili- ja soti
lasjohtajien välillä samoinkuin yleis
voimien ja paikallispuolustusvoimien 
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eri tasoilla työskentelevien komenta
jien koulutuksella hankittava taktil
lisen ja operatiivisen ajattelun yhte
näisyys. 

D J ohtopäätöksiä 

Alueellinen puolustus, D.O.T., on 
kiinteä ja merkittävä osa Ranskan 
pelotusstrategiaa, kuten puolustusmi
nisteri Debre on 'lausunut. Sen tehtä
vät ovat myös erittäin vaativat, sillä 
niiden taistelukyvystä viime kädessä 
riippuu, onko stareginen ydinase käy
tettävissä silloin, ikun sitä halutaan 
käyttää ja sen vastuulla on myös ko
ko kansan elinmahdollisuuksien tur
vaaminen. 

Käytettävissä olevat joukot ovat hy
vin monipuoliset ja Indokiinan sekä 
Algerian sotien antamat kokemukset 
ovat epäilemättä muokanneet joukko
jen toimintatavat tehokkaiksi ja tar
koituksenmukaisiksi. Monet harjoi
tukset mm toteutetaan siten, että pai
kallinen väestö etukäteen informoitu
na osallistuu harjoitukseen asettuen 
paikallispuolustajan tueksi antamalla 
tietoja "vihomsesta" ja vaikeuttaa 
sen toimintaa, tosin vain väkivallat
tomissa puitteissa, kun harjoituksesta 
on kyse! Tämän tyyppiset harjoituk
set ovatkin antaneet monia myöntei
siä kokemuksia. 

Haittana paikallisjoukkojen kehittä
misessä on toistaiseksi ollut materiaa
lin vähyys ja osittainen epäajanmu
kaisuus; strategisen ydinaseen kehit
täminen on vienyt leijonan osan Rans
kan puolustusbudjetista ja jostakin on 
silloin ollut tingittävä. Tässä suhtees
sa on selviä paremman tulevaisuu
den merkkejä kuitenkin jo havaitta
vissa. Ydinaseen mittavimmat inves
toinnit ovat takanapäin ja puolustus
ministeri Debre on monissa yhteyk-

sissä kiinnittänyt korostetusti huomio
ta alueellisen puolustuksen kehittämi
seen. Onhan sillä merkittävä osa myös 
kansan puolustustahdon kohottajana, 
koska valtaosa reserviläisistä tullaan 
mobilisoimaan juuri sen riveihin. 

IV INTERVENTIOVOIMAT 

Interventiovoimilla ei ole olemassa 
suomalaista eikä suomenkielistä vas
tinetta. Suora käännös "väliintulovoi
mat" kuvannee tosin tämän voiman 
käyttötarkoitusta, mutta sointuu vä
hemmän ,sotilaallisesti sotilaan kor
vaan. Siitä syystä otsikossa käytetty 
termi lienee paikallaan. 

Interventiovoimia käytetään nopei
siin ratkaisuoperaatioihin Ranskan 
merentakaisilla alueilla tai tukemaan 
niitä Ranskan entisiä siirtomaita, joi
den kanssa tehdyt sopimukset edellyt
tävät tämän kaltaisen nopean sotilaal
lisen avun antoa sitä pyydettäessä tai 
niitä käytetään sotatoimiin Euroopas
sa yleisvoimien operaatioihin. 

Interventiovoimat muodostetaan 
kaikkien kolmen puolustushaaran eli
mistä kutakin tehtävää varten erik
seen. Pysyvässä valmiudessa tämän 
kaltaisiin tehtäviin on 11. Interventio
divisioona. Sitäkään ei käytetä me
rentakaisiin interventiotehtäviin koko
naisuudessaan kuin aivan poikkeus
tapauksessa muissakin suhteissa laa
jamittaisessa operaatiossa. 

Interventiodivisioonaa voidaankin 
,pitää eräänlaisena "joukkoyksikköva
rastona", josta kutakin tehtävää ver
ten otetaan tietyt elementit, kootaan 
ne taisteluosastoksi ja lähetetään ope
raatioalueelle. Perusvaatimuksena on, 
että taisteluosasto on lähtövalmiina 
alle vuorokaudessa, ensimmäiset osat 
kuudessa tunnissa. Kyetäkseen tähän 
riippumatta siitä, minkälaisiin ilmas-

tollisiin olosuhteisiin joUikkoj a tullaan 
siirtämään ovat 11. Divisioonan joukot 
varustetut ja koulutetut toimimaan se
kä lumisilla vuoristoalueilla että Af
rikan hiekkaerämaissa tai tiheissä 
metsissä. Hälytyksen yhteydessä 
määrätään siis samalla mikä erikois
varustuspakkaus otetaan mukaan. 

Interventiodivisioonaan kuuluu di
visioonajoukkojen lisäksi kaksi n 35,00 
miehen vahvuista maahanlaskupri
kaatia sekä yksi merijalkaväkiprikaa
ti jonka vahvuus on n 3800 miestä. 
Maahanlaskuprik~atin yksiköt ovat si
joitetut Etelä-Ranskaan Pyreneitten 
tuntumaan, yhden muukalaislegioonan 
laskuvarjorykmentin ollessa sijoitet
tuna Korsikalle. Merijalkaväkiprikaa
ti toimii Bretangen niemimaalla. 

Tulevaisuudessa divisioonaan tulee 
kuulumaan vain kaksi 4600 miehen 
maahanlaskuprikaatia. Samalla prikaa
teista tehdään entistä itsenäisempiä, 
vaikkakin divisioonaporras säilyy 
koordinoivana johtoelimenä. Tämän 
muutoksen yhteydessä nyt kolme las
kuvarjorykmenttiä ja viestikomppa
nian käsittävään prikaatiin tullaan 
liittämään huoltoyksikkö sekä tuki
rykmentti, jossa on tykistö-, panssa
rivaunu-, tiedustelu- ja pioneerielimiä. 

Merijalkaväkiprikaati alistetaan III 
Sotilasläänille sen paikallispuolustus
teh tä viin pääsij oi tuspaikkanaan Saint
Malo. Tätäkin prikaatia vahvennetaan 
panssarivaunu- ja kenttätykistöryk
mentillä, jolloin sen vahvuus nousee 
n 5400:aan. 

Pri<kaatien vahventamiseen .tarkoi
tetut yksiköt muodostetaan ilmeisesti 
pääasiallisesti nykyisistä 11. Interven
tiodivisioonan divisioonajoukoista. 

Interventiodivisioonaan kuuluu ny
kyisellään sekä muukalaislegioonan 
laskuvarjorykmenttejä että asevelvol
lisista muodostettuja yksiköitä. Kun 
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tiedetään, ettei Ranskan laki salli va
rusmiesten lähettämistä taistelutehtä
viin rauhan aikana emämaan ulkopuo
lelle, ymmärretään 11. Divisioonan 
käyttörajoitukset. Vain "pa1kkasoturi
yksiköt" ovat ilman eri:tyissäännök
siä ·käytettävissä koska tahansa mi
hin tahansa. Divisioona on kuitenkin 
merkittävä komponentti eurooppalai
sessa sodassa ja lisää Ranskan maa
voimien ulottuvuutta taistelussa, joka 
doktriinin mukaan aloitetaan jo Rans
kan rajojen ulkopuolella. 

V PURTEITÄ KOULUTUKSESTA 

Ranskassa on varsin suuri huomio 
kiinnitetty ns kommandokoulutukseen. 
On luonnollista, että tämä on etusi
jalla alueellisen puolustuksen yksi
köillä. Mutta myös yleisvoimien jokai
nen rykmentti saa kommandokoulu
tuksen. 

Alueellisen rpuolustuksen tarpeisiin 
on olemassa jokaisella sotilasläänillä 
oma kommandokoulutuskeskuksensa. 
Näin voidaan koulutus soveltaa kun
kin alueen erityispiirteet huomioon
ottavaksi. Näiden ,keskuksien koulu
tuksen suuntaviivat luodaan Kansal
lisessa Kommandokoulutuskeskukses
sa (Centre National d'Entrainement 
Commando), jossa tapahtuu koulutta
jakoulutus. Vuosittain koulutetaan 
kahdeksanviikkoisilla kursseilla mm 
noin 200 upseeria tässä koulutuskes
kuksessa. 

Sotilasläänien koulutuskeskuksessa 
koulutetaan n kolmiviikkoisilla kurs
seilla kaikki sotilasläänin paikallis
puolustusjoukot aselajiin katsomatta. 
Yleensä koulutus tapahtuu komppa
nia kerrallaan siten, että koko perus
yksikkö siirtyy omine kouluttajineen 
ja varusteineen koulutuskeskukseen. 
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Siellä opetus on yhtäläistä sekä pe
rusyksikön omille kouluttajille että 
miehistölle. Koulutustyössä käytetään 
runsaasti erilaisia ratoja, jotka kehit
tävät ja vaativat fyysistä kuntoa ja 
rohkeutta. Eräs tällainen ilmaisee jo 
nimelläänkin sisältönsä: "riskirata". 
SHlä olevat esteet ja toimintakohteet 
ovat huolellisesti suunnitellut sellai
siksi, että ne kehittävät luottamusta 
omiin vo1mun ja mahdollisuuksiin. 
Omien kouluttajien mukanaolo "präs
sissä" lisää myös yhteenkuuluvuutta 
ja me-henkeä. 

Yleisvoimien rykmenteissä on niin
ikään aloitettu systemaattinen kom
mandokoulutus. Se tapahtuu armeija
kuntien omissa komandokoulutuskes
kuksissa samanlaisella rotaatiope
riaatteella kuin paikallispuolustusjou
koissakin ja kolmiviik,koisin kurssein 
aselajiin katsomatta. Tällä on tarkoi
tuksena tehdä yleisvoimien yksiköis
täkin toimintakykyisiä silloinkin kun 
ne ovat menettäneet kalustonsa (esim 
panssarivaunut tai tykkikaluston) tai 
ovat hajalle lyötyinä joutuneet toimi
maan pienehköinä osastoina. Ranska
laisissakin ohjesäännöissä tunnetaan 
siten kaikkia aselajeja koskeva vel
voite kyvystä "tarvittae.ssa taistella 
jalkaväen tapaan". Jotta se ei jäisi 
pelkäksi ohjesäännön kirjaimeksi, on 
nähty tarpeelliseksi antaa miehistölle 
ja heidän esimiehilleen yhtenäinen, 
alan ammattimiesten jakama erikois
koulutus tehtävään. 

Leimaa-antava piirre kaikessa kou
lutustyössä on runsas ja teknillisesti 
korkeatasoinen havaintomateriaali se
kä erilaisten ratojen käyttö, joiden 
kehittämisessä ei ilmeisestikään ole 
säästetty kekseliäisyyttä, vaivannäköä 
- eikä rahaa. Taistelijakoulutus on 
pyritty ja ainakin eräiden omien ko
kemusteni mukaan myös hyvin onnis-

tuttu tekemään mahdollisimman to
denmukaiseksi ja "taistelunläheiseksi". 

Ennen varusmiesaikaansa on jokai
sella halukkaalla mahdollisuus osallis
tua sotilasläänien järjestämään "esi
koulutukseen". Näillä kursseilla mo
net pojat saavat ensikosketuksensa so
tilaselämään ja voivat suorittaa eri
laisia sotilaallisia tutkintoja. Tällai
sille kursseille osallistuminen laske
taan luonnollisesti suureksi ansioksi 
asianomaiselle ja helpottaa hakeutu
mista "omalle alalle oikeaan asela
jiin". Tätä toimintaa on ryhdytty ko
keiluluontoisesti soveltamaan myös 
reserviupseereiden koulutukseen. Pe
rusvaatimukset täyttävät nuorukaiset 
voivat hakeutua reserviupseerien al
kukoulutukseen, joka sitten jatkuu 
varusmiespalveluksessa ollessa niiden 
osalta, jotka selviytyvät parhaimmis
toon. Heidät ylennetään jo kuuden 
kuukauden varusmiespalveluksen jäl
keen vänrikeiksi, kun taas muut 
reserviupseerit saavat ylennyksensä 
palvelusajan päätteeksi. 

Varusmiespalveluksen jälkeen on 
reserviupseereille monia mahdolli
suuksia täydentää koulutustaan puo
lustuslaitoksen järjestämillä kursseil
la tai erikoiskouluissa. 

VI PITKÄN TÄHTÄYKSEN 
SUUNNITELMISTA 

Tässä kirjoituksessa esitetyt maa
voimat edustavat organisaatioltaan si
tä, johon pitkän tähtäyksen ohjelmil
la pyritään. Kuten edellä jo on to
dettu, eletään Ranskan maavoimissa 
parhaillaan siirtymävaiheen aikaa or
ganisaation muotoutumisen suunnitel
lulla tavalla riippuessa oleellisesti ma
teriaaliohj elmien edistymisestä. 

Syksyllä 1970 julkaistiin parlamen
tin hyväksymä puolustusvoimien ke-

hittämisen ohjelmalaki vuosiksi 1971-
1975. Tämän lain sisältö antaa vasta
uksen siihen, millä nopeudella siirty
mävaihe sivuutetaan. 

Paneutumatta tässä yhteydessä oh
jelman edustamiin frangimääriin, to
dettakoon aluksi, mitä kalustoa maa
voimat näiden vuosien kuluessa tule
vat pääpiirtein saamaan. 

Maavoimien eri komponenteista 
- Yleisvoimat saavat ensimmäiset 

taktilliset PLUTON-ydinohjuk
sensa, niiden AMX-30 panssari
vaunukalusto täydentyy ja ne 
saavat ensimmäiset AMX-10 jal
käväkipanssari vaununsa. 
Divisioonien helikopterikalustoa 
parannetaan, samoin niiden ilma
torj un taky kyä. 

- Paikallispuolustusvoimat saavat 
nykyaikaista kalustoa sekä aseis
tuksen että liikkuvuuden paran
tamiseksi. 

- Interventiodivisioona saa uutta 
viesti-, kuljetus-, ja erikoiska
lustoa. 

Prosentuaalisesti jakautuu maavoi
mien ohjelma allaolevan taulukon 
mukaisesti. 

Kohde 
1 

% 

Tutkimustyö n 10,5 

Kiinteät rakenteet " 9,1 

Vaatetus " 9,3 

Panssarimateriaali " 14,7 

HeHkopterit " 4,7 

Tykistö (it ml) " 8,2 
A-tarvikkeet ja pst ohjukset " 23,0 
Muu materiaali') " 20,5 

Yhteensä 100 % 

1 ) kiväär~ka.Upedset aseet, heittimet, kul
jetusvälineet, viestivälineet, erikois
kalusto ym. 
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Tässä jakautumassa kiintyy huomio 
erityisesti ampumatarvikkeiden sekä 
tutkimustyön merkittäviin osuuksiin. 
Tutkimustyölle maavoimien pnrissa 
osoitetaankin vuosina 1971-1975 jok
seenkin sama summa, jolla ns PV-oh
jelmamme olisi rahoitettu kahdeksan 
vuoden aikana! 

Yksityiskohdissaan viisi vuotisohj el
ma merkitsee seuraavien materiaali
hankintoj en toteutumista. 

Maavoimien lentokaluston täyden
nykseksi tilataan 166 kevyttä helikop
teria (tyyppi SA 341 "GAZELLE") 
pääasiallisesti yhteys- ja tiedusteluteh
täviin, mutta osa näistä varustetaan 
tulitukitehtäviin. Vuonna 19.75 on las
kettu saadun näistä palveluskäyttöön 
n 100 ·kpl, loppuerän tullessa vuoteen 
1978 mennessä. Kuljetushelikoptereita 
(SA 330 "PUMA"), jotka pääosin on 
rahoitettu jo aiemmin, saadaan vuo
teen 1973 mennessä 130 kpl. Tieduste
lulennokki R 20 kokeilut saatetaan 
loppuun ja aloitetaan niiden hankinta. 

Tykistökaluston modernisointi aloi
tetaan tilaamalla ensimmäinen sarja 
155 mm telalavettista tykkiä, joka on 
rakennettu AMX-30 panssarivaunun 
alustalle. Esisarja saadaan käyttöön 
v 19.74 jota seuraa 45 tykin sarja vuo
den 1975 kuluessa. Tällä kalustolla tul
laan korvaamaan nyt käytässä oleva 
155 mm telatykki, jonka epäkohtana 
on erityisesti ydinasein käytävää so
taa ajatellen se, että miehistö ei tuli
toiminnan aikana ole "tykkilavetin" 
suojassa. Miehistö siirtyy eri ajoneu
vossa tykin mukana ja on tulitoimin
nassa yhtä suojaton kuin vedettävän 
tykin miehistökin. Tämä epäkohta on 
uudessa tykkimallissa korjattu. Mai
nittakoon, että tämän nyt jo korvat
tavan telatykin viimeinen sarja saa
tiin palveluskäyttöön vuoden 1970 ku
luessa. 
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Ilmatorjuntatykistö, joka ei Rans
kassa ole oma aselajinsa, vaan kuu
luu kenttätykistöön, saa ensimmäiset 
AMX-30 almrtalle rakennetut RO
LAND it-ohjukset. Esisarja valmistuu 
vuoden 1975 kuluessa ja tässä ohjel
massa rahoitetut 65 ohjusalustaa oh
juksineen saadaan käyttöön vuoden 
1977 loppuun mennessä. 

Viisivuotisohjelman puitteissa jatke
taan raketinheittimen sekä tykistön 
laskimen kehitystyötä. 

Panssarivaunukalustoa hankitaan si
ten, että vuoteen 1976 mennessä kaikki 
organisaation edellyttämät AMX-30 
vaunut ovat joukkojen käytössä. Jal
kaväkipanssarivaunu AMX-10 miehis
tönkuljetus, -komentovaunu- ja hi
nausversioina astuu palvelukseen lähi
vuosina. Nyt hankittavalla erällä va
rustetaan 1-2 mekanisoitua rykment
tiä sekä yhden vaunurykmentin me
kanisoitu komppania taktillisia ko
keiluja "Varten. Samalla jatketaan tyk
ki- ja ohjusversioiden kehittämistä si
ten, että niiden hankinta voidaan käyn
nistää seuraavan viisivuotisohjelman 
kuluessa. 

Koska vanhaa panssaroitua VTT
kuljetuskalustoa joudutaan edelleen
kin pitämään käytössä, on ohjelmassa 
varattu mahdollisuudet sen moderni
sointiin. 

Muista materiaalihankinnoista voi
daan mainita 

- käsiaseiden uusinnan aloittami
nen, 

- kahdeksan kilometrin kantamai
sen 120 mm kranaatinheittimen 
(kierteillä varustettu) hankinta 
yleis- ja paikallispuolustusvoi
mien jalkaväkirykmenttien tuki
aseeksi, 

- 89 mm "STRIMM" pst-raketin 
hank~ta suoritetaan kokonaistar-

vetta vastaavasti vuoteen 1976 
mennessä loppuun, 

- puolet maavoimien "MILAN"-pst 
-ohjustarpeesta tyydytetään oh-
jelman puitteissa, 

- taisteluajoneuvotyyppejä kehi-
tetään ja hankitaan, 

- sähköteknillisen ja viestikaluston 
kehittämistä ja hankintoja jatke
taan, 

- uudet aseet ja asejärjestelmät 
edellyttävät huomattavia ampu
matarvi.kehankintoja, jotka to
teutetaan kaluston valmistusryt
min mukaisesti. 

Viisivuotisohjelmassa on voimakas 
paino tutkimustyön osalla. Tämä on 
varsin ymmärrettävää, kun tiedetään 
Ranskan kehittävän ja valmistavan 
itse käytännöllisesti katsoen kaiken so
tamateriaalinsa. Kansantalouden koko
naisuudessa nämä varat luonnollisesti 
maksavat itsensä takaisin monin ker
roin sotamateriaalin runsaan viennin 
johdosta. 

Ampumatarvikkeille osoitettu huo
mattava menoerä selittyy siitä, että 
uusille aseille ja asejärjestelmille on 
hankittava määrävahvuiset varastot. 
Ranskalaiset laskevat, että näiden va
rastojen hankinta-arvo on esimerkik
si 

- ROLAND-itohjuksella n 1/3 alus
tan hinnasta, 

- käsiaseeHa n 2,3 kertaa aseen 
hinta ja 

- pst-raketista ja 120 mm heitti
mestä puheen ollen 12 kertaa itse 
aseen hinta. 

Ohjelmassa on näkyvissä myös seu
rauksia eräiden projektien toteutumi
sen viivästymisestä. Esimerkiksi 
AMX-10 jalkaväkipanssarivaunun tek
nillisistä ja taloudellisista vai.keuksis
la johtuva valmistumisviive on 

aiheuttanut vanhenneen kaluston mo
dernisoimispakon. 

Ohjelma kokonaisuutena antaa kui
tenkin erinomaisen esimerkin suunni
telmallisesta puolustuksen kehittämi
sestä, joka tällä tavoin lain voiman 
saaneena on myös taloudellisesti taat
tua. Kyseessä on siis eräänlainen laa
jennettu perushankintalaki, koska täs
sä on ohjelmaan sisällytetty myös tut
kimustoiminta, kiinteiden rakenteiden 
eli infrastruktuurin kehittäminen se
kä uusinta käytöstä poistetun kaluston 
tilalle samoin kuin erilaisten varusesi
neitten, asepukujen jne, hankinta. 

Lopuksi 

Ranskan puolustusvoimien tarkas
telu osoittaa selvästi sen yleismaail
mallisen totuuden, että ydiniskuvoima, 
olkoonpa se mittava tai keskisuuri, 
vaatii aina tehokkaan konventionaali
sen puolustusjärjestelmän kyetäkseen 
toimimaan. Tässä maavoimien esitte
lyyn keskittyneessä kirjoituksessa on 
myös nähtävissä se keskeinen asema, 
joka maavoimille on annettu Ranskan 
pelotusstrategiassa. Ydinaseisiin perus
tuva strategia ei ole luotettava, ellei
vät puolustusjärjestelyt kokonaisuute
na ky,kene takaamaan ydinaseen käyt
tömahdollisuutta kaikissa oloissa. 

Ranskan puolustusvoimien kehittä
minen tapahtuu pitkän . tähtäyksen 
suunnittelun periaatteella. Tällaisen 
suunnittelun tekee mahdolliseksi bud
jettijärjestelmä, jossa puolustusvoimil
le taataan tietyt viisivuotisohjelmalli
set kehykset. Näin on päästy siihen, 
että organisaatiot luodaan tehtävien 
suorittamisen kannalta tarkoituksen
mukaisiksi. Organisaatioiden hahmo
tuttua ja rinnan tämän kehitystyön 
kanssa kehitetään kokoonpanojen edel-
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lyttämät asejärjestelmät ja muu ma
teriaali. 

Kun sekä organisaatiot, että niiden 
vaatimat asejärjestelmät on päätetty 
toteuttaa, aloitetaan sotakouluissa jo 
koulutus näillä tulevaisuuden kokoon
panoilla niille luotujen taktisten, ope
ratiivisten ja strategisen käyttötapo
jen hiomiseksi. Todettakoon, että esi
merkiksi Ranskan Sotakorkeakoulussa 
aloitettiin harjoittelu divisioona/67:Uä 
jo vuonna 1968. Kuitenkin yleisvoimat 
ovat lopullisesti kalustollisista syistä 
tuossa kokoonpanossaan vasta 1970-
luvun lopulla ja taktillinen ydinasekin 
alkaa tulla operatiiviseen käyttöön 
vasta vuodesta 1972 lähtien. Voidaan 
.sanoa, että tällainen menettely on 
mahdollista vain silloin, kun tulevai
suus materiaalin kehittämisen osalta 
on turvattu pitkällä tähtäyksellä. 

Yleisvoimien siirtyminen korostetus
ti ydinasekeskeiseen organisaatioon on 
kieltämättä rohkea leikkaus, jonka oi
keaan osuneisuutta ei voida arvioida 
muutoin kuin kriisitapauksessa. Perus
telut 'tälle ratkaisulle ovat kuitenkin 
selvät ja näkyvät noudatettavassa stra
tegiassa. Perusajatuksena on antaa po
tentiaalisen hyökkääjän ymmärtää, et
tä agressio Ranskan maaperälle joh-

taa vääjäämättä ydinasesotaan. Ja kun 
tältä halutaan välttyä, onkin hyökkä
ysajatus jätettävä toteuttamatta. Pelot
telu on tällöin onnistunut ja ydinaseen 
kehittämiseen sekä sen käytön takaa
van puolustusjärjestelmän toteuttami
seen investoidut rahat ovat maksaneet 
itsensä monin kertaisesti takaisin. 

Meidän kannaltamme mielenkiintoi
nen on Ranskan alueellisen puolustuk
sen järjestelmä. Ranskalaisten koke
mukset antavatkin epäilemättä monia 
arvokkaita viitteitä omassa tämän alan 
kehitystyössämme. Vaikka maittemme 
olosuhteissa onkin eroavaisuuksia, on 
kuitenkin paljon myös ongelmia, jotka 
ovat periaatteessa saman tapaisia. 
Ranskassa turkittuihin ja löydettyi
hin ratkaisumalleihin olisikin meillä 
tässä mielessä tähdellistä tutustua. 

Lähteet 

L'Armee Ranskan maavo1m1en julkaisu 
numerot vuosilta 1970-1971 

Ranskan SK.K:n julkinen materiaali vuo
silta 1968-1970 

Soldat und TechniJc 8-1970 
T.A.M. Ranskan puolustusvoimien jul

kaisu numerot vuosilta 1970-1971 
Truppendienst 1/1971 
österr. Milit. zeitschrift Heft 2/1971 

PAREMPAA PALVELUA 
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Lappeenrannan piirin 

m-kauppiaatja Kesko 

Suuren kivitilan 
ansiosta Misa-sähkö
kiukaasta lähtee 
makoi.sat löylyt. 

Ulkovaipan lämpö
tila pysyy ihoa 
polttamattoman 
alhaisena. 

EMALOITU, KESTÄVÄ 
JA LINJAKAS MISA
KIUAS. 

Suomen suurimman 
erikoistehtaan 
tutkittu tuote. 

SAUNAUUNITEHDAS 
LAPPEENRANTA 
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Valio· 
virkeitten 
välipala 

sto 

Generalmajor Börje Backström 

DE SVENSKSPRÅKIGA 
INFANTERIFÖRBANDEN 
1 FINLANDS ARME UNDER VÅR 
SJÄLVSTÄNDIGHET 

Inledning 

Under denna tidsrymnd har vi haft 
en på allmän värnplikt grundad för
svarsmakt. Det kan därför ha sitt int
resse att bekanta sig med de truppen
heter, i vilka landets svenska infante
rister tjänstgjort både i fred och krig 
under denna tid. 

Sommaren 1918, efter frihetskrigets 
slut, påbörjade man formeringen av 
våra fredstida försvarsstyrkor. Rege
ringen hade givit general von der 
Goltz uppdraget att utarbeta ett för
slag till en försvarsorganisation. Det
ta, -som godkändes, gick ut på upp
sättande av tre divisioner. En dylik 
skulle omfatta tre infanteriregemen
ten, ett kavalleri- och ett fältartilleri
regemente jämte specialformationer. 
Dessutom ingick i förslaget en bergs
brigad samt små sjö- och flygstrids
krafter. Den allmänna tjänstgöringsiti
den skulle vara två år. 

Ar 1919 godkände riksdagen rikets 
regeringsform. I dess 75 § stadgas 
att värnpliktig skall sammanföras till 
sådant truppförband, där manskapet 
har samma modersmål som han själv, 
finska eller svenska. Detta hade re
dan i praktilken fälämpats både i fri
hetskriget och efter detta. I kriget 
hade svenskspråkiga tjänat vid infan
teriet, kavalleriet och artilleriet 
i förband uppsatta på språklig grund. 

Samma år gavs en interimistisk värn
pliktslag, som stadgade en ett och ett 
halft årig tjänstgöringsskyldighet. 

Följande svenska infanteriförband 
existerade år 1919: Vasa Bataljon vid 
Finlands Vita Garde i Helsingfors och 
111 Bataljonen i Björneborgs Regemen
te på Aland. Dessa truppenheter var 
organiserade i tre gevärs- och ett ma
skingevärskompani. Kommendör för 
den förstnämnda var major Bjarne 
Nordenswan och för den senare major 
Uno Fagernäs. I Abo var dessutom 2. 
Avdelta Maskingevärskompaniet för
lagt. I Nylands Dragonregemente var 
3. och 4. Skvadronen bemannade med 
svenskt manskap. Förbandet var först 
stationerat i Helsingfors, men flytta
des några år senare till Villmanstrand. 
Sammanlagt verkade elva grundenhe
ter (kompani eller skvadron). 

Förändringarna åren 1922 och 1928 

Ar 1922 trädde vår första egentliga 
värnpliktslag i kraft. Denna före
skrev ett års tjänstetid för manska
pet vid infanteriet samt ett år och tre 
månader för personalen vid specialva
penslagen. De, som skulle skolas till 
reservofficerare eller -underofficera
re, oberoende av truppslag, skulle 
tjänstgöra femton månader. ·Den
na lag åstadkom en omorganisa
tion av försvarsmakten. Nästan samt-
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liga svenskspl'åkiga infanteriförband 
kom att beröras av denna. Som en 
följd av den förkortade tjänstgörings
tiden för huvuddelen av beväringar
na vid infanteriet minskade den stå
ende armens styrka. 

I samband med reorganisatio
nen förflyttade år 1922 bataljonen vid 
Björneborgs Regemente tili Sveaborg 
och var därefter II Bataljonen vid Ny
lands Regemente. Denna trupp var in
delad i tre gevärskompanier och ett 
maskingevärskompani. Som kommen
dörer på Sveaborg verkade majorer
na Irmer Forsius, Lars Homen, Heik
ki Kekoni, Werner Mandelin, Erik 
Voss och Runo Wiberg. 

2. Avdelta Maskingevärskompaniet 
kvarstod i Åbo. Bergsbrigadens namn 
ändrades till Jägarbrigaden. Vasa Ba
taljon vid Finlands Vita Garde flyt
tades till Vasa och antog namnet Gar
desjägarbataljonen. Den var uppdelad 
i två gevärskompanier och ett ma
skingevärskompani. Som kommen
dörer för denna trupp under dess ös
terbottniska tid fungerade överstelöjt
nant Eric Schauman, Bjarne Nor
denswan och Uno Fagernäs. 

4. Skvadronen vid Nylands Dragon
regemente gjordes finskspråkig, men 
2. Skvadronen bibehöll sin tidigare ka
raktär. Efter nyorganisationen var in
fanterienheterna nio. I denna samman
sättning fortgick de värnpliktigas ut. 
bildning till år 1928, då en mindre 
reorganisation verkställdes. Bla. 
gjordes 2. Skvadron i Villmanstrand 
finskspråkig och 2. Avdelta Maskin
gevärskompani utgick helt ur organi
sationen. Grundenheternas antal sjönk 
till sju. En bidragande orsak till att 
2. Skvadron fick en annan språk
lig karaktär var att ej svenskata
lande stamunderofficerare stod att 
uppbringa på den helt finska förlägg
ningsorten. 
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Territorialorganisationens 
inverkan på de stående förbandena 

Ar 1926 hade den s.k. Hornborgska 
försvarskommitten slutfört sitt arbete 
och framlagt ,sitt betänkande. Detta 
syftade till införandet av terri'torial
systemet. Ett långtsyftande förbere
delsearbete vidtog nu i försvarsminis
teriet och generalstaben. 

Ar 1932 godkändes en ny värnplikts
lag. Enligt denna blev tjänsteti
den för beväringar 350 och för dem, 
som skulle utbildas till reservofficera
re eller -underofficerare 440 dagar 
Ytterligare fastslog lagen repetitions
övningstid för de olika personalkatego
ri~rna enligt följande 40 dagar för 
manskapet, 75 dagar för underoffice
rare och 120 dagar för officerare. 
Samma år genomfördes rikets indel
ning i militärlän och -distrikt. Efter 
två års intensivt arbete på dessa led
ningsplatser, var man färdig att taga 
i tu med truppernas omorganisation. 
Denna på - börjades 1934 och var 
slutförd år 1936. Av Nylands Rege
mente, som var förlagt på Sandhamn 
och Sveaborg, gjordes på svensksprå
kigt infanteriregemente. I detta tjäna
de härefter samtliga svenska infante
rister från Nyland, österbotten och 
Aboland. 

Truppen bestod av: regements&'tab, 
musikkår, två bataljoner och reserv
underofficersskola. Kompaniernas an
tal var sex. Nämligen 1., 2. och 3. 
Gevärs- samt Maskingevärs-, Förbin
delse- och Kanonkompani. Reservun
derofficersskolan, som uppgick till 
styrkan av ett kompani, blev genom 
omorganisationen en permanent in
rättning. I Kanonkompaniet skolades 
enbart granatkastarpersonal. På grund 
av kasernutrymmesbrist på Sandhamn 
var gevärskompaniernas rekryter un
der grundutbildningsskedet samman-

Bild 1 

Nylands Regementes sommonsättning 1939 

förda till en rekrytcentral på Svea
borg. Truppens organisation framgår 
av bild 1. 

Omstruktioneringen av regementet 
möjliggjordes genom Gardesjägarba
taljonens förflyttning från Vasa till 
Sandhamn. Grundenheternas antal 
uppgick till sju. 

Som kommendörer för Nylands Re
gemente verkade från och med år 
1934 överstarna Gunnar Heinrichs och 
Runar Lilius. Som bataljonskommen
dörer och chefer för reservunderoffi
cersskolan tjänstgjorde överstelöjt
nanterna Walter Horn och Emil Ha
gelberg samt majorerna Carl Hulden, 
Nils Roos och Runo Wiberg. 

Fältförbandena i vinterkriget 

Efter 21 års fredligt utbildningsar
bete bröt andra världskriget ut. Av 

j Uof fmassizn ! 

den skolade svenskspråkiga infanteri
reserven och i Nylands Regemente 
tjänande beväringar uppsattes följan
de fältförband: 

I Nyland 

Infanteriregemente 9, Avdelta Batal
taljonen 18, Avdelta Bataljonen 19 
och Fältersättningsbataljonen 4 samt 
1. och 2. Avdelta Cykelkompaniet. 
Från Nylands Regemente utgick täck
truppsbataljonen och bildade 1. Briga
dens II Bataljon. Med regementets 
överblivna persona! som stomme, 
kompletterad med reservister, bilda
des III Bataljonen av Infanterirege
mente 61. 

I österbotten 

Infanteriregemente 9, Avdelta Batal
jonen 20 och ett cykelkompani, som 
anslöts till Cykelbataljonen 8. 

121 



I Aboland 

Cykelbataljonen 8 ( - ett kompani) 
Fältförbandens krigsinsats var i kort
het följande: 

IR 10 avvärjde de fientliga anfallen 
i Marjapellonmäki-Karhula terängen 
strax väster om Summa. Senare stred 
detta vid Sommee och Viborgska vi
ken. Som regementskommendörer ver
kade Runar Lilius och Runo Wiberg. 
Ordinarie bataljonskommendörer var 
major Ake Sumelius samt kaptener
na Teo Griinn, Alfons Järvi, Hans 
Kronlöf och Ingiald Lassenius. Fälter
sättningsbataljonen 4 kämpade pä 
Björkö och upplöstes i februari 1940 
för att fylla uppkomna förluster i 
IR 10. Som kommendörer verkade 
kaptenerna Hans Kronlöf och Bertel 
Nordenstreng. 

IR 9 svarade för ett avsnitt vid Sum
ma i den fientliga tyngdpunktsrikt
ningen. Dess strider fortsatte öster om 
Viborg och vid Viborgska viken. Som 
regementskommendörer tjänstgjorde 
överstelöjtnanterna Emil Hagelberg 
och Rafael Berg. Ordniarie bataljons
kommendörer var kaptenerna Ragnar 
HaHbäck, Bruno Lagerbohm, Arthur 
Lindman, Vincent Lundström och Ake 
Sourander. 

II/1. Brigaden kämpade vid Leipä
suo, Kämärä, Lyykylä och Viborgska 
viken. Som kommendörer verkade ma
jor Runo Wiberg och kapten Hå
kan Charpentier. III/IR 61 stred vid 
Kämärä, Pienpero och Viborgska vi
ken. Dess kommendör var major Os
mo Grönroos. En detaljerad skildring 
över dessa bataljoners krigsdeltagan
de ingick i föregäende nummer av 
denna årsbok. Avdelta Bataljonen 18 
deltog i striderna NO om Ladoga bl.a. 
vid Syskyjärvi och senare vid Viborgs
ka viken. Kommendör var ryttmästa
re Berndt Stackelberg. 
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Avdelta Bataljonen 19 stred vid 
Vattnuora och Viborgska viken. Den 
kommenderades av kapten August 
Moberg. 

Avdelta Bataljonen 20 kämpade vid 
Näykkijärvi och Viborgska viken, där 
kommendören kapten Reinhold von 
Essen stupade i truppens sista strid 
före fredsslutet. 

Cy.kelbataljonen 8 jämte Avdelta 
Cykelkompanierna 1 och 2 var under
ställda sjöförsvaret. Den förstnämnda 
truppen var förlagd på Aland och 
kommenderades av överstelöjtnant 
Lars Ehrnrooth. Cykelkompanierna 
hade hand om kustsäkringen i Östra 
Nylands och Vederlax skärgärd. CK 
2 deltog i striderna vid Viborgska vi
ken. 

Mellanfreden och fortsättningskriget 

Efter Moskvafreden hemförlovades 
fältarmen. Under 1930-talet hade 
en kategoriklyvning ägt rum. En del 
av ärskontingenternas värnpliktiga be
friades från tjänstgöring, de s.k. Lant
värnets II kategori B-män. Dessa ge
nomgick förnyad besiktning och kal
lades till utbildning. Ar 1941 godkän
des en ny värnpliktslag, som stadgade 
två ärs tjänstgöring. Den påbjöd även 
att reservist kvarstår i reserven till 
slutet av det år han fyller 45 år. Vid 
uppordnandet av den fredstida för
svarsmakten efter vinterkriget, sam
manfördes samtliga svenskatalan
de infanteribeväringar till 13. Briga
den i Dragsvik. Som brigadkommen
dör verkade överste Emil Hagel
berg samt som bataljonskommendö
rer överstelöjtnant Lar,s Ehrnrooth 
och major Arthur Lindman. 

Andra världskriget rasade med 
oförminskad styrka och allt flera sta
ter inträdde i den väpnade konflik-

ten. Sommaren 1941 drogs vårt land 
ånyo in i kriget och reservisterna kal
lades i tjänst. I Svensk-Finland for
merades följande infanteriförband: 

I Nyland 

Infantertregemente 24, Infanterirege
mente 55 och Befästningsbataljon 18. 
Av 13. Brigaden bildades Infanterire
gemente 13. Dess III Bataljon var 
finskspråkig. 

I österbotten 

lnfanteriregemente 61 och A:vdelta 
Bataljonen 1. 

Hela infanterireserven från Västra 
Nyland och Aboland överfördes till 
kustförsvaret. 

I juni uttogs till krigstjänst varje 
man, som var utbildad och sä gott som 
ingenting kunde avstås till näringsli
vets förfogande. Därför fa'ttade över
befäföavaren på senhösten beslutet att 
äldre reservister skulle hemförlovas 
allt efter det att de operativa må
len uppnåtts. Denna åtgärd skulle 
vid infanteriet beröra årsklasserna 
1897-1908. Denna genomfördes under 
förloppet av år 1942. Fältarmens styr
ka minskade med 30 %. Denna omställ
ning kom även att inverka pä de 
svenskspråkiga infanteriförbanden. 
Bataljonernas antal, som år 1941 var 
14, nedgick på hösten 1942 till 9. Un
der krigsåren hade årsklasserna 1922 
-1924 utbildats och ingått i fältar
mens förband som er,sättning. 

Fältförbandens deltagande i fortsätt
ningskriget var följande: 

IR 55 deltog i striderna vid Hangö 
och hemförlovades till julen 1941. Av 
personalen yngre än 1911 födda bilda
des III/IR 55. Den transporterades 
till Helsingfors och tjänstgjorde där 
som garnisonstrupp till augusti 1942, 

då den förflyttades till Aunusnäset 
och anslöts till IR 24 som dess III 
Bataljon. Även Befästningsbataljonen 
18 upplöstes och hemförlovades till ju
len .1941. 

Regementskommendör för IR 55 var 
överstelöjtnant Runo Wiberg. Ordina
rie bataljonskommendörer var majo
rerna Torsten Björkman, Håkan 
Charpentier, Eric de Bruyn-Ouboter, 
Ingiald Lassenius och Berndt Stackel
berg. Major Charpentier hade tidiga
re kommenderat befästning,sbataljo
nen. 

IR 24 deltog i anfallsoperationerna 
från riksgränsen vid Miehikkälä till 
Viborgska vilken, övergick denna oc,h 
kämpade i mottislaget vid Sommee
Porlampi. Efter erövringen av Karels
ka näset förflyttades regementet till 
Fjärr-Karelen och anföll över Paatene 
till Karjalan Maaselkä samt vidare till 
Suurlahti. I mars 1942 hemförlovades 
från regementet årsklasserna 1897-
1905. I maj samma år transporterades 
regementet till Syväri. Där avlöste det 
ett tyskt förband mellan Ladoga och 
Karelka. I augusti 1942 utbyttes UI/ 
IR 24 mot den i Helsingfors varande 
III/IR 55. Regementet kvarstod vid 
Syväri ti11 den i mars 1944. Det upp
löstes då i samband med omorganisa
tionen av fältarmens infanteriförband. 
III Bataljonen överfördes till IR 13 
och ersatte dess finskatalande batal
jon. Genom denna åtgärd blev detta 
regemente helt svenskspråkigt. IR 
24:s regementsstab, stabskompani och 
kolonn upplöstes och materielen hem
förlovades. Granatkastar- och kanon
kompaniet ingick 1 17.D som avdelta 
enheter. Av IR 24 kvarblev I Batal
jonen, som stannade i 8.D och erhöH 
namnet Avdelta Bataljonen 18. Som 
regem~ntskommendörer verkade över
starna Bertel Heinrichs och Kai Sa-
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vonjousi. De ordinarie bastaljonskom
mendörerna var majorerna Fredrik 
af Forselles, Börje Backström, Teodor 
Griinn, Ragnar HaHbäck, August Mo
berg och Holger Ramsten sa,mt kapte
nerna Tord Alfthan och Ernst N otz, 
som stupade vid Karhula. 

