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Toimituskunta huomauttaa, että 
se jättää kirjoittajille vastuun hei
dän esittämistään mielipiteistä. 

KIITOS 

Jalkaväen Säätiön hallitus lausuu 
parhaimmat kiitoksensa kaikille 
säätiön toimintaa tukeneille yhdis
tyksille, liikelaitoksille ja yks:i,tyi
sille henkilöille. Säätiön hallitus 
tulkitsee lahjoitu'ksenne luottamuk
senne osoitukseksi suomalaiselle 
jalkaväelle - suomalaiselle jalika
väk.imiehelle - ja mhkenee va
kuuttaa, että nykypäivän jalka
väkimies ei säästä vaivojaan pyr
kiessään olemaan luottamuksenne 
,arvoinen. 
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On ollut ilahduttavaa todeta, että 
viime ,aiikoina on yhä '.laajemmissa 
piireissä alettu suhtautua maan
puolustuskysymykseen myönteises
ti. Tällaisella kehityksellä on mitä 
suurin merkitys, sillä onhan tehok
kaan puolustusvalmiuden välttä
mättömänä edellytyksenä, että se 
pohjautuu 'koko valtakunnan hen
kisten ja aineellisten voimavarojen 
käyttöön. Edellä mainitsemani suo
tuisan suuntauksen tekee mahdol
li:seksi se, että maanpuolustuksen 
käsite, sen merkitys valtakunnalle 
ja sille asetetut tehtävät ja pää
määrät tulevat asiallisella ja totuu
denmukaisella tavalla yhä useam
man kansalaisen tietouteen. Tä:ssä 
suhteessa suorittavat maanpuolus
tusasiaa edistävät vapa.raehtoi.set yh
teisöt virallisten elimien rinnalla 

suuriarvoista työtä. Haluan tässä 
yhteydessä korostaa, että nimen
omaan meidän oloissamme on täl
laisella toiminnalla mitä suurin 
merkitys. 

Edellä esittämääni taustaa vasten 
tarkasteltuna on Jalkaväen Säätiön 
toimintakin nähtävä, ei yksinomai
sesti jalka:väen kehitystä edistä
vänä vaan ennen kaikkea valta
kunnallista merkitystä omaavana 
maanpuolustusaatetta kohottavana 
työnä. 

Tervehdin Jalkaväen Säätiötä, 
sen toimihenkilöitä ja kaikkea sen 
toiminnan tukijoita sekä toivotan 
sille jatkuvaa menestystä tärkeässä 
työssään maanpuolustuksemme hy
väksi. 

Helsingissä heinäkuun 9. päivänä 
1963. 

PUOLUSTUSMINISTERI 

Arvo Pentti 
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JALKAVÄEN 
VUOSIKIRJAN 
LUKIJOILLE 

Puolustusvoimien tehtävänä on 
valtakuntamme alueen koskematto
muuden suojaaminen ja tarvittaes
sa alueemme loukkaajan lyöminen. 

Olosuhteistamme ja voimavarois
tamme johtuen lankeaa päävastuu 
tästä tehtävästä maavoimille. 

Teknillisestä kehityksestä sekä 
erikoisjoukkojen lisääntymisestä 
huolimatta muodostaa jalkaväki 
edelleen maavoimien rungon, johon 
muiden aselajien toiminta liittyy. 

Jalkaväki on ainoa joukko, joka 
voi pitää puolustettavan alueen 
pysyvästi hallussaan ja jalkaväen 
tehtäväksi jää tarvittaessa viholli
sen lopullinen lyöminen ja siten 
taistelun ratkaiseminen. 

Nykyaikaisen maitse hyökkääjän 
nopeus, sen mahdollisuudet äkilli
siin tilanteen muutoksiin sekä suu
riin asevaikutuksiin ja toisaalta 
omat niukat voimavaramme vaati
vat alueemme koskemattomuudesta 
huolehtivilta joukoiltamme mies
kohtaisen ja teknillisen taistelutai
don lisäksi ennen muuta joustavaa 
liikkuvuutta ja riittävää nopeutta. 

Erityisesti koskee tämä nopeus
vaatimus jalkaväkeä, kioska se yhty
mien perusosana suurelta osalta 
määrää muiden joukkojen toiminta
rytmin. 

Me olemme lukumääräisesti ja 
usein raskaan tulen osalta alivoi
ma1sia. Sen tähden on aloitteen 
ottaminen taistelupaikan, -ajan ja 
-lajin suhteen meille ratkaisevan 
tärkeä. Nopeuden hankkiminen 
kaikissa sää-, maasto- ym olosuh
teissa tulivoimaa ja iskukykyä me
nettämättä on aikakautemme suo
malaiselle jalkaväelle asettama tär
kein haaste. Uskon, että se kykenee 
siihen vastaamaan. 

Ei ole kuitenkaan syytä unohtaa 
niiden meille perinnäisten mahdol
lisuuksien jatkuvaa kehittämistä, 
joita tarjoavat tiettömät erämaa
ja metsämaastomme suomalaiselle 
sissille. Päävastuu sissitoiminnasta 
kuuluu sekin jalkaväelle. 

Nämä ajatukset mielessäni ter
vehdin jalkarväen vuosikirjan luki
joita. 

Puolustusvoimain komentaja 
Jalkaväenkenraali S Simelius 
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VANHA KUNNON COLT 
tunnetaan paremmin kuin mikään toinen käsiase -· lähinnä "villin 

lännen" ansiosta. Villiä länttä ei ole enää, mutta Colt on. Myös 

Colt on kehittynyt yli sadan vuoden aikana mestarien käsissä tar

kaksi huippuluokan aseeksi, jota käyttävät Yhdysvaltain poliisi

voimat, kilpa-ampujat, metsästäjät ... 

Nyt Colt on saapunut Suomeenkin. Tallbergilla sitä on tarjolla 

jopa kuutta eri mallia: 

Officers Model Match ........ 22 kai. 450,-

Woodsman Target Model ...... 22 kai. 360,-

Targetsman ................ 22 kai. 312,-

Huntsman .................. 22 kai. 275,-

Woodsman Match ............ 22 kai. 425,-

Official Police .............. 22 kai. 370,-

JUllUS TALLBERG 
Urheiluosasto - Helsinki - Aleksanterinkatu 21 

Evers,ti N R i u t t a 1 a 

TOTAALISESTA 
MAANPUOLUSTUKSES
T AMME JA SEN 
VAATIMASTA 
KOULUTUKSESTA 

Ensimmäisestä maaihniansodasta 
mainittiin, että suuren sodan palo 
oli levinnyt myös rintamien taakse, 
ja kansat oliviat kokonaisuudessaan 
joutuneet sen piiriin. Vielä tätäkin 
kiinteämmin toinen maailmansota 
sitoi k01konaiset k 1ansat sodan pii
riin. Kehittyi käsite totaalinen 
sota. Nykyiajan tapahtumia seuraa
van irunisen käsitevarastoon sisäl
tyvät sanonnat totaalinen sota ja 
totaalinen maanpuolustus. Totisen 
maailmansodan jälkeen tapahtu
neen valtapoföttisen ja aseteknilli
sen kehityksen tuldksena on nyky
aikaisen sodan totaa1isuus muovau
tunut eräänlaiseksi yleiskäsitteeksi. 
Totaaliseksi sodaksi voitaisiinkin 
sanoa so1taa, joka ulottaa vaikutuk
sensa inhimillisen ·elämän ~kiile 
aloille ja pak•attaa sodassa mukana 
olevan kansakunnan keskittämään 
kaikki voimavai,art,;a asetetun pää
maaran saiavuttamiseen. Meillä 
omaksutun periaatteen mukaisesti 
totaalisen maanpuolustuben katso
taan sisältävän kaiklki ne toimen
piteet, joita suoritetaan :r,auhan ja 
sodan •aikana valta/kunnan valtiolli
sen riippumattomuuden ja alueelli
sen koskemattomuuden turvaami
seksi sekä laillisen yhteiskuntajär
jestyksen ja turvallisuuden säilyttä-

miseksi. Totaalisen maanpuolustuk
sen päämääränä on siis kansakun
tamme elinmahdollisuuksien ja ole
massaolon turvaaminen kaikissa 
olosuhteissa. 