IR 13 ingick i 17.D och deltog i be
gynnelsestriderna på Hangöfronten. I 
slutet av juli förflyttades regementet 
till Fjärr-Karelen. Det anföll över 
Varloi, Nurmoila och Kuujärvi till 
Vaaseni, övergick Syväri och deltog 
i erövringen av Podporoze stad, var
efter det gick i försvar längs Jande
ba å. I maj 1944 avlöstes truppen 
och överfördes i juni till Karelska nä
set, där den deltog i avvärjningsstri
derna vid Näätälänjärvi, Talinmylly, 
Leitimonjärvi och Saima kana!. Ef
ter krigsslutet återvände regementet 
till Dragsvik och erhöll namnet In
fanteriregemente 4. 

Som regementskommendörer verka
de överstarna Emil Hagelberg, som 
stupade vid Varloi, Alonzo Sundman, 
Kaarlo Vaala och Runo Wiberg. Ordi
narie bataljonskommendörer var över
stelöjtnanterna Carl af Björksten, Carl 
C:son Bonde och Lars Ehrnrooth samt 
majorerna Jukka Ahi, Tord Alfthan, 
Edvin Holmberg, Karl-Gustav Kavan
der, Lars Laxen, Arthur Lindman, som 
stupade vid Varloi, Pehr-Ivar Plathan, 
Nils Roos och Jorma Ränkipohja. IR 
61 utgjorde i krigets början kustför
svarets reserv på området Tusby
Borgå. I j uli anslöts det till 17 .D och 
överfördes till Fjärr-Karelen. Där an
föll det bredvid IR 13 över Säntämä, 
Nurmoila till Vaaseni. Efter intagnin
gen av Podporoze stad grupperade 
sig regementet till försvar på Sche
menski avsnittet. I maj 1944 avlöstes 
förbandet och förflyttades i juni till 
Karelska näset. Truppen ingick i för-

124 

svar i Tienhaara terrängen. Här av
värjde den beslutsamt samtliga anfall 
i denna, fiendens tyngdpunktsrikt
ning. Ar 1942 hade regementet för
yngrats genom att persona! född 1897 
-1908 hemförlovats och ersättning till
hörande årsklasserna 1922-24 hade 
ingått i enheterna. Regementet kom
menderades av överstarna Rafael 
Berg, Alpo Marttinen och överstelöjt
nant Nils Roos. Som bataljons
kommendörer verkade överstelöjtnant 
Evert Ruda samt majorerna Einar 
Byholm, Hans Hedengren, Edvin 
Holmberg, Hans Kronlöf, Bruno La
gerbohm, Eugen Miller, Rudolf Ren
vall och Ake Sourander. 

Avdelta Bataljon 1 deltog i strider
na på Hangöfronten och förflyttades 
jultiden 1941 till Karelska näset. Föl
j ande år transporterades den till 
Fjärr-Karelen och underställdes kust
brigaden vid A.änisjärvi. Under re
trätten deltog den i återtågsstriderna 
till Suojärvi. Därefter överfördes ba
taljonen till Viborgska viken. Kom
mendörer för truppen var överstelöjt
nant Jarl Vennas samt majorerna Vin
cent Lundström, Uuno Läikkö, Ake 
Sourander och Birger Stål. 

Avdelta Bataljon 18 stod i försvar 
på Pitkäjärvi avsnitt söder om Syväri, 
när återtåget i juni anbefalldes. Batal
jonens uppgift blev att föra fördrö
jande strid över Podporoze, Vaa
seni, Tuulos, Vitele, Suurmäki, Käsnä
selkä, Uomaa till Syskyjärvi. När kri
get slutade, var den inbegripen i för
svarsstrider mellan Loimola och Uuk
sujärvi i ställningar vid U-linjen. Som 
kommendörer för bataljonen verkade 
majorerna Börje Backström och Evert 
Förnäs. 

III Bataljonen av IR 24, vHken 
i augusti 1942 överförts till Helsing
fors som garnisionstrupp, transporte-

Bild '2 

Nylands Brigads sarnmansättning 1957 

Off.mässen 
Brigadkom 

junderoffmässenj 

1-------iBrigadstabczn 1-------, 

Ga.vB 

Musik· Garnisons Central· 
kör förvaltn. vrzrkstad 

StödB 

s/stödB 

LvK 

Central 
förrCld Kök 

rades på hösten 1943 först till Karels
ka näset och i slutet av året till Aunus
näset. Den anslöts som självständigt 
förband till 17.D och erhöll benämnin
gen Avdelta Bataljon 27. Från och 
med den 1 mars 1944 var hela denna 
divisions infanteri svenskspråkigt och 
omfattade sju bataljoner. Avdelta Ba
taljon 27 deltog i försvarsstriderna på 
Pitkäjärvi avsnitt bredvid Avdelta Ba
taljon 18 tills den i maj blev avlöst. 
Den överfördes i juli med den övriga 
divisionen till Karelska näset. Där be
mannade den för-svarsställningarna 
vid Saima kana! och längs Suomenve
denpohja. Som kommendörer tjänst
gjorde överstelöjtnant Evert Ruda 

Sczkt RUoSk 

S/Sekt jKansli ~ 

1. Btri GevK 

'2 .Btri 

Troppen 

Bastu Sjukhus Bilhall 

samt majorerna Einar Byholm, Karl
Gustav Kavander och Ar,vid Lind
berg. 

Tiden efter krigen 

De svenskspråkiga beväringarna, 
som efter kriget skulle utbildas till 
infanterister, sammanfördes till Infan
teriregemente 4 i Dragsvik. Enligt 
värnpliktslagen av år 1952 förkorta
des tjänstetiden. Den är 240 dagar för 
manskapet samt 330 dagar för bevä
ringar, vilka skolas till specialister, 
resvunderofficerare och o,fficerare. 

Vid omorganisationen av försvars
makten år 1952 grundades brigader. 
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Bild 3 

Nylands Brigads sammansättning 197Q 

j Off. mässan Brigadkom. Uoff.mässan 

----1Brigadstobeni-------

StabsK 
Jägarbatl. Sakt . RUoSk 

S/JB s/srzkt Kansli 

JK 

StödK 

PjäsBtri Btri 
PsvK 

Musik- Garnisons Cczntral- C!Zntral 
kör förvaltn. vczrkstod förröd 

Genom att ansluta den i Dragsvik sta
tionerade III Sektionen av Fältartil
leriregemente 2 till infanteriet, upp
stod 4. Brigaden. Den omfattade stab 
musikkår, gevärsbataljon, stödba~ 
taljon, artillerisektion, reservunderof
ficersskola och tre avdelta grunden
heter. Kompaniernas och batteriernas 
antal var sammanlagt femton. Ar 1957 
erhöll förbandet i Dragsvik namnet 
Nylands Brigad. Sammansättningen 
enligt bild 2. 

Ar 1961 genomfördes vid brigader-
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Bastu Sjukhus Kök Bilhall 

na en reorganisation av bataljonerna 
så att stödbataljonen med luftvärns
kompaniet utgick ur organisationen. 
I stället formerade man två bataljoner 
om två gevärskompanier. Av under- , 
stödsenheterna placerades pansar
värnskompaniet på den ena och gra
natkastar kompaniet på den and
ra. Grundenheternas antal · misnkade 
med en. 

Vid ingången av detta år har bri
gaden en ny sammansättning. Den ena 
bataljonsstaben utgår ur organisatio-

nen. En gevärsenhet ombildas till ett 
batteri. Av I Bataljonen har forme
rats en jägarbataljon omfattande stab, 
tre jägarkompanier, granatkastar- och 
pansarvärnskompani. Sektionen får tre 
batterier i stället för tidigare två. Or
ganisationen enligt bild 3. 

Som regementskommendör har 
tjänstgjort överste Runo Wiberg samt 
som brigadkommendörer överstarna 
Joel Wallden, Carl Gustaf Palmgren, 
Eric Åkerman, Carl Olof Lindeman, 
Lauri Boldt, Ossian Wuorenheimo och 
Esko Raunio. Som bataljonskommen
dörer och chefer för reservunderof
ficersskolan har varit överstelöjt
nanterna Börje Backström, Lauri 
Boldt, Helge Blomqvist, Yngve Erics
son, Sven Gahnström, Holger Jaale, 
Holger Krogerus, Ingiald Lassenius, 
Kurt-Erik Lindeman, Bjarne Nord
gren, Bengt Paarma, Esko Pallasvir
ta, Jaakko Pinomaa, Lars Sonck, Wil
helm Stewen, Ossian Wuorenheimo 
och Olli Rekola samt majorerna Olle 
Harjapää, Kurt Lindeman, Erkki Po
roila, Olavi Waris, Helge Vigren och 
Birger Hornborg. 

Slutord 

Under en tidsepok av ett halft se
kel kan vi iakttaga, då tjänstetidens 
längd har varit cirka ett år, att de 
svenskspråkiga infanterigrundenhe
ternas antal varit sju a åtta. Detta 
beror på att rekryteringsbasen hela 
tiden har vari:t ungefär lika stor. Jäm
för vi antalet grundenheter i dag 
i Dragsvik med Nylands Regementes 
och Fältartilleriregemente 4:s sam
manräknade kompanier och batterier 
i slutet av 1930-talet, finner vi att de 
nu är 14 mot 11 då. 

Utbildningens struktur har dock för
ändrats under årtiondenas lopp. I bör
jan var den enkel blott gevärs- och 
maskingevärsskolning. Nu sker den 
med gevär, stormkarbin, maskinpistol, 
lätt maskingevär, raketgevär, raketka
non och granatkastare. Detta mång
skiftande antal av vapen ställer helt 
nya krav på skjututbildningen och det 
taktiska ledandet av små förband. Vi
kan ,konstatera att nu .Uksom på 1930-
talet skolas samtliga svenskspråkiga 
infanterister på en och samma plats. 
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AGA- hitsaus onnistuu 
yli odotusten 

Kun kysymys on vakiomallisesta rau
tahaamiskasta, sopii sen paikkaamiseen 
hyvin kaasuhitsaus. 

Nykyaikaiset ruostumattomat ohutle
vy- ja kevytmetallihaamiskat korjataan 
parhaiten AGA-lyhytkaarilaitteilla 

128 

Useat asiakkaat haluavat juhlahaar
niskansa ruostesuojattavaksi metallin
ruiskutusmenetelmällä, joka on myös 
meidän alaamme. 

Kaikki hitsausasiat ovat nimittäin AGA
asioita 

AGA 
Kilo puh. 90-590011 

Kapteeni Sampo Ahto 

PAINOPISTEEN SIIRTÄMINEN 
111 ARMEIJAKUNNASSA HELMI
MAALISKUUSSA VUONNA 1940 

Johdanto 

Hyökkääjä on ,puolustajaan nähden 
edullisessa asemassa muun muassa sik
si, että aloitteen kuuluessa sille sen 
tahto ainakin taistelun alkuvaiheessa 
vaikuttaa huomattavasti enemmän tais
telun kulkuun kuin puolustajan. Hyök
kääjä valitsee taistelukentän ja -ajan
kohdan, jolloin puolustajan on pyrit
tävä py,syttäytymään kykyjensä mu
kaan perässä. Hyökkääjä määrittää 
painopisteensä itsenäisesti, mutta puo
lustaja sen perusteella, missä arvelee 
sen hyökkääjällä olevan . .Joskus voi 
puolustaja ennakoida vastustajansa tu
levan painopisteen jo rauhan aikana 
ja varautua tämän mukaisegti, mutta 
toisaalta pyrkii taitava hyökkääjä va
litsemaan toimintasuuntansa puolusta
jalle yllättäviltä alueilta. 

Taisteluiden jatkuessa ja vastarin
nan osoittautuessa jossain suunnassa 
liian luj,aksi, hyökkääjä pyrkii löytä
mään puolustuksessa heikkoja kohtia 
jostain muualta. Kun se sellaisen ha
vaitsee, se siirtää joukkojensa ja tu
lensa ,painopisteen mahdollisimman no
peasti ja salaa sinne ja yrittää murtaa 
puolustuksen . .Jos puolustaja ei ole 
huomannut painopisteen muuttumista 
tai huomaa sen liian myöhään eikä en
nätä siirtää uudelle ratkaisualueelle 
tarpeeksi voimia, saattaa koko puo
lustus luhistua. 

Toinen maailmansota kuten niin mo
net muutkin sodat ennen sitä tarjoa-

& - Jalkaväen Vuosikirja X 

vat lukuisia erimerkkejä siitä, miten 
painopistettä on muutettu sodan ja 
taistelun vaatimusten mukaan. Koko
nainen esimerkkisarja löytyisi muun 
muassa Euroopan itärintamalta vuosil
ta 1943-1945, jolloin venäläiset muut
tivat joustavasti ja jatkuvasti strate
gista painopistettään puolustuksessa 
olevien saksalaisten yrittäessä epätoi
voisesti pysyä perässä kuitenkin yleen
sä epäonnistuen. Tunnetuin tapaus sii
tä, miten vihollinen omilla rintamil
lamme pakotti puolustajan strategista 
luokkaa olevaan painopisteen siirtämi
seen, oli kesällä 1944 Kannaksen suur
hyökkäyksen aiheuttama kiireinen 
joukkojen siirto Suomenlahden ja Laa
tokan välille. 

Tässä kirjoituksessa pyritään selvit
tämään, miten Karjalan Kannaksen 
itäosassa taisteleva suomalainen III 
Armeijakunta joutui Talvisodassa 
muuttamaan painopistettään. Esimerk
kinä on tämä tapaus hyvin selväpiirtei
nen ja voisi jo sellaisenaan olla erään
laisena mallina ,tämänkaltaisesta toi
menpiteestä yhtymän puitteissa. Kun 
suomalaisten joukot olivat eri.ttäin 
vähälukuisia, kuluneita ja huonosti 
aseistettuja hyökkääjään verrattuina 
ja kun puolustajien määrä kaikkialla 
III AK:n alueella riitti vain juuri ja 
juuri tehokkaaseen puolustukseen, oli 
armeijakunnan erittäin vaikeata muo
dostaa selviä painopisteitä. Kun näin 
kuitenkin tapahtui, se tehtiin erittäin 
vaikeissa olosuhteissa tavalla, joka lä-
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henteli jo mitä suurinta uhkarohkeut
ta. Dramaattiseen joukkojen keskittä
miseen armeijakunnan toiselle siivelle 
oli kuitenkin uskaltauduttava, sillä 
rintama oli saatava kestämään millä 
keinolla tahansa. Sen murtuminen oli
si saattanut merkitä pääarmeijan tu
hoa ja siten mahdollisesti maan itse
näisyyden menettämistä. Sodan lop
puvaiheessa oli armeijakunnan johto 
tietoinen käynnissä olevista rauhan
neuvotteluista ja mahdollisimman 
edullisten rauhanehtojen saamiseksi oli 
puolustusasema pidettävä kaikin käy
tettävissä olevin keinoin . . 

Uhka oikealla siivellä 

Venäläiset olivat yrittäneet murska
ta III AK:n puolustuksen sekä joulu
että helmikuussa tekemillään voimak
kailla hyökkäyksillä armeijakunnan 
äärimmäisellä vasemmalla siivellä, 
Laatokkaan rajoittuvalla Taipaleen 
lohkolla. Kun taistelut Taipaleessa hil
jenivät hyökkäyksen tultua torjutuksi 
helmikuun loppupuolella 1940, oli III 
AK:n painopiste selvästi tällä sen itäi
simmällä taistelukentällä. Kymmen
kunta kilometriä leveällä lohkolla tais
telivat kahden divisioonan, 7.D:n ja 
2i.D:n pääosat, yhteensä 17 pataljoo
naa tai suunnilleen sitä vastaavaa 
joukkoa. Vaikka kaikki pataljoonat oli
vat hyvin kuluneita eikä kahdesta ol
lut enää jäljellä muuta kuin esikun
nan muodostama runko, oli armeija
kunnan painopiste silti mita johdon
mukaisimmin muodostettu ja pidetty 
Taipaleessa. · 

Muut III AK:n rintamanosat olivat 
saaneet tulla toimeen vähimmällä 
mahdollisella miehityksellä. Taipaleen 
lohkon itäpuolella olevalia påri kilo
metrl.ä leveällä Keljan lohkolla oli 
vielä suhteellisen tiheä miehitys, sillä 
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sitä puolusti sentään lähes pataljoo
nan vahvuinen joukko, Kev Os 7. Kel
jan ja Taipaleen lisäksi kuului III 
AK:n itäisimmälle divisioonalle vielä 
Sakkolan lohko, jolla oli leveyttä kaik
kiaan yli 15 kilometriä. Tätä aluetta 
oli riittänyt puolustamaan vain kolme 
pataljoonaa. Samantapainen oli tilan
ne armeijakunnan oikeanpuoleisim
massa divisioonassa, 8.D:ssa. Sen Vuok
sen ja Suvannon pohjoisrantaa nou
datteleva rintamalinja oli suoraan mi
tattuna noin 30 kilometriä ja jos kaik
ki lahdet ja niemekkeet laskettiin mu
kaan venyi rintama lähes 40 kilomet
rin pituiseksi. Tätä aluetta puolusti yh
teensä kahdeksan pataljoonaa. Nämä 
luvut osoittavat, miten selvästi III AK 
oli muodostanut painopisteensä vasem
malle siivelleen. 

Helmi-maaliskuun vaihteessa muut
tui tilanne kuitenkin oleellisella taval
la Länsi-Kannaksen tapahtumien joh
dosta. Siellä taisteleva II AK oli joutu
nut luopumaan pääasemasta ja oli yh
dessä vastaperustetun I AK:n kanssa 
vetäytymä·ssä taka-asemaan. Kun ve0 

täytyminen olisi suoritettu loppuun, 
pitenisi III AK:n rintamalinja noin 
kahdellakymmenellä kilometrillä Vuo
salmen-Sintolanniemen suuntaan. Tä
män alueen etupuolella taisteleva 2.D 
olisi silloin poi~ Äyräpäänjärven
Salmenkaita-joen linjalta, missä se oli 
turvannut myös III AK:n oikean si
vustan. 

Uusi tilanne oli jo senkin vuoksi vaa
rallinen III AK:lle, että Vuosalmen
Sintolaniemen linja oli täysin linnoit
tamaton eikä siellä ollut lainkaan 
joukkoja. Kun voimat oli lisäksi jän
nitetty muualla jo äärimmilleen, oli 
vaikea edes nähdä mistä uudelle rin
tamanosuudelle saataisiin tarvittava 
määrä 'puolustajia, jos vihollinen ~uun
taisi sinne vakavaksi tarkoitetun hyök-

käyksen. Ja näin juuri venäläiset ai
koivat. 

Puna-armeijan ylin johto oli ollut 
jo jonkin aikaa tyytymätön Itä-Kan
naksella hyökkäävän 13.A:n saavutuk
siin. Suurista tappioistaan huolimatta 
ei armeija ollut ,pystynyt murtamaan 
suomalaisten puolustusta ja menestyk
set · olivat rajoittuneet muutamien tu
kikohtien valtaamiseen Taipaleessa. 
Tavoitteeksi määrätty Käkisalmen ta
sa ~li edelleen yhtä kaukana kuin 
hyökkäyksen alkaessakin. 13.A:n kat
sottiin hitaalla etenemisellään vaaran
tavan koko Kannaksella olevan armei
jaryhmän hyökkäyksen. 

Helmikuun 1oppupuolella luopui ar
meija yrittämästä läpimurtoa Taipa
leessa ja valitsi uudeksi hyökkäys
suunnakseen Vuosalmen. 13.A:lle an
netun tehtävän mukaan oli sen edet
tävä sieltä Käkisalmen suuntaan ja 
tällä tavoin saarrettava ja tuhottava 
suomalaisten koko III AK. Oli tapah
tumassa juuri se, mikä oli puolustajan 
kannalta vaarallisinta. 13.A alkoi ryh
mittää joukkojaan uudelleen ja run
saan tykistö- ja muiden vahvennuk
sien lisäksi keskitettiin uuteen hyök
käyssuuntaan yhteensä kuusi divisi
oonaa. 13.A sai lisäksi vielä uuden ko
mentajankin, sillä Puna-armeijan yli
johto ei ollut tyytyväinen aikaisemman 
komentajan Grendalin saavutuksiin. 
Uudeksi komentajaksi tuli armeijakun
nankomentaja F. A. Parusinov. 

III AK:ssa ja sen johtoportaassa 
Kannaksen Armeijassa oli vaara huo
mattu jo siinä vaiheessa, kun joukot 
taistelivat vielä Salmenkaita-joella. 
Helmikuun 25. päivänä saikin 2.D käs
kyn siirtää siinä tapauksessa, että se 
siirtyisi taka-asemaan, täy·sin puolus
tamattomalle Vuosalmen-Sintolan 
alueelle kaksi jalkaväkirykmenttiään 
ja yhden kenttätykistöpatteriston. Kah-
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ta vuorokautta myöhemmin, jolloin di
visioona sai käskyn aloittaa irtaantu
misen seuraavana päivänä, se alistet
tiin yllä mainittuina joukkoineen IiI 
AK:lle. 2.D jätti Salmenkaita-joen 
28. 2. aamupäivällä. Venäläiset olivat 
painostaneet divisioonaa voimakkaasti 
ja seurasivat Vuosalmen suunnalla ve
tääntyviä joukkoja välittömästi. Vihol
lisen aktiivisuus enteili selvästi sitä, 
ettei tämä suunta jäisi sivusuunnaksi. 

III AK:n komentaja kepraalimajuri 
P. Talvela oli ryhtynyt samanaikaises
ti omalta· osaltaan lisätoimenpiteisiin 
armeijakuntansa oikean sivustan tur
vaamiseksi. 25. 2. kutsutti armeijakun
nan komentaja luokseen Taipaleelle 
silloin reservissä olevan JR 23 :n ko
mentajan everstiluutnantti M. Lauri
lan ja antoi tälle tehtäväksi tiedustella 
rykmentilleen puolustusasemat Vuosal
men-Äyräpään alueelta. Vuorokautta 
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2 D:n alkuptlröi ntln ryhm itys Vuosalmtllla 

myöhemmin rykmentti sai käskyn siir
tyä kiireisesti puolustukseen Vuosal
melle, jonne se lähtikin mahdollisim
man nopeasti. Vaikka lumipyryjen 
tukkimat tiet, illan pimeys ja monet 
muut teillä liikennöivät haittasivatkin 
rykmentin kuljetusta, oli JR 23 ryh
mittynyt seuraavana aamuna paa
osillaan puolustukseen uudelle lohkol
leen. Se ennätti sinne juuri parahiksi, 
sillä 28. 2. aloitti edessä oleva 2.D, jolle 
JR 23 nyt oli alistettu, vetäytymisen 
taaksepäin. Vuosalmelle tässä vaihees
sa yksinään ryhmittyneen rykmentin 
lohkon leveys oli noin kymmenen ki
lometriä. 7.D oli saanut !käskyn luovut
taa sille kaksi panssarintorjuntajouk
kuetta ja 8.D samoin kaksi panssarin-
1:orjuntajoukkuetta ja lisäksi yhden 
pioneerikom,ppanian. Muiden lohkojen 
heikentäminen Vuosalmen hyväksi oli 
täten alkanut. 

Vuosalmen--Sintolan alue uskottiin 
tässä vaiheessa kokonaan pe1kästiiän 
2.D:lle. Divisioonan komentaj,a evers-
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ti Koskimies jakoi vastuulleen anne
tun kaistan kahteen lohkoon, Kaski
selän ja Sintolan lohkoihin. Sintolan 
lohkolle määrättiin JR 4 ja Kaskise
län lohkolle siellä jo ennestään oleva 
JR 23. Diivisioonan kolmantena ryk
menttinä oleva JR 6 oli tarkoitus pitää 
reservinä Ka,skiselän lohkon pohjois
puolella. Kun 2.D aloitti vetäytymisen 
taika-asemaan, suoritti se viivytyksen
sä siten, että rykmentit saattoivat vä
littömästi siirtyä uuteen puolustusryh
mitykseen. 

2.D:n 20 kilometriä leveä lohko ei 
ollut mitenkään poikkeuksellisen laaja, 
jos sitä verrattiin III AK:n muiden 
divisioonien lohkoihin. 7.D oli puolus
tanut menestyksellisesti yksinään noin 
kaksi kuukautta 26 kilometriä leveää 
lohkoaan. 8.D:n lohko oli yhteispituu
deltaan kuten edellä Jo mainittiin ko
konaista 40 kilometriä. Vaikeissa olo
suhteissa olisi divisioona tuskin pysty
nytkään pitämään käytettävissään ole
vin voimin puolustusasemiaan. 2.D:n 
osalta on kuitenkin otettava huomioon, 
,että sille annetut rykmentit olivat jo 
taisteluiden suuresti kuluttamia ja 
miehet lopen uupuneita. Divisioonan 
tykistö oli aluksi vain yhden patte
riston varassa eikä sillä ollut kuin osa 
sille orgaanisesti kuuluvisfa huoltojou
koista. Divisioonan esikunnassa oli ko
mentajan lisäksi vain muutama up
seeri. 2.D:n esikuntapäällikkö totesi
kin, että jollei III AK pystyisi tuke
maan divisioonaa kaikin tavoin, se me
nettäisi taistelukykynsä muutamassa 
päivässä. 

Kun 2.D:n tilanne tunnettiin varsin 
hyvin m AKE:ssa, yritettiin divisioo
naa vahvistaa jo hyvin varhaisessa vai
heessa muillakin joukoilla kuin JR 
23:lla. Jo 27. 2. siirrettiin rintamalta 
Taipaleen luoteispuolelle Konnitsaan 
I/JR 63 ja kahta vuorokautta myö-

hemmin kuljetettiin pataljoona Sinto
laniemeen. Maaliskuun toisen päivän 
iltaan mennessä oli 2.D:lle voitu lisäk
ti alistaa kahdeksan panssarintorjunta
joukkuetta, joista viisi oli ollut otetta
va 7.D:lta tai 8.D:lta. 

Vihollinen sai kosketuksen uuteen 
pääpuolustuslinjaan 29. 2. Äyräpäässä 
j,a kahta vuorokautta myöhemmin oli 
sen hyökkäys levinnyt jo koko Kaski
selä~ lohkon alueelle. Oli ilmeistä, et
tei JR 23 pystyisi ajan mittaan puo
lustamaan yksinään 12 kilometriä le
veää lohkoaan. 2.D:n komentaja luo
vutttilkin tämän vuoksi reservistään 
JR 6:sta yhden pataljoonan 2. 3. aamul
la JR 23:n lohkon etulinjan oikeanpuo
leiseen osaan. Tilanne muuttui kuiten
kin vihollisen painostuksesta niin nope
asti, että jo samana päivänä oli koko 
JR 6 määrättävä rintamavastuuseen. 
Kaskiselän lohko jaettiin kahteen 
osaan. Vasemmanpuoleinen alue ni
mettiin Vuosalmen lohkoksi ja sen 
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puolustaminen uskottiin JR 23:n teh
täväksi. Oilkeanpuoleinen osa säilytti 
Kaskiselän lohkon nimen ja siitä vas
tasi JR 6. Rykmentti ennätti juuri ja 
juuri miehittää uuden lohkonsa, sillä 
seuraavana päivänä suuntasi viholli
nen voimakkaan hyökkäyksen sitä 
vastaan. Hyökkäys torjuttiin, mutta 
2.D:n reservi oli kuitenkin supistunut 
uuden lohkojaon vuoksi kokonaisesta 
rytkmentistä pelkkiin lohkojen reservi
paitalj ooniin. 

Taistelut Vuosalmella ja Sintolan
niemessä jatkuivat edelleen ja kiih
tyivät päivä päivältä. Vihollinen oli 
ennättänyt saada myös tykistönsä täy
silukui:sena paikalle ja hät'hätää pi
kalinnoitetut asemat olivat nyt yötä 
päivää ankaran tykistötulen kohteena. 
2.D oli saanut apua jo huomattavan 
määrän, mutta oli silti hyvin epävar
maa, pystyisikö se kuitenkaan silloi
silla voimillaan kestämään- odotetta
.vissa olevaa vihollisen suurhyökkäys
tä, joka oli vasta alkamassa. III AK :n 
komentajan oli yritettävä edelleen saa
da lisävoimia muilta yhtymänsä rinta
manosilta uudelle painopistealueelle, 
sillä Päämaja ja Kannrocsen Armeijan 
Esikunta eivät voineet .tarjota mitään 
olennaista aipua. Olihan tilanne Vii
purinlahdella kehittymässä yhä kriit
tisemmäksi ja kaikki liikenevät jou
kot oli irroitettava sinne. 

3. 3. oli Taipaleen puolustusta hei
kennettävä jälleen kahdella pataljoo
nalla. III/JR 63 siirrettiin Konnitsaan 
ja KevOs 21 Montruaan. Kahta vuoro
kautta myöhemmin alistettiin KevOs 
21 2.D:lle käytettäväksi Sintolannie
messä, jonne se heti siirtyi. 

8.D:lla oli ollut tähänkin saakka täy
si työ, jotta se oli saanut käytettävis
sään olleilla 6--8 pa'taljoonalla edes jo
takuinkin pitävän puolustuksen leve
älle vastuualueelleen. 4. 3. sen oli kui-
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tenkin luovutettava 2.D:lle KevOs 8 ja 
seuraavana päivänä marssi III/JR 24 
naapuridivisioonan alueelle. Kumpikin 
joukko joutui heti suurtaistelun kuri
mukseen. KevOs 8:sta oli muutaman 
vuorokauden kuluttua vain rippeet jäl
jellä ja osasto toimikin tämän jälkeen 
ainoastaan enää erään JR 23 :n patal
joonan vahvennukstma. III/JR 24 jou
tui heti vastahyökkäykseen omiin puo
,lustusasemiin murtautunutta ylivoi
maista vihollista vastaan ja parissa 
päivässä oli pataljoona kutistunut vain 
tyngäksi entisestä kOlkoonpanostaan. 

Oli ilmeistä, että vihollinen yritti 
murtaa 2.D:n puolustuksen sen kum
mallakin sivustalla, Vuosalmella ja 
Sintolanniemellä. Keskellä oleva Kas
kiselän lohko jäi syrjään taisteluiden 
polttopisteestä sen jälkeen, kun venä
läisten tiedustelu- ja tunnusteluhyök
käykset divisioonan puolustusasemaa 
vastaan olivat päättyneet. Vaikka 2.D 
sai melkein päivittäin lisää vahven
nuksia, eivät sen voimat tahtoneet riit
tää kahden toisistaan erillään olevan 
suunnan pitämiseen. Lisäksi oli divi
sioonan vajaaiukuisella esik~nalla 
suuria johtamisvaikeuksia tilanteen 
hallitsemiseksi sekä Vuosalmella että 
Sintolanniemessä. 

21.D Taipaleelta Vuosalmelle 

Nämä tosiasiat taustanaan teki III 
AK:n_ komentaja 3. 3. raskaan päätök
sen koko 21.D:n irroittamisesta Taipa
leen lohkolta ja siirtämisestä Vuosal
melle. Joulukuun taisteluiden aikana 
oli arvioitu, että Taipaleen puolusta
miseksi tarvittiin vähintäin yhdeksän 
täysivahvuista pataljoonaa. Tämäkin 
määrä oli osoittautunut myöhemmin 
riittämättömäksi ja kuten jo aikaisem
min mainittiin, oli Taipaleessa taiste
luiden riehuessa siellä kiivaimmillaan 

134 

noin 17 pataljoonaa. Kun lohkon mie
hitys oli ollut vahvimmillaan Ratsu
väkiprikaatin ollessa tammi-helmi
kuussa Kannaksella, oli Taipaleen 
suunnalla toiminut kokonaista 22 pa
taljoonaa. 21.D:n siirron jälkeen jäi 
sinne enää kahdeksan hyvin vajaavah
vuista pataljoonaa. 

III AK:n komentaja oli päättänyt ot
taa riskin Taipaleen jättämisestä vä
himmäismääräksi arvioitujen joukko
jen varaan. Kun koko III AK:n ole
massaoloa uhlkaavan hyökkäyksen pai
nopiste oli selvästi AK:n ·oikealla sii
vellä, oli myös III AK:n siirrettävä 
riittävästi voimia sinne. Kenraalima
juri Talvela katsoi, että hänen armei
jakuntansa täytti edelleen tehtävänsä 
parhaiten pysymällä Vuoksen-Si:i
vannon linjalla. Tämä oli mahdollista 
vain, jos myös oikea siipi tai oikeas
taan juuri nimenomaan se voitiin pi
tää. Siksi oli johdonmukaista, e'f;tä 
kaikki irtisaatavat voimat siirrettiin 
Vuosalmelle ja Sintolaniemeen pitä
mään rakoileva rintama koossa. 

Kuten Karjalan Kannaksen muut
kin armeijakunnat oli myös III AK 
varautunut taistelemaan puoluS'tusase
man takanakin, jos päävastarinta-ase
ma murtaisi. Samoinkuin Länsi-Kan
naksella oli myös Itä-Kannaksella 
taistelevan armeijakunnan selustassa 
taempia asemia, joista tärkeimmät oli
vat ns. väliasema ja taka-asema. Juuri 
näihinhän olivat I ja II AK Länsi-Kan
naksella olleet pakoitettuja vetäyty
mään. Vain III AK taisteli enää niissä 
asemissa, joissa se oli kokenut sodan 
alun. Taemmat, hyvin puutteellisesti 
!innoitetut asemat noudattelivat III 
AK:n selustassa Vuoksen vanhan uo
man kulkua, joka laskee Käkisalmen 
luona Laatokkaan. Armeijakunnan itäi
simmällä eli Taipaleen lohkolla oli 
pääaseman ja taka-aseman välinen 

etäisyys viitisenkymmentä kilometriä. 
Läntisimmässä osassa Sintolanniemes
sä se oli vain muutamia kilometrejä. 
TaipaLeen rintaman murtuessa oHsi III 
AK:lla ollut siten tässä suunnassa vie
lä melko suuri operatiivinen liikku
mavapaus, mutta Sintolanniemessä ei 
sellaisesta voinut juuri puhua. Pääase
man murrettuaan olisi vihollinen ollut 
siellä hyvin nopeasti taempien asemien 
edessä. Tilannetta operatiivisel:takin 
kannalta tarkastellessaan oli III AK:n 
johto pakoitettu pitämään kiinni Vuo
salmen ja Sintolan lohkoista ehken 
enemmän kuin mistään muusta rinta
manosastaan. 

Päätös kaikkia irroitettavissa olevia 
voimia käyttäen muodostettav,ast-a pai
nopisteestä III AK:n oikealle rajalle 
vaati kuitenkin tavattoman määrän 
rohkeutta. Ei voinut olla minkäänlaista 
varmuutta siitä, etteikö vihollinen saat
taisi ryhtyä hyökkäämään myös mui
ta, nyt heikennettyjä rintamanosia vas
taan. Vaikka suurhyökkäys Taipalees
sa olikin päättynyt hieman aikaisem
min, saattoi se alkaa uudelleen koska 
tahansa. Tulittihan vihollinen lohlkoa 
edelleen ankarasti yötä päivää ja 
komppanian-pa:taljoonan voimin suori
tettu hyökkäys puolustusasemaa vas
taan oli melkein jokapäiväinen ilmiö. 
Taipale oli kuin tulivuori, joka oli juu
ri purkautunut ja joka s•aattoi pur
kautua uudelleen milloin vain, sillä 
vuoren uumenissa jylisi edelleen jat
kuvasti. 

Kun päätös 21.D:n siirtämisestä oli 
tehty, kiirehdittiin divisioonan muut
toa Vuosalmelle kaikin keinoin. Tilan
ne Vuosalmella kiristyi kOlko ajan, sil
lä vihollisen onnistui vallata puolus
tuksen kannalta tärkeä Äyräpään kir
konmäki ja murtautua Vuoksen ylit
ie Vasikkasaareen. Myös Sintolanie
messä vihollinen ylitti Vuoksen. Vuo-

,salmi oli jälleen ilman reservejä kaik
kien joukkojen tultua sidotuksi läpi
murron estämiseen. Näissä oloissa oli 
erittäin tärkeää, että 21.D saapui.si 
mahdollisimman nopeasti lujittamaan 
horjuvaa rintamaa. 

21.D ei ollut tosin enää JäheHäkään 
määrävahvuista divisioonaa. Suuri 
merkitys oli kuitenkin sillä, että sen 
,esikunta ja huoltoelimet pystyivät sel
viytymään divisioonalle asetetuista 
vaatimuksista. Taistelujoukkoja divi
sioonalla oli sitävastoin irroittaa Tai
paleelta enää vain noin 2000 miestä. 
Divisioonan ·silloinen kokoonpano oli 
hyvä esimerkki siitä, miten sota voi 
nopeasti sekoittaa rauhan aikana teh
dyt organisaatiot. Divisioonaan kuului 
Taipaleelta lähdettäessä kaksi jalkavä
:kirykmen:ttiä, JR 61 ja JR 63. JR 61:n 
pataljoonat olivat I/JR 62, II/JR 61 ja 
III/JR 63. JR 63:een kuului esikunnan 
lisäksi vain II/JR 63, jonka vahvuus 
oli vajaa 400 koskaan mitään rintama
koulutusta saamatonta nostomiestä. 
Pataljoona pidettiinkin toistaiseksi III 
AK:n reservinä, jolloin sille voitiin an
taa väl:ttämättömintä lisäkoulutusta. 

21.D siirtyi Taipaleelta Vuosalmelle 
4.-6. 3. välisenä aikana. Divisioonan 
komentaja eversti N. Hersalo ja pää
osa joukoista ,saapuivat uudelle toi
minta-alueelleen 6. 3. aamuhämärissä. 
Kuljetusvälineiden vähälukuisuuden 
vuoksi oli yksi pataljoonista joutunut 
tulemaan Taipaleelta jalkaisin, mutta 
muut saivat autokuljetuiksen. Eräs pa
taljoonista voitiin siirtää vasta vuoro
kautta myöhemmin kuin muut. Divi
sioonan komentaja perehtyi itse pikai
sesti tilanteeseen paikan päällä. 6. 3. 
kello 18.30 siirtyi rintamavastuu jo hä
nelle. 

21.D sai osalleen Vuosalm·en lohkon. 
Siellä olleet joukot, joiden pääosan 
muodosti JR 23, alistettiin vastasaapu-

135 



0 

Sintolan 
lohko 

6.3.1940 

5 

km 

10 

KUVA 4. 
2.Dja 21.D Vuosalml?lla 6.3.1940 alkal?n 

neelle divisioonalle. Kaskiselän lohko 
(JR 6) ja Sintolan lohko (JR 4) jäivät 
joukkoineen edelleen 2.D:lle, jonka 
vastuualueen leveys supistui nyt 14 ki
lometriksi. Vuosalmen lohkolla olevan 
21.D:n lohiko oli uuden jaon jälkeen 
enää vain viisi kilometriä leveä, mutta 
on muistettava, että divisioonan vah
vuus oli kaukana siitä, mitä kokoon
panokaaviot ja määrävahvuusluettelot 
edellyttivät. Kun tilanne Vuosalmella 
oli kuitenkin ollut vielä runsasta viik
koa aikaisemmin sellainen, että JR 23 
puolUS'ti yksinään toistakymmentä ki
lometriä leveää aluetta, osoittaa tämä 
lohkojen suuri kaventuminen, mit,en 
nopeasti ja tuntuvalla tavalla III AK:n 
painopiste todellakin siirtyi tänne sen 
oikealle siivelle. 

21.D jakoi vastuualueensa edelleen 
alalohkoihin, jotka saivat nimikseen 
vasen lohko, keskilohko ja oikea loh
ko. Ensiksi mainittua puolusti JR 63, 
joka käsitti todellisuudessa tässä vai
heessa vain III/JR 24:n, keskilohkoa 
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JR 61 ja oikeaa ,lohkoa KevOs 8:n 
rippeillä vahvennettu JR 23. Keskiloh
kosta oli muodostuva Vuosalmen pa
hin alue, jonka puolustamiseen hupeni 
pataljoona toisensa jälkeen. Lohkojen 
leveydet olivat 600, 15-00 ja 2000 met
riä. Luvut saattavat tunto.1a pieniltä tä
män hetken lukijasta. Todellisuudessa 
pystyivät joukot vain va:..voin puolus
tamaan näitäkään lohkoja ylivoimais
ta viholUsta vastaan. Lisäåntyvä väsy
mys ja kasvavat tappiot laskivat päin
vastoin jatkuvasti niiden vJStustusky
kyä. 

Samana päivänä, kun 21.D saapui 
Vuosalmelle, tarvittiin myös 2.D:lle 
jäävällä Sintolan lohkolla lisäjoukkoja. 
Vihollinen oli tunkeutunut siellä Vuok
sen ylitse ja divisioonan kaikki reser
vit olivat sitoutuneet torjuntataistelui
hin, jotka tosin päättyivät nopeaan ja 
täydelUseen menestykseen. Kokonaisti
lanteen kannalta oli divisioonan asema 
kuitenkin tukala, sillä jos venäläiset 
olisivat jatkaneet hyökkäystään välit
tömästi, olisi 2.D:lla ollut suuria vai
keuksia tarvittavan reservin irroitta
miseksi. Apu saatiin nyt Kannaksen 
Armeijalta, jontka käskystä naapurina 
oleva I AK lähetti Sintolan lohkolle 
yhden pataljoonan, I/JR 5:n. 

Viimeiset reservit Vuosalmelle 

21.D:n saapumisesta huolimatta kär
jistyi tilanne Vuosalmella edelleen. 
Vasikkasaari menetettiin lopullisesti ja 
Äyräpään harjuilla onnistui vihollisen 
laajentaa jonkin verran sisäänmurto
aan. Vastahyökkäyksestä Vasikkasa:a
reen ei tullut mitään, sillä kaikki voi
mat hupenivat yritettäessä estää vihol
lista tunkeutumasta mantereelle. Täs
säkään ei ajan mittaan onnistuttu ja 
venäläiset saiva:t vähitellen aikaan 
runsaan puolen kilometrin syvyisen 

painauman puolustusasemaan. Aärim
ma1Sm ponnistuksin estettiin kuiten
kin läpimurron syntyminen ja venäläi
set pystyttiin pitämään ahtaassa ja 
epämukavassa sillan pää asemassaan. 
Puolustajien pataljoonat kuluivat kui
tenkin niin nopeasti, ettei niiden koko
naisvahvuus 10. 3. ollut yleensä enää 
200-300 miestä suurempi. Vuorokaut
ta myöhemmin oli kahden pataljoonan 
'taisteluvahvuus laskenut jo huomatta
vasti alle sadan ja kolmessa pataljoo
nassa se oli noin sata miestä. Vaikka 
näyttikin jo siltä, että III AK:n oli 
enää mahdotonta saada mistään lisä
voimia Vuosalmelle, oli niitä kuitenkin 
hankittava !keinolla millä hyvänsä. 
Suurhyökkäys jatkui edelleen vähen
tymättömällä voimalla ja rintama oli 
pidettävä. 