A. TOTAALISEN 
MAANPUOLUSTUKSEN 
JOHTO 

Totaalisen maanpuolustuksen pää
määrän saavuttaminen edellyttää 
p o Ii i t t i s t ,e n, h a l li n n o 11 i s
t en, soti 1 a a 11 i s te n, ta 1 o u
d e 11 i s t e n, h e n k i s t e n ja 
väestö ns u o j elullisten 
maanpuolustustoimenpiteiden teho
kasta suorittamisrta. Totaalisen 
maanpuolustuksen johtamisjärjes
telyjen periaatteisiin kuuluu, että 
yleensä sama viranomainen, joka 
johtaa toimintaa raruhan aikana, 
suorittaa kriisi- ja sodan ajan vaa
timat ao alan järjestely-, suunnit
telu- ja valmistelu1l<ilinenpiJteet ja 
johtaa toimintaa kriisin ja sodan 
aikana. Tämän periaatteen mukai
sesti maanpuolustustoimenpiteiden 
johtaminen järjestetään ylimmällä, 
ns valtakunnallisella, alueellisella 
(lääni ja piiri) ja paikallisella 
(kunta) tasolla. On erityisesti syy-
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tä korostaa, että totaalinen maan
puolustus ei siis merkitse totaali
sen maanpuolustuksen monitahois
ten toimenpiteiden ottamista soti
lasjohtoon kriisin tai sodan aikana. 

Totaalisen maanpuolustuksen on
nistumisen perusedellytyksiin kuu
luu tarkoituksenmukaisesti järjes
tetty maanpuolustuksen ylin johto. 
Totaalisen maanpuolustuksen ylim
män johdon järjestelyssä meillä on 
omaksuttu periaate, joka yhdistää 
mahdollisimman tarkoituksenmu
kaisesti poliittiset ja sotilaalliset 
näkökohdat. Tämän mukaisesti 
maanpuolustuksen ylimmän johdon 
muodostavat tasavallan presidentti, 
valtioneuvosto, puolustusneuvosto 
ja puolustusv:oimain komentaja. 
Maanpuolustuksen ylimmän johdon 
tehtävänä on johtaa maanpuolus
tustoimenpiteiden suunnittelua, luo
da henlkinen ja aineellinen perusta 
niiden valmistelulle, antaa tehtävät 
eri viranomaisille ja valvoa suori
tustoimenpiteitä. Johtamistoimin
nassa omaksutun työnjaon mukai
sesti tasavallan presidentti toimii 
maanpuolustuksen ylimpänä johta
ja111a, pääministeri johtaa valtioneu
voston ja puolustusneuvoston avus
tamana siviili viranomaisten maan
puolustustoimenpi.teitä ja puolus
tusvoimaån k•omenitaja pääesikun
nan avustamana puhtaasti sotilaal
lisia toimenpiteitä. 

Puolustusneuvoston asema maan
puolustuksen johdossa on varsin 
keskeinen. Siihen kuuluvat päämi
nisteri puheenjohtajana ja jäseninä 
puolustusministeri, ulkoasiainminis
teri, sisäasiainministeri, kau[Ppa- ja 
teollisuusministeri, valtiova•rainmi
nisteri, puolustusvoimain komen
taja, yleisesikunnan päällikkö se
lkä määräaiklais1äseninä tutaalisen 
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maanpuolustuksen kannaJta tär
keissä tehtävissä toimivia henki
löitä. Puolustusneuvosto toimii sitä 
koskevan asetuksen mukaisesti 
ylimpänä neuvoa antavana ja suun
nittelevana elimenä sekä tasavallan 
presidentin neuvoittelukuntaina kai
kissa maanpuolustusta koskevissa 
asioissa. Sen tehtävänä on käsiteillä 
valtakunnan sotilaspoliittisen ase
man vaikutusta maanpuolustukseen 
ja tämän maanpuolustukselle aset
tamia vaatimuksia ja tehtäviä, tar
kastaa siviili- ja sotiLastaholla laa
ditut perussuunnitelmat, ohjata eri 
:tloilla tapahtuvia vaJmisteluja, yh
tenäistää ne ja sopeuttaa ne ylei
siin maanpuolustussuunnitelmiin 
sekä huolehtia eri alojen keskinäi
sestä yhteistoimmnasta. Tärkeän 
käsittelyn ~ohteen muodostavat 
maanpuolustuksen rahoituskysy
mykset. 