Armeijakunnan ja divisioonien esi
kunnat turvautuivat äärimmäisiin kei
noihin heikentyneiden pataljoonien 
taisteluvahvuuden kohottamiseksi. Esi
kunnista ja niille alistetuista huolto
ym. pikkumuodostelmista lähetettiin 
kaikki suinkin liikenevä päällystö, ali
päällystö ja miehistö 21.D:n ja1&aväen 
täydennykseksi. Myös lähes kuiviin 
imetyn 8.D:n oli jälleen pakko luovut
taa uusia joukkoja naapurilleen. Divi
sioona sai käskyn irroittaa pataljoo
nistaan yhteensä kuusi kiväärijoukku
etta ja lähettää ne viipymättä Vuosal
melle. Siellä niistä muodostettiin pa
taljoona Boijer-Spoof, joka puolusti 
keskilohkon pääpuolustuslinjaa sodan 
viimeisen vuorokauden ajan. Yöllä 
11./12. 3. annettiin 8.D:lle jälleen mää
räys luovuttaa joukkoja. Nyt käsket
tiin divisioonaa kategorisesti kokoa
maan aamuun mennessä kaikki iiike
nevä,t voimat armeijakunnan komenta
jan käyttöön. 8.D sai irti III/JR 26:n 
kaksi komppaniaa sekä lisäksi kaksi 
konekivääriä. 

Eversti Winell, 8.D:n komentaja, to
tesi kaikkien näiden siirtojen jälkeen, 
että hänen divisioonansa pystyi enää 
puolustusluontoiseen varmistukseen. 
Minkäänlaista vakavampaa hyökkäys
tä ei divisioona olisi enää kyennyt 
torjumaan leveällä lohkollaan ja kui
tenkin saattoi suurhyökkäys levitä sin
ne koska tahansa. Armeijakunnan esi
kuntapäällikkö everst.luutnantti G. 
Ehrnrooth kirjoitti sam,.1Sta asiasta jäl
keenpäin: "Tällainen 'verensiirto' oli 
armeijakunnan johdolle ainoa enaa 
käytettävissä oleva - joskin tilapäi
nen ja arveluttava - keino Vuosal
men yhä kärjistyvän kriisin voittami
seksi." Näistä joukkoj,en siirroista huo
limatta väheni 21.D:n jalkaväen tais
teluvahvuus koko ajan. Sodan päätty
·essä se oli laskenut alle tuhannen mie
hen. 

Myös 7.D:aa verotettiin vielä kerran. 
11.3. se sai käskyn siirtää viipymättä 
yhden pataljoonan armeijakunnan 
käyttöön. Seuraavana päivänä marssi 
Taipaleelta pois siellä koko sodan tais
tellut II/JR 19. Se saapui 13. 3. aamu
yöllä Vuosalmen koillispuolelle Al
hotlammelle, jossa se ryhmittyi puo
lustukseen siellä olevaan taempaan 
asemaan. 

Tykistön käyttö 

Jalkaväen lisäksi oli Vuosalmen
Sintolan alueelle siirrettävä luonnolli
sestikin myös tyikistön tuliyksikköjä. 
Lohkolle ,ensimmäisenä tulleella JR 
23:lla ei ollut lainkaan käytössään 
omaa epäsuoraa tulta, joskin 8 D:n oi
keanpuoleisella lohkolla toimiva ty
kistö pystyi ampumaan Pölläkkälään 
ja Äyräpään harjujen eteen. 2.D:llakin, 
jolle rintamavastuu koko alueesta sit
ten toistaiseksi siirtyi, oli vain yksi 
patteristo. Niinpä jo helmikuun lopul-
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la siirrettiin Vuosalmelle 8.D:lta kaksi 
kenttätykistöpatteria ja yksi 107 mm:n 
jäykkälavettipatteri, jotka muodostivat 
yhdessä tilapäispatteriston. Maalis
kuun alussa saatiin erittäin tarpeelli
nen vahvistus, sillä 4. 3. saapuivat ko
tirintamalta siellä perustetut KTR 21:n 
esikunta ja II Patteristo, jotka ohjat
tiin heti suoraan Vuosalmelle. Ne oli
vatkin ainoat KTR 21:n joukot jotka 
ennättivät mukaan Talvisotaan. Muita 
uusia tykistövahvennuksia olivat 8.D:n 
tai 7.D:n luovuttamat 3./RaskPsto 5, 
1.ErPtri sekä Vuosalmella perustettu 
uusi 90 K/70-patteri, joka ei ennättä
nyt saada edes omaa nimeä. Lisäksi 
mainittakoon 8.D:lta KaS!kiselän loh
ko11e saatu divisioonan kaasusuojelu
komppaniasta muodostettu KrhK Hei
nänen. Yhteensä kertyi tänne 12 pat
teria, joiden tulella oli ,erittäin suuri 
merkitys torjuttaessa ahtaalle alueel
le koottujen vihollisvoimien hyökkä
yksiä. Suurin osa tästä tykistöstä ampui 
Vuosalmen lohkolle, jota myöskin osa 
8.D:n tykistöä pystyi tehokkaasti tuke
maan. Sintolan lohkolla oli jalkaväen 
selviydyttävä huomattavasti vähäisem
män ,epäsuoran tulen turvin, sillä sin
ne saatiin yleensä vain noin patteris
ton tuli. 

Vaikka Vuosalmen-.Sintolan alueen 
tykistön vahvuus kasvoikin huomatta
vasti taisteluiden jatkuessa, on jäl
keenpäin mielenkiintoista todeta, että 
tykistöllinen painopiste ei siirtynyt sii
nä määrin uudelle taistelukentälle 
kuin tapahtui jalkaväen suhteen. En
nen Vuosalm·en taisteluiden alkua oli 
III AK:n vasemmanpuoleisen divisioo
nan 7.D:n lohkolla noin 20 pataljoonaa 
ja 15 patteria. Sodan päättyessä oli 
Vuosalmen-.Sintolanniemen alueella 
noin 2-0 pataljoonaa ja 12 patteria ku
ten edellä jo mainittiin. 8.D:n kaistalla 
olivat vastaavat luvut 5 pataljoonaa ja 
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8 patteria. 7.D:n vastuualueelle oli jää
nyt 7 pataljoonaa ja 13 patteria, joi
hin on laskettu mUJkaan Kaarnejoen ja 
Ylläppään raskaat rannikkotykistöpat
terit. 

Osittaisena syynä siihen, että jalka
väkeä siirtyi suhteellisesti enemmän 
uudelle painopistealueelle kuin tykis
töä, oli jalkaväkijoukkojen tykistön 
yksikköjä huomattavasti nopeampi ku
luminen suurtaistelun kaikki nieleväs
sä pätsissä. Tärkeä syy oli kuitenkin 
myös se, että vastuu puolustuksesta vä
häisen jalkaväen varaan jääneillä alu
eilla siirtyi yhä enemmän tykistölle. 
Harva jallkaväkimiehitys ja heikenty
nyt jalkaväkiaseiden tuli korvattiin 
nyt tykistön keskitetyillä tuli-iskuilla 
ja puolustus saatiin ampumatarvikkei
den puutteesta huolimatta kestämään. 
Kun painopiste jalkaväen osalta oli 
kiistattomasti Vuosalmella, ei näin ol
lut yhtä selvästi tykistön suhteen. Tai
paleen tykistö pysyi määrällisesti 
suunnilleen yhtä voimakkaana kuin 
Vuosalmen ja Sintolan tykistö yh
teensä. Kun otetaan lisäksi huomioon 
Taipaleen melko runsas raskas tykistö 
ja kuluneiden kuukausien aikana va
kiintuneet johtosuhteet, viestiyhteydet 
ja tulisuunnitelmat sekä useaan ker
taan tarkennetut mittaukset, oli Tai
paleen tykistö sodan lopullakin III 
AK:n voimakkain tykistökeS!kittymä. 

IV Yhdistelmä 

III AK:n suorittama painopisteen 
muutos Talvisodan loppupuolella, mi
kä tapahtui pääosaltaan runsaan vii
kon kuluessa, on harvinaisen selvä so
tahistoriallinen esimerkki tämänkal
taisesta toimenpiteestä. Sodan nor
maalioloissa olisi tus,kin ollut mah
dollista heikentää muita rintamanosia 
näin suuressa määrin yhden suunnan 
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m AK:n · painopisteen muuttuminen 

hyväksi, mutta maaliskuussa 1940 oli
kin elettävä vain päivä kerrallaan. 
Kun sitten saatiin tieto käynnissä ole
vista rauhanneuvotteluista, oli pääpyr
kimyksenä pitää hallussa oleva puolus-

tusasema keinoilla millä tahansa. Vi
hollinen ei saanut tietää, että ,puolustus 
oli koko ajan murtumaisillaan. Sen 
esittämät rauhanehdot olivat nytkin 
äärimmäisen kovat. Millaiset ne olisi-
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vatkaan olleet, jos vihollinen olisi 
aavistanut, miten epätoivoisessa tilan
teessa puolustaja todellisuudessa oli. 

Kun näin jälkikäteen tutkii III AK:n 
toimenpiteitä tilanteen pitämiseksi kä
SJSsa Talvisodan loppupäivinä, tekee 
mieli antaa varaukseton tunnustus sen 
johdolle, joka uskalsi ottaa raskaan 
vastuun rohkeilla joukkojen siirroil
laan. Peli, jota III AK:n oli pelattava, 
muuttui lopulta lähes ,täydelliseksi 
uhkapeliksi. Valtteja ei suomalaisilla 
tässä leikissä juuri ollut. Ainoa toivo 
oli, ,että peli keskeytyisi ennenkuin se 
saisi vääjäämättömän loppunsa. Niin 
kauan kuin se jatikui, sitä oli kuiten
kin pelattava ja .tappion pttämiseksi 
loitolla oli kaikki panokset asetettava 
pöytään. 
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! TARKKAA 
TYÖTÄ ... 

niin ampuminen kuin pat
ruunoiden valmistuskin. La
puan patruunoilla Teidän on 
hyvä tehdä tarkkaa työtä, 
Lapuan Patruunatehtaan val
mistusohjelmaan kuuluvat pie
noiskiväärin patruunat, kivää
rin patruunat, erilaiset met
sästyspatruunat, messinkiset 
haulikon hylsyt sekä luodit ja 
hylsyt eri patruunalaatuihin. 

• 

Kapteeni Pentti H Tikkanen 

VENÄLÄISTEN PARTISAANI
TOIMINTAA SUOMESSA 

Kaukopartio - partisaanitoiminnan 
taustaa 

Talvisodassa puna-armeijan eräs pe
rusvirheitä oli tiedustelun laiminlyön
ti. Heti jatkosodan alkaessa tämä vir
he sen taholta pyrittiin korjaamaan. 
Niinpä koko jatkosodan ajan oli selus
tassamme ajoittain hyvinkin vilkasta 
partiotoimintaa. Venäläiset kaukopar
tiot tunkeutuivat 20--900 miehen par
tioissa jopa satojen kilometrien pää
hän sisämaahamme. Näiden partioiden 
tarkoituksena oli tiedustelun lisäksi 
tuhoamistehtävät. Kohteina olivat 
huoltoyhteydet, puhelinlinjat, sillat, 
kenttävartiomme ja myös itärajan si
vilikylät. 

Tämä kaukopartiotoiminta sai niin 
suomalaisten kuin venäläistenkin 
suussa nimen partisaanitoiminta, vaik
kakin se tapahtui normaalista parti
saanitoiminnasta poiketen, vihollis
maassa. Venäläiset partisaaniosastot 
olivat valioväkeä. Suurimmissa par
t ioissa oli mukana myös naisia, ennen
kaikkea sairaanhoitajina. Partisaanit 
saivat tehokkaan koulutuksen parti
saanien koulutuskeskuksissa. Yhtenä 
valintaperusteena oli vapaaehtoisuus. 
Jokaiselle matkalle lähdettäessä voi 
osastoon kuuluva, erään vangin kerto
man mukaan, astua ulos rivistä ja jää
dä partiomatkalta pois. Tavallinen 
partisaanisotilas tuskin tiesi matkan 
tavoitetta ja tarkoitusta ennenkuin 
kohteessa. Sokeasti he tottelivat esi
miestensä käskyä ja sodan lakia, -
tappaa tai tulla tapetuksi. 

Jatkosodan alussa olivat partisaani
osastot pieniä ja niitten suorittamat 
hyökkäykset keskittyivät sotilaallisiin 
kohteisiin tai yksinäisiin siviileihin. 
Tämä on ymmärrettävää, sillä kaikilla 
sotaa käyvillä valtioilla oli täysi työ 
rintamataisteluissa. Toisaalta sodan 
luonne ei ollut saanut vielä sitä raa
kuutta, mitä se oli sodan lopussa. To
sin v 1942 tapahtui viime sodan suu
rimman venäläisen partisaaniosaston, 
Sissiprikaati l:n arviolta noin 900 mie
hen osaston tunkeutuminen linjojem
me läpi syvälle Pieningänsalolla. Pa
laan sen tarkasteluun myöhemmin. 
Toinen sivilikylään tapahtunut suu
rempi hyökkäys oli Savukosken Kuos
kun kylän hävittäminen ensimmäisen 
sotasyksyn syyskuun alussa. Kuoskun 
yöllinen hyökkäys tapahtui saman 
kaavan mukaan kuin suurin osa sivili
kyliin tapahtuneista hyökkäyksistä! 

Yöuntaan nukkuva sivilikylä yllätet
tiin täysin, suojattomat sivilit saivat 
maksaa raskaan veron sodalle, talot 
poltettiin ja partisaanit häipyivät met
sien pimentoon. Suoritettu takaa-ajo 
jäi tuloksettomaksi, kuten niin monta 
kertaa myöhemminkin tapahtui. 

Vuonna 1943 alkoi kaikille sotaa 
käyville valtioille selvitä, että Saksa 
tulee häviämään sodan. Neuvostoliitto 
ja sen liittolaiset olivat päässeet kaik
kialla niskan päälle. Paine Neuvosto
liiton rintamilla alkoi helpottaa ennen
kaikkea liittolaisten sotatoimien an
siosta. Toisen rintaman synnyttyä voi
vat venäläiset vahvistaa joukkojaan 
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pohjoisessa. Suomen sodasta irroitta
minen tuli heidän erääksi tehtäväk
seen. 

Nämä tosiseikat huomioiden on ym
märrettävä myös venäläisten lisään
tynyt kaukopartio- partisaanitoiminta. 
Se keskittyi itärajamme korpialueille 
Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja La
pissa. Näillä rintamalohkoilla niin 
maasto kuin oma harva miehityksem
mekin tarjosivat tälle toiminnalle par
haimmat edellytykset. 

Suurimmat partisaanihyökkäykset 
tapahtuivat Kainuussa ja Lapissa ke
sä-heinäkuun vaihteessa v 1943. Suo
mussalmen Viianginkylä Kainuussa ja 
Lapissa piispa Wallinmaata kyyditse
vän postiauton tuho olivat näistä 
hyökkäyksistä tuhoisimpia. 

Myös vuotta myöhemmin oli parti
saanien kiivainta toiminta-aikaa kesä 
-heinäkuu. Sen ajan toiminnoissa on 
nähtävissä selvästi ylemmän portaan 
toiminnan suunnittelu ja ajoittaminen, 
sillä niin Kainuussa kuin Lapissakin 
tapahtui partisaanihyökkäyksiä sivili
kyliin samanaikaisesti. 

Siviilikylien joutuminen hyökkäysten 
kohteiksi 

Tarkasteltaessa, miksi itärajan kylät 
joutuivat partisaanihyökkäysten koh
teiksi, on nähtävissä mielestäni kaksi 
seikkaa: 

- Neuvostoliiton pyrkimys saada 
Suomi irti sodasta ja Saksan liittolai
suudesta ja näin keventää omia sota
toimiaan. 

- Melkein kaikissa kylissä, joihin 
partisaanit hyökkäsivät, oli suojana 
heikohko kenttävartio. Näitten miehi
tyksenä oli is-miehiä tai rintamalla 
haavoittuneita toipilaita. Näin ollen 
hyökkäyksen kohteita voidaan pitää 
jonkinlaisina "sotilaskohteina." Kun 
partisaanit hyökkäsivät lähes suojatto-
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miin kyliin, ki~ri siitä huhut nopeasti 
myös rintamalle, asukkaiden omaisille. 
Useinkin nämä huhut olivat epämää
räisiä, puhuttiin kaikkien kylän asuk
kaiden kaatumisesta. Ymmärrettävää 
on näitten kylien rintamalla olleiden 
miesten taistelutahdon horjuminen tai 
vastaavasti kostoajatukset. Näin rinta
masotilaan valtasi epävarmuus ja pel
ko omaisten kuolemasta, joka oli 
omiaan laskemaan taistelutahtoa. Si
viilien keskuudessa nämä sodan raa
kuudet herättivät ennenkaikkea pel
koa ja sotaan tympääntymistä. 

Vastatoimenpiteet 

Ensimmäisten kaukopartio-partisaa
niosastojen toiminnan jälkeen havait
tiin, että näiden partioiden torjuminen 
oli lyöty laimin. Niinpä Oulun ja La
pin läänin maaherrat kesäkuussa 1942 
tekivät esityksen Suomen armeijan 
päämajalle, että partisaanien torjunta 
keskitettäisiin ja torjuntaa varten kou
lutettaisiin tarvittavat erikoisjoukot. 
Esitys hyväksyttiin päämajassa heinä
kuussa. Pohjois-Suomessa tehtävä us
kottiin Yhteisesikunta Roille, Rovanie
mellä. Se sai käskyn ryhtyä tehtävän 
mukaisiin toimenpiteisiin. 

Yhteisesikuntaan perustettiin aluksi 
torjuntatoimisto. Sen päällikkö ja hen
kilökunta olivat Lapin erikoisolosuh
teita tuntevia upseereita. Torjuntajou
koiksi koottiin parhaita ampujia ja hy
väkuntoisia, erämaahan tottuneita 
miehiä. Moni senaikainen hiihtäjä 
toimi näissä joukoissa, muunmuassa 
osasto Saussa, Savukoskella kapteeni 
Olavi Alakulppi, joka tuli kuuluisaksi 
myös partisaanien keskuudessa. Kun 
he tiesivät Alakulpin olevan "hännäs
sään", suuntasivat he tavallisimman 
maitkansa rintamien läpi suojaan 
omaan partisaanikeskukseensa. 

Rintamamme korpialueilla, varsinkin 

Kainuussa ja Lapissa oli pataljoonan 
puolustuslohkon leveys tavallisimmin 
saman suuruinen kuin eteläisellä loh
kolla armeijakunnalla. Harva tiestö ja 
-asutus sekä metsät suurine erämai
neen mahdollistivat suurienkin parti
saaniosastoj en selustaan tunkeutumi
sen varsinkin kesäisin. 

Mainittakoon, että Lapissa partisaa
nien torjuntaosastolla oli aluetta Lut
tojoesta aina Sallan-Kuusamon rajal
le. Alueella ei ollut .poikittaisteitä, 
joka olisi helpottanut torjuntaosaston 
toimintaa. On täysin ymmärrettävää, 
etteivät selustan suojana olleet joukot 
pystyneet torjumaan vilkastunutta 
partisaanitoimintaa, sillä kenttävar
tioitten väli saattoi olla useita kym
meniä kilometrejä. 

Kenttävartion vahvuus oli yleisim
min ryhmä. Kenttävartioverkoston 
tarkoituksena oli ajoissa havaita par
tisaaniosasto t. Varsinaisen torjunnan 
suorittajina toimivat mahdollisimman 
vahvat reservit. Mutta usein nämä hu
penivat olemattomiin takaa-ajopar
tioihin eikä partisaaniosastojen tuhoa
miseen liioin jäänyt voimaa. Torjunta
tehtävää puntaroitaessa on vielä otet
tava huomioon partisaanien korkea 
koulutustaso. He olivat erämaaolosuh
teisiin kouliintuneita ja taidoiltaan 
torjujiensa kanssa tasaveroisia. Takaa
ajo-osastoja harhauttaessaan he usein
kin käyttivät kaikki meilläkin käytös
sä olevat "temput". Miinojen käytössä 
he olivat harjaantuneita ja niinpä mo
ni takaa-ajo tyrehtyi takaa-ajajien 
haavoittuessa niistä. Myös väijytykset 
ja hengissä pysyminen useinkin mo
nia vuorokausia ruoatta kuuluivat par
tisaanien taitoihin. 

Suomalaisilla torjuntaosastoilla oli 
aina käsky tuhota partisaaniosastot. 
Mutta tässä hyvin harvoin onnistut
tiin, sillä partisaanit taistelivat, kohta
lonsa tuntien, erittäin taitavasti. 

Torjuntataktiikka osasto Saun 
toiminnan mukaan 

Kuoskun tuhon jälkeen sijoitetth,.. 
Savukoskelle komppanian vahvuinen 
osasto Laakso. Sen tehtävänä oli tur, 
vata suuren korpialueen asukkaat par
tisaanien hyökkäyksiltä. Tehtävä oh 
erittäin vaativa ja raskas. Olihan sillä 
kaistaa varsinaisen rintaman selustas
sa satoja kilometrejä. Se oli suurim
malta osaltaan koskematonta erämaa
ta. Niinpä pian kävi selväksi, ettei 
yksi komppania pysty tehtävää suorit
tamaan ja niin perustettiin osasto 
SAU. Se toimi suoraan Rovaniemellä 
sijaitsevan Yhteisesikunnan alaisena. 

Osasto sijoitettiin Savukosken Sau
nakankaalle. Sen vahvuus oli viisi ne
likymmenmiehistä joukkuetta. Jouk
kueissa oli neljä ryhmää. Aseistuksena 
oli jokaisella miehellä konepistooli ja 
pistooli. 
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Varsinaiset kenttävartiot sijoitettiin 
Savukosken ja rintaman väliin. 
Kauimmaisiin kertyi matkaa reservin 
sijaintipaikasta runsaat sata kilomet
riä. Kenttävartion vahvuus oli taval
lisesti ryhmä. 

Kenttävartiot partioivat tukikoh
tiensa etupuolella. Partisaanien jäljet 
havaittuaan välitettiin tieto sen liik
keistä osasto Saulle. Kenttävartio piti 
kosketuksen partisaaniosastoon ilmoit
taen sen liikkeistä. Naapurivartioista 
tai reservistä pyrittiin saamaan tulp
pa vihollisen kulku-uralle. Taistelun 
syntyessä reservi iski sivustasta pyr
kien tuhoamaan partisaanit. 

Talvella kenttävartiolinjaa yhdisti
vät varmistusladut. Partisaaniosastojen 
havaitseminen tapahtui näitten avulla. 
Itse torjunta käytiin samalla tapaa 
kuin kesäolosuhteissakin. 

Vilkkain toimintakausi osasto Saun 
miehille oli vuosina 1943 ja 1944. Sil
loin osasto sai olla partisaanien jäl
jessä jatkuvasti. Osaston komentajana 
oli silloin majuri Parviainen. Kenttä
vartioita osastolla oli Kemijokivarres
sa useita, mm Reutuvaarassa, Saijan
ojalla, Sotatunturissa ja Ätimysojalla. 
Kaikista näistä oli vielä eteen työnne
tyt pesäkkeet. Kenttävartioitten väliä 
oli pisimmillään yli kolme penikul
maa. 

Siviilikylän hävittäminen 

Seitajärven tuho 

Partisaanien siviilikyliin tekemät 
hyökkäykset olivat tuhoisia. Mielestäni 
Lapissa Seitajärven kylän hävitys oli 
tuhoisin. Vuoden 1944 talvella venä
läinen lentokone pudotti kaksi desant
tia Seitajärven tuntumaan. Toinen 
näistä oli ollut alunperin lokkalainen 
ja toinen toisen polven kemiläisiä. 
Miesten perään pudotettu tarviketor-
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peedo rikkoutui maahan pudotessaan. 
Siinä olleet toisen miehen sukset ja 
radiolähetin tuhoutuivat. Tiedustelu
tehtäviin lähetetyt miehet joutuivat 
poromiesten vangeiksi nelisen kilomet
ria Seitajärveltä pohjoiseen. Heidät 
luovutettiin sotilasviranomaisille ja 
lähetettiin edelleen Rovaniemelle, 
jossa saivat tuomionsa. 

"Tiltu" ilmoitti heinäkuun viiden
nen päivän suomenkielisissä propa
gandauutisissa, että seuraavana päivä
nä venäläiset tulisivat pommittamaan 
Savukosken kaupunkia (Venäläiset 
käyttivät kaupunkinimitystä kaikista 
suuremmista kylistä) . Uutisia kuun
neltiin myös Abiel Arajärven talossa 
Seitajärvellä. 

Seuraavana päivänä seitajärveläiset 
tähyilivät toisenkin kerran taivaalle 

Savukosken suuntaan. Mutta pommi
koneita ei kuulunut. Arveltiin radio
tiedotteen olleen pelottelua. 

Tuhoisa yö. Kuudennen päivän ilta 
oli ehtinyt kymmeniin. Seitajärven 
kenttävartion miehet olivat vetäyty
neet omalle puolelleen Mattilan talos
sa. ;Muutaman savun kylässä valmis
tauduttiin yöpuulle. Kylän koirat räk
syttivät helteestä vaivautuneina. -
Niin luultiin. 

Abiel Arajärvi kehoitti kenttävar
t ioon kuuluvaa sotamies Metsolaa otta
maan selville, jos vaikka aidan takana 
olisi hirvi, joka ärsytti koiria. Met
sola meni. Mutta häntä ei kuulunut 
koskaan takaisin. Abiel vähän ihmet
teli miehen viipymistä. Mutta hän 
päätteli, että Metsola olisi jäänyt naa
kimaan saalista. 

Pian nukkui koko kylä. 
Aamuyön tunnit olivat jo pitkällä. 

Yöusva nousi harsomaisen ohuena jär
ven pinnasta. Vartion päivystäjä oli 
palannut ulkoa öiseltä tarkastuskier
rokseltaan. Kylän ympärillä vallitsi 
öinen hiljaisuus. 

Joskus kolmen tienoilla hiljaisuus 
räjähtää siekaleiksi pikakiväärin ta
koessa kuoleman lauluaan peltoaukean 
reunasta. Koneet ovat tulleet pommit
tamaan kylää, käväisee hätäinen aja
tus Abiel Arajärven aivoissa. Ulos v.il
kaistessaan hän näki epämääräisiä 
hahmoja juoksevan taloa kohti. 

- Partisaanit, parahtaa hän. 
Näistä idän tuholaisista oli kiertä

nyt huhuja ja heidän tekemistään tu
hoista oltiin luettu lehdistä. Desant
tien kiinnijoutumisen vuoksi oltiin ky
lässä pelätty kostoa. Talon väelle ei 
tarvinnut tarkemmin selostaa tilan
netta. Luodit napsahtelivat jo ilkeästi 
talon seinissä. 

- Navettaan, komensi isäntä kella
riin pyrkivää perhettään. Tuvan taka
ikkunasta väki työntyi ulos. Yhtenä 

köytenä, toisistaan kiinni pitäen he 
juoksivat kiviseen navettaan. Kaksi 
perheen ,tytöistä jäi kiireessä tupaan. 
Heidän puuttumisensa huomattiin vas
ta navetassa, mutta heitä noutamaan 
ei enää voitu lähteä, sillä öiset hyök
kääjät olivat edenneet jo talon pi
haan. 

Mattilan talosta törmäsi ensimmäi
senä ulos Hannes Arajärvi, joka oli 
komennettu kenttävartioon rintamalla 
saamiaan haavoja parantelemaan. Par
tisaanin aseen ,suuliekit rävähtivät hä
nestä vain muutaman metrin päässä. 
Luoti osui, mutta Hannes pääsi ojaan 
suojaan pitkällä loikkauksella. 

Mattilan talon väki ei ehtinyt suo
jaan, vaan jäi partisaanien vangiksi. 
Heidät koottiin talon pihalle. Abiel 
näki navettaansa, kun hyökkääjät läh
tivät vankeineen kohti metsän reunaa. 
Yksi sotilaista muutti kuitenkin suun
taa ja tuli kohti navettaa. Abiel hyp
pas1 suojaan lehmien, turvan eteen 
minne hän perheensäkin oli heinillä 
peitellyt. Pitkään partisaani seisoi na
vetan sepposellaan olleen oven aukos
sa, mutta poistui lopulta. 

Abiel oli tullut esiin heinistä. Mutb. 
joutui välittömästi etsimään suojaa 
suuren vesitynnyrin takaa. Toinen par
tisaani oli nimittäin lähtenyt kohti na
vettaa. Tämäkään sotilas ei tullut na
vettaan saakka, vaan pyörsi ovelta 
omiensa perään. Mutta vielä kolmas 
partisaani tuli, nyt sisälle asti ja pai
nui suoraan hevosen pilttuulle. Pit
kään ei hänkään navetassa vitkastel
lut. Poistuessaan sotilas vei hevosen 
mennessään. Hädin tuskin pysyivät 
piilossa olijat paljastumatta. Mutta 
Arajärven tuvasta partisaanit olivat 
vieneet molemmat tyttäret. Lähties
sään olivat öiset hyökkääjät tuikan
neet talot palamaan. 

Seitajärven itärannalla, Ollilan ta
lossa oli herätty aseitten paukkeeseen. 
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Marja Ollila oli yksin lapsineen talos
sa. Mies oli rintamalla. Hän patisti 
lapsensa navettaan. 

Partisaanit suuntasivat kulkunsa Ol
lilan taloon. Marja oli heidät huoman
nut ja tunsi, et,tei hän ole lapsineen 
suojassa navetassa. Niinpä hän päätti 
paeta lapsineen takaseinällä olevasta 
sontaluukusta. 

Emäntä sai kolme lastaan ja itsensä 
ulos luukun aukosta. Kuusitoista vuo
tias Valtteri oli auttanut sisariaan pa
koon. Viimeisenä vanttera poika tunki 
itsensä aukkoon, mutta jäi kiinni har
tioistaan. Poika kehoitti itkevää äitiään 
juoksemaan toisten lasten luo metsään. 
Ensimmäiset partisaanit olivat jo lä
hellä. Tuskaisin ajatuksin oli Marjan 
jätettävä poikansa kiinni juuttuneena 
pakoaukkoon, partisaanien armoille. 
Toisten lastensa kanssa hän juoksi um
pimähkään metsässä. Lopulta hän osui 
toistakymmenen kilometrin päässä ole
valle, Värriöön johtavalle polulle. Mar
ja Ollila vei sanan partisaanien hyök
käyksestä. Takaa-ajajat hälytettiin Sa
vukoskelta Värriön talon puhelimella. 

Osasto Saun saatua ,tiedon Seitajär
velle tapahtuneesta hyökkäyksestä, oli 
joukkue hetkessä auton lavalla ja mat
kalla Värriöön. Joukkueen johtajana 
oli tottunut takaa-ajaja, kapteeni Olavi 
Alakulppi. Lähes kahden penikulman 
kinttupolkutaival Värriöstä Seitajär
velle taittui alle kahden tunnin. 

Tuhottua kylää he eivät jääneet ih
mettelemään, vaan työntyivät parti
saanien jäljille. 

Noin neljä kilometriä taivallettuaan 
törmäsivät tunnustelijat pienen metsä
aukean reunaan. Karskit sotilaat säp~ 
sähtivät aukealla olevaa näkyä. Puun 
oksilla peitettyinä, liikkumattomina, 
makasi ,:mna rivissä ihmishahmoja 
muistuttavia olentoja. Veren haju lei
jui ilmassa. Siinä olivat Seitajärven 
vainajat, riviin ammuttuina. 

1~ 

Vainajia tutkittaessa löytyi joukosta 
yhdeksänvuotias tyttö, pistimillä hän
täkin tökitty. Mutta sotilaat havaitsi
vat hänessä elonmerkkejä. Mirja-tyttö 
parahti katkeraan itkuun vääpeli Oi
nosen sylissä. Tytöltä takaa-ajajat sai
vat jonkinlaisen kuvan tapahtuneista. 

Alakulppi käski muutaman miehen 
viemaan tyttöä Seitajärvelle, josta 
edelleen lentokoneella sairaalaan. Lo
put takaa-ajajista painuivat partisaa
nien perään. 

Koiramiehet eivät ehtineet edetä 
montakaan sataa metriä tunnustelijoi
na, kun miina räjähti etummaisena 
kulkeneen jalan alla. Jalkateränsä me
nettänyt matkasi hätäpaareissa Seita
j ärvelle ja vietiin sieltä Mirj an kanssa 
samalla koneella sairaalaan. Takaa-ajo 
suuntautui kohti Kemijokea. Alakul
pin miehet liimautuivat partisaanien 
jäljille. Sanoma lähetettiin radiolla 
partisaanien reitistä komentopaikkaan. 
Kemijoen kahlauspaikkoihin järjestet
tiin osasto Saun toimesta väijytykset. 

Ennen Kemijokea partisaanit pitivät 
tauon. Siitä lähtiessä toinen puoli 
,suuntasi matkansa jokivartta pohjoi
seen, harhautusosastona. Alakulppi oli 
Lattunan koskeen työntyvien näkö
etäisyydellä. Hän tiesi toisella rannalla 
olevan väijytyksen ja odotti sen tulen
avausta, mutta turhaan ... 

Takaa-ajon kestäessä oli tullut käs
ky väijytyspaikkojen siirtämisestä 
pohjoiseen toistakymmentä kilometriä, 
Kuttusvaaran tienoille. Käsky oli tul
lut vihreän veran ääreltä, Yhteisesi
kunnasta. Kun viimeiset miehet parti
.saaneista olivat nousemassa Kemijoen 
itärannalle, selvisi Alakulpille, ettei 
,siellä ollutkaan väijytystä. Takaa-aja
jien .aseet rävähtivät ja muutama par
tisaani, kahdeksan kaikkiaan tuupertui 
veteen. Suurin osa partisaaniosastosta 
ehti vastarannan metsän suojaan. 
Seitajärven hävittänyt partisaaniosasto 

pääsi tämän jälkeen ilman taistelua 
omalle puolelleen. 

Seitajärven tuho oli hirvittävä. Ky
lässä, jossa oli vain neljä taloa, mak
soi sodalle verona neljäntoista siviilin 
ja neljän sotilaan hengen. 

Suurimman partisaaniosaston tuho 

Mainitsin jo kirjoitukseni alussa Sis
,siprikaati l:n tunkeutumisen Pienin
gänsalolle. Sen vahvuus sotavangin 
kertomana oli yhdeksänsataa miestä, 
joukossa myös naisia. Tämän partisaa
niosaston tehtävänä oli tunkeutua rin
tamamme selustaan 120 kilometrin sy
vyisen ja .60 kilometriä leveän korpi
alueen kautta, tuhota Suojärven suuri 
huoltokeskus, vapauttaa vankeja van
k ileireiltä ja hävittää joukkojemme 
yhteyslinjoja. Koskaan tämä partisaa
niosasto ei päässyt Suojärvelle, vaan 
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joutui 12.Prikaatin kanssa taisteluihin 
ja tuhoutui melkein kokonaan. ~rviol
ta vajaat sata partisaania pääsi takai
sin omiensa luo. Pieningän salon parti
saanien takaa-ajo ja tuhoaminen kesti 
kuukauden ja siihen sitoutui kaksi pa
taljoonaa ja os ia rajavartiojoukoista. 

Partisaaniosaston havaittiin tulleen 
varmistuslinjojen läpi 21.7. 1942. Sen 
etsimiseen meni runsas viikko. Ensim
mäinen taistelukosketus saatiin parti
saaneihin vasta 30. 7. Silloin Sissipri
kaati l:n tappiot olivat niin suuret, 
että se sai radiolla käskyn palata 
omalle puolelleen. Se suuntasi matkan
sa pohjoiseen, kohti entisiä jälkiään. 
Suomalaiset kykenivät töin tuskin seu
raamaan väistyviä partisaaneja, jotka 
eivät edes liioin huoltaneet haavoittu
neitaan. Sissiprikaatin yrittäessä omal
le puolelleen pommittivat venäläiset 
lentokoneet Prokkoilan kylää, eikä 
Tumban kyläkään saanut olla rauhas
sa. Näissä molemmissa paikoissa oli 
takaa-ajajia tulppaosastona. 

Elokuun 6. päivänä Tumbajoen lä
heisyydessä käytiin kova taistelu par-
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tisaaneja vastaan. Kolmen tunnin tais
telun jälkeen oli taistelumaasto suo
malaisten hallussa ja kaatuneita venä
läisiä laskettiin olevan kentällä nel
jäkymmentä. Joukossa oli useita nai
siakin. Taistelun aikana saatiin myös 
useita vankeja. 

Taistelusta irtautuneita partisaaneja 
ryhdyttiin välittömästi ajamaan jäl
leen takaa. Mutta venäläisten taitava 
miinoitus ja etevästi suoritetut har
hautukset antoivat pakenijoille run
saan etumatkan. Vihdoin Sidrajoen 
seudulla saatiin viholliset jälleen tais
teluun. Siihen osallistui suomalaisten 
puolelta II/12. Prikaati kokonaisuudes
saan. Tässäkin taistelussa vihollinen 
kärsi huomattavia tappioita. 

Mutta jälleen partisaanit pääsivät 
osillaan livistämään. Takaa-ajajat jä
listivät heitä kuin ajokoirat. 

Seuraava yhteenotto oli muutamaa 
päivää myöhemmin Tsiassalmen-Voi
järven välisellä kannaksella olevalla 
kärrytiellä. Sen tasalle oli suunniteltu 
suomalaisten vastaanottoasemat. Mutta 
miehitys myöhästyi jonkin verran ja 
niin partisaanit pääsivät aseman läpi 
pienissä partioissa. 

,Selvisi, että vihollisella oli ilmeinen 
tarkoitus päästä omalle puolelleen sa
masta paikasta, mistä olivat tulleetkin. 
Niinpä takaa-ajon painopiste suunnat
tiin Jolmajärven Laasarin väliselle 
kannakselle. Osa II/12.Prikaatia siir
rettiin tehtävää varten Voijärven yli 
moottorihinauksena. Järvi ylitettiin 
yön pimeydessä kompassisuuntaan 
luottaen. 

Elokuun 15. päivänä murtautui vi
hollisen jäljellä oleva joukko linjojen 
läpi. Raivokas partisaanien isku koh
distui erään rajavartiojoukkueen koh
dalle. Sen miehistö tuli täydelleen yl
lätetyksi. Vihollisen yllätystä ja sisuk
kuutta osoittaa, että se meni jopa läpi 
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telttojen ja vei mennessään suomalais
ten reppuja. 

Iltayöstä 17. 8. siirtyi osa suomalais
ten miehitystä Jolmajärven keskipaik
keille. Kapeimmassa kohdassa oli niin 
sanottu Parakkiniemi. Yöllä alkoi siel
tä kuulua lujaa hakkuuta. Samanai
kaisesti suomalaiset varmistuslinjat 
<tulittivat kiivaasti. 

Aamun valjettua suorittivat viholli
sen lenrtokoneet voimakkaan hyökkäyk
sen Parakkiniemeen. Siellä olevan 
vartiojoukkueen oli siirryttävä lähei
siin saariin vihollisen tulelta suojaan. 
Il/12.Prikaati oli silloin viisikomppa
niainen. Se lähti kokonaisuudessaan 
etenemään Parakkiniemeen klo 6.00 
aamulla. Mutta tilanne alkoi olla sil
loin jo selvä. 

Yölliset hakkuuäänet Parakkinie
messä johtuivat siitä, että vihollinen 
valmisti siellä kovalla kiireellä itsel
leen lauttoja ovista, hirsistä ja mitä 
puuainetta sattui helpoimmin löytä
mään. Näitä lauttoja tavattiin järven 
itärannalta 24, niitten vieressä oli 23 
kaatuneen vihollisen ruumiit. Lautat 
joutuivat järveä ylittäessään suoma
laisten saarista suorittaman tulituksen 
kohteiksi. :Myös suomalaiset lentoko
neet osallistuivat vihollisen ylimeno
yrityksen häirintään. 

Käydyssä korpisodassa olivat vihol
lisen tappiot erittäin suuret. Laskel
mien mukaan yhdeksästäsadasta parti
saanista pääsi omalle puolelleen vain 
seitsemänkymmentä. Suomalaisia kaa
tui tämän kuukauden kestäneen takaa
ajon aikana 37. 

Tämän Sissiprikaati l:n työn jatka
jaksi perustettiin uusi venäläinen sissi
prikaati, joka sai nimekseen Kostajat. 
Tämän prikaatin esiintymisestä ei ole 
kuitenkaan kuultu mitään. 

Se suomalainen joukko, joka ke
rääntyi takaa-ajotaistelujen jälkeen 
Särkijärvelle, ei ollut paraatijoukkoa. 

Kaikkien vaatteet olivat resuina. Kyy
närpäät työntyivät esiin puserosta, 
paljaat polvet vilkkuivat housuista ja 
varpaat saappaista. Mutta sauna mais
tui kuukauden tauon jälkeen. 

Tehtyjä virheitä 

Mielessäni olen puntaroinut näitä 
asioita ja tapahtumia tutkiessani, mik
si partisaanit pääsivät hävittämään 
erämaakyliä ja miksi suurin osa ta
kaa-ajoista ,epäonnistui. Olen päätynyt 
seuraaviin seikkoihin, joissa olisi ollut 
toivomisen varaa: 

- Sodan alussa ei ylemmän johdon 
taholta kiinnitetty tarpeeksi huomiota 
partisaanitorjun taan. 

- Partisaanien taidot ja taisteluky
ky aliarvioitiin aina v:een 1943. 

- Takaa-ajo-osastojen johto pidä
tettiin kauaksi varsinaisista tapahtu
mista. Tästä on esimerkkinä Seitajär
ven tuhoa ,seurannut takaa-ajo. Väijy-

tyspaikkojen ,siirtäminenhän käskettiin 
Yhteisesikunnasta Rovaniemeltä saak
ka. Matkaa sinne kertyy noin 300 kilo
metriä. 

- Kylien suojaksi asetettiin rinta
malla haavoittuneita toipilaita ' joitten 
taistelutaito ei ollut paras mahdolli
nen. 

- Suurin osa partisaanituhoista olisi 
voitu välttää rajan pinnan kylien eva
kuoimisella. 

Mutta niinhän sitä sanotaan, että 
jälkiviisaus on aina parasta viisautta. 
Jos näitä partisaanituhoja ajatellaan 
siviiliväestön tappiolukemina, olivat ne 
pienet verrattuna esimerkiksi muitten 
sotaa käyvien valtioitten siviilien 
joukkotuhoihin tai oman maamme 
pommitustuhoihin. Mielestäni on kui
tenkin näitten raakuus vähintäin yhtä 
suuri kuin nykyisten Vietnamin tapah
tumien. Joutuivathan yöuntaan nukku
vat siviilit aseettomina suoraan vihol
lisen sotilaitten tulittamiksi. 

TARKAN MARKA N 
KUOPIO 
TAMPERE 
JYVÄSKYLA 

akasiin ·1 KAJAANI 
VARKAUS 
PIEKSÄMÄKI 
SUONENJOKI 

149 



maaihna kotiin joka päi~ 

LEHTI 

150 

Majuri Jorma Kaarnola 

PARLAMENTAARISEN 
PUOLUSTUSKOMITEAN 
MIETINTÖ 

Itsenäisyytemme aikana on puo
lustuspoliittisia kysymyksiä selvitelty 
parlamentaarisena komiteatyönä kaik
kiaan neljä kertaa. Ensimmäinen oli ns 
Hornborgin komitea, joka työskenteli 
1920-luvun alussa. Sen työtä pidettiin 
ja pidetään kokonaisuudessaan erittäin 
ansiokkaana ja myöhemmän kehityk
sen valossakin oikeaanosuneena. 

Sodan kynnyksellä asetettiin ns Pe
rushankintaohjelmakomitea, joka sai 
mietintönsä valmiiksi v 1938 ja näki 
suosittamansa perushankintalain syn
tyvän v 1939. 

Sotien jälkeen v 1945 asetettiin ko
mitea selvittämään puolustuslaitok
semme uudelleenjärjestelyä. Tämä 
Puolustusrevisiokomitea sai laajan 
työnsä valmiiksi v 1949. 

Puolustusrevisiokomitean asettami
sesta kului siten 25 vuotta ennen kuin 
tämän alan komiteatyöskentely jäl
leen käynnistui., Lokakuun 1. päivänä 
1970 asetti valtioneuvosto lähinnä par
lamentaarisista henkilöistä kokoonpan
nun komitean selvittämään minkälai
set tehtävät puolustuslaitokselle tulisi 
asettaa turvallisuuspoliittisen koko
naisratkaisumme osana ja minkälai
siin sotilaallisiin suoritteisiin puolus
tuslaitoksen tulisi kyetä. Komitean pu
heenjohtajaksi kutsuttiin Helsingin 
Yliopiston valtio-opin laitoksen esimies 
professori Jan-Magnus Jansson ja jä
seniksi kansanedustajat Reino Breilin 
(SDP), Ralf Friberg (SDP), Kauko 
Hjerppe (SKDL), Esko Koppanen 

(Kok), Valde Nevalainen (SDP), Juha 
Rihtniemi (Kok), Veikko Vennamo 
(SMP), Seppo Westerlund (LKP), Jo
hannes Virolainen (Kesk), Toivo Asvik 
(SKDL) ja sosiaalijohtaja Arvo Pentti 
sekä pysyviksi asiantuntijajäseniksi 
kenraaliluutnantti Lauri Sutela pääesi
kunnasta, kansliapäällikkö Kai Sar
manne puolustusministeriöstä ja osas
topäällikkö Risto Hyvärinen ulkoasi
ainministeriöstä. Varapuheenj oh taj ak
seen komitea valitsi Reino Breilin'in. 
Edesmenneen Juha Rihtniemen sijaan 
kutsuttiin komitean jäseneksi 1. 2. 1971 
kansanedustaja Pentti Sillantaus. Ko
mitean pääsihteerinä toimi eversti
luutnantti Aimo Pajunen. Työn valmis
tumisvaiheessa työskentelivät sih
teeristössä hänen lisäkseen maisteri 
Pertti Joenniemi rauhan- ja konflik
tintutkimuslaitoksesta, maisteri Pekka 
J Korvenheimo ulkoasiainministeriös
tä sekä majuri Teuvo Mäkelä pääesi
kunnasta. 

Parlamentaarisen puolustuskomite
an mietintö julkistettiin ja luovutettiin 
puolustusministerille vuoden 1971 ke
säkuun lopussa. Ajankohta -ei ollut 
otollisimpia siinä suhteessa, että kan
salaisten mielenkiinto tuohon vuoden
aikaan kohdistui enemmänkin loma
matkojen järjestelyyn kuin tämän ta
pa1sun sisäpoliittisiin tapahtumiin. 
Tästä syystä ei poliittisesti muutenkin 
hiljaisena kesäkautena päässyt julki
suudessa käynnistymään laajaa kes
kustelua tämän turvallisuus·poliittises-
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ti merkittävän asiakirjan sisällöstä. 
Viime syksy kuitenkin antoi merk
kejä siitä, että komitean esittämät 
ajatukset ovat herättäneet mielenkiin
toa ja keskustelunaiheita on syntynyt. 
Näistä vähäisempiä eivät liene puolus
tuslai toksemme materiaalikehity kseen 
ja varusmiespalvelukseen liittyvät mie
lipiteenvaihdot. 

Perustana kansainvälinen yleistilanne. 

Mietinnön sivumäärästä noin puolet 
on omistettu kansainvälisen yleistilan
teen sekä Pohjois-Euroopan ja Suomen 
turvallisuuspoliittisen aseman selvitte
lyyn. Tämän tarkastelun tuloksena 
päädytään siihen, että ilmatilamme, 
Lappi sekä Etelä-Suomen rannikko ja 
Ahvenanmaa eli toisin sanoen Itäme
ren suu ovat meidän kannaltamme so
tilaspoliittisesti tärkeitä. Näillä alueilla 
joutuu myös puolueettomuutemme luo
tettavuus konkreettiseen ikestävyys
kokeeseen, jossa meidän on kyettävä 
asettamaan kilparadalle suoritusky
kyinen sotilaallinen järjestelmä. 

Määritellessään tämän järjestelmän 
osuutta turvallisuuspolitiikassamme 
komitea toteaa, että puolueettomuuden 
ylläpitämisessä ovat ulkopoliittiset toi
menpiteet ensisijaisia. Puolustukselli
sin toimenpitein on riittävän tehok
kaasti ylläpidettävä alueellinen koske
mattomuutemme sekä ulkopuolinen 
luottamus siihen, ettei kukaan kriisiti
lanteissakaan voi käyttää hyväkseen 
aluettamme toisia valtioita vastaan. 
Tässä yhteydessä todetaan, että luotta
muksen edellytyksenä ei mikään val
tio voi pitää kykyämme torjua ydin
asehyökkäys tai muunkaanlainen suur
vallan painopisteinen hyökkäys. Komi
tea katsookin, että "puolustusvoimien 
aiheuttama hälytys, ajanvoitto ja 
hyökkäykselle koituva korkea poliitti-
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nen ja sotilaallinen hinta lienevät vaa
timuksia, joita kolmannet valtiot aset
tavat voidakseen luottaa ulko- ja tur
vallisuuspoliittisen linjamme säilyvyy
teen muuttumattomana." 

Tällaisiin päämääriin pyrittäessä on 
komitea todennut aseettoman vastarin
nan keinot sopimattomiksi. Komitea 
edellyttää kuitenkin tämän vastarin
takeinon jatkuvaa tutkimista puolus
tuksemme täydentäjänä. 

Puolustusvoimain tehtävät. 

Pitäen taustana kansainvälisestä ti
lannekehityksestä tekemiään johtopää
töksiä ja solmimiamme sopimuksia 
sekä puolustuslaitosasetuksen ja puo
lustusneuvoston määrittelemiä puolus
tuslaitoksemme voimassa olevia tehtä
viä, on komitea päätynyt esittämään 
puolustusvoimillemme seuraavat teh
tävät 
A. Puolustusvoimain tehtävänä on 

1) huolehtia maa- ja merialueiden 
sekä ilmatilan valvonnasta koko 
valtakunnan alueella yhteistoi
minnassa muiden viranomaisten 
kanssa, 

2) turvata valtakunnan maa- ja 
merialueiden sekä ilmatilan kos
kemattomuus sekä ryhtyä tar
vittaessa annettujen ohjeiden 
mukaisiin välittömiin toimiin 
valtakunnan alueellista koske
mattomuutta sekä puolueetto
muutta vastaan kohdistuvien 
rikkomusten ennalta estämiseksi 
tai jorjumiseksi, 

3) maan poliittisen johdon, lakien 
ja asetusten edellyttämällä ta
valla puolustaa valtakunnan 
aluetta ja estää sen käyttäminen 
hyökkäystarkoituksiin ja puolus
taa kaikissa tilanteissa kan
san elinmahdollisuuksia, perus
oikeuksia ja toimintavapautta ja 

4) puolustaa kansan enemmistön 
hyväksymää laillista yhteiskun
tajärjestystä sekä osallistua ylei
sen järjestyksen ja turvallisuu
den voimassa pitämiseen siten, 
kuin siitä erikseen on säädetty. 

B. Varsinaisten tehtäviensä lisäksi 
puolustusvoimien on kyettävä tar
vittaessa nopeasti muodostamaan 
Yhdistyneiden Kansakuntien rau
hanturvaainistoimin taan tarkoitet
tuja joukkoja ja ylläpitämään niitä. 

C. Tehtäviensä sallimissa rajoissa ja 
voimassa olevan lainsäädännön mu
kaisesti puolustusvoimien on annet
tava muille viranomaisille niiden 
tarvitsemaa virka-apua. 

D. Omatakseen edellytykset tehtävien
sä suorittamiselle ja luodakseen si
ten valtakunnan sotaan joutumista 
ennalta ehkäisevän puolustuskyvyn 
on puolustusvoimain 
1) annettava sotilaskoulutusta ja 

edistettävä omalta osaltaan fyy
sistä kuntoa sekä maanpuolus
tustahtoa kohottavaa toimintaa, 

2) seurattava sotilaspoliittista ti
lannetta ja saatettava tekemänsä 
havainnot ja arvioinnit poliitti
sen johdon tietoon, 

3) huolehdittava sotilaallisesta tut
kimus-, kehittämis- ja suunnit
telutyöstä, 

4) varauduttava perustamaan ja 
varustamaan sodan ajan puolus
tusvoimat, sekä 

5) ylläpidettävä jatkuvasti sellaista 
valmiutta, että kulloinkin ky
seeseen tulevien tehtävien suori
tus voidaan tarvittaessa välittö
mästi ja viivytyksettä aloittaa. 

Puolustusvoimien tehtävien lisäksi 
on komitea yksityiskohtaisesti määrit
tänyt myös sen mihin puolustusvoi
mien tulee kyetä maalla, merellä ja il-

massa erilaatuisissa olosuhteissa. Puo
lustusvoimille on siten oloissamme en
simmäistä kertaa yksilöity ne suorit
teet, joita tehtävien täyttämiseksi vaa
ditaan. Tämän laatuinen, pitkälle yk
sityiskohtiin menevä, ajankohtaiset ta
loudelliset, poliittiset ja sotilaalliset 
realiteetit huomioon ottava suoritevaa
timusten luettelo antaakin puolustus
voimille paremmat suuntaviivat kehi
tystyön viitoittamiselle kuin pelkkä 
tehtävien määrittäminen. 

Tehtävien edellyttämät suoritevaati
mukset. 

Komitean esittämät suoritevaati
mukset jakautuvat kahtaalle. Yhtääl
tä esitetään vaatimukset aluevalvon
nalle ja alueellisen koskemattomuuden 
ylläpitämiselle. Toisaalta määritetään, 
mitä edellyttää kyky torjua Suomen 
alueelle tai sen kautta kohdistuvat 
hyökkäykset. 

Aluevalvonta ja alueellisen koske
mattomuuden ylläpitäminen edellyttää 
komitean mukaan, että 

- Ilmatilassa tulee koko Suomen 
aluetta kattavan jatkuvan val
vonnan ulottua matalalentokor
keudesta niihin ylimpiin lento
korkeuksiin, joita ilma-alukset 
käyttävät. 

- Tunnistamis- ja torjuntalentoihin 
on jatkuvasti ylläpidettävä sel
laista valmiutta, että niihin kye
tään koko valtakunnan alueella 
kaikissa lento-olosuhteissa. 

- Alueellisen koskemattomuuden 
ylläpitämiseen liittyen on ilma
voimien lentoyksiköiden rauhan 
aikana ylläpidettävä valmiutta 
lyhyellä hälytysajalla suorittaa 
tiedustelulentoja ensisijaisesti 
Suomea ympäröiville kansainvä
lisille merialueille. 
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- Ilmapuolustuksen viestiyhteyk-
siä ja muita johtamisjärjestelyjä 
sekä huolto- ja tukikohtajärjes
telmiä tulee kehittää siten, että 
niiden avulla valvonta- ja lento
kaluston tekninen suorituskyky 
tulee hyväksikäytetyksi. Tär
keimmät lentotukikohdat ja joh
tokeskukset on suojattava ilma
torjunnalla ja niille on luotava 
lähi puolustusjärjestelmät. 

- Merialueilla tulee rannikolta ta
pahtuvan tutkamerivalvonnan 
muodostaa aukoton verkko, joka 
ika:ttaa Pohjois-Itämeren ja Suo
menlahden rannikkoalueet. Poh
janlahden rannikolla rajoitu
taan paikoittaiseen valvontaan 
pääasiassa liikkuvin tutka-ase
min. 

- Tutkamerivalvontaa on täyden
nettävä kiinteällä vedenalaisella 
valvonnalla tärkeimpien meri
väylien alueella. 

- Alueloukkausten estämiseen ja 
torjuntaan tulee rauhan aikana 
olla käytettävissä alueittain jat
kuvasti partioivia merivartiosto
jen alusyksiköitä. Vartiolaivojen 
tulee kyetä myös vedenalaiseen 
valvontaan. Merivoimien aluksia 
tulee voida lyhyessä ajassa kes
kittää alueloukkausten torjun
taan ja kansainvälisen meri
alueen tiedusteluun. 

- Mikäli Suomen aluevesien lähei
syydessä ryhdytään kansainväli
sen sotilaspoliittisen tilanteen 
kannalta merkityksellisiin meri
sotilaallisiin toimiin, on tälle alu
eelle keskitettävin alusyksiköin 
ja rannikkotykistön valmiudella 
kyettävä osoittamaan huolenpito 
Suomen alueen koskemattomuu
desta. 
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- Suomen ollessa Itämerta kosket
tavan sotatilanteen tai sen uhkan 
vallitessa puolueeton on edellä 
mainittujen tehtävien ohella kyet
tävä laskemaan aluevesille mii
noitteita sekä johtamaan ja suo
jaamaan aluevesillämme tapahtu
va oma ja vieraiden valtioiden 
rauhanomainen meriliikenne. 
Tärkeimmillä meri- ja rannikko
alueilla on ylläpidettävä rannik
kotykistön ja merivoimien tor
juntavalmiutta. 

- Maarajoilla on rauhan aikana ra
javartiostojen suorittamalla jat
kuvalla vartioinnilla ja partioin
nilla estettävä luvaton ylikulku. 
Kansainvälisen kriisitilanteen ai
kana on rajojen koskema:tto
muutta ylläpitävää toimintaa 
voitava välittömästi tehostaa sekä 
sotilaallisin että hallinnollis-in 
(mm liikkumisvapauden rajoituk
set) toimenpitein. 

Kyky torjua Suomen alueelle tai sen 
kautta kohdistuvat hyökkäykset edel
lyttää, että 

- Puolustusvoimien tulee jatku
vasti ylläpitää valmiutta, joka 
riittää rauhanaikaisten aluelouk
kausten torjuntaan ja mahdollis
taa nopean liikekannallepanon 
aloittamisen. 
Yllätyshyökkäyksen torjuntaan 
kykenevät voimat on pystyttävä 
muodostamaan lyhyessä ajassa. 
Taistelu on voitava kaikkialla 
aloittaa välittömästi hyökkääjän 
tunkeutuessa valtakunnan alueel
le. Täydellinen liikekannallepano 
on kyettävä suorittamaan muuta
massa vuorokaudessa. 

- Alueellisen puolustusjärjestel-
män on pystyttävä paikallisjou

. koin pitämään hallussa strategi
sesti tärkeät kohteet. Yleisjouk-

kojen tulee kyetä maasto-olo
suhteita ja niiden tuntemusta hy
väksikäyttäen suorittamaan ti
lanteen vaatimia operaatioita 
hyökkääjän torjumiseksi. Kaik
kien joukkojen on kyettävä sis
sitoimintaan, jota on tarvittaessa 
voitava ulottaa laajoille alueille. 

- Merivoimien ja rannikkotykistön 
taistelulla on kyettävä rajoitta
maan ja hidastamaan hyökkää
jän toiminta sekä tuottamaan sil
le tappioita edellytysten luomi
seksi maalla tapahtuvalle tor
junnalle. Ahvenanmaan puolueet
tomuuden turvaamiseen ja puo
lustamiseen on varauduttava. 

- Ilmavoimien on keskitetyllä hä
vittäjätoiminnalla kyettävä kai
kissa lento-olosuhteissa tekemään 
pyrkimykset ilmatilamme hy
väksikäyttöön tappioita luotta
vaksi. Lisäksi ilmavoimien tulee 
tiedustelu-, tulituki- ja kuljetus
toiminnalla tukea maa- ja meri
voimien taistelua. Ilmatorjunnal
la on suojattava taistelujoukot 
sekä tärkeimmät valtakunnalliset 
ja sotilaalliset kohteet. 

- Puolustusvoimien johtamisjärjes
telmän on toimittava vaikeissa
kin olosuhteissa. Joukkojen siir
toihin ja keskityksiin on varatta
va riittävästi kuljetuskykyä. 

- Käyttämällä hyväkseen koko 
koulutettua reserviä ja kaikkia 
käyttöön asetettuja voimavaroja 
on puolustusvoimien kyettävä 
tuottamaan hyökkääjälle niin 
suuria tappioita ja sellaista ajan 
menetystä, ettei hyökkäyksellä 
saavutettavien etujen voida kat
soa olevan· uhrausten arvoisia. 
Päämääränä on kaikissa oloissa 
mahdollistaa valtakunnan joh-

don toimintavapaus ja turvata 
karisan elinmahdollisuudet. 

Komitea on päätynyt suosittamaan 
yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelli
seen puolustukseen perustuvaa järjes
telmää, jossa runkona ovat maavoimat. 
Se toteaa kuitenkin, että valvonta- ja 
loukkaustentorjuntatehtävässä ensisija 
on ilma- ja merivoimilla. 

Tämä onkin kohta, josta on syntynyt 
jo •varsin paljon keskustelua ja jonka 
arvostelu sisältyy myös mietintöön lii
tettyyn SKDL:n edustajien eriävään 
mielipiteeseen. SKDL pitää esitettyä ja 
puolustusvoimain jo omaksumaa puo
lustusjärjestelmää "tykinruokapolitiik
kana", jossa tekninen alivoimaisuus on 
kompensoitu miesluikumäärällä. Tä
män katsoo SKDL väistämättä johta
van suuriin ja tarpeettomiin miestap
pioihin. Komitean SKDL-jäsenet esittä
vätkin puolustusvoimien tehtäviksi 
vain vartioinnin, loukkausten torjun
nan ja viivytystaistelun ,poliittisen rat
kaisun aikaansaamiseksi ,tai sotilaalli
sen avun hankkimiseksi. 

Ylein~n asevelvollisuus säilytettävä 

Yleisen asevelvollisuuden säilyttä
misen takana on kuitenkin komitea 
kokonaisuudessaan. Kun kuitenkin on 
nähtävissä, että puolustusjärjestelmä 
kehityksen pakosta teknistyy, johtaa 
tämä komitean käsityksen mukaan sii
hen, että varusmiesten tehtäviä ja va
rusmiesten koulutustavoitteita joudu
taan jatkuvasti punnitsemaan. Sen 
vuoksi komitea katsookin, että asevel
vollisuuden suorittamisen muotoja ja 
asevelvollisen asemaa puolustusjärjes
telyissä tarkistetaan määräajoin. 

Yleisen asevelvollisuuden sekä ny
kyisen ja siis puolustuskomiteankin 
suosittaman puolustusjärjestelmämme 
"vedenpitävä" perusteleminen riittä-
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vän konkreettisin argumentein onkin 
ilmeisesti ammattisotilaille lankeava 
osa tulevaisuuden puolustuspoliittisissa 
keskusteluissa ja väittelyissä. Tähän 
tulisi sen vuoksi jokaisen huolellisesti 
valmentautua ja mahdollisuuksien ra
joissa myös informoida alaisiaan. 

Puolustusvoimain materiaaliseen ke
hittämiseen on komitea esittänyt oman 
ohjelmansa. Määrittämiensä suorite
vaatimusten .täyttämiseksi on komitea 
esittänyt materiaalisia pitkän tähtäyk
•sen tavoitteita sekä lähiaikojen tärkei
tä hankintakohteita. Komitea on pää
tynyt viisivuotissuunnitteluun, mikä 
samalla yhtyy valtion taloussuunnitte
lun rytmiin. 

Materiaaliohjelma 

Komitean esittämät hankinnat vuo
siksi 1972-1976 edellyttävät perushan
kintamäärärahojen vuosittaista 25 
mmk:n nousua vuoteen 1976 ja 250 
mmk:n tasoon. Tämä esitys onkin otet
tu huomioon valtion tulo- ja meno
arviossa vuodelle 1972. 

Esitetyt viisivuotisinvestoinnit, pitä
en lähtökohtana vuoden 1972 budjettia 
ja siis 149,4 mmk:n perushankintamää
rarahoja, edustavat n 1000 mmk:n ko
konaissummaa. PV-ohjelma, jota ko
mitea ei katsonut voivansa hyväksyä, 
oli laadittu kahdeksalle vuodelle ja 
päätyi n 1600 mmk:n loppusummaan. 
Jos oletettaisiin v 1976 saavutettavan 
250 mmk:n tason ·pysyvän muuttumat
tomana vielä seuraavat ikolme vuotta, 
tulisi komitean esitys kahdeksan vuo
den aikana nousemaan 1750 mmk:n 
loppusummaan. 

PV-ohjelman pahimpina puutteina 
komitea piti sen sisältämää perushan
kintamäärärahojen yht'äkkistä nosta
mista jo toisena toteutusvuonna miltei 
100 mmk:lla sekä sitä, että ohjelmassa 
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ei ollut määritetty ,tärkeysjärjestystä. 
Kolmas epäkohta komitean mielestä 
oli sen jaksottaminen kahdeksan vuo
den ajalla toteutettavaksi. 

Ratkaiseva etu :komitean esittämässä 
ohjelmassa on se, että ehdotuksen ta
kana on vahva parlamentaarinen 
enemmistö, joka taannee määräraha
esitysten hyväksymisen eduskunnassa. 
Puolueitten asiaa kohtaan tuntemaa 
mielenkiintoa on omiaan myös ku
vaamaan se, että komiteaan oli kaik
kiaan neljä puoluetta asettanut pu
heenjohtajansa edustajakseen. 

Puolustuskomitea esittää myös, että 
valtioneuvosto suorituttaisi mahdolli
simman pian selvityksen siitä miten 
puolustuslaitosta tulisi sisäisesti kehit
tää. Komitea on asettanut tämän tut
kimuksen lähtökohdaksi sen, että 
työssä on otettava huomioon puolustus
järjestelyjen tehokkuuden säilyminen. 

Vuoden 1971 lopulla valtioneuvosto 
asettikin komitean, joka vuoden 1972 
alussa aloitti työnsä "puolustuslaitos
komitea"-nimisenä. Tämän komitean 
tehtävänä on selvittää, miten puolus
tuslaitos mahdollisimman hyvin sopeu
tettaisiin suomalaiseen yhteiskuntaan 
o.ttaen samalla huomioon puolustusjär
jestelyjen tehokkuuden kehittämisen. 

Puolustuspoliittiseen päätöksente-
koon komitea on myös puuttunut ko
rostaen parlamentin vastuun lisäämis
tä. Nythän eduskunnan ylimääräinen 
puolustusasiainvaliokunta ei puutu 
lainkaan puolustuspoliittisesti ik.enties 
merkittävimpään kysymykseen, bud
jettiin. Tämä asia käsitellään valtio
varainvaliokunnan .puolustusasiainja
ostossa varsinaisen puolustusasiainva
liokunnan käsitellessä vain kaikki 
muut lainsäädäntöön liittyvät kysy
mykset. Komitea esittää valiokuntalai
toksen muuttamista siten, että puolus
tusasiainvaliokunta yhdistettäisiin ul-

koasiainvaliokuntaan u1ko- ja puolus
tusasiainvaliokunnaksi. Tämän ohella 
komitea esittää myös tutkittavaksi 
mahdollisuudet muuttaa budjettisään
nöksiä siten, että voitaisiin hyväksyä 
useampivuotisia kokonaisohjelmia. 

Mietinnön toteutumisesta käytännös
sä on ehditty esittää jo monenlaisia 
arvioita, pessimistisiä ja optimistia. 
Hyvänä lähtökohtana on kuitenkin pi
dettävä sitä, että vuoden 1972 tulo- ja 

menoarvioon on sisällytetty komitean 
suosituksen mukainen 25 mmk:n lisäys 
perushankintamäärärahoihin. Mitenkä 
materiaalisen kehittämisen ohjelma to
teutuu jatkossa ja mitenkä käy muiden 
komitean esittämien suositusten, sen 
näyttää tulevaisuus. Joka tapauksessa 
jo nyt, kesällä 1972, monet mietinnön 
sisältämät esitykset ovat valmistelta
vina toteuttamista varten eri virka
miesportaissa. 

Säkylän Sotilaskotiybdistys ry 
Huovinrinne 
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Oppilas T Valkjärvi 

ALIUPSEERI KOULUN 
OPPILAS KUNTIEN 
TOIMINTA 
ENNEN JA NYT 

AuK:n oppilaskunnan sääntöjen 2 § 
määrittelee oppilaskunnan tarkoituk
sen olevan: 

- Tehdä tunnetuksi aliupseerin 
ammatti muiden sotakoulujen, si
viilihenkilöiden ja -yhteisöjen 
keskuudessa. 

- Kehittää ja ylläpitää Jasemssaan 
sotapalveluksen vaatimuksia ja 
henkeä vastaavaa toveruutta, 
yhteenkuuluvaisuutta ja oikeata 
isänmaallista henkeä. 

- Edistää jäsenissään yleistä ja so
tilaallista kehitystä. 

- Antaa jäsenilleen tilaisuus miE:
luisaan ja hyödylliseen ajanviet
toon ja keskinäiseen kanssakäy
miseen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Op
pilaskunta 

- järjestää yleisiä valistus- ja juh
latilaisuuksia 

- järjestää viihdeiltoja paikallisissa 
laitoksissa 

.:_ lähettää edustajansa sotakoulu
jen ja siviiliyhteisöjen juhla- ja 
urheilutilaisuuksiin, sekä kutsuu 
heidän edustajansa Oppilaskun
nan vastaaviin tilaisuuksiin 

- tekee retkeily- ja tutustumismat
koja 

- järjestää urheilu- ym kilpailuja. 
Koska ·oppilaskunta ei oie mikään 

työtaistelujärjestö, on sen toiminta 
keskittynyt oppilaiden viihtyvyyden, 
vapaa-ajanvieton ja pr-toiminnan 

aloille. Nykyisen alati muuttuvan yh
teiskunnan osallistuvuus heijastuu 
myös oppilaskuntien toiminnoissa. Voi
daan selvästi havaita, että toiminta on 
vuosi vuodelta monipuolistunut ja 
tuottanut enemmän tuloksia. Erityises
ti on korostettava Peruskurssi 27:n 
(PK-27) aktiivisuutta oppilaskuntien 
toiminnan herättäjänä monivuotisesta 
unestaan. Toiminnan tuloksellisuus 
heijastuu aina nykyisiin kursseihin ja 
niiden toimintåan saakka. 

Oppilaskuntien valvojina ovat toi
mineet yleisen käytännön mukaan ku
raattorit, joiden aktiivisuudella ja asi
antuntemuksella on myös osuutensa 
toiminnassa. Kauimmin vaikuttaneista 
kuraattoreista mainittakoon ylil (kapt) 
R Nurminen; ylil (kapt evp) J Nissi
nen, sekä kahden viimeisen kurssin ai
kana ylil P Hämäläinen. Heidän anta
mansa henkilökohtainen tuki ja aktii
visuus ovat kunnioitettavalla tavalla 
vaikuttaneet oppilaskunnan toiminnan 
kohoamiseen nykyiseen muotoonsa . 

PK-17 oppilaskunnan tiedetään otta
neen kummitytökseen okers (yliv) 
U Kaurasen Anne tytön, joka on edel
leen oppilaskunnan kummityttö, kun
nes täyttää 21 vuotta. Oppilaskunta on 
tukenut kummityttöään opiskelussa ja 
kutsunut eri juhlatilaisuuksiin. , 

Vanhimmat arkistoidut säännöt ja 
.toimintakertomus ovat PK-18 ajalta. 

Säännöt ovat olleet pohjana myö
hemmille tarkistetuille ja muutetuille 
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säännöille. Alkuvaiheessa toiminta on 
koostunut urheilutilaisuuksista ja 
muutamista huvitilaisuuksista. Tuol
loin ei toimintaan ole sisältynyt lähen
tymistä siviilioppilaitoksia ja yleensä 
tavallista kadunmiestä kohtaan. 

Oppilaskuntien toiminnoissa on seu
rannut kirjoittamattomia aikoja aina 
PK-20 toimintaan asti. Sitten on ollut 
havaittavissa huomattavaa vilkastu-
mista. Uutena toimintamuotona ovat 
tulleet erilaiset opintomatkat mm 
polkupyörämarssi Kärnäkosken-Par
takosken vanhoille taistelupaikoille ja 
retki Au-liiton lomakotiin Rauhanlin
naan. Oppilaiden käyttäytymiseen liit
tyen on kurssi perustanut kurinpito
toimikunnan. Toimikunnan puheenjoh
taja on ollut samalla perinteiden isä, 
joka esiintyi oppilaiden ens1yossa 
pahvihaarniskoin ja puumiekoin. 
Järjestyshäiriöihin ei kuitenkaan ole 
tarvinnut puuttua. Urheilutoiminta on 
edelleen ollut vilkasta ja muodostanut 
toiminnan näkyvimmän osan. Huviti
laisuudet eivät tuolloin olleet vielä saa
neet suurempaa jalansijaa opilaiden 
viihdyttäjänä. 

Seuraavan kerran asiakirjat kerto
vat vasta kurssi 25:n toiminnasta. Hu
vitilaisuuksien määrä on kasvanut 
huomattavasti edellisiin kursseihin 
nähden. Kurssin oma orkesteri on suo
rittanut vierailuja ulkopuolisiin juh
liin ja näin on orkesterin myötä pr
toiminta virinnyt siviilise~torille. Ur
heilu on muodostanut edelleen näky
vimmän osan toiminnasta, josta mai
nittakoon "Ison ympyrän" viestin voit
to. Kurssin toiminnassa oli jo havait
tavissa toiminnan tarmoa ja suunni
,telmallisuutta. 

PK-26:n aikana toiminta sai lisää 
vauhtia. Tällöin perustettiin hengelli
nen toimikunta, jonka toiminta on 
alusta lähtien ollut vilkasta. Erikoisuu-

tena oli myös autourheilun ottaminen 
mukaan St-ajojen muodossa toimin• 
taan. Huvitoimikunnan osuus on pysy 
nyt edelleen samanlaisena edellisiin 
oppilaskuntiin nähden. Kurssi on myÖI 
järjestänyt lomakuljetuksia viikonlop 
puisin. PK-27 laajentaessa vielä toi 
mintaansa se loi lopullisesti ne toimin 
nan suuntaviivat, joita myöhemmät 
kurssit ovat pitäneet runkona toimin• 
nalleen. 

Toiminnasta mainittakoon: 
- sääntöjen uudistus 
- organisaation uudelleenjärjestely 
- pr-toiminnan vilkastuminen pai• 

kallisten oppilaskuntien kanssa 
- yhteistoiminta KadK:n oppilas• 

kunnan kanssa urheilun ja vie• 
railujen muodossa 

- viihdeohjelmat radiossa 
- perushankintoina orkesterin rum-

mut ja oma puhelin. 

Oppilaskunta otti edesmenneen ylik 
Laarin Ossi-pojan kummipojakseen. 
Oppilaskunta on samoin tukenut Os· 
sin koulunkäyntiä ja kutsunut hänet 
järjestämiinsä juhlatilaisuuksiin. Kun· 
nia vilkkaasta ja mielekkäästä toimin
nasta lankeaa kuraattorille ylil (kapt 
evp) J Nissiselle ja oppilaskunnan vi
reälle hallitukselle. 

PK-28:n oppilaskunta jatkoi edelll
sen kurssin toiminnan pohjalta aktii
visesti. 

PK-29:n oppilaskunta uudisti perin
neyön menen luomalla Suomen sodan 
,sankareista vääpeli Rothista ja korp
raali Spoofista oppilaskunnan perin
nehenkilöt. Heille valmistettiin Suo
men sodan aikaiset puvut, jotka teki 
rva Ahokas. Kurssi osallistui opi9keli• 
jalehti Stressin julkaisutoimintaan 80· 

tilasaiheisilla kirjoituksilla ja lehden 
järjestämään vapunpäivän juoksuun. 

Kurssien talousarviot ovat nousseet 
lähes 10.000 mk:aan. Nykyisen PK-30:n 

AuK:n perinnehenkilöt Ruoveden sis
sit, vääpeli Roth ja korpraali Spoof 

oppilaskunnan toiminta on erityisesti 
ollut aikaisempien toimintamuotojen 
lisäksi AuK:n ja au:n ammattien tun
netuksitekemistä positiivisessa hen
gessä. 

Oppilaskunnan toimintaa PK-30:n I 
jaksolla: 

PK-29 111 jakson oppilaskunta jär
jesti perinneyön, jolloin vääpeli Roth 
ja korpraali Spoof hyväksyivät uudet 
oppilaat oppilaskunnan täysivaltaisik
si jäseniksi. Urheilutoimikunta järjesti 
ilmakivääriammuntakilpailut, joukku
eiden väliset lentopallo-ottelut, st-ajot, 
PK-29 oppilaskuntaa vastaan purura
taviestin, sekä osallistui "Ison Ympy
rän" viestiin Haminassa ja KadK:n 

Peruskurssi 30:n oppilaskunnan. halli
tus 

vierailun yhteydessä pidettyihin maas
tojuoksu- ja uintiviestikilpailuihin. 

Huvitoimikunnan toiminta oli kaik
kein näkyvintä. Perinteellisten kolmen 
osastoillan lisäksi toimikunta suoritti 
ohjelmavierailuja mm Rauhan sairaa
laan, Konnunsuon vankilaan, sotainva
lidien pikkujouluun ja reserviläisjär
jestöjen tilaisuuksiin, sekä lukuisiin 
pienempiin juhlatilaisuuksiin. Oppilas
kunnan orkesteri esiintyi useissa eri 
tanssitilaisuuksissa. 

Hengellinen toimikunta järjesti 
kirkkoillan sekä yhteisiä iltahartauk
sia sotpast Hyvärisen ja paikallisen 
seurakunnan työntekijöiden avustama
na. Toimikunta hankki oppilaille vir
sikirjat varustettuna AuK:n tunnuk
sella. Perinne- ja kurinpitotoimikunta 
vastasi osastoiltojen järjestelyistä. Op
pilaiden käyttäytymiseen ei ole ,tarvin
nut puuttua. 

Oppilaskunta osallistui syksyllä 70 
teemailtaan yhdessä KadK:n ja RUK:n 
sekä LjK:n kanssa. Tilaisuuteen osal
listui tuhansia opiskelijoita ja sen huo
mioivat suurimmat päivälehdet posi
tiiviseksi kokeiluksi. 

Perushankintoina oppilaskunta 
hankki bassokitaran. I jakson toiminta 
päättyi juhlasalissa pidettyyn pikku
jouluun. 

Toimintaa PK-30:n II jaksolla: 
Vääpeli Roth ja korpraali Spoof hy

väksyivät uudet oppilaat oppilaskun
nan täysivaltaiseksi jäseniksi perinne
yönä heti kurssin alussa. 

Urheilutoimikunta järjesti perinteel
lisen lentopallo-ottelun joukkueiden 
välisenä, haasteotteluita kaupungin eri 
seuroja vastaan, koripallo-ottelut hen
kilökuntaa sekä komppanioiden par
haita yhdistelmiä vastaan, ilmakivää
riammunnat ja st-ajot. Oppilaskunnan 
ampujat osallistuivat Au-liiton kotira
ta-ammuntoihin, sekä Säkylässä pidet-
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Oppilaskunnan voittoisa lentopallo
joukkue 

tyihin Au-Iiiton ampumamestaruuskil
·pailuihin menestyen hyvin. Ampuma
hiihtäjät osallistuivat Hämeenlinnassa 
pidettyihin Au-liiton ampumamesta
ruuskilpailuihin. Hiihtäjät osallistuivat 
Au-liiton talvimestaruuskilpailuihin. 

Hengellinen toimikunta järjesti 
kirkkoillan, johon osalli.stui ilahdutta
van paljon siviilihenkilöitä. Illassa 
esiintyivät Mikkelin srk:n nuoret kap
teeni Hakalan johdolla. Tilaisuudessa 
kannettu kolehti kerättiin kehitysvam
maisten lasten lastenkodin rakentamis
ta varten Pieksämäelle. Oppilaskun
nan jäseniä osalUstui Säkylässä pide
tyille hengellisille päiville. Iltahar
tauksiin on edelleen kiinnitetty pää
huomio ja uutena kokeiluna on pidet
ty iltahartauksia •keskusradion väli
tyksellä. Kokeilu onnistui erinomai
sesti päättäen oppilaan raskaan päivän 
Herran pyhällä sanalla. . 

Perinnetoimikunta on edelleen va
kuuttavalla olemuksellaan huolehtinut 
huvitilaisuuksien järjestelyistä, eikä 
sen ole tarvinnut puuttua järjestys
häiriöihin. Huvitoimikunta järjesti ta-
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vanmukaiset osastoillat, ja puolijak
son tanssiaiset. Pr-vierailuja tehtiin 
Taipalsaaren ja Rauhan mielisairaaloi
hin, Konnunsuon vankilaan, sekä va
ruskunnan sotilaskodissa pidettyyn 
ohjelmailtaan varusmiehille. 

Oppilaskunnan orkesteri on vierail
lut useissa eri tilaisuuksissa ja tah
ditellut oppilaiden marssiharjoituk
sissa. 

Uutena kerhona oppilas Askola jär
jesti urheilusukeltajakerhon. Oppilas 
Suomalainen veti laskuvarjohyppyker
hoa ja osa oppilaista osallistui varus
kunnan judokerhoon. Oppilaskunta 
suoritti tutustumisvierailun Karjalan 
oluttehtaalle. 

Perushankintoina oppilaskunta 
hankki lisäpuhelimen, sekä kauan kai
vatut orkesterinvahvistimet. 

Oppilaskunnan liikevaihto oli vähän 
yli 15000 mk. 

On valitettavaa, että aikaisempien 
kurssien oppilaskuntien toiminnasta on 
niin vähän toimintakertomuksia talles
,sa, sillä olisi mielenkiintoista tehdä 
analyysi, miten eri aikoina on ollut 
mahdollista toimia ja miten on toimit
tu. Moni, nyt jo vanha aliupseeri on 
saanut varmaankin ensimmäisen kos
ketuksensa järjestötyöhön oppilaskun
tansa toiminnassa, josta myöhemmin 
on varmasti ollut hyötyä ,toimiessaan 
kerhonsa eri tehtävissä. 

Viiden viimeisen :ktfrssin oppi-
i': 

laskuntien puheenjohtajina ovat toimi-
neet seuraavat oppilaat: PK-25 K Piip
pola, PK-26 R Kivistö, PK-27 ~ V Ma
linen, PK-28 M Kauppi, PK-29 P Kuk
k.o ja PK-30 T Va1kjärvi. 

Perinteellisesti oppilaskunnat ovat 
toimittaneet kurssijulkaisun, hankki
neet kurssisormuksia ja -puukkoja. 
Kurssit ovat istuttaneet koulun alueel
le kuusipuun, joista: on muodostunut 
kaunis puistikko. 

pistäytymään 
toimimme oppaanasi kaupungissa 
sekä yhdentoista kunnan alueella. 

m 
~ 
olemaan 

mikkelin matkailu oy_ 
Hallituskatu 3 a 
puhelin 13938 

l 

oin yrittäjiä. 
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LOMA.KOTI • 

fi~TEENK1\6J\11( 

"" (Entinen Kymöläkoti) 
on avattu täysin uusittuna 

LOMA- JA VIRKISTYSKOTINA 
LOMAKOTI SATEENKAARI sijaitsee 
keskellä luontoa, mutta kuitenkin lä
hellä kaupunkia - vain kävelymatka 
Mikkelistä - Vuolingolla. 

Tarjoamme Teille: 
• Savi- ja vesihoitoja sekä erilaisia 

kylpyjä ja hierontaa. 
• Alppiaurinkoa ja lämpöhoitoa 
• Kasvo- ja jalkahoitoja 
• Hyvän saunan ja tilaisuuden uin

tiin, talvella avannossakin 
• Erinomaiset hiihtoladut talvella ja 

viehättävät retkeilypolut kesällä 
vaihtelevassa maastossa. 

• _Majoituksen ja ruokailun. 

LOMAKOTI SATEENKAARI 
Puh. Mikkeli 11 168 

1-
RAVINTOLA 

a nz i n GRILLI 
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Porrassalmenkatu 10 

ITSEPALVELURAVINTOLA 

TÄYDET OIKEUDET 

HOTELLI NUIJAMIES 

Porrassalmenk. 21 
P. 14111 

* 
RITV ALAN MATKAKOTI 

Annilanranta 
P. 13820 

TERVETULOA 
Mikkelissä 

virkistäytymöön 
baareissamme 

JÄÄTELÖBAARI 
PUISTOBAARI 
MIKKELIN OSUUSMEIJERI 

KAHVERI 
Keskeisellä palkalla torin varrella. 
Hyvä ruokailu- ja kahvipaikka. Tilaa 
yli 200 h. B-oikeudet. . Rautaiset tans
sit: tiist., perj. ja lauant. Tule ja tu
tustu - viihdytl 

RAV. KAHVERI 

Porrassalmenk. 23 Mii p. 13 382 

HOTELLI-RAVINTOLA KALEVA 

Hallituskatu 5 
P. 14500 

* 
MÄNTY MOTELLI 

P. Karankamäki 101 

Leppoisaa loniaseutua 

JUVA 
Piällysmiesten 
pitäjä 

~ SULKAVA 

PAUNOLANMÄEN 
TÄYSI HOITOLA 

Rantasalmella 

Lomia, viikonloppuja 

kokouksia läpi vuo

den. 