Eduskunta ei kuulu varsinaiseen 
maanpuolustuksen ylimpään joh
toon. Tämän rinnalla se säilyttää 
hallitusmuotomme mukaiset tehtä
vänsä. 

Ns valtakunnalliseUa tasolla to
taalisen maanpuolustuksen edellyt
tämät toimeenpanotioimenpiteet si
viilisektorilla keskittyvät eri minis
teriöihin ja niiden alaisiin keskus
hallituksiin. 

Alueellisella tasolla toiminnat 
keskittyvät määräosalta yleishallin
nosta huolehtivien maaherrojen 
alaisiin lääninhallituksiin tai eri 
toimialojen piirihallintoportaisiin. 

Paikallisissa järjestelyissä kunna<t 
muodostavat peruskokonaisuuden, 
jonka puitteissa toiminta tapahtuu. 
Muutamilla toimialoilla useat kun
nat tai kuntayhtymät muodostavat 
peruskokonaisuuden. 

Sotilaallisten maanpuolustustoi-

menpiteiden toteuttaminen porras
tuu eriasteisten esikuntien mukaan. 
Pääesikunta, ilmavoimien esikunta 
ja merivoimien esikunta huolehti
vat valtakunnallisista toimenpiteis
tä. Divisioonien esikunnat, ailuejär
jestön esikunnat sekä ilmavoimien 
ja merivoumen joukko-osastojen 
esikunnat vastaavat alueellisten toi
menpiteiden toteuttamisesta. Maa
voimien jouk!ko-osastojen toiminta 
voidaan rinnastaa lähinnä paikalli
seen toimintaan. 

Sisäasiainministeriön alaisen ra
javartiolaitoksen johtamisporrastus 
on pääpiirtein vastaavanlainen kuin 
puolustuslaitoksessakin. 

B. ERI ALOJEN MAAN
PUOLUSTUSTOIMENPITEET 

1. Poliittiset maanpuolustus
toimenpiteet 

Poliittisista maanipuolustustoi-
menpiteistä tärkeimmiksi muodoo
tuvat ulkopolitiikan alaan kuuluvat 
toimenpiteet, joista yleensä määrää 
tasavaJJ.an presidentti. Sopimukset 
ulkovaJto1en kanssa on saatettava 
eduskunnan hyväksyttäviksi. lJliko
politii.ka:n alaan kuuluvien käytän
nöllisten asiaån hoitaminen kuuluu 
ulkoasiainministeriölle. 

Poliittisten maanpuolustustoimen
piteiden perustana on omaksumam
me puolueettomuusasenne. Käytän
nössä tämä merkitsee usein toistet
tua ja korostettua pyrkimystä 
pysyttäytyä suurvaltain välisten 
eturistiriitojen ulkopuolel:la ja puo
lueettomuuden säilyttämistä kaikis
sa tilanteissa. Poliittisin maanpuo
lustustoimenpitein on, myös luotava 
edellytykset alueemme ikoskematto-

muuden puolustamiseen maalla, 
merellä ja ilmassa kaikin käytettä
vJ.SSa olevin voimin ja nykyajan 
tekniikan vaatimin välinein. 

2. Lainsäädäntö ja hallinnolliset 
maanpuolustustoimenpiteet 

a. Lainsäädäntö 

Kriisiajan toimenpi,teiden toteut
taimisen edellytyksenä on riittävät 
valtuudet antava laikisääteinen pe
rusta, jonkia tulisi olla valmiina jo 
rauhan aikana tai kriisin uhatessa 
nopeasti aikaansaatavissa. Lainsää
däntömme sisältää jo nykyisellään
kin tarpeelliset määräyksett kriisiti
lanteiden vaatimista erilaisista 
suunnittelu-, järjestely- ja valmis
telutoimenpiteistä, mutta suunnitel
mien toteuttaminen on yleensä 
mahdollista vasta siinä vaiheessa, 
kun sotatila voidaan julistaa ja so
veltaa sotatilalain säädöksiä. Puo
lueettomuusasenteen ja tehokkaan 
toimintavalmiuden asettamat vaati
mukset huomioon ottaen sotatila
lain määräysten soveltaminen ei 
kuitenban aina ole mahdollista 
e1kä edullista:kaan. Lainsäädännöl
listä valmiutta onlkin tämän vudksi 
pyritty kohottamaan 
- tarkistamalla jo voimassa olevia 