Tied. ja til. os. 

58920 Kolkontaipale 

Puh. Tuusmäki 4 

- VIIHTYISÄT LEIRINTÄALUEET 

LOMAMOKKEINEEN 

- MUKAVAA MAALAISLOMA

MAJOITUSTA JA -RUOKAILUA 

- AJANMUKAISIA MATKAILU

PALVELUKSIA 

- KAUNIITA JÄRVIMAISEMIA 

KALASTUSMAHDOLLI

SUUKSINEEN 

- HYVÄT LIIKENNEYHTEYDET 

"Käökeepä kylässä ja sommoo 
lommoo!" 

Joka kolmas suomalainen 
on valinnut ATRIA-makka-
ran. 

Tehkää Tekin kuten suurin 
osa on jo tehnyt - valit
kaa ATRIA-makkara! 

Ka1Japo1ttl 
MIKKELI-LAPPEENRANTA 

JYVÄSKYLÄ - KORIA 

165 



166 

a mukavammin 
O sähköllä 

MITÄ ETUJA 
TÄYSSÄHKÖISTYS 
TARJOAA? 

Täyssähkölstettyyn taloon kuuluu automaattinen vaivaton lämmitysmuoto - sähkö
lämmitys - Jonka asentamiskustannukset ovat kilpailukykyiset. Sähkölämmltys 
ei aiheuta nokea, savua, tuhkaa eikä multa palamisjätteitä. 

Täyssähkölstetty talo saa kaiken sähkön edullisesti. Lämmitys, valaistus ja kodin
koneiden käyttö tulee edulliseksi sovellettavan erikoistariffin ansiosta. 

Myös vanhan lämmitysjärjestelmän uusimisessa sähkölämmitys tarjoaa yksinker
taisen ja halvan vaihtoehdon. 

Automaattinen sähkölämmitys pitää kesämökin lämpimänä ohjelmoidusti esim. 
viikkokellon avulla. Kesämökin sähkölämmltys "jatkaa" kesää. 

S U U R-S AVO N S Ä H KO OY 
MIKKELI 

Kuopion Liikenne 
Kuopio 

Varkaus 

JOUKKO-OSASTOT KERTOVAT 

POHJAN PRIKAATI 

Pohjan Prika:atissa vuosi 1971 alkoi 
komentajan vaihdoksena. Eversti Leo 
Sar e s s a 1 o luovutti 9. 1. pdkaatin 
komentajan tehtävät eversti Eero 
E r ä s a a r e 11 e. 

Historiallinen merkkitapaus oli pri
kaatin siirtyminen moottoroituun ai
kakauteen ja suomalaisia sotilaita vuo
sisatoja palvelleen sitkeän ja uskolli
sen hevosen väistyminen tekniikan 
tieltä. Koko prikaati otti 8. 2. Hiukka
vaaran viimeisten hevosten ohimarssin 
vastaan 30-vuotisen sodan marssin soi
dessa, 

Hevosten tilalle prikaati sai Terra
traktorit. Ajoneuvoj,en saanti on vas
ta puolet asiasta pyrittäessä koulutta
maan joukosta nopea taisteluyksikkö. 
Kuljettajakoulutuksen lisäksi aloi
tettiin koko kantahen.kilöstön tiivis 
koulutus, jonka tavoiteena oli mootto
riaj-0neuvojen käytön hallitseminen 
marsseilla ja suomalaisessa maastossa 
tuisteluolosuhteissa. Tavoitetta ei saa
vuteta hetkessä, koska kyseessä on ta
vallaan kokonaan uuden ajatteluta
van iskostaminen kantahenkilökun
taan. 

Käden puristus ja komentaja on vaih
tunut. Ev Leo Saressalo luovutti pri

kaatin ev Eero Eräsaarelle. 

Kevään tullessa edellämainittuun 
koulutukseen liitettiin tehostettu pol
kt11Pyöräkoulutus tavoitteena kärki
joukkueen ja -komppanian nopea, rä
jähtävä isku. 

Toukokuun lopulla marsseilla Sar
riojärven ampumaleirille ja takaisin 
,sekä seuranneessa varuskuntasotahar
joituksessa olivat talven ja kevään 
koulutustulokset jo nähtävissä. Tais
telutoiminta polkupyörillä ja mootto
riaj,oneuvojen käyttö alettiin hallita, 
vaikka virheitä luonnollisesti vielä 
esiintyi. 

Prikaatin 15. 6. saapumiserä suoritti 
maakuntamarssin Raaheen 31. 7.-1. 8. 
Marssin aikana alokkaista tehtiin sota
miehiä Raahen kauppatorilla pidetys
sä valatilaisuudessa. Prikaati sai erit
täin lämpimän vastaanoton raahelaisil
ta ja koko kaupunki tuntui olevan 
kiinnostunut vierailusta. 

Urheilun alalla prikaati menestyi 
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Hiukkavaaran viimeisten hevosten ohimarssi 8. 2. 1971. 

erinomaisesti talven hiihtokilpailuissa. 
Sotilasläänin yleismei;taruuden lisäksi 
prikaati saavutti Puolustusvoimain 
mestaruuskisoissa varusmiesten 3 x 10 
km viestihiihdossa toisen sijan ja yleis
mestaruudesta kamppailtaes·sa kol
mannen sijan. Henkilökohtaisessa kil
pailussa alikersantti Eljas Nygård 
voitti varusmiesten 15 km maastohiih
don mestaruuden. 

Jalkaväen Säätiön plaketeilla on 
palkittu seuraavat varusmiehet: 

16. 2. 70 saapumiserä 
u,pskok Markku Kalervo Pitkä
mäki 
kers Antti Olavi S i 1 ta ko s k i 

15. 6. 70 saapumiserä 
upskok Juha Paavo R i s t e 1 i 
kers Pekka Esko Ilmari Niin i mä
ki 

15. 10. 70 saapumiserä 
upskok Jorma Tapio Loikkanen 
kers Veikko Y 1 i 1 e h t o 

Kuopion Osuusmei,ieri 
Kuopio 
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KAINUUN PRI KAATI 

Kainuun Prfäaatissa vaihtui 1. 9. 1971 
komentaja eversti E T Koivisto n 
ryhtyessä hoitamaan tehtäviään. Enti
nen komentaja, eversti T Olavi Lehti 
siirtyi sotilasasiamieheksi. 

Prikaatissa on vieraillut lukuisia ul
komaisia sotilas- ja siviilihenkilöitä, 
joista mainittakoon Ruotsin Puolustus
voimain komentaja, kenraali S S y n -
ne r g r en 16. 3. 1971 sekä Ruotsin 
Puolustusvoimain ra-organisaation ke
hittämistä tutkiva komitea 24. 8. 1972. 
Lisäksi ovat lähikuntien valtuustot tu
tustuneet joukko-osastoomme. 

Kainuun Prikaati on edelleen avus
tanut kainuulaisia sotainvalideja sa
donkorjuussa n 1800 miestyöpäivää. 
Kajaanin kaupungin alueille on tehty 
200 miehen voimin metsämarssi. 

kainuun Prikaati 

Kainuun P rikaatin organisaatio. 

Edessä uusi komentaja ev E T Koivisto 
ja takana entinen ev T Olavi Lehti. 

Puolustusvoimain talvimestaruuskil
pailujen järjestely on vaatinut teho
kasta koulutusaikaa, samoin kuin lu
kuisten työvoima-apusopimasten täyt
täminenkin. 

Hoikanportin ampumaradan valmis
tuttua on ampumakoulutus saatu ver
rattain tehokkaaksi. Taisteluammun
toja varten sai prikaati Saab:n radio
ohjattavan maalilaitteiston. 

2.Komppaniasta on muodostettu sis
sikomppania ja vastaavasti RAuK:ssa 
yhdessä joukkueessa annetaan sissi
ryhmänj oh taj akoulu tus. 

Kainuun Prikaati on osallistunut 
lukuisten kertausharjoitusjoukkojen 
koulutukseen mm Pielavedellä, Kiuru
vedellä ja Kuhmossa. 
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PORIN PRIKAATI 

Vuodet 1970-71 ovat olleet Porin 
Prikaatissa tiiviin varusmies- ja re
serviläiskouluituksen aikaa. Leimaa an
tavana piirteenä vuodet1le 1970 oli se, 
että prikaatin komentaja vaihtui sinä 
vuonna kaksi kertaa. Aikaisempien 
vuosien ,tapaan eräärt korkean tason 
vierailut ovat värittäneet porilaisten 
arkipäivää. 

Varusmieskoul utuksen h uipentu-
mana kullekin saapumiserähle on pi
detty ennen kotiuttamista sotaharjoitus 
Lisäksi prikaaiti on osaUistunut vuon
na 1970 Etelä-Suomen sotaharjoituk
seen ja v 1971 Pohjanmaan sotahar
j,oitukseen. Edelleen pri:kaati on kum
panakin viime vuonna saanut tilaisuu
den olla mukana Taistelukoulun kap
teenikmssin joh tamisharj oituksessa, 
jolloin ,prikaatista osallistunut patal
joona on ollut tilaisuudessa saada erin
omaista koulutusta. Lähes kaikkiin 
prikaa,tin sotaharjoituksiin on liitty
nyt ,tavalla tai .toisella reserviläisten 
koulutus. 

Porin Prikaaitissa on tapahtunut seu-
raavat komentajavaihdokset 
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4. 4. 1970 nimitettiin eversti E 
Setälä kenraalimajurin virkaan, 
jolloin hän luovutti komentajan 
.tehtävät ev H Krogerukselle 
4. 9. 1970 ev H Krogerus nimi
ltettiin kenraailimajurin virkaan 
ja hän luovutti tehtävät evl T 

Prikaatin komentaja ev T Sutela. 

Sutelalle, joka ylennettiin evers
tiksi 18. 9. 1970 

Prikaatiin on suoritettu runsaasti 
vierailuja, joista mainittakoon 17.-19. 6 
1970 ollurt sveitsiläisten eversti M 
Meyerin ja everstiluutnantti F Leu
qingerin vierailu sekä 20. 8. 1971 Rans
kan puolustusministeri Michel Deb
ren seuruineen suorittama tutustumis
käynti Porin Prikaa.tiin Suomen vie
raHun aikana. 

KoulutusolosuhteisHn on kahden vii
me vuoden aikana suurimman muu
toksen tuonut hevoskannan tuntuva 
vähentyminen. Vuonna 1970 pääosa he-

Osa puolustusministeri Debren ja Ges
trinin seurueesta tutustumiskäynnin 

aikana Porin P rikaatissa 20.8.1971. 

vosista korvattiin terra-traktoreilla ja 
,loputkin hevoset poistuvat kun .trak
toreita saadaan lisää. 

Erikoisena ·JcoulutustapahtUJmana 
voidaan mainita, että III/70- saapu
miserästä lähtien Porin Prikaruti kou
luttaa Satakunnan Lennoston Hävittä
jälentolaivue 21:n alokkaait peruskou
lutuskauden ajan, 

Urhei:lussa vuonna 1970 porilaisilla 
oli parempi ·menestys kuin vuotta 
myöhemmin. Tällöin voitettiin "Presi
denrtti Kyösti Kallion Malja" ja "Puo
lustusvoimain yleisurheilumestaruus
kilpailuj en y leismestaruuskier.topal
kin to". 

Vuoden 1970 henkHökohtaisista pv:n 
mestaruuksista mainittakoon 

ampumahiihdon ja sotilaskolmi
ottelun voittaja ylik E Saira 
4000 m:n maastojuoksun voittaja 
stm Mar,tti Kiilholma. 

Vuoden 1971 henkilökohtaisen pv:n 
mestaruuden saavutti upskok Risto 
Nuuros varusmiesten suunnistuksessa. 

Jalkaväen Säätiön plaketilla varus
miespalveluksen erinomaisesta suorit
,tamisesta on palkirttu seuraavat pori
laiset 

III/68-saapumiserä 
vänr Seppo Oskari H a k k a
r aine n 
kers Viljo Rainer L ehto n en 

I/69-,saapumiserä 
vänr Reijo Yrjö L u oma 
kers Erkki Kalervo Ranta
ne n 

II/69-saapumiserä 
vänr Ilpo Johannes P e I a n.te
r i 
kers Toimi Uuras Ra j a 1 u o m a 

III/69-saapumiserä 
vänr Heikki Pellervo K a a p p i
n en 
kers Eero Viktor H i e k k a 

I/70-saapumiserä 
vänr Ilmo Juho Kullervo 
Marttila 
kers Antti Olavi K e s k i n e n 

II/70-saapumiserä 
vänr Kari Mikael S u 1 k k o 
ikers Reijo Juhani Tupa 1 a 

III/70-saapumiserä 
vänr Hannu Yrjö L a .t v a j ä r
v i 
kers Raimo Antero L i n j a-a h o 

Kuopion Kultaseppä Oy 
Kuopio 

Niiralankatu 13 
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NYLANDS BRIGAD 

Den mest iögonenfallande byggan
den vid brigaden är den nya Reserv
underofficersskolan. Tack vare denna 
byggnad, ,som är en av Finlands mo
dernaste i sitt slag kan omkring 200 
elever utbildas under förhållanden 
som motsvarar tidens krav. 

Under år 1971 har Förbundet Svens
ka FinlandsfriviUiga besök i Drags
vik, bygdemarschen och försvarsmakt
ens skyttemästerskap utgjort de mest 
beaktansvärda händelserna vid briga
den. 

Aren 1942-1944 existerade det 
Svenska Frivilligkompaniet såsom ett 
avdel.Jt kompani understäl1t första ba
taljonen JR 13 med överste Runo 
Wiberg ,som regementschef och till en 
början örverstelöjltnanten greve Carl 

Minnestenen över svenska frivillig
kompaniet. 
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Brigadkommendören överste Raunio 
överräcker Siikajoki korset med svärd 
och diplom åt överste A Grafström. 

Bonde som bataljonschef. Detta var 
det enda rikssvenska frivilligförban
det inom den finländska armen. Den 
minnessten, som avtäcktes i Dragsvik 
under besöket utgör den sista länken 
i den kedja av minnesmärken, som 
rests efter de svenska friviHiga. Tidi
gare har minnesmärken avitäckits i 
Rovaniemi år 1964 och i Hängö år 
1967. Veteranerna uttyckte sin belå't
enhet över att Nyland Brigad blivit 
,traditionsbevararen och att denna bri
gad fostrar söner från svenskbygderna. 

En dryg månad efter svenskarnas 
besök företog första bataljonen en 10. 
dagar lång cykelmarsch genom svens
ka österbotten. Som Iedare för denna 
pr-marsch fungerade överntelöj'tnant 
RW Stewen. Till denna bataljon hör 
först·a kompanielt, andra kompaniet 
och panssarvärnskompaniet. Från 
Gamlakarleby i norr till Sideby i 
söder cyklade enhe/terna med en dags
marsch på mellan 40 och 80 km. TiU 
dagsprogrammet hörde förutom krans
medläggning vid krigargravar och upp
vaMningar även stridwppvisningar. 
Under marschen svor 130 rekryter fa
neden. 

Detta skedde i Sideby, den sista 
etappen före återfärden till Dragsvik. 

Tack vare atJt bygdemarschen i alla 
avseenden blev lyckad kommer lik
nande marscher antagligen även att 
ordnas i framtiden. · 

Den 23-25. 8. ekade skoitten 1På 
Baggby skjutbana och i Syndalen där 
beväringar respektive stampersonal 
kämpade om armemästerskapet i skyt
,te. För de prakti.ska arrangemangen 
svarade Reservunderofficersskolan. I 
tävlingen mellan enheterna kom Ny
lands Brigad på tionde plats. 

Brigadens f()tbollslag erövrade i år 
länsmästerskapet och kvaHficerade sig 

till finalen i Rovaniemi. Där blev laget 
dock utslaget och placerade sig på 
fjärde plats, 

Armemästerkapen i orientering gick 
denna gång av stapeln i Niinisalo. 
I beväringsklassen 8. 9. km ,tog briga
den andra respektive tredje placering 
genom sld S Forsström och sld H 
Randström. I lagtävlingen placerade 
sig brigaden på andra plats. Ä ven 
paltru11tävlingen gick än väntat. Ny
lands' Brigads lag kom nämligen på 
sjätte plats viilket med .tanke på det 
stora deltagarantalet måste anses vara 
en mycket god prestation. 

Lappeenranta 
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KARJALAN PRIKAATI 

Prikaati muutti 

Vuosi 1970 oli merkittävä Karjalan 
Prikaaitin historiaa ajatel1en, sillä 13. 6. 
prikaatin pääosat muuttivat Kouvolas
ta Vekaranjärven varuskunta-alueelle, 
vain Reservialiupseerikoulun huolto
jou:k:koineen jäädessä tilapäisesti Kou
voilaan. 

Tällä hetkellä rakennussuunnitel
masta on valmiina mm kolme kasar
mia, kukin tilavuudeltaan 28 400 .m• ja 
ruokaila 27 000 m•. Kantahenkilökun
nan asuntojen lisäksi valmiina ovat au
tohalli, huoltamo, lämpökeskus ja, va
rusmiessauna AhvenJammen rannalla. 

Valmisteilla ovat mm urheilutalo ja 
sotilaskoti ( väliaikainen on sijoitettu 
ruokalan yhteyteen). 

Harjoittelumaalrtot nykyisessä sijoi
tuspaikassa ovat entisiä huomatta,vas
ti pare!lllmat. Tehokas harjoittelua[ue· 
käsittää noin 1000 ha. · · 

Vierailuja 

V,ekaranjärven varuskunta on viime 
aikoina ollut erittäin suosi1ttu vierailu
kohde. 6. 5. 1971 variiskunnallii oli kun
nia vastaanottaa .Ruotsin ·ja: Suomen 
puolustusministerit Sven Andersson ja 
Kristian Gestrin. Samana päivänä vie
tettiin KarPr:n 14. vuosipäivää, joka 
lisäsi vierailun puitteiden juhlavuurtta. 
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Muuton yhteydessä oli useita seppe
leenlaskutilaisuuksia. Tässä ollaan 
Tuohikotin sankarihaudalla, jossa ma
juri Mustonen piti puheen ja laski sep
peleen seurassaan kapteeni Mustonen 

ja yliluutnantti Alanen. 

17.6.1971 puolustusvoimain komen
taja kenraali K O Leinonen vieraHi en
simmäistä kertaa Vekaranjärvellä. 
Hän tutustui mm rakenteilla olevaan 
kuntotaloon, kasarmeihin, asun1toalu
eeseen ja ampumaratoihin. Varuskun
nan ruokalassa pitämässään kantahen
kilökunnan puhuttelussa hän mainitsi, 
että Vekaranjärvellä on hyvät mah
dollisvudet tulla maan parhaaksi va
ruskunna,ksi, kun eräät syrjäisestä si
jainnista johtuvat puutteet saadaan 
poistettua. 

Ruotsin ja Suomen puolustusministerit 
S Andersson ja K Gestrin sekä prikaa

tin komentaja 6. 5. -71. 

Muista huomattavimmista vieraili
joista mainittakoon seuraavat: 

Ruotsin ja Romanian sotilasasiamie
het Ake Ljunger ja Nichola,s M.ondache. 
Mikkelin hiippakunnan piispa Osmo 
Alaja ja kenttäpiispa Yrjö Massa. 
Maaherrat Esko Peltonen ja Erik 
Wesström. Unkarilainen kuoro nimel
tään Bartok Bela Egy. 

Komentajan vaihdos 

Karjailan Prikaati sai uuden komen
tajan 17.9.1971. Entinen komentaja 
eversti Sakari Rusaima siirtyi Tuusu
laan Taistelukoulun johtajaksi ja hänen 
tilaHeen astui evergti Kauko Kalevi 
Kuismanen Lapin Jääkäripatalcjoonas
ta. Juhlallista vaihtoparaatia oli tullut 
seuraamaan runsas kutsuvieraiden 
joukko, johle prikaati tarjosi päiväUi
sen juhlallisen vaihtoparaatin ja ohi
marssin jälkeen. 

Sotaharjoitukset 

Karjalan Prika,ati on kuluneen yli 
vuoden aikana osalli9tunut lukuisiin 
sotaharjoituJk,siin, joista maittavin oli 
vuonna 1970 järjestetty Etelä-Suomen 
syyssotaharjoitus. Sotaan osallistui 
kaikkiaan noin 13 000 miestä, joista 
noin 700 oli reserviläisiä. 

Tammikuussa 1971 Vekaranjärven 
ympäristössä pidettiin Taistelukoulun 
talvisotaharjoitus, jota johti majuri Ei
no Sainio. Heti sitä seuraavalla viikol
la pidettiin KarPr:n vasitaava harjoi
tus, joka oli samalla sekä vanhojen 
loppusota että reserviläisten kerrtaus
sota. 

Toukokuussa 1971 KarPr oli muka
na Sisä-Suomen Sotilasläänin sotahar
joituksessa jossa joukkojen kokonais
vahvuus oli noin 3000 miestä. Tämän 
harjoitulksen yhteydessä prikaati suo
ritti mm hyvin onnistuneen 300 km:n 
polkupyörämarssin. 

Edellisten harjoitusten lisäksi KarPr 
on osallistunut kokonaisuudessaan tai 
osittain lukuisiin pienempiin kahakoi
hin. Yleispiirteenä edellä maini1tuista 
sodista voidaan sanoa, että niissä on 
selvästi tuhlut esille prikaatin va
rusmiesten vahva fyysinen kunto. 

Suhdetoiminta 

Lähirseutujen metsänomistajien suu
reksi tyydytykseksi KarPr on rtehnyt 
sekä vuonna 1970 että 1971 hyviä tu
loksia tuottaneen metsämarssin. Vuon
na 1970 työhön osallistui yli 300 va
rusmiestä sijoituspaikkoina Valkeala, 
Sippola ja Kuusankoski. Vuonna 1971 
marssittiin kahteen ot•teeseen valkea
lassa ja Jaalassa. Tulos: Taimikoita pe
rattiin ja harvennettiin 247 ha, uudis
alaa raivattiin 20 ha ja männyntaimia 
kylvet4iin 3 ha. 

Sotainvalidien hyväksi suoritettiin 
vuonna 1970 kaksi erHlistä tempausta 
6. 10. ja 9. 10. Tempau:kseen osaUistui
vat saapumiserän I/70 sotamiehet ryh
mänjohtajineen. Kohteissa, joita oli yh
teensä 18, aherret4iin mm metsäraiva
uksen, perunannMton, rakennuksien 
peruskorjausten, räjäytysten ja poltto
puiden keruun parissa. 

Suhdetoimintaan kuuluvaksi voi
daan Laskea myös verenluovutustilai
suudet, joita prrkaatissa on järjestetty 
useita. Osanotto niihin on ollut jopa 
niin valtava, että esimerkiksi viime 
kerralla SPR:n henkHökunta ei oHut 
varautunut niin ,suureen luovut-tajien 
joukkoon ja niinpä veren viastaanotto 
jouduttiin lopettamaan kesken kalus
ton puutteessa. 

Urheilu 

Prikaati on edelleen säilyttänyt mai
neensa urheilevana joukko-osai9tona. 
Tästä osoituksena mainittakoon, että 
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KarPr sai vuonna 1971 vastaanottaa 
"Kolmosen Pytyn", joka annetaan So
tilasläänin parhaalle joukko-osastolle 
w-heilussa. 

Vuonna 1970 saavutettiin mm seu
raavia hyviä tuloksia. Olitermannin 
hiihdossa KarPr saavutti kolmannen 
tilan. KSSl:n mestaruuskilpailuissa 
ampumahiihdon voitti kersantti E Hä
mäläinen. Varusmiesten 3 x 10 km 
viestissä KarPr oli toinen. Puolusitus
voimain varusmiesten ampumarmesta
ruuskilpailuissa kersantti K Iivonen 
voitti y1eismestaruuden tuloksella 182. 

Vuoden 1971 parhaista tuloksista 
mainittakoon mm seuraavat: KSSL:n 
hiih tomestaruuskilpail uissa alikersant
ti H Keskitalo voiitti varusmiesten sar
jan. Partioki1pailun KarPr voitti ja oli 
toinen varusmiesten 3 x 10 km vies
•tissä. 

Ammunnassa prikaatin kantahenki
Iökuntaa ovat edelleen ansiokkaasti 
•edustaneet majurit O Eronen ja P It
konen sekä yliluutnantti T Hänninen, 
jotka ovat useissa eri kisoissa korjan
neet nununsä kirkkaimmait mitalit. 
Edelläolevista majuri O Eronen ja yli
luutnantti T Hänninen ovat saaneet 
edustaa puolustuslaitosta CISM:n ki
soissa sekä Suomi-NL-ottelussa. 

176 

Palkitut varusmiehet 

Karjalan Prikaatissa on palkittu an
siokkaasta palveluksesta Jalkaväen 
Säätiön plaketilla seuraavat varusmie
het: 

I/69 saapumiserä 
Vänr Risto A n t t o n e n 
Kers Jorma Hj e 1 t 

II/69 saapumiserä 
Vänr Risto Haarla 
Kers Jouni P i i p p o 

III/69 saaipumiserä 
Vänr Pertti J ä y k k ä 
Kers Hannu Lehtinen 

I/70 saapumiserä 
Vänr Per W i 1 e n i u s 
Kers L J Le h t i n e n 

II/70 saapumiserä 
Vänr Reijo E r o 1 a 
Kers Tuomo H ö il t t ä 

III/70 saapumiserä 
Vänr Juhani Kivistö 
Kers Juha L e v ä n e n: 

- -----------------

SAVON PRIKAATI 

Savon Prikaatissa suoritettiin v. 
1970-1971 UJSe1ta henkilövaihdoksia: 

heinäkuussa 1970 luovutti evl 
E J Koivisto I Pkom:n tehtä
vät evil K Skytälle ja lokakuus
sa ·luovutti maj L Kuusimaa II 
Pkom:n tehtävät evl H Nokka-
1laUe 

-, maaliskuussa 1971 siirtyi esikun
,tapääällikkö evl K Kannas eläk
keelle ja luovutti itehtävä,t evl 

H Nokkalalle 

kesäkuussa 1971 otti II Pkom:n 
tehtävät vastaan maj A Lauri ja 
ev N E Wääänänen luovut.ti pri
kaatin komentajan tehtävät evil 
V RusaseLlle. 

elokuussa 1971 siir4yi huolito
päällikkö maj T Vuorenmaa 
eläkkeelle ja luovutti tehtävät 
maj T Ojalalle. 

Koulutus 

Tiiviinä jatkunut varusmieskoulutus 
huipentui koU!lutuspääUikön huhti
kuussa 1971 suorittamaan koulutustar
kastukseen. Lukuisat erikoishenkilös
töjen ja joukkojen kertausharjoi.tuk
set on viety läpi varusmieskoulutuk
sen rinnaUa. 

Urheilu 

Karkialammelle syksyUä 1970 val
mistunu,tta pururataa on käy,tetty va
rusmiesten liikuntakoulutu:ksen harjoi
tuksiin. Maan parhaimpiin kuwluva ra
ta on .saavuttanut myös lukuisten si
viilien suosion. Erityisen huomion an
saitsee talveUa 1971 lopulliseen kun
,toon valmistunut kuntoura. Uran le
veys ja pohjan tasaisuus mahdollista
vat pariladun avaamisen. Varsinainen 
latutyö suoritetaan prikaatissa valmis
tetuhlla latuhöylällä ja -jyrällä. Em 
laitteita vedetään hankitulla lumi.kel
kalla. Esim 10 km '1adun aukaisu um
pihankeen kestää n 2 t. Latu on tä,1-
löin kilpailukunnos.sa. 

Menetelmän käyttöön oton jälkeen on 
varusmiestyövoima em tehitäviin jää
ny,t vähäiseksi. Uran varrelle on myös 
va,lmistettu vakioampumapaikat. Tal
ven aikana hiihtoradalla järjestettiin 
lukuisia sekä prikaa,tin että siviiliseu
rojen hiihto-, ampumahiihto- ja par
.tiohiihitok1lpailuja. Hiihtoliiton pääval
mentaja Arto Tiainen pitää rataa erit
täin hyvänä. Tunnollinen valmennus 
on viime aikoina tuottanut erikoisen 
hyvän tuloksen urheilun eri laje1ssa ... 

Rovaniemellä 1971 pelatussa puolus
tusvoimain jalkapalloilun loppusarjassa 
voitti SavPr:n joukkue vastustajansa 
maalisuhteen ollessa 15-0. Kuvassa 

mestarit. 
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SavPr voitti puolustusvoimain yleis
mestaruuden 1971. Kenr. 0 Lahti luo
vuttaa Kallion maljan SavPr:n partion-

johtajalle ltn M Sepälle. 

Mm Puolustusvoimain mestaruuden on 
prikaatin joukkue voittanwt seuraavis
sa ,lajeissa 

- varusmiesten viestihiihto v 1970 
ja 1971 
varusmiesten kenttäammunta v 
1970 
varusmiesten kp-ammunta v 1971 

- jalkapalloilun mestaruus V 1971 
- y leismestaruus "Kallion maJ:j a" v 

1971 . 

Lisäksi prikaaiti on yltänyt kärikisi
joille useissa muissa Pv:n ja KSSl:n 
kilpailuissa. 
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Henkiset harrastukset 

Henkisille harrastuksi1le on Savon 
Prikaatissa suotu hyvät harrastusmah
dollisuudet. Jokaiselle saapumiserälle 
järjestetään henkiset kilpailut. Prikaa
tissa on toiminut varusmiesten kuo
ro ja Savon Prikaatin soitinyhtye. Ke
vyen musiikin harrastajat on koottu 
viihdeorkesteriin. Osoituksena saavu
tetusta tasosta on mainittava mm 
SavPr:·ssa toimitettu ja hyvät arvoote
lut saanut Aamukampa -ohjelma ke
vääLlä 1971. Mikkelin Sortilaskotiyhdis
tys on ,tarjonnut 1lukuisia teatteri- ja 
,konser,tti-iltoja varusmiehille. · 

Suhdetoiminta 

Maakunnassa on järjestetty erilaisia 
tilaisuuksia varojen hankkimiseksi. 
Karikiaiammelle rakennettavaa Savon 
Sortilaskappelia var,ten. Prikaati on 
osallistunut useisiin maanpuolustus- ja 
yileisötilaisuuksiin Suur-Savon pnrm 
alueella järjestämällä ikalustonäy,tte
lyiitä, ,taistelunäytöksiä jne. Toiminta 
,tuiee jatkumaan normaaleissa uomis
sa yhä parempien tuloksien saavutlta
miseksi. 

TYYLIN 

TEKEE 

PANSSARIVAUNU
PATALJOONA 

Maamme ainoa panssarivaunujouk
ko-osasto Panssarivaunupataljoona 
kouluttaa Parolannummella vihdoin
kin kaikki puolustusvoimain panssari
vaunumiehet sekä siinä ohessa pyrkii 
mahdollisuuksiensa mukaan jakamaan 
yleistä panssarivaunutietoutta myös
kin muille joukko-osastoille. Nämä 
v,elvoitteet ovat taanneet Panssarivau
nupataljoonalle eritrtäin työntäy.teisen 
vuoden ja tullevat sen rtekemään il
meisesti myöskin tulevaisuudessa. 

MerkiJttävin tekijä pataljoonan toi
minnassa kuluneena vuonna on epäi
lemättä ollut siirtyminen varusmies
koulutuksessa ns yhtenäiskoulutuk
seen, joka toteutettiin 3/69 saapumis
erästä alkaen. Tämä ja1kaväessämme 
ainutlaatuinen koulutusjärjestelmä 
tarkoittaa käytännössä sitä, etrtä pans
sarivaununjohtajat koulutetaan yhdes
sä muiden panssarivaunumiesten kanS•· 
sa samassa kou'lutusryhmässä, ja opin: 
nais.saan parhaiten menestyneet ylen
nefäan ky,seisen koulutuskauden pääJt
tyessä aliupseereiksi. Siirtyminen edel
lä mainittuun koulutusjärjestelyyn 
merkitsi myöskin Pånssarikoulun 
panssarivaunukomppånian, joka aikai
semmin oli kouluttanut panssativ~u
nujöukkojen alupseerit, loppua, sen 
henkilöstön, kaluston sekä ha'llitilo-

Tiedustelupanssarivaunu rantautuu. 

jen tullessa Panssarivaunupataljoonan 
käylttöön. Panssarivaunupataljoona 
saavutti tällöin suurimman sodanjäl
keisen vahvuutensa niin· henkilöstön 
kuin kalustonkin suhteen tullen sa
malla ainoaksi nykyaikaisella kalus
tolla panssarivaunukoulutusta anta~ 
vaksi joukko-osastoksi puolustusvoi
missamme. 

Koulutuksen kohokohdiksi muodos
tuivat totuttuun tapaan Niinisalossa 
pidety.t 2-3 viikon pituiset panssari
vaunuampumaleirit, joilla kunkin saa
pumiserän panssarivaunumiesten niin 
jou.kkueenjohtajien kuin lataajienkih 
taito omalta ~ltaan käsiteHä nyky
aikaista taisteluvälinettään punnittiin. 
Valitettavasti panssarivaunumiesten 
,erinomainen ampumataito yhdessä 
ampumatarvilckeiden suuren tehon 
kanssa ovaJt aih-el{ttaneet ps-maalien 
ituhourtumisia an:i,p1;1:makentällä suna 
määrin, että ne ovat käy.tännöllis,esti 
katsoen loppuneet, mikä seikka puoles-. 
.taan on huomattavasti vaikeuttanut 
ammuntojen järjestämistä. Pahvi
taulu. lienee erinomainen maali kivää
rikaliperisille aseille mutta tuskin 
pa·ri'ssari va unukanu unalle .. 

OUsikin korkea aika saada Niinisa
,lon ampuma-alue, joka muuten suh
teellisen hyvin sopii panssarivaunuam-
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Panssarivaunut talvioloissa. 

muntoihin, maalien osalta jälleen kun
toon. Pataljoonan iJmatorjunt·apanssa
riv.aunumiehet ovat omalta osalltaan 
pitäneelt panssarimiesten ampumatai
toa korkealla saavuttamalla Lohtajan 
i1matorjuntaleirillä hyviä am:pumatu
loksia. 

Sotaharjoituksiin ovat panssarivau
nut osamstuneet kuluneen vuoden ai
kana useita kertoja. Valirteittavasti 
alueet ovat yleensä olleet omistusuh
teiden ja tiestöjen osalta sellaisia, että 
niillä ei ole ollut mahdollisuutta käyt
tää panssarivaunuja taisteluteknillises
ti ja taktillisesti oikein. Jonossa tie
tä pitkin etenevät panssarivaunut ovat 
saattaneet antaa väärän kuvan 'toimin
ltamahdollisuuksista ja käytöstä jou
koille, joilla normaalisti ei ole mah
dollisuuksia yhteisiin harjoituksiin 
panssarivaunujen kanssa. 

Kertausharjoitusen suhteen oli vuo
si 1970 pataljoonassa epätavallisen hil
jainen. Tosin kesäkuussa pidettiin Loh
tajalla ilmatorjuntapanssarivaunujouk
kueen ja syyskuussa panssarivaunu
ajajien kertausharjoitukset. 

Varusmiesten koulutuksen ohella on 
sekä pataljoonan oman että myöskin 
muiden joukko-osastojen kantahenki
lökunnan koulutukseen kiinnitetty ku-
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luneena vuonna merkttJtävää huomio
ta. 54. Kadettikurssin kadettien pans
sarivaunulinja alkoi tammikuussa kes
,täen kaikkiaan noin 2 1/2 kuukautta, 
jona aikana tuleville panssarivaunu
upseereille annettiin perusteet toimia 
panssarivaunujoukon kouluttajana. 
Aliupseereille järjestettiin n viiden 
kuukauden pituinen panssarivaunu
asentaja-aliupseerikurssi elo-joulu
kuussa, jona aikana seitsemälle aliup
seerille annettiin peruS'tiedot toimia 
!Panssari vaunuyksikön asenltaj a-ali
u,pseerina. Edelleen on PsPr:n upsee
reille ja a'liupseereille järjestetty pa
taljoonan rtoimesta kaksi noin kuukau
den pituista kevytpanssarivaunuope
tustilaisuutta, joilla oppilaita oli yh
teensä runsaat kaksikymmentä. 

Panssarivaunupaltaljoona on perin
näiseen tapaan ollut myöskin lukui
sien niin sotilas- kuin siviilihenkilöi
denkin suorittamien vertai'lujen ja tu
,tustumisien kohteena. Samoin ovat 
panssarivaunut vierailleet eri jouk:ko
oa:stojen järjestämissä maanpuolus
rtusjuhlissa. Panssariv.aunupataljoona 
:käy.ttää tilaisuutta hyväkseen kiittäen 
kaikkia asianomaisia heidän osoitta
!ma.sltaan kiinnostuksesta pataljoonaa 
ja sen kalustoa kohtaan. 

Panssarivaunupata)joona ei kulunei
na vuosina ole juuri saanut y1'pei'llä 
urheilusaavu,tu,ksi:llaan. Sitäkin miel
lyttävämmän yllätyksen aiheutti pa
.taljoonan jalkapallojoukkue, joka voit
ti Etelä-Suomen Sotilasläänin jalka
pallomestaruuden ja edelleen puolus
rtusvoimien toisen sijan vuonna 1970. 
Saman luokan saavutukseksi luetta
koon myöskin luutnantti Yrjö Mar.tti
sen toinen sija puolustusvoimain yleis
urheilumestaruuskilpailujen 3000 m:llä. 

Kaiken kaikkiaan voi Panssarivau
nupataljoona kirjata kuluneen vuoden 
tililleen työntäyteisenä ja saavultu:ksil-

taan myönteisenä. Kehirtyksen suunta
viivat ovat oikea,t, joten tulevaisuus 
vaikuttaa hyvältä. Jalkaväen Säätiön 
plaketeilla on palkittu seuraavat . an
sioituneet panssariupseeri:t ja aliupsee
rit: 

15. 2. 1969 saapumiserä 
v;fu-ikki M Pusa Tammela 

alikersantlti M N i e m i Tampere 

15. 6. 1969 saapumiserä 
vänrikki M M o i s i o Hämeenlinna 
alikersantti MK opisto Urjala 

15. 10. 1969 saapumiserä 
vänrikki V-P A r r a Humppila 
kersantti M J a a ko n s a a r i Hä
meenlinna 
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PANSSARINTORJUNTA
PATALJOONA 

Ruotuväkikaverit tapaavat toisensa 
muutaman vuoden tauon jälkeen. 
Muistot heräävät. "Kuules, mitä minä 
tänne Panssarintorjun tapataljoonaan, 
panssarimies''. "Katsos mikä parta". 
"Pääsispä jo vaunuille". "Kyllä Iki Nii
kitan muistaa". 

Edellisen tapaisia lausahduksia 
kuultiin alkukesästä 1970, tarkemmin 
sanottuna 13. toukokuuta PsP:n piha
maalla reserviläisten saapuessa kak
siviikkoiseen Panssarintorjunta vaunu
pataljoonan kertausharjoitukseen. Har
joitukseen osallistui n. 320 reser
vin upseeria, aliupseeria ja miestä. 
Harjoituksen johtajana toimi PstP:n 
komentaja evl Heikki Sarparanta ja 
harjoituspataljoonaa komensi kapt 
Jussi Hautamäki. Pataljoonan toiminta 
kokonaisuutena, sekä yksityisten mies
ten innostus saamaansa kertauskoulu
tukseen osoittivat, että reservistä muo
dostettu pstvaunujoukkoyksikkö pys
tyy pienen alkuverryttelyn jälkeen 
varsin tehokkaaseen toimintaan taiste
lukentällä. 

Huomattavimmaksi tapahtumaksi 
loppuvuonna muodostui "Heikkien 
vahdinvaihto". Nimittäin evl Heikki 
Sarparanta luovutti ja evl Heikki Kii
ra vastaanotti PstP:n komentajan teh
tävät 30. 10. 1970. 
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Jo perinteeksi muodostuneen tavan 
mukaisesti on PstP edelleen jatkanut 
hyvien suhteiden luomista, sekä osoit
tanut tutustumishalua lähiympäristön 
kuntiin. Tästä oli osoituksena 111/70 
saapumiserän valajuhla Tuuloksen 
kirkossa marraskuussa -70. Vastavuo
roisesti Tuuloksen kunnan edustajat 
tutustuivat PstP:n koulutukseen, kou
lutusvälineisiin ja ampumaleiriin Ta
ka-Hätilässä syyskuussa -71. Tässä ti
laisuudessa Tuuloksen kunnan edusta
jat julkitoivat tämänkaltaisen yhteis
työn hedelmällisyyden ja toivottivat 
pataljoonan vastedeskin tervetulleeksi. 

Pataljoona vietti juhlapäivää 1. 7. 
1971. PstP täytti tällöin viisi vuotta 
itsenäisenä joukko-osastona. Juhlapäi
vän Johdosta se sai vastaanottaa usei
ta yksityisiä ja joukko-osastojen on
nitteluja ja muistolahjoituksia. Näistä 
mainittakoon Panssarikillan lahjoitta
mat päivystäjän kilvet komppanioille. 
Tilaisuuteen liittyen järjestettiin kut
suvieraille pst-ase-esittely. 

Samassa yhteydessä pataljoona vas
tavuoroisesti luovutti Parolan Sotilas
kodille oman joukko-osastotunnusku
vion kiinnitettäväksi sotilaskodin sei
nään. 

Panssarijääkäriveteraanit tutustumas
sa uusimpiin pst-aseisiin pataljoonan 
5-vuotisjuhlapäivänä 1.7.1971. 

KuJuvana vuonna herätettiin myös 
ajatus PstP:n historiikin kirjoittami
sesta. Tähän työhön ollaan jo paneu
duttu niin, että hanke toteutunee ensi 
toimintavuoden kuluessa. 

Ansiokkaasta palveluksesta on Pans
sarin torjuntapa talj oonassa palkittu 
Jalkaväen Säätiön plaketilla seuraavat 
varusmiehet. 