,lakeja ja täydentämä1Iä niitä 
maanpuolustuksen vaatimilta 
kohdilta sekä 

- valmistelemalla sellaisia lakeja, 
jotka sotatilaa julistamattakin 
mahdollistavat erilaisia säännös
telyn, taloudellisen ja sotilaalJ.i
sen valmiuden, tehostetun jär
jestyksen ylläpidon sekä heniki
sen maanpuolustuksen vaatimia 
toiminitoj a. 
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b. V alta:kunnallinen 
viesti toiminta 

Viestialan maanpuolustusvahniu
den kehittämistä ja eri laitosten 
yhteistoimintaa ohjaavana ja neu
voa antavana elimenä on viestiailan 
neuvottelukunta. Sen puheenjohta
jana on pääesikunnan vieSltitarkas
taj a ja siinä ovat edustettuina posti
ja· lennätinlai:tos, puhelintoimintaa 
harjoittavat laitokset, yleisradio, 
sisäasiainministeriön väestönsuoje
luosasto sekä eräät muut viestirtoi
mintaa ja viestialan tuotantoa har
joittavat laitokset. Neuvottelukun
nan tehtävänä on ohjata valtakun
nallista viestitoimintaa sit'en, että 
- viestialan rauhanaikaiset järjes-

telyt ja valmistelut mahdollista
vat kitkattoman ja tarvittaessa 
nopean siirtymisen kriisiajan 
v;aatimusten mulkaiseen toimin
taan ,erityisesti puolueettomuu
den suojaamisen ja valtakunnan 
puolustamisen edellyttämien toi
mintojen osalta, 

- viestiverkkrojen toimintavar-
muutta ja suojausastetta kohote
taan, 

- viestimateriaalin varastointia ke
hitetään kriisiajan vaatimuksia 
vastaavasti ja 

- viestialan ammattihenkilöstöä 
koulutetaan ja käytetään kriisi
ajan edellyttämällä tavalila. 

N euvoittelukunnan pui.tteissa ta
pahtuva kriisiajan johtamistoimin
nan keskittäminen takaa maanpuo
lustuksen eri alojen viestiyhteyk
sien tarpeen niiden tärkeyden mu
kaisessa järjestyksessä ottaen huo
mioon maanpuolustuksen ylimmän 
johdon, sotilaallisen toiminnan, 
väestönsuojelun, valtakunnan hal
linnon, talouselämän, tiedotustoi-
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minnan ja yksityisten kansalaisten 
tarpeet. 

c. Valtakunnallinen 
lääkintähuolto 

V a1takunnalliseen lääkinitähuol
toon liittyviä valmisteluja johtaa 
valtakunnan lääikintäpäälliikkönä 
toimiva lääkintöha1lirtuksen pääjoh
taja. Hänen apunaan on lääkintä
alan neuvottelukunta, jossa lääkin
töhallirtukseMa, puolUSltuslLaitoksella, 
väestönsuojeluviranomaisilla sekä 
lääkintähuoltoon läheisesti liittyvil
fä muilla toimialoilla on edusta
jansa. 

Valtakunnallisen lääkintähuollon 
järjestelyn johtavana periaateena 
on kriisin aikana tarvittavan hen
kilöstön ja välineistön organisoimi
nen sillä tavoin, että voidaan tyy
dyttää puolustusvoimain, väestön
suojelun ja siviilihenkilöiden lää
kintähuollolliset tarpeet. Kaikikia 
näitä aloja varten ei voida kehittää 
eri organisaatioita, kosika resurssit 
eivät tähän riitä. Tämän vuoksi 
valtakunnan lääkintähuollollinen 
kapasiteetti järjestetäänkin keskite
tysti yhden johdon alaisena palvele
maan samalla kertaa puolustusvoi
main, väestönsuojelun ja siviiliväes
tön tarpeita. 