- 1/69 saapumiserä 
Vänr Raimo Aulis L y y t i k ä i n e n 

Vammala 
Alik Juhani Antero K a n d e n, 

Asikkala 

- 11/69 saapumiserä 
Vänr Ilpo Aarni Juhani L a i h o, 

Valkeakoski 
Kers Seppo Tapio K a u n i s m a a 

Porvoo 

- 111/69 saapumiserä 
Vänr Jussi Veli P e n t t i n e n, 

Mikkeli 
Kers Lauri Olavi K a r j a 1 a i n en, 

Suomusjärvi 

- 1/70 saapumiserä 
Vänr Kari Veikko S a 1 o 1 a, Mänty

harju 
Kers Kauko Kalevi J ä r v e 1 ä i

n e n, Hämeenlinna 

- ll/7D saapumiserä, 
Vänr Kaarlo Arffman, Sotkamo 
Alik Jukka Veikko La a s on en, 

Imatra 

- 111/70 saapumiserä 
Vänr Seppo Heimo Antero Kauha

n e n, Helsinki 
Kers Seppo Taipio V i r t a n e n, 

Valkeakoski 
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HÄMEEN 
JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Hämeen Jääkäripataljoonan toimin
taa on kuluneena kautena sävyttänyt 
tiivis ja tuloksellinen koulutustoimin
ta eri aloilla. Mitään erityisiä "tähti
hetkiä" ei ole ollut. Normaalin joka
päiväisen varusmieskoulutuksen ohel
la ovat kertausharjoitukset, vierailut 
ja suuret urheilutapahtumat antaneet 
väriä toiminnalle. 

Kertausharjoituksista on ennen muu
ta mainittava jääkäripataljoonan iker
tausharjoitus, mikä pidettiin Padasjo
ella 19.-25. 4. 1970. Harjoitus muodos
tui poikkeuksellisen raskaaksi, koska 
myöhään satanut lumi kattoi maan 
usean kymmenen sentin vahvuudelta 
ja teki pyörämiehen taipaleen erittäin 
raskaaksi. Hyvin sentään harjoitukses
ta selvittiin. Pataljoonaan kuuluneet 
Hämeenlinnan ja sen lähiympäristön 
miehet varmaan muistavat harjoituk
sen pitkään. 

Myös erikoishenkilöstölle on JarJes
tetty -71 syksyllä kertausharjoituksia. 

Syksyllä -70 tapahtui pataljoonassa 
komentajan vaihdos evl T Sutelan siir
tyessä Porin Prikaatin komentajaksi 
ja luovuttaessa tehtävät Kaakkois
Suomen sotilasläänin esikunnasta siir
retylle evl V Linnakolle. 

Pataljoona osallistui talvella -71 voi
mallisesti ampumahiihdon maailman
mestaruuskilpailujen sekä Aliupseeri-
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Evl Veikko Linnakko, Hämeen Jääkä
ripataljoonan komentaja. 

liiton hiihtomestaruuskilpailujen jär
jestämiseen. 

Pataljoonassa on ollut useita huo
mattavia vierailuja. Eduskunnan puo
lustusasiain valiokunnalle annettiin 
vuoden -70 lopulla koulutusnäytös. 
Puolustusministeri Gestrin tutustui rpa
taljoonaan 5. 4. 71. Pohjoismaiden puo
lustusministereille pataljoona esitti 

Hämeen jääkäreitä SSSl:n sotaharjoi
tuksessa -71. 

Norjan sotilasasiamies evl F Bull
Hansen tutustuu asekoulutukseen. 

taisteluharjoituksen siihen liittyvine 
taisteluammuntoineen keväällä -71 . 
Maanpuolustuskorkeakoululle esitel
tiin pataljoona koulutusta myös ke
väällä -71. Norjan ja Englannin soti
lasasiamiehet vierailivat pataljoonassa 
kesällä -71. Porin Prikaatin upseereita 
ja aliupseereita oli tutustumiskäynnil
lä pataljoonassa kesäkuun alussa -71. 

Yhteyttä on perinteelliseen tapaan 
pidetty reserviläisjärjestöihin sekä Hä
meenlinnassa että sen ulkopuo1ella. 
HämRjP:n kanssa on pidetty jokavuo
tinen ampumakilpailu, missä ratsumie
het ovat toistaiseksi vetäneet pitem
män korren. Helsingin Yliopiston Hä
mäläisen Osakunnan kanssa on edel
leen suoritettu "Herrasmieskilpailu" 
kahdesti vuodessa. 

Panssariprikaatin eri joukko-osasto
jen välillä on yhteistoimintaa harjoi
tettu monin eri tavoin yhteisten kou
lutustapahtumien ohella. 

Oman mainintansa ansaitsevat va
rusmiestoimikunta ja kiltatoiminta. 
Edellinen on vuoden -71 aikana saanut 
jo selvät toimintamuodot. Se on tehnyt 
runsaasti asiallisia parannusesityksiä, 
joita on mahdollisuuksien mukaan py
ritty toteuttamaan. Elokuussa -71 va-

rusmiestoimikun ta järjesti liikenne
turvallisuusmielessä katastrofitempa
uksen Linnan kasarmialueella. Tilai
suus sai laajasti huomiota osakseen. 
Samoin järjestettijn monen taukovuo
den jälkeen pataljoonan henkiset kil
pailut. Osanottajien määrä ei ollut ko
vin suuri mutta taso oli sitä parempi. 

Hämeen Jääkäripataljoonan Killan 
toimintaa on kuluneena aikana pyritty 
kehittämään. Niinpä jäsenhankinta on 
suoritettu loppuun. Tyylikäs pienois
merkki on valmistettu sekä Kiltakilrpi, 
jota jaetaan Killan hyväksi työsken
neille. Pataljoona järjesti Killan jäse
nille tutustumistilaisuuden "avoimien 
ovien" päivään liittyen kesäkuussa -71. 

Toimintakauden aikana on pataljoo
nassa sattunut kolme epidemiaa. Syk
syllä -70 influenssaepidemia, tal,vella 
-71 hiirilavantautiepidemia (57 potilas
ta) ja kevättalvella -71 iski influenssa 
jälleen. On selvää että nämä haittasi
vat aika-ajoin pahastikin tehokkaan 
koulutuksen läpivientiä. 

Sotainvalideja on entiseen tapaan 
tuettu metsämarssein, keräyksin sekä 
työskentelemällä uudisrakennuksilla. 

Urheilurintamalta pataljoona ei voi 
esittää loistavia yksityissuorit·uksia. 
Jokainen jääkäri on kuitenkin pyritty 
pitämään ·tehokkaan liikunnan piirissä 
palveluksen aikana kuin myös erik
seen säännöllisesti järjestetyissä lii
kuntatilaisuuksissa. Fyysisen kunnon 
kohentuminen onkin ollut selvästi ha
vaittavissa palvelusajan loppua kohti 
mentäessä. 

Lähitulevaisuuden näkymistä patal
joonassa voidaan mainita fäkkuvuu
den huomattava lisääntyminen kun 
kuljetusvaunukoulutus saadaan vuo
den 1972 alussa käyntiin. 

Pataljoona tuntee selvänä haittana 
oman Reservialiupseerikoulun puuttu-
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misen. Toivomme, että tämäkin pul
ma lähitulevaisuudessa ratkeaisi. 

Vuonna -70 talvella pantiin alulle 
Hämeen Jääkäripataljoonan historian 
kirjoittaminen. Valmistuttuaan teos 
tallettaa Hämeen Jääkäreiden kunni
akkaat vaiheet arvokkaalla tavalla. 
Työ on tällä hetkellä hyvässä vaihees
sa. 

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

I/69 saapumiserä 
Vänr E r m i, Markku Veijo Antero 
Kers M ö r s k y, Aarne Antero 

II/69 saapumiserä 
Vänr Hai 1 i, Lauri Juhani 
Vänr M a j u r i, Pekka Olavi 
Kers Ra po, Rauli Kalevi 

III/60 saapumiserä 
Vänr Tuki, Jukka Antti 
Kers P a a s i o, Pentti Kalevi 

I/70 saaipumiserä 
Vänr Lindroos, Ilkka Heikki Ka
levi 
Kers T a s a 1 a, Seppo Kalervo 