Erityisesti huomiota vailitakun
nallisen lääkintähuollon järjeste
lyissä on kiinnitettävä ydintaistelu
välineiden mahdollisesta käytöstä 
tai muunlaisista suurrtuhoista aiheu
tuviin seuraamuksiin. Järjestelyt 
on pyrittävä kehittämään sellai
siksi, että kyetään suurten potilas
määrien ensiapu-, käsittely-, kulje
tus- ja hoitotoimenpiteisiin sekä 
säteilyvammojen vaatimaan eri
koishoitoon. 

d. Poliisitoimi 

Poliisitoimen osaJta kriisiajan 
järjestelyt perustuvat nonnaaliai
kana voimassa olevaan järjestel
maan. Sisäasiainministeriö johtaa 
valtakunna'llista toimintaa ylimpänä 
poliisiasiain edustajana ylipoliisi
päällikkö. Lääneissä maaherra joh
taa toimintaa apunaan läänin polii
sitarkastaja. Varsinainen "kenttä.
työ" ·tapahtuu maaseudulla nimis
miesten johtamissa nimismiespii
reissä ja !k.aiupungeissa toimintaa 
johtaa poliisimestari. Poiklk~uksel
listen olojen vaatima toiminnan 
tehostuminen tapahtuu poliisin vah
vuutta lisäämällä. 

Sisäasiainministeriön alainen ra
javartiolaitos suorittaa rajojen var
ti:ointiin sekä yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden ylläpitoon kuulu
via tehtäviä maarajoilla ja valta
kunnan merialueella. 

Yleisen järjestyksen ja turvalli
suuden ylläpidon tehostamiseksi 
puolustusvoimat huolehtivat omien 
laitostensa vartioinnista ja osallis
tuvat maanpuolustuksen kannalta 
tärkeiden kohteiden vartiointiin s·e
kä antavat poliisille tarvittaessa 
virka-apua. 

Monet tärkeät teollisuus- ja muut 
tuotantolaitokset ovat järjestäneet 
laitostensa varrtioi.nmin omaa henki
löstöään käyttäen. Tämä toimen
pide on omansa edistämään ja hel
pottamaan poliisiviranomaisten teh
täviä yleisen järjestyksen ja turval
-lisuuden ylläpidossa. 

3. Sotilaalliset 
maanpuolustustoimenpiteet 

Sotilaallisten maanpuolustustoi
menpiteiden tävkeimpänä päämää-

ränä on puolueettomuuden suojaa
minen ja aluettamme vastaan koh
distuvien tai sen kautta tapahtu
vien hyökkäysten torjuminen. 

Puolustusministeriö on puolus
laitoksen ylin hallintoviranomainen. 

Sotilaahlisten maanpuolustustoi
menpiteiden suunnitelu ja vailmis
telu ja tarvittaessa suunnitelmien 
toteuttaminen tapahtuu puolustus
voimain komentajan johdolla. 

Rajavartiolaitos suorittaa puo
lueett.omuuden suojaamiseen ja val
takunnan alueen puolustamiseen 
föttyvät valmistelut puolustusvoi
main osana. 

Sotilaallisissa maanpuolusrtusval
m.iL<;teluissa on kiinnitetty erityistä 
huomiota koulutuksellisen, henki
sen ja aineellisen perustan luj1tta
miseen ottaen huomioon nykyaikai
sen sodankäynnin, oman asemam-

Maanpuo

lustajain 

lehti 

UUSI SUOMI 
VALTAKUNNAN LAATULEHTI 
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me ja puolueettomuuspolitiikan 
asettamat vaatimukset. Koulutuk
sen ja materiaailihankintojen jär
jestelyissä pyritään siihen, että 
- ilmapuolustustamme kohenta-

malla kylrenemme tehoikkaasti 
valV'Omaan ilmatilaanune sekä 
estämään ja torjumaan ilmati
lamme loukkaukset, 

- meripuolustustamme tehostaen 
voimme tehok!kaasti valvoa me
rialueitamme selkä estää ja tor
jua meritse tapahtuvat afoeem
me louklkaukset ja 

- Iii'k!kuvuutta kehittäen ja tuli
voimaa lisäten luomme valita~ 
kunnan puolueettomuuden suo
jaamiseen ja alueittemme puo
lustamiseen tehokkaasti pysty
vät maavoimat. 