II/70 saapumiserä 
Vänr K ase v a, Matti Tapio 
Kers Mäki-Kihniä, Kalevi 

III/70 saapumiserä, 
Vänr Aho, Antero Aatos 
Kers La m b e r g, Erkki Juhani 

TAPULISSA TAVATAAN 
RUNSAAT VALIKOIMAT 

EDULLISET HINNAT 

~~~ 
TAVARATALO 
TA.PULI 
Puhakankatu 1-3, LAPPEENRANTA Lentokentän reuna 
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LAPIN JÄÄKÄRI
PATALJOONA 

Vuosi 1970 ,tiesi Lapin Jääkäripatal
joonan osalta jälleen parempia toimin
tamahdollisuuksia. Kahden yksikön 
kasarmi valmistui syksyn kynny,ksellä 
ja sen sai asunnokseen RAuK ja PstK. 
Uusi kerhora:kennus on omiaan lisää
maa,n henkilökunnan ja perheitten 
viihtyvyyttä. Myös ampumapaviljoniki 
ja keskusvarasto ovat nyt valmiita. 

Syksyn 1970 suurtapahtumaksi La
pin Jääkäripatailjoonan osaUa muodos
tui Oulun, Rovaniemen ja Sodanky
län joukko-osastojen yhteinen syys
taisteluharjoitus. Siihen osallistui noin 
4000 miestä ja noi,n 250 reserviläistä. 
Harjoi.tus käytiin laajalla alueella al
kaen Vuotsosta 90 km Sodankyilän 

' 
~; --~~-~~.-:~-'< '" 
1. .... --

Pioneerien "lossi" oli tarpeen syystais
teluharjoituksessa 1970 Pelkosennie

mellä. 

pohjoispuolelta ja taistelut lopetettiin 
Pelkosenniemellä noin 60 km Sodan
kylästä kaakkoon. "Sotilaita kuin so
puleita" otsikoi paikallinen 'lehti täs
tä Lapin Jääkäripa,taljoonan komenta
jan everstiluutnantti Kauko Kuisma
sen ja patailjoonaupseeri majuri Ilkka 
Halosen johtamasta harjoituksesta. 
Harjoitus antoi arvokkaita k~emuk
sia niin johtajille, reservin kertaushar
joirtwksissa olleille kuin myös varus
miehille. Taisteluharjottusalueen väes
tö oli koko ajan "hengessä mukana" 
ja tutustui näin puolustusvoimiimme 
ja sen toimintaan. 1 

Lapin Jääkäripataljoona on saavut
tanut miehen iän. Sen 50 vuotista tai
valta Karjalan Kannaksen lakeuk
sien kawbta Lapin joukko-osastoksi So
dankylään juhlittii,n 11. 3. 1971. Juhla
päivän ,kunniaksi partaljoÖna sai mo
nien muiden arvokkaiden lahjojen ja 
tunnustusten lisäksi vastaanottaa puo
lustusvoimain kultaisen ansiomitaUn. 
Sen luovutti pohjois-Suomen sotilas
läänin komentaja kenraaliluutnanlt
ti Mikko Sisto, partaljoonan komenta
tajalle, ,everstiluutnantti Kauko Kuis
malle. 

Juhlan merkeissä oli saapunut So
dankylään lukuisa joukko pataljoonan 
riveissä palvelleita "vanhoja pumppu
ja", jotka muistelivat omaa palvelus
aikaansa PPPl:ssä, JPl:ssä, PohmJP:ssa 
ja nuoremmat LapJP:ssa. Ryhdikäänä, 
sa,tapäisenä joUlkkoja osallistuivat nä
mä pataljoonan veteraanit ohimarssiin 
eversti Erkki Koiviston johdolla. Ta:1-
visodaS'Sa Jääkäripataljoona I:n adju
tanttina toiminut luutnantti ,nykyinen 
kansleri Klaus Waris totesi juhlapu
heessaan, "että jääkärimieli niin entis
ten kuin nykyistenkin jääkäreiden, ei 
kaipaa lainkaan kohennusta kehuilla". 

Pataljoonan juhlapäiväksi ilmestyi 
PPPl, JPl, · PohmJP ja LapJP :n 210 
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Lääkintähuoltoa Lapin erämaassa raja
jääkäripataljoonan kertausharjoitukses

sa elokuussa 1971. 

sivuinen juhlatiulkai.su. Se kertoo pa
taljoonan vaiheet Terijoelta Sodanky
lään pataljoonan riveissä palvelleiden 
kenraaliluutnantti Tauno Kopran, 
everstiluwtnantti Reino Västin, majuri 
Ilmo Haarion, 1kapteeni Pentti Tikka
sen ja yilivääpeli Erkiki Hautalan ky
nän yhteistyön rtuloksena. Kirja on 
JPl-LapJP:n Kilta ry:n yksi mittavim
mista saavutuksista. Vuosipäivän aat
fona oli kihlalla ,vuosikokous, johon 
tällä kertaa osallistui runsaasti patal
joonan vanhoja veteraaneja. Kesän 1971 
tapahtumia Lapin Jääkäripataljoonas
sa hallitsi rajajääkäripataljoonan ker
tausharjoitusten valmistelu ja sen to~ 
teutus. Vastuu oli jaettu naapurin, La
pin Rajavartioston kesken sen koulurt
taessa pataljoonan rieservin päällys
tön ja Lapin Jääkäripataljoonan an
taessa "virka-apua" alipäällystön ja 
miehistön koulutusvaiheessa majuri. 
Hkka Halosen johdolla. Kertausharjoi
tus tapahtui Ristilammen leirialueella 
ja sen ,taisteluharjoitusvaiheeseen osail
listui Lapin Jää:käripartaljoona, Jääkä
rikomppania Lapin Rajavartiostosta, 
Pohjanmaan Ilmatorjuntapatteristo ja 
helikoptereita Ilmavoimista. 
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Elokuun alkupäivinä esittäy,tyi Puo
lustuslaitos Kehirttyvä Kemijärvi näyt
telyssä. Lapin Jääkäripataljoona ja 
Pohjanmaan Ilmatorjuntatykistö muo
dostivat yhteisen näyttelyosaston. Ka
lustoesittelyn lisäksi ohjelmassa oli 
taistelunäytös pintauimarien ylime
,nohyökikäyiksineen ja !l.askuvarjohyp
pyineen. Yleisön kiinnostus osastoom
me oli suuri, jota todistaa jo se, että 
yksin taistelunäytöstä seurasi noin 
kymmenentuhatta henkeä eli nii,n pal
jon !kuin näy,ttelyalueen r81Ilita~a:lueelle 
mahltui. 

Kesä1lä tuli tieto Lapin Jääkäripa
taljoonassa tapahtuvista henkilövaih
doksista. Reserviupseerikoulu sai uu
deksi johtajakseen majuri Kari Norko
lan 1. 6. 1971. Majuri Ilkka Halonen 
matkasi elokuussa opettajaksi Sota
korkeakouluun. Hänen paikkansa täyit
.fää nyit majuri Lauri Kymäläinen. 
Huolrtopäällikkö majuri Veli Sairanen 
siirtyi syyskuussa eläkkeelle ja huol
topäälli:kön ,tehtävät otti vastaan ma
juri Pauli Niemelä. 

Syyskuun kymmenentenä pa1vana 
järjestyi Lapin Jääkäripataljoona esi
kunnan ,eteen Joutselän pa,tsaatlle avo
neliöön. Eversti Kauko Kuismanen 
luovutti parta]joonan komentajan teh
tävät seuraajalleen everstiluutnantti 
Ka:levi Maunulalle. Eversti Kuisma
nen siirtyi Karjalan Prikaatin komen
tajaksi rakennuttamaan Vekarajärven 
varuskuntaa ja johtamaan prikaatia. 
Everstiluutnantti Kalevi Maunula ei 
ole ensimmäistä :kertaa Lapin Jääkä
ripataljoonan riveissä, vaan on aikai
semmin toiminut pataljoonassa jouk
kueenjohtajana ja l.JK:n päällikkönä. 
"Olen saanut toivomani pataljoonan 
komentooni. Johtotähteni on sotilasu
rani aikana aina ollut ja on nyt luja 
sisäinen kuri ja sotilaallinen järjestys". 

Vuoden kiJpailurintamalla Larpin 

Jääkäripataljoonan kirkkaimmat saa
vutukset muodostuvat seuraavista:: 

PuolUSitusvoimain mestaruuskilpai
luissa Lapin Jääkäripata1joona oli am
pumahiihdossa kolmas. Henkilökohtai
sissa sijoi,tuksissa alikersantti Juhani 
Ollila oli toinen varusmiessarjassa, sa
moin vääpeli Tapani Kareinen 35-v-
sarjassa. 

Pohjois-Suomen sotilasläänin mesta
ruuskilpailuissa LapJP voitti neljän
nen perättäiJSen mestaruutensa ampu- • 
mahiihdossa ja oli toinen yleismesta
ruudessa. Varusmiesten kilpailtavana 
oleva Tar.kika-a,mpujamalja on voitet
tu myös neljä keritaa peräkkäin. 

Siviilikilpailurintamalla kersantti 
Jukka Juntunen on vuoden aikana ot~ 
tanut Suomen mestaruuden nuorten 

sarjassa sekä hiihtosuunnilStuksessa että 
suunnitUlksessa. 

Jalkaväen Säätiön plaketin ovat saa
neet seuraavat: 

16. 10. 1969 saapumiserä, 
vänr Osmo Johannes T u u 1 i a i n e n 
.kers Pekka Juhani S i,l,t a 1 a 

16. 2. 1970 saapumiserä 
vänr Juhani Veli Ilmari Saaren.
pää 

:kers Esa Olavi Rissanen 

15. 6. 1970 saapumiserä 
,vänr ALpo Kalevi V a a r a l a 
ikers Pekka Matias K o i v u n i e m i 

15. 10. 1970 saapumiserä 
.vänr .Jorma Tapio Kinnunen 
kers Antti Olavi Holmström 

Lappeenrannan Ymp. Osuusmeiieri 
Lappeenranta - Luumäki 

189 



UUDENMAAN 
JÄÄKÄRI PATALJOONA 

Vuosi 1971 oli Uudenmaan Jääkäri
pataljoonalle juhlavuosi. Pataljoona 
vietti maaliskuussa 50-vuotispäiväänsä 
huomattavien juhlallisuuksien mer
keissä. · Sa~aan aikaan valmistui patal
joonan historiikki 50-vuotiselta taipa
leelta. 

Santahaminassa pidetyn juhlaparaa
tin katselmuksen suoritti puolustusmi
nisteri Kristian G e s t r i n seurassaan 
ESSl:n komentaja kenrm Kai H a 1-
m e vaara sekä evl Veikko Rusa
n e n. Ohimarssiin osallistuivat myös 
vanhat veteraanit ja kiltalaiset. 

Puolustusministeri Gestrin piti pu
heen sotilaille valatilaisuudessa San
tahaminan lippukentällä. Päiväjuhlassa 
juhlaesitelmän piti kenrl A M a r t o 1 a. 
Hän esitti ajatuksia kansallisesta ja 
kansainvälisestä turvallisuudesta. 

Juhlapäiväksi valmistunut historiik
ki kertoo pataljoonan vaiheet synty
hetkistä nykypäivään. Historiikin toi
mitti ylil Pertti S u o m i n e n. 

Uudenmaan Jääkäripataljoona sai 
keväällä 1970 uuden lipun. Sen lah- · 
joitti Helsingin NMKY. Lipun naulaa
mistilaisuus pidettiin pataljoonan vuo
sipäivän yhteydessä 11. 3. Ensimmäisen 
naulan uuteen lippuun löi kenrm Kai 
Halmevaara. 

Pataljoonan entinen lippu oli jo 
iältään 47-vuotias. Vanhan lipun luo-
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Uud.JP:n nykyinen komentaja, evl 
Erkki R Kaira. 

vutti PPP 2:lle kenraalitar Maria 
Heinrichs vuonna 1923. Sotien aikana 
sitä säilytettiin museossa kunnes se 
luovutettiin JP 2:n perinteiden jatka
jalle, Uudenmaan Jääkäripataljoonalle 
vuonna 1956. Väliaiaikana lippua oli 
lainattu vain huomattaviin tilaisuuk
siin. Tällainen oli esimerkiksi Suomen 
marsal~ka Mannerheimin hautajaiset 
4.2.1951. 

Lippu on nyt esillä sotamuseossa. 
Pataljoona sai vuonna 1971 uuden 

komentajan. Pataljoonaa neljä vuotta 
palvellut evl Veikko Rusanen siir~ 
tyi tällöin everstiksi ylennettynä Savon 
Prikaatin komentajaksi Mikkeliin. 5. 7. 
järjestetyssä paraatissa hän luovutti 
virallisesti pataljoonan seuraajalleen 
evl Erkki R K a i r a 11 e. Evl Kaira 
toimi ennen Santahaminaan siirtymis
tään Pääesikunnassa. 

Pataljoonaupseeri on vaihtunut kah
desti vv. 1970-72 aikana. Majuri 
Sakari A n ·n a 1 a · luovutti pataljoona
upseerin tehtävät maj Veil&o V e s
t eri se 11 e syyskuussa 1970 ja Ves
terinen puolestaan maj Esa S e p p ä
s e 11 e tammikuussa 1972. 

Muissa henkilösiirroissa pataljoona 
on yleensä ollut luovuttavana osapuo
lena. 

Neuvostoliiton puolustusministeri 
Andrei Gretshko onnittelemassa tais

teluharjoitukseen osallistuneita. 

Neuvostoliiton puolustusministerin, 
marsalkka Andrei G r e t s h k o n vi
rallisen Suomen vierailun ainoana 
sotilaallisena kohteena tammikuussa 
1971 oli Santahamina. Ministeri 
Gretshko tutustui ensin Kadettikou
luun ja siirtyi sen jälkeen Santahami
nan taisteluampumaradalle, missä hän 
seurasi Uudenmaan Jääkäripataljoonan 
koulutusta sekä vahvennetun jääkäri
komppanian hyökkäysharjoitusta. Mi
nisteri Gretshko mainitsi sittemmin 
antamissaan haastatteluissa Jääkäripa
taljoonan tehneen häneen hyvän vai
kutuksen reippaalla ulkomuodollaan ja 
ryhdillään sekä taktisilla taisteluhar
joituksillaan. 

Vuoden 1970 puheenaiheeksi Uuden
maan Jääkäripataljoonan tulevaisuu
den kannalta muodostui kysymys San
tahaminan sotilaskäytön jatkumisesta. 
Vuoden aikana julkaistiin Helsingin 
yleiskaava 70, jonka tarkoituksena on 
selvittää pääkaupungin aluesuunnitte
lua. Kaavaehdotuksessa Santahamina 
on merkitty viheralueeksi ja suunnit
telijat epäilevät alueen soveltuvuutta 
sotilaskäyttöön vesiliikenteen ja asu
tuksen lisääntyessä Santahaminan lä
histöllä. 

UudJP:ssa on todettu, ettei saaren 

lähistöltä eikä edes koko kaupungin 
lähistöltä löydy riittävän laajoja har
joitusalueita. Sen vuoksi pataljoona 
onkin jo etsinyt itselleen uudet harjoi
tusmaastot Porvoon ja Loviisan väli
seltä alueelta. Viimeisimmät maakun
tamarssit on suunnattu Itä-Uudelle
maalle Loviisaan ja Askolaan. Maa
kunnan puolustusystävällisyys on hel
pottanut siirtymistä uusille harjoitus
alueille. 

Esimerkkinä sotilaskoulutuksen ke
hittämisestä omin voimin voidaan pitää 
uutta panssarintorjuntarataa, joka 
avattiin 21. 5. Omalla VW-1200-mootto
rilla kulkeva pienoispanssarivaunu 
liikkuu lähes kilometrin mittaisella 
radallaan kouluttajan haluamalla no
peudella. Pst-rata mahdollistaa kaikki 
sinkojen sisäpiippuammunnat liikku
vaan ja paikallaan olevaan maaliin 
Santahaminan suppealla taisteluampu
maradalla. Kesäkauden vilkkaasta käy
töstä saadut kokemukset ovat olleet 
rohkaisevia. Sinkomiesten koulutusta
soa on pystytty kohottamaan. 

Osaksi Uudenmaan Jääkäripataljoo
nan koulutusohjelmaa on kehitetty 
näytös, joka usein esitetään pataljoo
nan vieraille. Näytöksessä esitetään 
vahvennetun jääkärijoukkueen hyök
käys. Näyttämönä on ollut Santahami
nan taisteluampumarata. Laajempaa 
hyväksymistä osoittaa se, että Pää
kunnan toimesta tehtiin Ridasjär
vellä opetuselokuva, joka perustuu 
UudJP:ssa kehitettyyn järjestelmään. 

Pataljoona on osallistunut vuosittain 
kolme kertaa ·suurempiin sotaharjoi
tuksiin, joiden yhteydessä on koulu
tettu myös reserviläisiä. 

Pataljoonalla on tapana järjestää 
ikäluokittain maakuntamarsseja, joiden 
tarkoituksena on myös lähestyä patal
joonan jääkärien omaisia. Sen lisäksi 
on ryhdytty järjestämään avointen 
ovien eli omaisten päiviä. Ensimmäi-
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nen omaisten päivä pidettiin 18.7.1970. 
Kontaktin saaminen siviileihin onnistui 
hyvin, sillä omaisia oli paikalla pit
kälti yli 400. Päivän juhlavimmaksi 
hetkeksi muodostui 15. 6. saapumiserän 
sotilasvala. Muusta ohjelmasta näytti
vät taistelunäytös ja kalustoesittely 
herättävän eniten vieraiden kiinnos
tusta. 

Arvokkaimmat urheilupalkinnot 
haettiin vuonna 1970 Italian Viareg
giosta CISM:n yleisurheilumestaruus
kilpailuista. Hyvästä jääkärien kun
nosta oli tuloksena kolme mestaruutta 
ja yksi kolmas sija. Yleisurheilussa 
PV:n mestaruuksia kirjattiin pataljoo
nalle kaikkiaan kahdeksan kappaletta. 
Uinnissa voitimme yleismestaruuden 
lisäksi neljä kullattua plakettia. 

Vuoden 1971 urheilijana voidaan 
pitää kaksinkertaista CISM:n maail
manmestaria, kers Tapio K a n t a s t a. 
Hän voitti Turussa järjestetyissä 
ClSM:n MM-kisoissa 3000 m esteet ja 
5000 m. Muita CISM:n maailmanmes
taruuksia saavuttivat alik Risto A 1 a
K o r p i 10000 m:llä, alik Erkki M u s
t a kari seipäässä, kers Erkki La i
ti ne n 400 m:n aidoissa sekä alik 
Jorma J a a ko 1 a keihäässä. Patalj oo-

nan yleisurheilijat saavuttivat pv:n 
kisoissa kuusi lajimestaruutta sekä 
uimarit ja 3-ottelijat yleismestaruudet. 

Palvelustehtävissä osoitetuista tai
doista on parhaat jääkärit palkittu 
Jalkaväen Säätiön plaketilla. 

11/69 

" 

korpr Hannu R a n t a k a r i 
vänr Markku Haikio 
kers Jouko K n u u t i n e n 

111/69 korpr Jaakko Tuomi ne n 
vänr Jouko T o 1 o n e n 
kers Valeri H i 1 t unen 

1/70 

11/70 

" 

korpr Reijo Töyry 1 ä 
vänr Eero H e i k k i 1 ä 
kers Pauli Laukkanen 

korpr Paavo T o r t i n m ä k i 
vänr Pertti K y t t ä 1 ä 
kers Arto M u s t a j o k i 

111/70 korpr Hannu M a j u r i 
vänr Reijo I 1 v o n e n 
kers Matti O r p a n a 

1/71 

" 

" 

korpr Hannu H e i k k o n e n 
vänr Raimo P o h j a n
niemi 
kers Kari M a k k on en 

kaikki 
vapaan välineet 

elorannasta 
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RANNIKKOJÄÄKÄRI
PATALJOONA 

Kuluneen kauden päätapahtuma oli 
pataljoonan 10-vuotisjuhlallisuudet 
5. 7. 1970. Teikarsaaren taisteluja pe
rinteinään pitävä pataljoona järjesti 
tällöin vuosipäiväju~aJllisuudet taval
liiSta laajemmissa puitteissa. Päiivän 
kohokohtana oli merellä suoritettu 
ohimarssi. Vuosipäivänään oli "Suo
men merijalkaväiki" saanu•t arvoival
taisia vieraita, joista sotiJlasläänin ko
mentajan ja pataljoonan entisten ko
mentajien il.isäksi on erityisesti mainit
tava "Teikarin taistelijat". Tämä vai
kuttava ryhmä on jaksanut kokoon
tua kerta toisensa jälkeen perinne
joukko-osastonsa vuosipäivänä Upin
niemeen. 

Pataljoona sai viidennen komenta
jansa 24. 7. 70, jolloin evl Niilo Lappa
lainen otti vastaan komentajan tehtä
vät virkaa väliaikaisesti hoi,taneelta 
majuri Heikki Nok:kalalrta. Tehtävien 
vaihdot jailkuivat 1. 9. 70, johloin patal
joonan pitkäaikainen pa.lvelija evl 
Heikki N~ala luovutti pataljoona
upseerin tehtävät maj Raimo Riikosel
le. EvJ Nokkala siirtyi Savon Priikaa
tiin esikuntapäällikön tehtäviin. 

Koulutus oli koko vuoden 1970 ajan 
tiivistä. Huippunsa se koki syyskuus
sa, jolloin pataljoonassa oli kouilutetta
vana kertausharjoitushenkilöstöä ja 
jolloin myös osallistuttiin ns "Orimat-

7 - Jalkaväen Vuosikirja X 

tilan sotaan". Sotaharj,oitus oli koko
naisuudessaan mielenkiintoinen. Patal
joonalle o'li lisäksi hyödyllinen koke
mus :toimia yhteistoiminnassa suurten 
joukkojen kanssa ja nähdä panssari
vaunuja. 

Kertausharjoituksissa koulutettiin 
syksyllä upseereita ja aiiupseereita 
myös rannikonpuolustustehtäviin. 

Tammikuun lopussa 1971 pataljoona 
sai entistä merkittävämmän kertaus
harjoituksen. Erään reservipa:ta.ljoo
na esikunnan henkilöstö saapui kou
lutukseen. Harjoitus kesti 10 vrk, jona 
aikana opetettiin esikuntaa toimimaan 
sekä teoriassa että käytännössä. 

Normaalin koulutuksen ohelU.a järjes
tettiin pataljoonassa toukokuussa 1971 
"teinipäivät". Kutsu lähetettiin neljän 
oppikoulun teirnikunnille, joista pyy
dettiin kustakin n linja-autolli.sta tei
nejä. Turun suomalainen yhrteiskoulu, 
Turun Normaalilyseo, Rauman Lyseo 
ja Porin Lyseo ottivat kutsun vastaan 
saapuen innokkaina Upinniemeen. Oh
jelmassa oli varusmieskoulutuksen ja 
RannJP:n esittely, kalugto- ja maihin
nousunäytös, kenttäilounas, ja'1kapallo
ottelu teinien ja pataljoonan välillä, 
lentopallo-ottelu teinityttöjen ja 
RAuK:n oppilaiden välihlä sekä uinti. 
Tilaisuus päärttyi keskustelu- ja viihde
tuokioon. TämänkarHainen tapa antaa 

Kaluste-esittelyä maakunta.marssilla. 
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Teinipäivien osanottajia kiinnosti aseet 
kovasti. 

asiallista maanpuolustustietoutta vai
kutti odotettuakin paremma1ta. 

Elokuussa järjestettiin ensimmäisen 
kerran pataljoonan historiassa maa
kuntamarssi. Tämä suunnattiin Perni
ön, Salon ja Paimion alueil!le. Ku1lakin 
,paikkakunnaRa järjestettiin kalusto
ja toimintaesittely, Salossa lisäksi mai
hinnousunäytös. Salon ja Paimion ti
laisuudet päärttyivät rannikkojääkäri
tansseihin. 

Toimintakauden kilpailuj.en osailta 
on merkittävin tapahtuma olilut ns Ba
retti-kilpailu. Tämä monipuolinen ja 
vaativa ki1paHu sisä1tää koulutuksen, 
urheilun ja haUinnon alat. Kilpailun 
voi-ttanu•t yksikkö saa haltuunsa vuo
deksi ns Baretti~kiertopa1kinnon. En
simmäisen kiinnityksen sai 2. Jääkäri
komppania. 

Kilpailutoiminnassa v 1970 pataljoo
na ylti sotilassoudun osalta parhaa
seen ,saavutukseensa voittamalla puo
lustusvoimain mestaruuden sisäihanka
nelosissa ja lisäksi yleismestaruuden. 
Heinäkuussa v 1971 puolusrtusvoimien 
uinti- ja sotilas 3-ottelumestaruuskiil-
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pailuissa, jotka pataljoona järjesti, saa
vutti sen oma joukkue sotilas 3-otte
lussa kunniakkaan toisen sijan. Elo
kuun alussa v 1971 järjestetyissä so
tilasläänin maasrtomestaruuskilpailuis
sa voitti RannJP:n partio yliil M Kui
varla, kers Tuuba, a1li:k Leijavuori ja 
rannj 0-P Knaapi soti:lasläänin mes
taruuden kovan kamppailun jä1keen. 

Arvovaltaiset ulikomaiset ja kotimai
set vieraat ovat jatkaneet tiheästi vie
raillukäyrutejä pataljoonaan. RannJP:n 
perinteiden kannalta oli ehkä merkit
tävin englantilaisen merija:lkaväkiosas
ton vierailu Upinniemessä. . 

Yhteydenpito Ullkomaiseen ikummi
aselajiin - merijalkaväkeen on muo
dostunut useampien toimintakausien 
suolan. Eräät vierailijat ovat lahjoit
taneet muistoksi käynnistään kansain
välisen merijalkaväen tunnuksen, ran
nikkojääkäreiden•kin havitteleman ba
retin. 

Tapahtumakautena on jv-säätiön le
vykkeet jaettu seuraaville : 

15. 2. 69 vänr H a il m e V E, ker,s 
Jousama U 

15. 6. 69 vänr V a r p i o 1 a J, kers 
Jalava R 

15. 10. 69 vänr M a r j o-a h o I, alik 
Mäkinen 0 

15. 2. 70 vänr S i n d a M, kers H u o
t ar i V-M 

15. 6. 70 vänr P ä äk y [ä T, kers 
AndstenS 

15. 10. 70 vänr J a 1 a n k a J, kers 
IsojärviA 

HÄMEEN RATSU
JÄÄKÄRI PATALJOONA 

Toimintakausi alkoi Hämeen Ratsu
jääkäripataljoonan järjestäessä Pans
sariprikaatin, Hämeen Ratsujääkäri
pataljoonan ja eräiden erillisyksiköi
den talvisotaharjoituksen Lammilla 
Evon korpimaastossa, jossa mm kokeil
tiin moottoroidun joukon etenemistä 
tiettömässä maastossa talviolosuhteis
sa. Kevätsotaharjoitukseen Inkoon 
alueelle ajoivat ratsumiehet polkupyö
rillä yhtämittaa "pakollisia" ruokailu
taukoja lukuunottamatta noin 180 km, 
jonka jälkeen välittömästi aloittivat 
hyökkäyksen. Taistelu keskeytettiin 
hetkeksi vasta kun Raaseporin linnan 
rauniot olivat ratsumiesten hallussa. 

Syyssotaharjoitukseen -71 joutuikin 
Hämeen Ratsujääkäripataljoona val
mistautumaan lähes vuoden. Olihan 
kyseessä prikaatin esikunnan ja sen 
erillisyksiköiden kertausharjoituksen 
valmistelu ja läpivienti. Opitut taidot 
sitten punnittiinkin syyssotaharjoituk
sessa, jossa kertausharjoitushenkilös
tön lisäksi myös kantahenkilökunta sai 
koulutusta johtajatehtäviin. 

Varusmieskoulutuksen tärkein osa 
taistelukoulutus on suoritettu Hälvä
län leirialueella jossa pidettiin mm 
talvileiri, . kaksi kesäleiriä ja syysleiri. 
Leireihin osallistui koko joukko-osas-

Lippueskadroonan päällikkö kapt A 
Kiukas ottaa vastaan arvokkaan ratsu
väen pistoolin kiertopalkintona jouk
ko-osaston komentajalta evl U Pohjo
lalta yksikön voittaessa kivääriam-

munnan. 

to, esikunta ja huolto mukaan luettu
na. Hälvälässä koulutettiin ratsumie
het myös autotien tekoon, jossa oli 
tilaisuus kaataa puut, räjäyttää kivet, 
käyttää hyväksi raivaustraktoreita ja 
suorittaa tien tasaus. 

Mies- ja ryhmäkohtaisen taistelu
koulutuksen tehostamiseksi on raken
nettu kasarmialueelle taistelijaparirata 
ja ilma-ammuntarata, joita on voitu 
käyttää hyväksi väliharjoituksinakin 
muun koulutuksen yhteydessä. 

Oma reservialiupseerikoulu on so
peutunut hyvin joukko-osaston toimin
taan ja eskadroonat ovat olleet tyyty
väisiä ratsumieshengessä koulutettui
hin ryhmänjohtajiin. 

Kranaatinheittimistön kovapanosam
munnat on O'Sittain suoritettu Hämeen
linnan lähellä Hätilän ampuma-alueel
la yhdessä Hämeen jääkärien kanssa 
tiukkoine tulitoimintakilpailuineen 
joukko-osastojen välillä. 

Urheilurintamalla ratsumiehet ovat 
voittaneet Etelä-Suomen Sotilasläänin 
mestaruuskilpailuissa yleismestaruu-
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den talvimestaruuskilpailuissa, suun
nistusmestaruuskilpailuissa ja joukko
osastojen välisen ammunnan. 

Lappeenrannassa ratsumiehet kävi
vät kaksi kertaa ottelemassa rakuu
noita vastaan Tinamäen kilpailujen ni
missä ampumahiihdossa, viestinhiih
dossa, ammunnassa ja suunnistuksessa. 

J oukko-oaston luku1sten mestaruus
kilpailujen lisäksi reservialiupseeri
koulun oppilaskunta on järjestänyt au
topartiokilpailuja joihin on osallistu
nut lukuisasti henkilökuntaa ja varus
miehiä. 

Kesän -71 tapahtumista on mainit
tava metsämarssi 17. 5., jolloin ratsu
miehet tekivät pitkän työpäivän lähi
kuntien metsissä opetellen samalla 
metsänhoitoa ja maksaen "metsänkäyt
tövuokransa". Kesäkuun neljäntenä 
oli Lahdessa valtakunnallinen paraati 
jonka päätteeksi Hämeen Ratsujääkä
ripataljoona esitti monituhantiselle 
yleisölle koulutus- ja taistelunäytök
sen saaden näytökseensä arvokasta tu
kea ilmavoimilta ja Panssariprikaatilta 
sekä Helsingin Ilmatorjuntarykmentil
tä. Samanlainen taistelunäytös esitet
tiin vielä Päijät-Hämeen maanpuolus
tusväelle Orimattilan maanpuolustus
juhlassa. 

Paikkakunnan siviiliväestölle ja va
rusmiesten omai!Sille joukko-osasto 
esittäytyi 10. 7. järjestämällä omaisten
päivät. Vieraita saapuikin tutustumaan 
varusmiespalvelukseen lähes 80-0. 
Joukko-osasto sai jälleen täydennystä 
vaakunarivistöönsä kun Hollolan kun
ta lahjoitti juhlatilaisuudessa vaaku
nansa. 

Kunnan vaakunoita tuli lisää Harto
lasta ja Sysmästä kun joukko-osasto 
suoritti maakuntamarssin ko kuntiin 
heinäkuun lopulla. Hartolalaisille esi
teltiin nykyistä koulutusta ja Sysmän 
kirkossa oli kesäkuun saapumiserälle 
eräs kohokohta; sotilasvala 
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Vuosipäiväänsä Hämeen Ratsujääkä
ripataljoona vietti Breitenfeldin taiste
lun päivänä syyskuun seitsemäntenä. 
Juhlapäivän tapahtumiin kuuluivat 
katselmuksien, ohimarssien, päivä- ja 
iltajuhlien lisäksi vääpelinmiekkojen 
ja ratsumiesristien jako. 

Joukko-osaston oma tiedotuslehti 
"Ratsumies" on saanut hyvän vastaan
oton ratsumiesten joukossa ja lehti 
ilmestyikin vuonna -71 neljänä nume
rona sivumäärältään yhteensä 160 
sivua. 

Moottoriajoneuvojen lisääntyessä 
joukko-osastoissa luopui Hämeen Rat
sujääkäripataljoonakin viimeisistä ve
tohevosistaan tammikuussa 1971. Luo
vutuskatselmukseen joka käsitti Hä
meen Ratsujääkäripataljoonan v11s1 
viimeistä vetohevosta, päättyi joukko
osaston historiassa 53 vuotta kestänyt 
yhtäjaksoinen kausi, jossa suomalainen 

Hyvästi Pekka. 
Pekka lähti viimeisenä Hennalan tal

lista. 

hevonen vetohevosena on huolehtinut 
ratsumiesten huollon kuljetuksista. 
Luovutuskatselmuksen haikea tilai
suus päättyi joukko-osaston komenta
jan everstiluutnantti U Pohjolan sa
noihin: "Hyvät hevoset! Minä kiitän 
teitä siitä uskollisesta palveluksesta 
jonka olette joukko-osastossamme vuo
sien aikana tehneet." 

Jalkaväen plaketteja on jaettu seu
raaville: 

17. 2.69 saap erä 

Vänrikki Timo Tuomas S a 1 o 
Tampere 
Kersantti Ilkka Simo Juhani Kai -
vo la 
Ylöjärvi 

16.6.69 saap erä 

Vänrikki Matti Armas Lehtonen 
Mäntsälä 
Kersantti Seppo Ilmari A 1 k u 1 a 
Tampere 

16. 10.69 saap erä 

Vänrikki Hannu Olavi H e i k k i 1 ä 
Pälkäne 

Kersantti Markku Kalevi Mä n n i k
k ö 
Lahti 

16.2.70 saap erä 

Vänrikki Hannu Tapani Te i t t i n en 
Juva 
Kersantti Veikko Ilmari K a k ko 
Padasjoki 

15.6. 70 saap erä 

Vänrikki Eero Antero Hietanen 
Kel'santti Hannu Tapani Kustaa E 1 o
ra n ta 

15. 10.70 saap erä 

Vänrikki Risto Harry A 1 v e j u u r i 
Kersantti Jouni Leo Uolevi Heino
ne n 

15.2.71 saap erä 

Vänrikki Esa Olavi Kullervo S a v o-
1 aine n 
Kersantti Timo Kalevi V e n ä 1 ä i n e n 

15.6.71 saap erä 

Vänrikki Helge Rainer S a a r i n e n 
Sysmä 
Kersantti Seppo Olavi H ä mä 1 ä i
n en 
Viiala 

Vaihde 15111 

Lukikarin-k. 27. 70100 Kuopio 10 
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KYMEN JÄÄKÄRI
PATALJOONA 

"Olkoon itällä luovu,tettavalla uudella 
lipulla muiden maagisten ominaisuuk
siensa lisäksi seHainen voima, että se 
pysy.ttäisi Kymen Jää:käripataljoonan 
aina kes,kuudessamme Haminassa ja 
siten ,takaisi seutukunnallemme ja ko
ko maallemme pysyvän rauhan ja so
vinnon", sanoi Haminan kaupungin
valtuuston puheenjohtaja varatuomari 
A G O j ane n luovuttaessaan Hami
nan kaupungin lahjoi,ttaman uuden li
'PUn 50-vuo:tta juhlivalJe pataljoona,He 
12. 3. 1971. 

50-vuotisjuhlien eittämätön ko-
hokohta oli pataljoonan uuden lipun 

KymJP:n uusi lippu Haminan kaupun
ginvaltuuston puh.joht. varat. A Ojasen 
pitelemänä. Tervehdyspuhetta pitämäs
sä kaupunginjoht. V Valleala vierel
lään valtuutettu tekn. J Junnola. Oi-

kealla evl V Salo. 
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vihkiminen ja luovutustilaisuus, jota 
juhlistavat sekä arvovaltainen kutsu
vierasjoukko, "vanhojen pumppujen" 
sykähdyttävä ohimarssi ja että juhla
asuun sonnustautunut Kymen Jääkä
ripataljoona. 

Sankoin joukoin olivat myös hami
nalaiset seuraamassa eri juhlallisuuk
sia ja kauppaliikkeet koristivat ikku
noitaan oman joukko-osastonsa juhla
julistein antaen siten mieliinpainuvat 
kehykset juhli1lemme. 

Ikäänkuin juhlavuoden kunniak
si Kymen Jääkäripaitaljoonaan lisä,ttiin 
lokakuussa 1969 uusi komppania Ha
minan Varuskun'takomppania, joka pi
denitää pataljoonamme rivejä runsaal
la kahdelJasadalla miehellä, ja joka 
symboHsoi yhteistoiminnan kiintey,ttä 
Reservi upseerikoul uun. 

Kolmestasadasta mhltei puoleen tu
hanteen nousseet saapwniserät ja juh
lavuodelle sattuneet lukuisa,t kertaus
harjoiltUikset erikoishenkilöstöstä raja
jääkäripataljoonaan ovat antaneet ili
sää väriä Kymen Jääkäripataljoona,n 
koulutukseen. 

Harjoitusalueiden ahtaus aiheuttaa 
edelleenkin sen, että pääosa kaikesta 
taistelukoulutuksesta pidetään y1ksityi
siillä mailla. Korvauksena maanomis
tajille on Kymen Jääkäripataljoona ol
lut innokkaasti mukana metsämarsseil
'la, joiden tulokset ovat nähtävissä lä
hiympäristön metsissä. Sotainvalidi,en 
autitaminen on myöskin jokavuotisena 
ohjelmana ja ,tänäkin vuonna on hei
dän auttamistoimintaansa tuettu huo
mattavalla työmäärällä. 

Patailjoonan urheiilijat ovat juhla
vuotena yltäneeit ennennäkemättömiin 
saavutuksiin. Jo toisen ikerran peräk
käin ampuivat varusmiehet "Parolan 
kilven" joukko-osastolleen. Suunnista
jat saavuttivat puolustusvoimain joUJk
kuekilpaHuvoifon ja toisen sijan mes-

Parolan kilpi edelleen KymJP :llä. Pa
taljoonan komentaja evl Salo seuras
saan voitokas joukkue, vasemmalta; 
alik Hämäläinen, alik Mänttäri, kers 
Peltola, kers Kaipomäki sekä ampu-

jien valmentaja ylik Kettunen. 

taruuskilpailujen joukko-osastojen vä
lisessä kilpailussa. Pesäpalloi:lijait ovat 
vuosia olleet loppuotteluissa mukana 
ja nytkin tuli monten mestaruuksien 
jatkoksi hopeamiitali. Varsin korkeal
le on asetettava lisäksi joU'kko-osasto-

j,en välisen ammunnan kolmas sija 
Puolustusvoimain ampumamestaruus
kilpailuissa. Tätä hyvää menestystä 
mestaruuSlkilpailuissa ovat luonnol
lisestikin pohjustamassa Sotilasläänin 
kilpailuissa saavutetut mestaruudet se
kä joukkue- että henkilökohtaisissa 
kil pahl uissa. 

Jalkaväen Sää,tiön plaketteja on pa
taljoonassa jaettu seuraaville asepal
veluksensa menestyksellisesti ·suori.tta
neille varusmiehille: 

15. 2. 70 saaperä 
up.skok Lauri T a mm i s a a r i 
kers Kalervo K u p a r i 

15. 6. 70 saaperä 
upskok Martti M a n n i n e n 
kers Pekka L e h t o 
korpr Markku La h t i n e n, 

15. 10. 70 ·saaperä 
upskok Kari L e v ä ne n 
kers Markku T ö y t ä r i 
korpr Heikki P i e ,t i 1 ä i n " n 

SUOMALAISEN JÄRKIAUTO 

IMATRALLA 
myy ja huoltaa 

AUTO-VUOKSI 
Imatra Tuomaa,nl<. 8. Puh. 1103 ja 1332 
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UUDENMAAN 
RAKUUNAPATALJOONA 

Edellisen Jalkaväen vuosikir jan il
mestymisen jälkeen on myös Uuden
maan Rakuunapataljoonan pitkiin ja 
perinnerikkaisiin vaiheisiin kirjoitettu 
muutama lisälehti. 

Lähes koko kuluneen ajanjakson pa
taljoonaa on komentanut evl Juha n i 
Ruutu. Näissä katsauksi:ssa viime 
vuosien aikana on tullut jo perinteek
si myös maininta komentajan vaihdok
sesta. Näin on käynyt tälläkin kertaa. 
Elokuun 23. päivänä 1971 oli patal
joona jälleen järjestynyt perinnerik
kaalle Keskuskentälle komentajan 
vaihtokatselmusta varten. Uudenmaan 
Rakuunapataljoonan komentajan ar
vostetut tehtävät otti vastaan evl 
Jukka Suviniemi. 

Pataljoonassa on tapahtunut myös 
organisaatiomuutos. Kunniakkaat pe
rinteet omaava 3.E.skadroona (Iskues
kadroona) on "paketoitu" ja tilalle on 
perustettu Panssarin torj untaeskadroo
na. Pataljoonan kokoonpano on tällä 
hetkellä: Komentaja, Esikunta, E s i
k u n t a e s k a d r o o n a ( viestimiehet, 
erikoiskoulutetut kuten keittäjät, pol
kupyörämekaanikot ja lääkintämiehet 
sekä komennusmiehet), 1. ja 2. E s
k a d r o on a, K r a n a a t i n h ei t in
e s k a d r o o n a, P a n s s a r i n t o r
d unta e s k a d r o on a ja Re,ser-
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UudRakP:n komentaja evl Jukka Su
viniemi. 

v i a 1 i upseeri ko u 1 u (jääk, krh, 
pst). 1. ja 2. Eskadroona antavat jää
kärikoulutusta ja ottavat vastaan vuo
ron perään kunkin saapumiserän "ryn
näkkörakuunat" ja kouluttavat aina 
kotiutumiseen saakka. Tällä järjeste
lyllä voidaan kummankin saapumis
erän koulutus toteuttaa ilman mitään 
erikoisjärjestelyjä aina tarvittaessa 
vahvennetun jääkäri- (kivääri-) 
komppanian puitteissa. 

Keskeisin koulutustapahtuma kuten 
varmasti muillakin eteläisen Suomen 
joukko-osastoilla oli Etelä-Suomen 
syyssotaharjoitus 1970. Tässä harjoi
tuksessa Kaakkois-Suomen Sotilaslää
nin joukkojen muodostamaa keltaista 
3.JPr:ia komensi Uudenmaan Rakuu-

UudRakP:n komentajan vaihdos 23. 8. 
1971. Evl J Ruutu luovuttaa komenta
jan tehtävät evl J Suviniemelle. 

napataljoonan komentaja evl J Ruutu. 
Koska puolueella ei ollut maaliosasto
tehtävää, se taisteli luonnollisesti suo
malaisen taktiikan mukaan tehtävien
sä toteuttamiseksi. Kuten sotaharjoi
tuskertomuksestakin ilmeni, keltainen 
puolue (KSS1) onnistui tehtävissään il
meisesti yli odotusten. Raikuunoiden 
perustama JP 4, joka taisteli lähes ko
ko harjoituksen ajan muita "uusmaa
laisia" (UudJP, UudPr) vastaan, voi 
myös olla erittäin tyytyväinen omaan 
"panokseensa" keltaisten toiminnassa. 

Kertausharjoitukset ovat välillä 
asettaneet pataljoonan suorituskyvyn 
tiukaUe. Vuonna 1970 oli kaksi jouk
kojen kertausharjoitusta : jääkäripa
taljoona ja panssarintorjuntapataljoo
nan esikunta ja yksi sinkokomppania 
sekä yksi erikoishenkilöstön kertaus
harjoitus: 2 kivääripa1:aljoonan esikun
taa, komppanian päälliköitä ja vääpe
leHä sekä krhhenkilöstö. Vuoden 1971 
velvoituksena oli kouluttaa panssarin
torjuntapataljoonaan esikunta, kaksi 
sinkokomppaniaa sekä erikoishen
kilöstöä kuten edellisenä vuonna. 

Em kertausharjoitukset ovat lisän
neet uskoa reserviläisiin. Eräänä esi
merkkinä voidaan mainita jääkäripa
taljoonan kertausharjoituksesta patal-

joonan suorittama lähes 100 km:n pol
kupyörämar,ssi perustamispäivän illan 
ja seuraavan yön aikana Lappeenran
nasta Pahkajärvelle. Samoin suhtautu
minen harjoituks·een oli lähes jokaisen 
kohdalta myönteistä. 

Aikaisempien vuosien tapaan on 
joukko-osastossa vieraillut lukuisten 
kotimaisten vieraiden lisäksi ulkolai
sia vieraita: mm Lappeenrannan kum
mikaupungissa örebrossa sijaitsevan 
joukko-osaston (Kungliga Livrege
mentets Grenadjärer) edustajat sekä 
Ruotsin ja Romanian sotilasasiamiehet. 

Ratsuväen perinteiden kannalta oli 
v 1970 merkittävä. Puolustuslaitoksen 
uudelleen järjestelyjen johdosta siir
rettiin viimeisetkin ratsut ,pois rakuu
noilta. Vaikka rakuunat jalkautettiin 
jo v 1947, on sen jälkeenkin lippuvar
tio ja ,kunniavartio Rakuunamuis
tomerkillä useina vuosipäivinä ollut 
ratsain. 52. vuosipäivä olikin em syistä 
kerännyt runsaasti vanhoja ratsain 
palvelleita rakuunoita hyvästelemään 
viimeisiä rakuunoiden hevosia. Samal
la lakkautettiin talli ja tallipalvelu 
päivystyksineen, mikä antoi hyvin mo
nelle rakuunalle hauskoja ja värik
käitä muistoja •sekä samalla jonkinlai
sen kuvan siitä, millaista palvelu he
vosen kanssa ratsuväessä on ollut. 

Lappeenrannan kaupunkiin ja lähi
maakuntaan on pidetty yhteyttä jatku
vasti. Valatilaisuuksia, metsämarsseja 
ja niihin liittyviä joukko-osaston esit
telytilaisuUJksia varusmiestoimikunnan 
järjestämine iltamineen sekä tempauk
sia sotainvaliidien hyväksi on tehty 
mm Lappeenrannassa, Taipalsaarella, 
Lemillä ja Luumäellä. 

Urheilun tärkeällä saralla ei rakuu
noiden ole tarvinnut hävetä saavutus
tensa suhteen. KSS1:n arvostetuin so
tilaskilpailuhan on kiistatta Olterman
nin hiihto (artikkeli Oltermannin hiih-
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dosta vuosikirjassa 1969-70). Jälleen 
kerran sekä v 1970 että 1971 tuottivat 
rakuunat muille katkeran pettymyk
sen voittamalla kilpailun kumpanakin 
vuonna ylivoimaisesti. Missä lienee ra
kuunoiden jatkuvien voittojen salai
suus - Rakuunahengessä ja sotilas
kunnossa sanovat rakuunat! Muista so
tilaskuntoa vaativista lajeista voita
neen mainita KSS1:n hiihtomestaruus
kilpailuissa 1970 ja 1971 ampumahiih 
don joukkuevoitto ja lisäksi v 1971 
yleismestaruus, v 1971 Pv:n maasto
mestaruuskilpailuj en partiosuunnis
tuksessa 4. sija sekä lukuisia hyviä 
henkilökohtaisia sijoituksia. Hämeen 
Ratsumiesten (HämRjP ) kanssa on 
edelleen vuosittain otettu mittaa tal
vella hiihdossa ja kesällä suunnistuk
sen ja ammunnan merkeissä vuoro
vuosin Lahdessa ja Lappeenrannassa 
melkoisen tasaväkisyyden merkeissä. 
Myöskään monivuotisia ystävyyssitei
tä Loviisan kaupungin kanssa ei ole 
katkaistu, vaan kanssakäymistä on jat
kettu edelleen hiihtokilpailulla Lovii
san kaupungin ja rakuunoiden välillä 
vuoroin Loviisassa ja Lappeenran
nassa. 

Sotilaana osoitetusta kunnosta ja an
siokkaasta palveluksesta on jaettu Jal
käväen Säätiön plaketti seuraaville: 

I/69 saa,pumiserä 
Vänr M H ä m ä l ä i n e n 
Kers R S a v e l a 
Korpr P L o i s a 

II/69 saapumiserä 
Vänr P K a r h u 1 a 
Kers R S a n d b o r g 

111/69 saapumiserä 
Vänr M Moisio 
Alik V M ä n t y n en 
Korpr R S a l o n e n 

1/70 saapumiserä 
Vänr T P u r a n e n 
Kers H R a a n i o 
Korpr H J u k k a 1 a 

11/70 saapumiserä 
Vänr K K a i p i a 
Ker·s P H e i m o 1 a 
Korpr H H u u h k a 

111/70 saapumiserä 
Vänr M K u r o n e n 
Kers P Keski-Valkama 
Kopr P S a r p o s u o 

LAPPEENRANNAN 

RAUTAKJIUPPJI -----•OY _____ _ 
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KARJALAN JÄÄKÄRI
PATALJOONA 

Karjalan Jääkäripataljoona toimii 
syrj ässä Etelä-Suomen rintamailta ja 
valtaväyliltä, mutta toisaalta kasarmi
alue ja sen lähiseutu ovat luontonsa 
puolesta maamme kauneimpia. Ja mi
kä tärkeintä, varuskunta ja sen ympä
ristö tarjoavat erinomaiset maastolliset 
edelletykset koulutukselle ja harjoi
tuksille. 

Jo ennestäänkin hyviä suhteita maa
kuntaan on pyritty vielä syventämään. 
Tammikuun lopussa pidettiin varus
kunnassa lehdistölle tilaisuus, jossa ko
mentaja apulaisineen selvitti KarJP :n 
toimintaa ja koulutustyötä sekä varus
kunnallisia asioita. 

Perinteellistä tapaa noudattaen jo
kainen saapumiserä on käynyt muu
tama viikko "taloon astumisensa" jäl
keen jumalanpalveluksessa Kontiolah
den kirkossa. Maarianpäivänä vannoi 
15. 2. 1971 saapumiserä valansa em kir
kossa ja 15. 6. 1971 saapumiserä Kol
laan Vasamalla. 

"P iinaviikon" alussa järjestettiin 
KarJP:n varusmiestoimikunnan, Kon
tiolahden Varuskuntasoittokunnan ja 
sotilaspapiston yhteisvoimin yhteinen 
egumeeninen tilaisuus Joensuun evlut 
kirkossa. Ohjelma koostui erilaisista 
puheista, soitto- ja kuoroesityksistä. 
Tilaisuuden arvokkuutta korosti kent
täpiispa Yrjö Massan juhlapuhe. Hä-

Omaisten päivän illanviettoa. 

nen ei tarvinnut puhua tyhjille seinil
le, sillä juhla oli koonnut kirkon täy
teen harrasta kuulijakuntaa. 

Muutaman vuoden tauon jälkeen 
järjestettiin varuskunnassa "Omaisten 
päivät" 21.-22. 8. 1971. Saapuneitten 
omaisten määrä, hieman yli 400 hen
keä, yllätti järjestäjät. Päivien ohjel
masta mainittakoon :lipunnosto, taiste
lunäytös, ohjelmalliset iltamat, eloku
vaesitykset, kenttähartaus ja musiik
kimatinea. 

Lokakuun 10 pnä kokoontuivat Kol
laan miehet Kontiorantaan viettämään 
perinteellistä juhlaansa, paikalla oli n 
500 miestä. 

Sotainvalidityöt oli keskitetty hei
näkuuhun. Kaikkien yksikköjen vuo
rollaan suorittaman työn kokonais
määrä on n 1000 miestyöpäivää. Tä
män lisäksi RAuK:n oppilaskunta 
osallistui parin sunnuntain ajan vii
konlo,ppuvapaansa käyttäen sotainva
lidityöhön. 

Em tapahtumat ovat olleet piristä
viä välipaloja tärkeimmän tehtävän, 
ko u 1 utu ks en, lomassa. Vuoden ai
kana on pidetty useita sotaharjoi:tuk
sia. 2.-4. 2. 1971 oli Liperin eteläpuo
leisella alueella komentajan johtama 
sotaharjoitus. Aiheena oli puolustus
taistelun suoritus vesistön ja saarten 
rikkomalla alueella. Harjoituksesta on 
jäänyt erityisesti mieleen tiedustelun 
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korostunut tärkeys oman toiminnan 
onnistumiseksi. Harjoituksesta palaa
vat yllätti talven kovin lumituisku, 
mikä pani ajattelemaan, että onkohan 
joukkojen aurauskaluston suhteen teh
ty kaikki voitava. 

Juhannuksen alla pidettiin KarJP:n 
komentajan johtamana laatuaan en
simmäiset kertausharjoitukset koko 
maassa. Olihan tuolloin koulutettava
na kokonainen Rajajääkäripataljoona. 
Koulutus tapahtui valmennusjakson 
aikana kolmella varuskuntapaikalla, 
Kontiorannassa, Ylämyllyllä ja Ontto
lassa. Tätä ennen upseerit olivat ol
leet koulutuksessa P-KR:n komenta
jan johdolla Tohmajärvellä. Maasto
harjoitus pidettiin sitten Pyhäselkä-

Kenraali K O Leinonen tutustumassa 
rajajääkäripataljoonan kertausharjoi

tuksen maastovaiheeseen. 
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Tohmajärvi-Kiihtelysvaara aluee1la. 
Kertausharjoituspataljoonan loppu
katselmus tapahtui Joensuun urheilu
kentällä. Katselmuksen otti vastaan 
SKSI:n komentaja kenrm Unto Mielo
nen. 

Reserviläiset osoittivat otteillaan 
olevansa valioluokan sotilaita ja he 
omaksuivat yllättävän hyvin uudet 
asiat. 

Puolustusvoimain komentaja seura
si 2 vrk:n ajan kertausharjoitusta ja 
hän antoi kiitettävän lausunnon Poh
jois-Karjalan miehistä. 

Jo usean kerran on KarJP asetta
nut joukkonsa Taistelukoulun johta
mistaidon harjoituksiin. Tämän kertai
nen harjoitus tapahtui 27. 9.-1. 10. 71 
Enon - Ahmavaaran - Polvijärven 
- Onttolan alueilla. Harjoitus oli erit
täin liikkuva ja vaati joukoilta kes
tävyyttä, nopeutta sekä mt-ajoneuvo
jen käytön tuntemusta. 

Vuoden aikana toimeenpantiin eräi
tä arvokilpailuja. Maaliskuun puolessa 
välissä jouduttiin yllättäen järjestä
mään Puolustusvoimien varusmiesten 
ampumahiihtomestaruuskilpailu (kan
sainvälisin asein). Elokuun alussa pi
dettiin kolmen sotilasläänin (SSSl:n, 
PohmSl:n ja SKSl:n) ampumamesta
ruuskilpailut Kontiorannassa. 

Savo-Karjalan Sotilasläänin alueella 
oli huomattavin henkilövaihdos, kun 
kenraaliluutnantti Mikko Sisto vuoden 
1970 alussa luovutti tehtävänsä uudel
le komentajalle kenraalimajuri Unto 
Mieloselle. 

Erityinen paino koulutuksessa on 
asetettu jalkaväen liikkuvuuden lisää
miseen ja sissitoimintaan. Polttoaine
kiintiön vähyydestäkin huolimatta on 
pyritty järjestämään harjoituksia, jois
sa on jouduttu käsittelemään mt-ajo
neuvoja. Toivon ll).ukaan saadaan pian 
luvassa oleva moottoriajoneuvotäyden-

nys. Sissikoulutusta on annettu paa
asiassa 3.JK:ssa (sissikomppania) ja 
RAuK:ssa sissilinjalla, mutta myöskin 
muiden yksiköitten ohjelmassa on ol
lut sissiharjoituksia. - Kokonaisuu
dessaan koulutusolosuhteet ovat var
sin hyvät kunhan vielä .taisteluampu
marata-asia saisi tyydyttävän ratkai
sun mahdollisimman nopeasti. 

Edellisen kirjan ilmestymisen jäl
keen on palkittu seuraavat varusmie
het jv-säätiön plaketilla ja kunniakir
jalla: 

- 17.2.1969 saapumiserä 

tä 
vänr J O L a i t i s e 11 e Helsingis-

kers A J K u k ko se 11 e, Juuasta 

- 16. 6. 1969 saapumiserä 
vänr V A U d d i 1,1 e, Pielavedeltä 
kers O A V a t t u 1 a i se 11 e Kon-

tiolahdesta 
korpr E O Ko no se 11 e, Pielisjär

veltä 

- 16. 10 1969 saapumiserä 
vänr M E Heikko se 11 e Helsin

gistä 

kers S T Markka se 11 e, Suonen
joelta 

korpr L V J T o 1 p p a s e 11 e Ou
tokummusta 

- 16. 2. 1970 saa,pumiserä 
vänr R J M u s t os e 11 e, Outokum

musta 
kers H H T K a 1 t i a i s e 11 e, Pie

lisjärveltä 
korpr S I A L a p p a 1 a i se 11 e, Li

peristä 

- 15. 6. 1970 saapumiserä 
vänr M J Niiraselle, Varkau

desta 
kers E A P u r s i a i s e 11 e, Outo

kummusta 
korpr V T Kettu se 11 e, Pielisjär

veltä 

- 15. 10. 1970 saapumiserä 
vänr O A Ry y n ä s e 11 e, Ilomant

sista 
kers S J M a n n i s e 11 e, Leppävir

ralta 
korpr E S K o n t k a s e 11 e, Värt

silästä 

PIRETTA OY 
VAATETUSTEHDAS 

Kuopio 
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TAISTELUKOULU 

Taistelukoulussa on kuluneina vuo
sina opiskellut yhteensä 303 upseeria. 
Esiupseeritutkintoja suoritettiin 58 ja 
kapteenitutkintoja 244. Ensin mainit
tujen tutkintojen kohdalla määrä on 
tavanomainen mutta kapteenitutkinto
jen määrä ön yli kaksinkertainen ai
kaisempien vuosien määrään verrat
tuna. On selvää, että tällainen tutkin
tojen määrän lisääntyminen on mo
nella tavalla vaikuttanut koulun toi
mintaan kuluneina vuosina. Totutusta 
tavasta on ollut pakko luopua ja ajoit
taa kurssit välittömästi toisiaan seu
raaviksi. Järjestely on merkinnyt 
opettajille ja koulun esikunnalle erit
täin huomattavaa työmäärän lisäänty
mistä ja oppilaille rasittavaa opiskelua 
kesäaikana. Kun lisäksi koulun uusi 
kurssirakennus valmistui vasta syk
syllä 1971, jouduttiin pääosa opiske
lusta suorittamaan ahtaissa ja epätar
koituksenmukaisissa tiloissa. Uuden 
kurssirakennuksen valmistuminen mer
kitsi huomattavaa parannusta opiske
luolosuhteisiin niin luokka- kuin ma
joitustilojenkin suhteen. Oleellisesti 
opiskeluolosuhteet paranivat kuiten
kin vasta kesällä 1972, jolloin vanhan 
kurssirakennuksen saneeraus oli lop
puun suoritettu. Tilanpuute talvella 
1971-1972 merkitsi sitä, että esiupsee
rikurssia ei tänä aikana voitu pitää 
ollenkaan. 
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Uusi kurssirakennus valmistui kesällä 
1971. Rakennuksessa on mm 48 yhden 
hengen huonetta, 13 opettajanhuonetta 

ja 3 luokkahuonetta. · 

Kurssien opetusohjelmiin on kulu
neina vuosina kiinnitetty erikoista 
huomiota. Oppiaineiden tasottamisen 
ohella on kiinnitetty huomiota myös 
oppiaineksen horisontaaliseen integ