4. Taloudelliset 
maanpuolu:stustoimenpiteet 

a. J ohtammen 
ja yleisjärjestelyt 

Taloudellisten maanpuolustus•toi
menipiteiden johtamisen ja järjeste
lyjen yleisperiaatiteena on kolko toi
minnan kytkeminen jo va!lmiina 
oleviin rauhan ajan organisaatioi
hin, joita tarvittavillta osin laajen
neta:an kriisiajan vaatimu:ksia vas
taaviksi. Eri alojen valtakunnalli
sen johto-organisaation perustana 
ovat rauhan aikana asiaa hoitavat 
ministeriöt alaisine keskushalli
tuksineen. 

Taloudel.listen maanpuolustustoi
menpiteiden vaatimia selvittely-, 
suunnittelu- ja järjest.elytehtäviä 
hoitaa kauppa- ja teollisuusministe
riön alainen puolustusta.loudellinen 
suunnittelukunta (Pl'S). Taloudel
lisen maanpuolustuksen eri alojen 
asiantuntijoista lrokoonpannuissa 

2 - Jalkaväen Vuosikirja 

PTS:n jaostoissa kehitetään tarvit
tavat organisaatiot, valmisrtellaan 
ja täydennetään poikkeuksellisen 
ajan vaatimat lait ja asetukset, laa
ditaan henikilöstön ja materiaalin 
käytön sekä materia.alihankintojen 
yleissuunnitelmat. Tärkeimmät 
suunnitelmat esitetään puolustus
neuvoston hyväiksyittäviktsi. Suunni
telmien ylläpito, kehittäminen ja 
niiden toteuttaminen tapahtuu kun
kin alan ministeriön johdolla yh
teistoiminnassa keskusihafätusten ja 
PTS:n jaostojen kanssa. 

Taloudellisen :m.aanpuolustulksen 
valmius edelilyrtitää mm 
- muualta tuotavien elintärkeiden 

tarvikkeiden vannuusvarastoin
tia kriisiajan ulkomaisten yh
teytksien katkeamisen varalta, 

- ky<kyä mukautta1a talouselämä ja 
tuotanto rauhan ajan kilpailu
ja liiikeperiaatteiden mukaisesta 
rtoiminnasta kriisiajan ohjattuun, 
säännösteltyyn ja osittain myös 
korvik!keita tuottavaan järjes
telmään., 

- om;arvaraisuusasteen kehittämistä 
mahdollisimman korkeaksi ja 

- omien ns piilevien taloudellisten 
mahdollisuuksien hyväksiikäytön 
kehittämistä. 

b. Ulkomaankauppa 
j,a vannuusvarastoinlti 

Ulkomaankaupan järjestelyyn liit
tyviä toimenpiteitä hoitavat yhteis
toiminnassa ulkoasiaimni.nisteriön 
kauppapoliittinen osasto sekä kaup
pa- ja teollisuusministeriön kauppa
osasto. Varmuusvarastointiin liitty
vät kysymykset kuuluvat kauppa
ja teollisuusministeriölle. 

Ulkomaisten kauppayhteyksien 
kaitkeamisen varalta olisi tärkeim
piä tuollltitarvikkeita pyrittävä va-
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rastoimaan n lh-1 vuoden saan
nösteltyä kulutusta vastaava määrä. 

Varmuusvarastoin<tia on suoritet
tu jonkin verran valtiovallarn toi
menpitein ja se cm kohdistunut 
ensi sijassa 'leipäviljaa.n ja tuonti
polttoaiineisiin. Tämän lisäksi olisi 
tarpeen vannuusva,rastoida myös 
metalliteollisuuden raaka-aineita ja 
puolivalmisteita, teollisuuden tar
vitsemia kemikaaleja, tekstiili-, 
kumi- ja nahkateollisuuden raaka~ 
aineita, siemerua, lannoitteita, 
viesti- ja sähköalan puolivalmis
teita selkä lääkeaine:iJta. Valtion var
muusvarastojen lisäJksi olisi varas
t,oja valtiovallan tukiitoimenpitein 
saatava aikaan myös yiksityisten 
elinlk:einonharjoittajien piirissä. Sa
moin olisi kehitettävä yksityista
louksien elintarvikkeiden ja maati
lojen rtraktoreiden polttones,teiden 
lrotivarastointia. 