rointiin. Tällaiseen eheytymiseen on 
pyritty mm taktiikan, sotatekniikan ja 
sotahistorian opetuksen tarkoituksen
mukaisella ajoittamisella. Ohjelmien 
yksityiskohdista mainittakoon, että 

Kesällä 1971 vaihtui Taistelukoulun 
johtaja. Eversti P M u 1 t a n e n siirtyi 
jalkaväen tarkastajaksi ja koulun 
uudeksi johtajaksi tuli eversti S R u -
s a m a Karjalan Prikaatista. Kuvassa 
ev S Rusama puhumassa Taistelukou
lun vuosipäivän tilaisuudessa 10. 10. 71. 

esiupseerikurssilla luovuttiin ilman 
joukkoja · tapahtuvista johtamisharjoi
tuksista ja näin säästynyt aika käytet
tiin eri karttaharjoituksissa maaston
tiedusteluun ja suunnitelmien tarkas
teluun maastossa. Edelleen voidaan 
mainita, että kapteenikurssilla on li
sätty taktiikan ja johtamistaidon ope
tusta käytännön johtamisharjoituksilla 
ja maastossa eri karttaharjoituksiin 
liittyvällä ilman joukkoja tapahtuvalla 
koulutuksella. Käytännön johtamishar
joituksissa Taistelukoulu on luonnolli
sesti joutunut turvautumaan joukko
osastojen apuun, sillä ilman tätä apua 
ei näitä harjoituksia olisi voitu pitää 
ollenkaan. Samalla kun Taistelukoulu 
kiittää näitä joukko-osastoja saamas
taan tuesta se toivoo, että auliutta näi
den harjoitusten järjestämiseksi löy
tyisi tulevaisuudessakin. 

Esiupseerikurssi 24:llä opiskeli 30 
upseeria. Eri säätiöiden myöntämin 
stipendein palkittiin seuraavat upsee
rit: kapteeni M J Se 1 i n, M O Jo -
kela, E E Järvinen, P V Palsi, 
M O T i a i ne n, A J Le h t o 1 a ja 
ME Kinnari. 

Jalkaväen kapteenikurssi 42:lla opis
keli 73 upseeria. Stipendein palkittiin 
yliluutnantit T N i em i ne n, A 
P a a k k i n e n, F-G W e n n s t r ö m, 
J Engström, R Haaparanta, J 
Moisander, M Hannila ja V-P 
Vulli. 

Esiupseerikurssi 25:llä opiskeli 29 
upseeria. Stipendein palkittiin kaptee
nit I A K S i h v o n e n, P T P a 1 o s, 
L J Ta 1 a m o ja E J K ä k e 1 ä. 

Jalkaväen kapteenikurssi 43:lla opis
keli 75 upseeria. Stipendein palkittiin 
yliluutnantit A K Ko t r o, E M P e 1-
t o n i e m i, P J K u r o n e n, P J V i
s u r i ja M T Hämäläinen. 

Jalkaväen kapteenikurssi 44:llä opis
keli 48 upseeria. Stipendein palkittiin 
yliluutnantit I P H o 11 o, I T P o r
r a s, R O Vai n i k k a, T M T J u n
t u n e n, E T O K o 1 u, E J R i u t
t a 1 a. 

Jalkaväen kapteenikurssi 45:llä opis
keli 48 upseeria. Stipendein palkittiin 
yliluutnantit L K K i i a n 1 i n n a, J K 
A h 1 h o 1 m, A J V e h v i 1 ä i n e n, L 
T V ä ä t t ä n e n, P T H ä m ä 1 ä i
n e n, M O K u i v a 1 a. 

Kanttiinien Hankintakeskus 
Kuopio Kotkankallionkatu 6 

Puh. 21 789 
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KADETTI KOULU 

Kadettikoulun historiassa on 1970-
luku ai1kanut uudistusten ja muutos
ten merkeissä. Kadettikoulun organi
·saatio uudistettiin keväällä 1970. Ka
detit muodostavait nyt Kadettikomppa
nian, jota johtaa yleisesiikuntamajuri. 
Kadettikomppania jakaa,n,tuu kolmeen 
vuosikur.ssiin, joiUa on kapteeni johta
jana. Vuosiikurssit kästttävät 2--4 jouk
kuetta, joiden johtajina ,toimivat ka
detit vuorotteluperiaatteella. Pääainei
den opetusta varten on kolme opetta
jaryhmää, jatka käsittävät yleisesi
kuntamajurin johtajana ja 2--4 kap
teenia ja siviililehtoria. Nämä opetta
jaryhmät hoitavat taktiikan, kasvatus
ja opetusopin sekä sotateknii:kan ope
tuksen. Kadettikomppanian pää.hlikkö 
ja hänen alaisensa huolehtivat hallin
nosta, komentoasioista, yleisestä jär
j esty,ksestä sekä osasta y leisaineiden 
opetusta. 

Uusi organisaatio on jo nyt osoittau
tunut opetuksen kannalta tehokkaak
si. Kadetit saavat nykyisin entistä pa
remman ja yhtäläisen opetuksen. 

Koulun johtajan apulainen evl A Sa
volainen luovutti tehtävät 21. 5. 1971 
ew S Annailail1e. 

Syyskuun 3 päivänä 1971 Kadetti
koulun pitkäaikainen johtaja eversti 
M Haaksalo luovutti koulun johtajan 
tehtävät eversti L G HeinTichsille. 

Maaliskuun 24 päivänä 1970 valmis
tui 55. kadettikurssi. Kurssilta valmis-
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Eversti M Haaksalo ja eversti L G 
Heinrichs suorittamassa Kadettikoulun 
katselmusta koulun johtajien vaihdon 

yhteydessä 3.9.1971. · 

tui 71 jalkaväen upseeria ja 14 ilma
voimien upseeria tasavallan pr,esiden
tin Urho Kekkosen nimirttäessä kadeti,t 
puolustuslaitoksen ja rajavartiolaitok
sen virkoihin ja y,lentäessä heidät luut
nanteiksi. 

Syksyllä 1971 alkaneella 58. kadetti
kurssilla ailoitti opintonsa 85 maavoi
mien ja 15 ilmavoimien kadettia. Jo 
neljännen !kerran pidettiin Kadettikou
lulla valintatilaisuus, jossa kade,tit va
littiin suuresta hakijamäärästä. Haki
jat kutsuttiin valintatilaisuuteen pa
remmu usj ärj esty ksessä hakupaperei
den perusteella. Kolme päivää !kestä
neessä vailintatilaisuudessa suoritettiin 
perusteellisia fysiologisia ja psykolo
gisia testejä. Hakupapereiden ja va
linta,tilaisuudessa suoritettujen testien 
perustee1la valittiin parhaat aloitta
maan opintonsa kadettikurssilla. 

Kadettikoulun opetusohjelma on 
uudistettu ja sitä noudatetaan 58. ka
dettikurssista alkaen. Huoma•ttarvimpa
na muutoksena on jail:kaväen taistelu
koulutuksen tuntuva lisääntyminen. 

Jo perinteelU.seen ,tapaan Kadetti
koulu pitää kesäleirH SarriojärvelJJ.ä. 

Kesä1eirillä suoritertaan jalkaväen am
mun toj a, linnoi ttamisharj oi tuksia, rä
j äytystöitä ja sissiiharjoituksia. Syksyl
lä 1971 tkadetit osarHistuvat sisseinä 
ESSil :n sotaharj oi tu:kseen. 

Talvileiri v 1971 pidettiin erämaa
ja rtunturiOll.osuhtei,ssa Luoston alueel
la. II vuosikurssi oli harjoituksessa sis
seinä ja toimi viikon ajan vaikeissa 
olosuhteissa I vuosikurssin ja Lapin 
Jääkäripata,ljoonan komppanian toimi
essa takaa-ajajina. Harjoitukseen osaJ
listui helikopteri ja useita 'lumia,joneu
voja. Kadeti,t kestivä,t fyysiset ja hen
kiset rasituksert erinomaisesti. 

Kadettikoulu osa1listui jälleen poh
joismaisihle kadettipäivill:le, jotka vuon
na 1971 pidettiin Tukholmassa 
10.-13. 6. Koulun johtajan eversti M 
Haaksalon johdolla ,tilaisuuteen osal
listui 10 upseeria ja 50 kadettia Suo
mesta. Suoritetuissa urheilukhlpailuis
sa KadettikoU!lu saavutti yleisurheillun 
osalta selvän voiton muista pohjois
maista, uinneissa kolmannen sijan, am
munnoissa toisen sijan, suunnistukses
sa kaikki mestaruudet ja jalkapallos
sa neljännen sijan. 

Jo perinteeksi käyneen tavan mu
kaan Kadettikoulu on ollut lukuisten 
vierailujen kohteena. 26. 1. 1971 N eu
vostoliiton marsailkka A A Gretshko 
tervehtiessään käyntinsä yhteydessä 
Kadettikoulua lausui mm: "Toivotan 
menestystä koulutrtaessanne kansanne 
arvoisia urhoollisia Suomen aTmeijan 
upseereita." 

Puolustusvoimain mestaruuden voitta
nut KadK:n partio saapumassa maa
liin. Oikealta kapt O Nepponen, kad 
T Nukki ja kad T Lehtonen, takana 

kad R Orpana. 

Kadettioppilaskunnan toiminta on 
ollut vilkasta erityisesti urheilurinta
malla. KadK:n partio kapt O Nepposen 
johdolJa voitti syyskuussa 1971 Puo
lustusvoimain mestaruuden partio
suunnistuskilpahluissa. Vuoden 1971 
kultakompassi-:kilpailun, joka tkäsittää 
sekä yö- että päiväsuunnistuksen, voit
ti kad T A Nukki. Kadettikuoro on 
esiintynyt useissa arvovaltaisissa tilai
suuksissa. Ratsastus on saanurt rinnal
le huimapäisen harrastuksen - nel
jätoista kadettia suoritti laskuvarjo
kerhonsa puttteissa ensimmäiset las
kuvarjohyppynsä Utissa. 

LUJABETON I OY 
Kuopio 

Puh. 82 633 
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ALIUPSEERI KOULU 

Aliupseerikoulun toimintaa ovat 
värittäneet lukuisat henkilövaihdokset. 
Toimittuaan ansiokkaasti koulun joh
tajana lähes vus1 vuotta luovutti 
eversti Eero Eräsaari 5. 1. 1971 koulun 
johtajan tehtävät eversti Jukka Paju
lalle. Ev Eräsaari siirtyi komentajaksi 
Pohjan Prikaatiin. 

Aliupseerikoulun opetusohjelmiin ei 
ole tehty suurempia muutoksia, vaan 
opetustyötä on jatkettu jo vakiintu
neiden ohjelmien mukaan. Jalkaväen 
moottorointi on aiheuttanut eräitä tar
kennuksia taktiikan ja taistelukoulu
tuksen suunnitelmiin. 

Aliupseerivajauksen tultua täytetyk
si on koulun oppilasmäärissä tapah
tunut pientä laskua, joten nykyiset op
pilaat voivat opiskella jossain määrin 
paremmissa olosuhteissa kuin aikai
semmat kurssit. 

Edellisen vuosikirjan ilmestymisen 
jä1'keen ovat Aliupseerikoulussa päät
tyneiden peruskurssien jaksojen par
haiksi selviytyneet seuraavat aliupsee
rit: 

III/28 30. 7.-20. 12. 1969 
- kiväärilinja: kersantti Pentti U s

k i, UudRakP 
- krhlinja: kersantti Kari P a j u

nen, Uud.Ra:kP 

I/29 1. 9.-20. 12. 1969 
- kersantti Jaakko Nyman, Kar 

JP 
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Ev Eero Eräsaari luovuttaa koulun 
johtajan tehtävät ev Jukka Pajulalle 

II/29 7. 1.-2. 7. 1970 
- kersantti Jorma K a r t t unen, 

KarJP 

III/29 2. 8.-22. 12. 1970 
- kiväärilinja: kersantti Hannu 

V i r k k a 1 a, KaiPr 
- krhlinja: kersantti Mauri T a k a-

1 a, AuK 

l/30 1. 9.-22. 12. 1970 
- kersantti Pentti Savo 1 aine n, 

KR 

II/30 7. 1.-2. 7. 1971 
- kersantti Viljo L ä m s ä, RUK 

III/30 2. 8.-22. 12. 1971 
- kiväärilinja: kersantti Simo H a r

m i ne n K-SR 
- krhlinja: kersantti Hannu K a r

h i n s a 1 o PohPr 

- kersantti Orvo M i k k o n e n 
PohPr 

II/31 10. 1.-20. 6. 1972 
- kersantti Elja K em p p a i ne n 

KR 

Jalkäväen mestarikurssien vakiintu
essa lähes jokavuotiseksi on aliupsee
rien jatkokoulutuksessa saavutettu 
huomattava edistysaskel. Aliupseeri-

koulussa on peruskurssien lisäksi toi
meenpantu 

- jalkaväen mestarikurssi 3 13. 4.-
28. 8. 1970 ja 

- jalkaväen mestarikurss.i 4 12. 4.-
27. 8. 1971. 

Edellisen parhaaksi selviytyi RUK:n 
vääpeli Aarne Voutilainen ja jälkim
mäisen HämRjP:n ylivääpeli Heimo 
A vikainen. Kumpikin .sai vastaanottaa 
Jalkaväen Säätiön stipendin. Oppilaat 
näille mestarikursseille valittiin Aliup
seerikoulussa pidetyissä pääsykokeis
sa, joihin taktiikan, ohjesääntöjen ja 
ase- ja ampumakoulutuksen kokeiden 
lisäksi kuului psy,kologinen testi. Jal
käväen mestarikurssi 4:n pääsykokei
siin osallistui 59 aliupseeria, joista 
opintojaan aloittamaan valittiin 26. 

Alla mainitut Aliupseerikoulun Jää
kärikomppanian varusmiehet on pal
kittu hyvistä sotilaallisista suorituksis-

ta Jalkaväen Säätiön plaketilla: kers 
Raimo Korhonen, korpr Kauko Väis
tö, kers Esa Teräväinen, korpr Lauri 
Sallinen, kers Timo Vauhkonen, korpr 
Toimi Saastamoinen, kers Tauno Ek
lund, korpr Hannu Saastamoinen, kers 
Timo Salminen, korpr Pauli Peltonen 
ja kers Pekka Tontti. 

Koulun jääkärit taistelukoulutuksessa. 

1 1 

Oy ESSI LÄ Ab 
VAATETUSTEHDAS OROOY 

Kuopio Jyväskylä 

Tehdaskatu 31-33 

211 



RESERVIUPSEERI
KOULU 

Vuosi 1971 kului RUK:ssa uudiste
tun opetussuunnitelman mukaisen tiu
kan koulutuksen merkeissä. Kurssien 
135, 136 ja 137 aikana on maamme re
servinupseeristoon valmistunut noin 
3500 uutta reservin upseeria. 

Kulunut vuosi, jota värittivät monet 
uudistukset, uudet opetuskohteet, useat 
arvovaltaiset vierailut ja juhlametsä
marssit, toi tullessaan myös lukuisia 
henkilövaihdoksia koulun johdossa. 
Kurssin 137 päätyttyä koulua 11 kurs-

sin ajan johtanut eversti Pentti Syrjä 
määrättiin pitkähkölle opintokomen
nukselle ulkomaille. Koulun johtajan 
tehtävät otti 10. 12. vastaan eversti
luutnantti Pentti Lehtonen. 2 vuotta 
johtajan apulaisena toiminut ja tar
mokkaasti koulun elämään osallistunut 
everstiluutnantti Jukka Suviniemi siir
tyi 13. 8. Uudenmaan Rakuunapatal
joonan komentajaksi. Hänen tilalleen 
määrättiin siihenastinen jalkaväkilin
jan johtaja, everstiluutnantti Aimo 
Piispanen. 

Keväällä, kurssin 135 a1'kaessa käyt
töön otettu uusi opetussuunnitelma on 
pyritty saamaan vuosien koulutuksen 
antamia kokemuksia ja nykyaikaisen 
mekanisoidun sodankäynnin vaatimuk
sia vastaavaksi. Painopiste on edelleen
kin käytännön maastohM"joituksissa 
teoreettisen tuntiopetuksen supistuessa 
pääosin vain lyhyeen alkukurssiin. 
Vaadittavan asiatietouden harukkimi
nen jää suureksi osaksi oppilaiden it
seopiskelun varaan. Tämän itseopiske
lun helpottamiseksi on oppilaiden ja 

RUK. N KOULUTTAMAT RESERVI 
vv 1920-1971 

UPSEERIT 

J 
,5 
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"Ampumasektorin oikea raja" 

kouluttajien yhteistoimin laadittu eri 
opetuskohteista uusia luentomonisteita. 

Sen lisäksi että koulutus on perin
teiseen tapaan tapahtunut "Kattilais
ten tien suunnassa" hyökäten, viivy.t
täen ja puolustaen on uudeksi koulu
tusaiheeksi otettu sissikoulutus. Kou
lun maineikas 3.Komppania on saanut 
uuden nimen Sissikomppania. Sen ope
tusohjelma on laadittu sissi- ja tiedus
telujoukkueiden johtajien kouluttami
seksi. Ensimmäisiltä kursseilta saadut 
kokemukset ovat olleet myönteisiä. 
Ohjelma on osoittautunut tarkoituk
senmukaiseksi ja koulutustavoitteet on 
saavutettu hyvin. Erityinen huomio on 
kiinnittynyt yksikön koviin suorituk
siin koulun !kilpailuissa, joissa komp
pania on valikoidusta oppilasainekses
ta ja kovan koulutuksen antamasta 
kunnosta johtuen valloittanut käl'kisi
jat. 

29. 11.--4. 12. välisenä aikana toi-
meenpantiin RUK:n johtama esikunta
alan kertausharjoitus, johon osallistui 
noin 8·0 reservin upseeria ja aiiupsee
ria. Vehkalahden Lintukodon syksyiset 
maisemat ja reserviläisten innokas 
asiaan suhtautuminen edesauttoivat 
harjoituksen läpiviemistä. 

Haminan lähiseutujen maanomistaji
en ja sotainvalidien sekä RUK:n väli
sen yhteistoiminnan näkyvin ilmenty
mä - metsämarssi - sai kuluneena 
kesänä tavallista juhlavammat puit
teet. 26 . .toukokuuta tuli kuluneeksi 40 
vuotta Koivistolla v -31 tapahtuneesta 
koko puolustusvoimien historian en
,simmäisestä metsämarssista ja päi
välleen 10 vuotta siitä kun RUK:n 
silloinen johtaja, eversti Olli Korhonen 
istutti ensimmäisen taimen sittemmin 
perinteellisiksi muodostuneiden metsä
marssien alkamisen merkiksi. Juhla
päivän kunniaksi kenraali Korhosen 
johtamana arvovaltainen kutsuvieras
joukko sekä koulun edustajat istutti
vat erityisen RUK-metsikön valtatie 
7:n varteen Haminan itäpuolelle. 

Merkittävä osuus koulun ulospäin 
suuntautuvassa toiminnassa on erilai
silla vierailuilla, joiden kohteena RUK 

Puolustusministeri Gestrin tutustumas
sa kenraalimajuri E Setälän seurassa 
RUK:n sissien valmistamaan ateriaan. 
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on myös viime aikoina ollut. Vierai
luista mainittakoon muun muassa Eng
lannin suurlähettilään, Mr W. B. Led
widgen vierailu seurueineen, puolus
tusmini,steri Gestrinin tutustuminen 
kurssin 136 loppusotaharjoitukseen ja 
Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun 
vierailu syyskuussa. Edelleen vanhat 
kurssit ovat merkkipäivinään käy
neet verestämässä muistojaan Hami
nan ympyröiltä sekä tutustumassa ny
kypolven reservin upseerin koulutuk
seen. 

Nykynuorisolle ominainen lisäänty
vä aktiivisuus yhteiskunnalliseen ja 
yhdistystoimintaan osallistumisessa on 
RUK:ssa ilmennyt oppilaskunnan vi
reässä toiminnassa. Sen monipuolisuu
desta ja tehokkuudesta vastaavat 12 
,erilaista jaostoa. Tiukasta palvelus
ajasta huolimatta ovat eri jaostot, mm 
sosiaalijaosto ja yksityi,set oppilaat ky
enneet suorittamaan useita, mm varus
miehen asemaa, taloudellisia vaikeuk
sia ja alkoholinkäyttöä koskevia tutki
muksia. Näiden tutkimusprojeiktien 
laadinnassa on erikoislinjan oppilailla 
ollut voimakas panos. 

Tiiviin koulutuksen rinnalla on op
pilaiden fyysisen kunnon kehittämisel
lä tärkeä sija. Urheilulajeista ovat 
suunnistus kesä- ja syyskursseilla sekä 
hiihto talvikursseilla sotilaallisina la
jeina olleet etusijalla. Jokainen oppilas 
on kurssillaan saanut tuntuman näihin 
sotilaalle tärkeisiin taitoihin ensin yk-
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siköiden sekä myös koko koulun kil
pailuissa. "Kirkkojärven marssi" lie
nee tunnetuin kurssin aikana suoritet
tavista kilpailuista. Lisäksi oppilas
kunnan toimesta on oppilaille järjes
tetty tilaisuus harrastaa siviiliurheilu
lajeja. Tosin Haminan puutteelliset ur
heilutilat ovat haitanneet fätä toimin
taa. · Merkittävimpiä urheilusaavutuk
sia ovat olleet koulun partion ylil Per
kiön johdolla saavuttama partiomes
taruus ja upseerioppilas Kokkosen saa
vuttama henkilökohtainen mestaruus 
sotilasläänin maastomestaruuskilpai
luissa. 

Oman lwkunsa sinänsä muodostavat 
yliv V Periahon ja vääp J Laakson 
saavuttamat tulokset ja mestaruudet 
.kivääriammunnan valtakunnallisissa 
ja kansainvälisissäkin kilpailuissa. Hei
dän rinnalleen ovat kuluneena kaute
na nousseet ylik T Anttila lähinnä pis
tooli- ja kers O Kauhanen kivääriam
pujana. 

Vuoden aikana parhaiten menesty
neet oppilaat ovat kurssien päättäjäis
tilaisuudessa saaneet tunnustukseksi ja 
kannustukseksi plaketin ja stipendin. 

Jalkaväen Säätiön plaketilla on ku
luneena ja kuluvana vuonna palkittu 
seuraavat jalkaväkilinjan oppilaat 

Kurssi 135 Bärling M O PorPr 
Kurssi 136 Arkonsuo H O HämJP 
Kurssi 137 Teirilä J H UudJP 
Kurssi 138 Kytö S M I RannJP 
Kurssi 139 Rehunen S T I UudJP 

PANSSARI KOULU 

Panssarikoulussa on aika kulunut 
kuten muissakin joukoissa arkisen 
työn merkeissä. Koulussa on tapah
tunut eräitä kokoonpanomuutoksia, 
mutta siellä saa edelleenkin kou
lutuksensa pääosa PsPr:n jääkäri- ja 
tukiryhmien johtajista. Aliupseerien 
peruskurssin III jakson panssarintor
juntalinjan toimeenpaneminen on kou
lun vakiintunut koulutustehtävä. Edel
listen lisäksi varusmiehille pidetään 
vuosittain ,eräitä ryhmänjohtajien eri
koiskoulutus- ja miehistökursseja. 
Myöskin joukko reserviläisiä on saa
nut lisäkoulutusta Panssarikoulussa. 

Varusmiesaliupseerikurssien kou-
lutus on tapahtunut vakiintunein muo
doin. Muiden joukkojen vastaavasta 
toiminnasta se ehkä eroaa sel'Vemmin 
siinä, että panssarijääkärikoulutus, toi
minta ikuljetuspanssarivaunusta, saa 
yhä korostetumman aseman. 

Aliupseerien peruskurssin panssa
rintorjuntalinjalla koulutusolosuhteet 
ovat varsin hyvät. Harjoitusmaastossa 
jatkuvasti liikkuvat panssarivaunut ja 

Reservialiupseerikurssin 1/71 oppilai
ta Padasjoella. Ruuan valmistustakin 

on harjoiteltava. 

täällä sijaitseva panssarintorjunnan sy
dän, PstP, antavat osaltaan arvokasta 
tukea koulutukseen. Viisikuukautisen 
III jakson ohjelma on monipuolinen 
pääpainon ollessa luonnollisesti pans
sarintorjunta-koulutuksessa ja panssa
rintorjunta-aseilla suoritettavissa am
munnoissa. Ohjelmaan kuuluu lisäksi 
kolmiviikkoinen moottoriajoneuvo
kurssi sekä panssarivaunukoulutusvai
he Niinisalossa. Tulevat kouluttajat 
saavat arvokasta kokemusta pitäessään 
harjoituksia reservialiupseerikurssin 
oppilaille. Johtajataitoa kehitetään eri
koisesti PsK:n yhteisissä harjoituksis
sa, joissa peruskurssin oppilaat toimi
vat johtajina. Näistä harjoituksista 
merkittävimmät ovat panssariyhteis
toimintaharjoitukset sekä sissiharjoi
tus Padasjoella, jossa selkä johtajat että 
johdettavat joutuvat kovalle koetuk
selle. 

Panssarintorjuntatietoutta on PsK:ssa 
jaettu myös reserviläisille, sillä 26. 3.-
7. 4. 1971 pidettiin kivääri- ja panssa
rintorjuntapataljoonan henkilöstön 
kertausharjoitus. Kertausharjoituksen 
pääosa tapahtui Parolassa tiiviin opis
kelun ja harjoittelun merkeissä. Täl-

215 



löin mm taisteluharjoituks·en yhteydes
sä tapahtunut maastontiedustelu suori
tettiin lentokoneesta käsin, jolloin Pa
rolan entisellä lentokentällä vieraili 
lentokone. Tätä ei ole tapahtunut vuo
sikausiin, sillä lentokenttä kuuluu ny
kyisin panssarivaunujen harjoitusalu
eisiin. 

Kertausharjoitus huipentui Niinisa
lossa pidettyyn lyhyeen sotaharjoituk
seen, jossa panssarivaunut toimivat 
vasta puolella. 

Erilaisiin kilpailuihin on PsK osal
listunut aktiivisesti ja tuloksista mai
nittakoon mm PsPr:n maastomesta
ruus kesällä -71. Tähän saavutukseen 

ISO 
SUNBEAM 

vielä hintaan 
11-.9S0,-

Piirimyyjä L:rannassa 

AUTO -SALLI NE N 
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koulu on varsin tyytyväinen, koska 
tiiviin koulutusohjelman vuoksi ei ole 
liiennyt aikaa harjoitteluun. Tosin on 
PsK:n suojissa ollut korkeimman ta
son urheilijoitakin, sillä ampumahiih
don MM~kilpailujoukkueet olivat ma
joitettuina tänne maaliskuussa -71. 

Koulun henkilöstössä on tapahtunut 
varsin paljon muutoksia aina johtajaa 
myöten. 15. 12. 1970 luovutti lähes 3 
vuotta P anssarikoulua johtanut evl P J 
Kujala tehtävät evl R K Raitasaarelle. 
Hän ehti tuskin tottua talon tapoihin, 
kun joutui muuttamaan toiseen taloon 
Paxolannummella, PsvP:aan ja luovut
ti tehtävät evl N Brask'ille 18. 5. 1971. 

Valtion Viljavarasto 
He I s i n k i 2 5, Stenbäckin
katu 26 
Postilokero 25 121 
puhelin 413400 

Varastot : 

Helsinki .. . .......... . 
Iisalmi (Peltosalmi) ... . 
lmpivaara (Seinäjoki) .. 
Koria ............... . 
Kuopio ............. . 
Loimaa ............. . 
Mustio ............. . 
Naantali . ....... . .... . 
Pieksämäki ..... .... . 
Riste (Kokemäki) .. . .. . 
Seinäjoki ... ...... .. . 
Turenki . . ....... . ... . 
Turku ............... . 
Vainikkala . ... . ... . .. . 
Ylivieska ... . ... .. .. . 

puh. 33840 
1779 

.. 21517 
152 

13772 
2320 

48231 
53201 
2084 

62094 
21475 
82215 
14954 

51 
72 

LASKUVARJO
JÄÄKÄRI KOULU 

Viime vuosi oli Laskuvarjojääkäri
koulun 10-vuotisjuhlavuosi. Koulu 
vietti 10-vuotisjuhlapäivää 25. 8. 1971. 
Juhlapäivänä suoritettiin oppilaitten 
8. eli merkkihyppy sen kunniaksi, 
että koulun vuosipa.iva lasketaan 
ensimmäisen varusmieskurssin merk
kihypystä. Hyppyharjoitusta oli seu
raamassa Kaakkois-Suomen Sotilas
läänin komentaja kenraalimajuri 
Erkki Setä 1 ä sekä kutsuvierasjouk
ko, jossa oli mm useita koulun entisiä 
kouluttajia. Hypyn jälkeen suoritettiin 
katselmus, jossa joukot ilmoitti soti
lasläänin komentajalle koulun johtaja 

Puolustusvoimain kom entaja kävi kou
lulla 16. 6. 1971. Kuvassa evl Hagelberg 
esittelee hyppynäytöstä kenraali Lei-

noselle. 

evl Kaj H a g e 1 b e r g. Katselmuksen 
yhteydessä kenrmaj Setälä jakoi op
pilaille pronssisen hyppymerkin. Juh
lia jatkettiin edelleen juhlalounaalla 
ja kantahenkilökunnan iltajuhlalla. 

Kuluneena toimintakautena Las)m
varjojääkäri.koulu on ,osallistunut usei
siin eri harjoituksiin Kaakkois-Suomen 
Sotilasläänin sekä muiden sotilaslääni
en joukko-osastojen kanssa. Lisäksi on 
pidetty omat sissiharjoitukset ja am
pumaleirit. Näistä mainittakoon kau
kotiedusteluharjoitus Pohjois-Karja
lassa sekä uutena pelastautumishar
joitus Suomenlahdella. Pelastautumis
harjoitus suoritettiin tilapäismajoitus
valinein eväinä kynimätön kana ja 
juureksia; ,kun harjoitusta elävöitti 
vielä jatkuva 4-6 bf:n tuuli ja -20° C 
pakkanen, oppilaat pääsivät osoitta
maan , että heihin todella voi luottaa 
vaikeissakin olosuhteissa. 

13.-29. 4. 71 pidettiin kertausharjoi
tus komppanian suuruiselle osastolle 
Keski-Suomessa. Reserviläisten henki 
ja kunto olivat hyvät ja komppania 
osittain ylitti varusmiesaikaiset saavu
tukset. Laskuvarjohyppyjä kertyi 
muun koulutuksen ohessa kolmesta 
viiteen miestä kohti. 

Hyppytoimintaa haittasi kuluneena 
toimintakautena keskimääräistä hei
kommat sääolosuhteet. Koulutukseen 
kuuluvat hypyt saatiin kuitenkin suo
ritettua. 28. 8. 70 koulua kohtasi onnet
tomuus, jossa oppilas Jorma Vellonen 
menetti henkensä; opp Vellonen putosi 
vesihyppyä suorittaessaan laskuvarjon 
valjaista usean kymmenen metrin kor
keudesta. Itse laskuvarjon toiminnas
sa ei ollut havaittavissa mitään vikaa. 
Tämä on ainoa koulun historiassa las
kuvarjohyppyharjoituksessa kuo1e
maan johtanut onnettomuus. 

Johtosuhteissa tapahtuneen muutok
sen vuoksi 1. 10. 1971 lähtien alistettiin 
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koulu pääesikunnan jalkaväen tarkas
tajan alaiseksi koulutusta koskevissa 
kysymyksissä. 

Laskuvarjokalustoa on jonkun ver
ran uusittu, mainittakoon englantilai-

Uusi Pari Wing itseaukaistava lasku
varjo. Varjolla voi myötätuulessa. saa
vuttaa jopa 40 km/h vaakanopeuden. 
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nen Para Wing itseaukaistava varjo, 
joka liito-ominaisuuksiltaan muistut
taa enemmän lentokoneen siipiä kuin 
varjoa. Sillä pystytään kumoamaan 
n 7 m/sek tuuli ja pinta-alaltaan se on 
vain puolet normaalista joukkojenpu
dotusvarjosta. 

Koulun liikunta- ja urheilusuorituk
set kohdistuvat lähinnä sellaisiin lajei
hin, jotka edesauttavat eniten S-Otilas
koulutusta. Tällöin tulee voimakkaim
pina lajeina ,esille mm hHhto, suunnis
tus ja ammunta. Näissä lajeissa on 
myöskin menestytty parhaiten; niin 
joukkueena kuin myös henkiilökohtai
sesti on saavutettu monta hyvin kor
keatasoista sijoitusta. Koulun merkit- · 
tävimmät sijoitukset ovat olleet Olter
mannin hiihdossa vv -70 ja 71 viides 
sija, Kymenlaakson viestihiihdon, Kot
ka-Voikkaa välillä, joukko-osastojen 
sarjassa vv -70 ja -71 kolmas sija. Puo-
1 ustusvoimain rpartiosu unnistusmesta
ruuskilpailuissa v -70 kahdeksas sija. 
Kouvolan puulaakiammuntojen jouk
kuevoitto v -71 koko kilpailussa kaik
ki huomioiden. 

Jalkaväen Säätiön plaketit ovat v 
-71 saaneet 

Vänr Matti Kalervo L a u k k a n e n 
Kers Jarmo Juhani H a r j u mä k i 

- hyvän painojäljen muovipakkauksia -

Osoite: 33730 Tampere 73 • Puhelin: 931 • 64 53 33. 

Helsingin myyntikonttori : Pohj. Hesperiankatu 3 B, 
00260 Helsinki 26 • Puhelin: 90 • 49 05 41, 49 07 41 . 

KAARTIN 
PATALJOONA 

Katsauskauden aika Kaartin Pa
taljoonassa on kulunut jokapäiväisen 
työn merkeissä. 

Vuoden 1970 lopu1la siirtyi autokor
jaamo pois pataljoonan yhteydestä. 

Koulutuksen kannalta :tärkein ,ta
pahtuma oli sotilasläänin komentaoan 
suorittama koulutustarkastus. 

Vuoden 1971 alussa alkoi TaivaJJah
den ,kasarmialuee11a entisen autokor
jaamon rakennuksessa muutostyö, joka 
vielä ja,tkuu. Autokorjaamo muutetaan 
Helsingin Varuskuntasoittokunnan ka
sarmi.Jksi ja pataljoonakin saa vihdoin 
uuden sotiJ.askodin saman katon allle. 

Korkean ,tason valtio- ym vierailu
jen yhteydessä pataljoona on esiinty
nyt totu;ttuun tapaan usei,ta ker,toja. 

Pääkaupungin vartioparaati on joka
päiväinen suodtus ympäri vuoden. 

Etelä-Suomen sotilasläänin sotahar
joituksiin pataljoonasta on säännölli
sesti mu:kana erilaisia osastoja. Sothlas
poliisikoulu ja Autokomppania ovat 
osallistuneet niihin heille -luonteen
omaisissa tehtävissä sekä 1. Komppa
nia toimien jääkärikomppaniana. Puo
lustusvoimain, Etelä-Suomen Sotilas
läänin ja Helsingin Varuskunnan ur-

Pataljoonan asettama kunniakomppania järjestyneenä Helsingin lentoasemalla. 
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heilukHpaH.uihin on otettu osaa mah
dollisuu.ksiep mukaan. Pataljoonan yk
siköiden välinen kamppailu Helsingin 
Sotilaskotiyhdistyksen lahjoittamista 
ammunnan, joukkuejuoksun ja suun
nistuksen kiel'ltokilvistä on o1lut an
karaa. 

Tählä hetkeHä 1. Komppania pttää 
hallussaan ammunnan kiertokilpeä, 2. 
Komppania joukkuejuoksun ja Sotilas
poliisikoulu suunnistuksen kiertokil
peä. 

Yhteistoiminta Jalkaväen Säätiön, 
Autojouiklrojen KiLlan, Vanhan Suomen 
Kaartin Killan ja eri maanpuolustus
järjestöjen sekä monien muiden jär-
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FORD myynti ja huolto 

LAPPEENRANNAN 

AUTOKESKUS OY 

X 
uote ATRIA1 
e LIHA 
e LIHAJALOSTEET 
e EINEKSET 
e MEIJERITUOITEET 

jestöjen ja liikeyritysten kanssa on su
junut erittäin hyvin. 

Sotainvailiidien avustustoimintaan 
varusmiehet ovat osallistuneet työvoi
ma-avun ja varojen keräyksen muo
dossa. 

Kevään 1971 aikana suori.tettiin 
kaikkien yksiköiden voimien m~tsä
marssi paikallisten uusmaalaisten met
sänhoitopiirin osoittamilla kohteilla. 
Tyytyväisyys vaikutti molemminpuo
liselta. Tällä hetkellä ovat päällimmäi
sinä syyskuun 1971 kuluessa toimeen
pantavat erikoishenkilöstön kertaus
harjoi;tukset ja 18 päivänä syyskuuta 
oleva pataljoonan vuosipäivä. 

Joka kolmas suomalainen on 
valinnut ATRIA-makkaran. 
Tottakai makkaraa kannattaa 
pyytää nimeltä. Ainakin ATRIA
makkaraa. ATRIA-makkara on 
hyvää. Täytyyhän sen olla, kun 
joka kolmas suomalainen on 
valinnut sen jokapäiväiseksi 
ruoakseen. 
Tehkää Tekin kuten suurin 
osa on jo tehnyt - valitkaa 
ATRIA-makkara! 

((jl: Li :J 11:k P& 

KAAKKOIS-SUOMEN 
RAJAVARTIOSTO 

Vuoden 1970 aikana vaihtui vartios
tossa sekä komentaja että komentajan 
apulainen. Eversti U Leskinen siirtyi 
eläkkeelle ja uudeksi komentajaksi 
tuli eversti G Ahonen. Komentajan 
apulaisen evl U Juhan ,siirtyessä Raja
koulun johtajaksi otti apulaisen tehtä
vät vastaan maj J Laine. 

Rajan vartioinnissa on keskitytty 
yhä enemmän ennalta ehkäisevään 
toimintaan, jonka seurauksena henki
löiden luvattomat rajan ylitykset ovat 
vähentyneet. Vuoden 1970 aikana lä
hetettiin rajaosuudellamme noin 29000 
partiota, jotka kulkivat kävellen ja 
hiihtäen yhteensä noin 560.000 km. 
Suhteet naapurimaan rajaviranomai
siin ovat olleet hyvät. 

Kertomuskauden 1970-71 aikana on 
uudisrakennustoiminta vartioston alu
eella ollut melko vilkasta. Sen seu
rauksena on vartiostolle valmistunut 
uusi autohalli- ja huoltorakennus Im
molaan, uusi Jäppilänniemen vartio
asema sekä viimeksi Savanjärvelle 
kaksi nykyaikaista asuinrakennusta. 

Kilpailutoiminta on jatkunut edel
leen vilkkaana. Saavutuksista mainit
takoon .seuraavat: 

Puolustusvoimain talvimestaruuskil
pailuissa 1970 saavutti ampumahiihdon 
mestaruuden M-40 sarjassa rajavääp 
E Ruuskanen ja M-45 sarjassa raja-

vääp E Majava. Vastaavissa kilpailuis
sa 1971 voitti ltn K Auvinen maasto
hiihdon M-35 sarjan. 

Puolustusvoimain suunnistusmesta
ruuskilpailuissa 1970 voitti rajavääp E 
Ruuskanen kantahenkilökunnan M-40 
sarjan. 

Sotilassoudun SM-kilpailuissa 1970 
saavutti K-SR:n sisähankanelonen toi
sen sijan ja 1971 sama venekunta toi 
vartiostolle mestaruuden. 

Puolustusvoimain ampumamestaruus
kilpailuissa 1970 voitti rajavääp V 
Markkanen isopistooliammunnan ja 
vartiosto saavutti yleismestaruuden. 

Uusittu, vuonna 1970 käyttöön otet
tu varusmiesten koulutusohjelma, jos
sa yhä voimakkaammin on painopiste 
sissikoulutuksessa, on suonut mahdol
lisuuden oman erikoisalan koulutuk
sen tehostamiseen ja kehittämiseen. 
Viime aikoina on sissiharjoituksia vie
ty myös sisseille vaikeampiin ja 
uudentyyppisiin maastoihin. Tässä 
mielessä harjoituksia on pidetty myös 

RvE:n helikopteri on noutanut haa
voittuneen Saimaan kallioluodolta JK/ 
K-SR:n sissiharjoituksessa elokuussa 

1971. 
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valtateiden suunnissa. Kesän 1971 ai
kana pidettiin Saimaan saaristossa 
noin viikon mittainen sissiharjoitus, 
johon osallistui myös syöksyveneryh
mä Pioneerikoulusta. LjK ja Kuljetus
lentolaivue osallistuivat myös ko har
joitukseen järjestämällä sisseille ma
teriaalipudotuksia. Harjoituksessa käy
tettiin myös rvl:n helikopteria toimin
nan tehostajana ja harjoituksen elä
vöittäjänä. 

Koulutukseen liittyen toimeenpan
tiin elokuun alussa vartioston leiri
alueella ns sissipäivät, joille osallistui 
120 Jääkärikomppanian entistä varus
miestä. 

Jalkaväen Säätiön plaketeilla on 
palkittu seuraavat varusmiehet: 
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16. 2. 70 saapumiserä 

Korpr Martti Kalevi K a i t a i n e n, 
Miehikkälä 
Kers Eino B e h m, Punkaharju 

15. 6. 70 saapumiserä 

Kers Markku Juhani Ra s imu s, Sim
pele 
Vänr Ari Heikki Tapio K o i k k a 1 a i
n e n, Ruokolahti 
Korpr Juha Sakari Jo k i ne n, Sim
pele 

15. 1-0. 70 saapumiserä 

Korpr Kari Eeriks T ö r m ä, Lappeen
ranta 
Kers Matti Tapani T a r k a i n e n, 
Pieksämäki 

KAINUUN 
RAJAVARTIOSTO 

Kainuun rajavartiosto on huolehti
nut kuluneiden vuosien aikana toimin
tapiirissään päätehtävästään, rajan 
vartioinnista vakiintuneeseen tapaan. 
Yli 400 km pitkällä rajaosuudella ovat 
vallinneet rauhalliset olot. Siitä huo
limatta rajavartiostolla on ollut työtä 
riittämiin. 

Jokaisella rajakomppanialla on mui
den rajan vartiointiin kuuluvien tehtä
vien lisäksi hoidettavanaan puutavaran 
tuontiin käytettävä ylikulkupaikka 
Suomen ja SNTL:n välisellä rajalla. 
Kuhmon rajakomppania valvoo rajan
ylikulkua Kilpelänkankaalta itään joh
tavalla tiellä Rajakankaan vartioase
malla. Suomussalmen rajakomppanian 
toimintapiirissä tapahtuu rajanylikul
ku Karttimon vartioaseman kohdalla, 
joka on Juntusrannasta itään johtavan 
tien varrella. Kuusamon rajakomppa
nia suorittaa ylikulun valvontaa Kor
tesalmen vartioasemalta SNTL:on joh
tavalla tiellä. Nämä ylikulkupaikat 
palvelevat ainoastaan puutavaran 
tuontia SNTL:sta, eikä niitä käytetä 
muuhun ·säännölliseen liikenteeseen. 

Kainuun rajavartiostossa rakennus
toiminta on aiheuttanut paljon työtä 
viime vuosina. Komentopaikoille on 
rakennettu kolme perheiden asuinta
loa. Vartioasemien rakennuksia on pe-

Eräs Kainuun Rajavartioston vartio
torneista. 

ruskorjattu kuusi ja kolmelle vartio
asemalle on rakennettu perheiden 
asuintalo. Kaikenkaikkiaan on ollut 
työn alla 12 rakennusta. 

Kainuun rajavartiostossa on vaihtu
nut komentaja. Evl Ilmari Kirjavainen 
otti vastaan Kainuun rajavartioston 
komentajan tehtävät 8. 6. 1970. 

Rajavartiolaitoksen vuosipäivänä 
1970 luovutettiin rajajääkärikomppa
nioille komppaniaviirit. 

Ruotsin puolustusvoimien komen
taja, kenr Stig Synnergren vieraili ra
javartioston esikunnassa ja Jääkäri
komppaniassa maaliskuussa. Kenraali 
Synnergrenin seurueen mukana oli 
puolustusvoimain komentaja kenr K 
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Kenraali Stig Synnergrenin seurue 
seuraamassa oppituntia Jääkärikomp
panian luokassa. Vasemmalta (seiso
massa) kenr K Leinonen, evl J Nord
gren, kenr Stig Synnergren ja KR:n 

komentaja evl I Kirjavainen. 

Leinonen ja rajavartiostojen päällikkö 
kenraaliluutnantti O Ylirisku. 

Talvi 1971 oli urheilullisesti merkit
tävä Kainuun rajavartiostossa. Raja
ylik Kalevi Oikaraisen ja muiden 
huippuhiihtäjien suoritusten lisäksi 
ilahduttaa mieliä uusien nuorien ky
kyjen löytyminen. Kaikkien mielessä 
ovat nuoret ampumahiihtäjien nimet: 
Matti Mustonen, Raimo Seppänen ja 
Raimo Moilanen, joista ensin mainit
tu palvelee rajajääkärinä. Seppänen 
ja Moilanen olivat varusmiespalvelus-
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taan suorittamassa Kainuun rajavar
tioston Jääkärikom ppaniassa. 

Vuonna 1971 hiihdettiin ensimmäistä 
kertaa kaksimiehisin partioin "Raja
partioviesti" Kainuun Rajavartiostossa. 
Viesti hiihdetään vuorovuosina Kuh
mon rajajääkärikomppanian toiminta
piiristä Kuusamoon ja päinvastoin. 
Reitin pituus on aina yli 300 km. 
Osuuksia on n 20. Vaihtopaikkoina 
ovat vartioasemat tai partiomajat. 

Ensimmäisen kilpailun voitti Kuusa
mon rajajääkärikomppanian joukkue. 

Jalkaväen Säätiön plaketilla on pal
kittu seuraavat varusmiehet: 

17. 2. 69 saapumiserä 
Kers K K I s o p o u s u 

16. 6. 69 saapumiserä 
Kers J J He i k k i n e n 

15. 10. 69 saapumiserä 
Kers I K Keränen 

15. 2. 70 saapumiserä 
Kers J K L e i n o n e n 

15. 6. 70 saapumiserä 
Kers T I J u n t u n e n 

15. 10. 70 saapumiserä 
Kers H M H a a t a j a 

LAPIN 
RAJAVARTIOSTO 

Mennyt vuosi on LR:n laajalla val
vonta-alueella kulunut päätehtävän, 
rajåpalvelun, merkeissä. Vuosi vuo
delta lisääntyvä matkailu Lapin alu
eelle on lisännyt rajavartioston valvon
tatehtäviä, mutta toisaalta turi,smi on 
antanut sopivasti vaihtelua rajamiehen 
normaaliin elämään. Mainittakoon, 
että erilaisia rajatapahtumia on v -71 
syyskuuhun mennessä sattunut 35, 
joista ilma-alusten aiheuttamia 10. 

LR:n rakennustoiminta on ollut vuo
den aikana vilkasta. Vartioiden perus
lwrjaukset ja uusien asuntojen raken
taminen on työllistänyt keskimäärin 
n 150 henkeä ns työllisyystyökuukau
sina. 

Maakunnan muuhun virkakuntaan 
on pidetty kiinteää yhteistoimintaa eri 
aloilla. Uutena virka-avunantona mai
nittakoon Lapin rajavartioston huu
mausainekoirien käyttö tullitarkastuk
sissa tullimiesten apuna. Virka-avun
antoja on ollut yhteensä 98, joista sai
raslentoja 14. 

Lapin rajavartioston suhteet siviili
väestöön ovat olleet hyvät. Yhteistoi
minnasta mainittakoon näkyvimpänä 
osallistumin,en Kemijärven maatalous
näyttelyyn kesällä 1971, jossa LR:n 
osasto ja erityisesti huumausainekoi
rien esittely olivat vilkkaana mielen
kiinnon kohteena. 

8 - Jalkaväen Vuosikirja X 

Rj E Voutilainen ja spn Raku suoritta
massa huumausaineiden etsintää huu
mausainekoirakoulutuksen yhteydessä. 

Sotainvalidien auttamiseen on raja
vartiosto osallistunut erilaisten töiden 
ja keräysten muodossa kaikilla sijoi
tuspaikoillaan. 

Rajavartiolaitoksen vuosipäivänä 
1970 saivat rajakomppaniat käyttöönsä 
komppania viirit. 

Kilpailutoiminnassa on vuosi ollut 
Lapin rajavartiostolle varsin hyvä: 

LR voitti rajavartiolaitoksen moni
ottelun, jossa merkittävänä osavoitto
na mainittakoon rajapartiokilpailujen 
partiokohtainen ja joukkuemestaruus 
sekä hiihtokilpailujen joukkuevoitto. 

Puolustusvoimain kisoissa on LR:n 
menestys ollut parempi kuin moneen 
vuoteen: Saatiinhan Lappiin partio
hiihdon voitto maastojuoksun joukkue
kilpailun 2.sija sekä kaiken huipuksi 
puolustusvoimain yleismestaruus, jo
hon laskettiin neljän osakilpailun yh
teissijaluku. 

Jääkärikomppania on sisäisten kou
lutustilaisuuksien lisäksi osallistunut 
Pohjois-Suomen muiden joukko-osasto
jen välisiin harjoituksiin ja suurimpa
na niistä mainittakoon reserviläisten 
kertausharjoitukset Ristilammen alu
eella elo-syyskuussa. 

Helmikuussa 1971 nimesi Rajavar-
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tiostojen päällikkö Vuoden 1970 Ra
jamieheksi Lapin .rajavartiostossa pal
velevan rajavartiomestari Sulo Hänni
sen, tunnustukseksi hänen toiminnas
taan nuoren rajamiespolven ja varus
miesten kouluttajana ja kasvattajana 
sekä ansiokkaasta palveluksesta var
tiopäällikkönä ja rajajoukkueen joh
tajana. 

Palvelusajan päättyessä on Jalka
väen Säätiön pienoisplaketti jaettu 
seuraaville: 
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- 16. 2. 70 saapumiserä 

kersantti Heikki Armas L u k k a -
r i, utsjoki 

- 15. 6. 70 saapumiserä 

kersantti Jouko Antero O 1 k k o -
n en, Kolari 

15. 10. 70 saapumiserä 

kersantti Mauri Kalervo V u o n -
t i s j ä r v i, Pello 

POHJOIS-KARJALAN 
RAJAVARTIOSTO 

Pohjois-Karjalan Rajavartioston ko
mentaja vaihtui 4.12.1970. Ev Aarno 
Sihvo luovutti ja evl Eero Naapuri 
vastaanotti komentajan tehtävät. 

Merkittävän muutoksen toimintaan 
on aiheuttanut 40-tuntiseen työviik
koon siirtyminen. Keskittymällä entis
tä enemmän päätehtävän suoritukseen 
on voitu pitää yllä varsinaisen rajan
vartioinnin tehokkuus. Toiminta on 
noudatellut totuttuja suuntaviivoja. 
Lisäväriä on antanut alati vilkastuva 
turistiliikenne. Tämä kehitys näkyy 
myös rajavyöhykelakiin kohdistuneista 
rikkomuksista, joista suurimman osan 
ovat aiheuttaneet muualta raja-alueille 
käymään tulleet henkilöt. 

Rajakoiratoiminnan alalla on suo
ritettu kehitys- ja tutkimustyötä. Erin
omaisia tuloksia on saavutettu kokei
lutoiminnassa, jossa on selvitetty jäl
jen, iän, sään ja maaston vaikutusta 
koiran ilmaisuun ja jäljenajoon. 

Rajavartiolaitoksen vuosipäivänä 1970 
naulattiin ja luovutettiin rajajääkäri
komppanioiden käyttöön komppania- • 
viirit. 

Rakennustoiminnan alalla on P
KR :ssa ollut vilkasta. Uudisrakennus
ten lisäksi on peruskorjattu vanhoja. 
Kasarmirakennuksensa korjaustöiden 
vuoksi oli jääkärikomppania lähes 
vuoden ajan hajasijoitettuna Lieksan 

Pohjois-Karjalan Rajavartioston ko
mentaja 4. 12. 70 alkaen 

evl Eero Naapuri 

ja Ilomantsin rajakomppanioiden suo
jiin. Kesäkuussa -71 komppania pääsi 
palaamaan Onttolaan omiin kunnostet
tuihin tiloihinsa. 

Opettavaisilla ja rankoilla sissiretkillä 
syvennetään johtajien sissitaitoja ja 
-tietoja käytännön johtajatehtävissä 
saatavien monipuolisten kokemusten 
kautta. Kuvassa upskok Naumanen ja 
alikersantit Hämäläinen ja Hassinen 
suunnittelemassa hajautetun sissitoi-
minnan järjestelyä Pohjois-Karjalan 

erämaissa. 
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Tunnustuksena pitkäaikaisesta ja an
siokkaasta palveluksesta rajavartiolai
toksessa nimesi Rajavartiostojen pääl
likkö helmikuussa 1970 Lieksan Raja
jääkärikomppanian päällikön, majuri 
Matti Lappalaisen vuoden 1969 raja
mieheksi. Maj Lappalainen on omaa 
esimerkkiä näyttäen erityisesti luonut 
alaisiinsa luonnonläheisen ja rehdin 
rajamieshengen ja on lujittanut yh-

teistoimintaa rajaseudun väestön 
kanssa. 

Kansainvälisissä urheilukilpailuissa 
ovat rajavartioston edustajat menes
tyneet hyvin: CISM:n talvimestaruus
kilpailuissa 1970 Itävallassa voitti 
vänr Arvo Kinnarin partio sotilaspar
tiokilpailun ja sijoittui toiseksi 4 X 10 
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km ampumahiihtoviestissä. Vuonna 
1971 voitti ltn Kinnarin partio samois
sa kilpailuissa partiohiihdon. 

Jalkaväen Säätiön plaketilla on pal
kittu seuraavat varusmiehet: 

15. 10. 60 ,saapumiserä 

Kers Kyösti Sakari Parikka Toh
majärvi 

15. 2. 69 saapumiserä 
Kers Teuvo Johannes Kirjava i
n en Uusi Värtsilä 

16. 6. 69 saapumiserä 

Kers Tarmo Einari L e h i k o i n e n 
Tuupovaara 

16. 10. 69 saapumiserä 

Korpr Kauko Mikael J e s k a n e n Ilo
mantsi 

16. 2. 70 saapumiserä 

Vänr Jyrki Hannu Kalevi M u h on en 
Savonlinna 
Kers Veli Seppo Kuosmanen Py
häselkä 

16. 6. 70 saapumiserä 

Kers Eero Olli K a n t e 1 i n e n Kiihte
lysvaara 

15. 10.70 saapumiserä 

Vänr Georg Erik Jan Grotenfelt 
Kauniainen 
Kers Ilmo Olavi Karttunen Tuu
povaara 

RAJAKOULU 

Kulunut vuosi on ollut Rajakoululle 
monipuolisten koulutustilaisuuksien 
aikaa. Varusmies- ja rajajääkärikoulu
tuksen lisäksi on pidetty nuorempien 
upseerien rajapalvelukurssi, rajavar
tiomestarikurssi sekä vartiopäällikkö
kurssi. Kahdessa lyhyessä koulutusti
laisuudessa tutustui ryhmä puolustus
voimain upseereja ja aliupseereja sis
sitaitoihin Rajakoulussa. 

Koulun johtajaksi tuli marraskuussa 
1970 evl Uurto Juha evl Eero Naapurin 
siirryttyä P-KR:n komentajaksi. 

Merkittävää on ollut koulutuksen ja 
välineistön kehittäminen sissikoulutuk
sen ja rajapalvelun osalta. Reserviali-

Luovuttaja ja vastaanottaja 20. 11. 70 

upseerikurssin koulutus on suoritettu 
uuden sissikeskeisemmän ohjelman 
puitteissa. Rajapalvelun koulutusta 
edistää uusi koulussa toimiva harjoi
tusvartio tähystystorneineen ja raja
laitteineen. 

Puolustusvoimain talvimestaruus-
kilpailujen partiohiihdossa 1971 sijoit
tui Rajakoulun partio ltn M Ruokosen 
johdolla kolmanneksi. 
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Seuraavat liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

T:MI J R VARTIAINEN 
Kuopio 

+ + + 
VESIHYVONEN KY 

Kuopio 

+ + + 

KANSALLISKAUPPA OSAKEYHTIU 
Kuopio 

+ + + 

MOOTTORI JA KONEISTUSTYU 
Kuopio 

+ + + 

SALKKUTEHDAS K LINNO 
Kuopio 

+ + · + 
URHEILULIIKE J WIDKOPP 

Kuopio 

+ + + 

OY KUOPION SYSTEMA 
Kuopio 

+ + + 
KUOPIONLAHDEN PUUTAVARA 

Kuopio 

+ + + 

TAVARA-AITTA OY 
Kuopio 

+ + + 
PUIJON VÄRI OY 

Kuopio 

+ + + 
FINNAIR OY 

Kuopio 

+ + + 
OY ELLO AB 

Kuopio 

INSTRUMENTARIUM 
+ + + 

VAASAN OSUUSPANKKI 

+ + + 
VAASAN SUOMALAINEN 

SÄÄSTUPANKKI 

+ + + 
Oy AINO LINDEMAN Ab 

Vaasa 
perustettu 1895 

+ + + 

auktorisoitu 
täyspalvelutoimisto 
pohjanmaon mainos
toimisto oy 
kauppap. 12 b 
vaasa 1f 12 917 

+ + + 
HÄMEENMIES OY 

Keskustorl 1 
33100 Tampere 1 O 

+ + + 
MUOTITALO HILDEN 

Näsilinnankatu 26 
33200 Tampere 20 

+ + + 

Seuraavat liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

HOTELLI JYVÄSHOVI OY 
Jyväskylä puh. 941/213 322 

telex 28-249 

+ + + 
KYLPYlÄHOTELLI CASINO 

Savonlinna puh. 22 884 

+ + + 
oy finnidee ltd 

+ + + 
SANKAR-PUKU 

Savonlinna 

+ + + 
VAMMALAN KONEPAJA OY 

Vammala 

+ + + 
VAMMALAN KIRJAPAINO OY 

Vammala 

+ + + 

LEVORANNAN AUTOLIIKE 
Vammala 

+ + + 
TEKSTIILITALO JOKINEN 

Vammala 

+ + + 
KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIU 

VARMA 
Tampere 

+ + + 
SIDOSTE 
Tampere 

+ + + 
SALOSEN LASIHIOMO 

Tampere 

+ + + 

OY PROVAG AB 
Helsinki - Turku 

+ + + 

tJ/Jltilio 1111 tlZvtl 1111 
- --===- --

53100 LAPPEENRANTA 10 

+ + + 

PARTURILIIKE KAIKKONEN 
Kauppak 43 Lappeenranta 

+ + + 

HIIRELÄ OY 
Valtakatu 26 
Lappeenranta 

+ + + 

RAKENNUSLIIKE 
PAAKKI & HYVÄRINEN 

+ + + 

LAPPEENRANNAN AUTO-URHEILU 
Tolkansuontie 6 

puh 12 850 

+ + + 

OSUUSTEURASTAMO KARJAPORTTI 
Lappeenranta 

+ + + 

ADRIANO BAR 
Lappeenranta 

+ + + 
RAKENNUSLIIKE 

HÄNNIKÄINEN & KUMPP. 
Kommandiittlyhtlö 

+ + + 

T:MI OPELA 
Lappeenranta 
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