c. Teollisuus 

Teollisuuden kriisiajan toimintaa 
suunniiteltaessa ja valmistelitaessa 
on päädytty järjestelmään, joka 
mahdollisimman vähän muuttaa 
klehityiksen ja kokemuksen · tulok
sena syntyneitä toiminitamuot,oja 
sekä käyttää hyväksi teoN..isuuden 
parhaat asiantuntijavoimalt ja kdke
neen järjestökoneiston. Tåmän 
vuoksi teollista kenittää ei jaeta 
maantieteellisiin alluekalronaisuuk
siin, vaan johtaJmdnen tapahtuu kes
kitetysti toollisuusaloirt'ta.in teolli
suuden järjestökoneistoa kä(yttäen. 
Näin menetellen johdetaan valta
kunnan metalli-, tekstiili-, kenkä
ja nahka-, kwni-, elinta!l'ViJke-, ke
mian-, rakennusaine- ja metsäteol
lisuuden tuotantoa. Koiko toimin
nan valtakunnallinen johto keskd!t-
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tyy kauppa- ja teollisuusministe
riöön. 

Varsinainen yritysten toiminta 
tapahtuu käyrttäen hyväksi yritys
ten johtoa, toimihenlkil.östöä, työn
t,~kijöiitä, koneifa ja laiitteita. Toi
mintaan vaikuttavat ja sitä suun
taavat ne tuotantoon, käyttövoi
maiain ja ,työvoimaan kohdistuvat 
säännöstelymääräykset, jotka krii
siaikana: ovart välttämättömiä. 

Puolustusvoimain tarviiklkeiden 
saannin varmentamdselksi on yhteis
toiminita sotilasviranomaisten, eri 
teollisuusalojen johdon ja eri tuo
tantolaitosten kesken järjestettävä 
mahdollisimman kiinteäiksi. 

d. Voimatalous 

Vailtakunnain voiman saannin 
turvaamis~ksi kriisi:ailkoina on vält
tämätöntä huolehtia keskitetysti 
voiman tuotannosta, lrorjaustoimin
nasta, laitosten ja laitteiden suojaa
misesta ja materiaailihan!kinnoista. 
Tämän toiminnan johtaminen kes
kiimyy kauppa- ja t>eollisuusminis
teriöön. 

Kriisiajan toiminnassa muodostu
vat tärkeimmiksi kysymyksiksi 
energian riittävyys, voima- ja mui
den energiaa tuottavien laitositen 
sekä voiman siirrossa tarvittavien 
laitteiden suojaaminen ja niiden 
korjaustoimmta sekä mahdollisten 
tuhojen aiheuttaman energiava
jauksen korvaamin€0.. Energian 
riittävyys riippuu ensi sijassa vesi
vioim.asta, polttoaineista ja kulutuk
sesta. Maamme kokonaisenergian 
tarpeesta (huonelämmitys nil) tuo
tetaan nonnaaliaiikoina vesivoimalla 
n 25 %, puupolttoameell:a. n 25 %, 
teollisuuden jäiteaineilla n 10 % ja 
tuonltipolttoaineilla n 40 %. Tämä 
osoittaa, että vaJJtakunnan voima-

huollon turvaaminen kriisiaikana 
vaatii polttoaineiden varmuusvaTas
tomnin 1lisäksi myös tarlcoiituksen
mukaisia säännöstelytoimen;piteitä. 

Kokonaisuutta ajatellen on säh
köenergialla erityinen merkitys. 
Sähikövoiman tuotanlto ja jakelu 
riippuvat ratkaisevasti eri puolilla 
valtakuntaa olevien voimalaitosten 
j,a voiman siirrossa tarvittavien lait
teiden toiminttaikeJ.poisuuden säilyt
tämisestä. Tämä pyritään turvaa
maan järjestämällä vailltakunnan eri 
alueilla tapahtuva toiminta suurim
pien voimayhtiöiden tuotanto- ja 
ja!kelualueiden mukaisesti tapahtu
vaksi noudattaen norma:aliaikana 
käytettyjä menettelytapoja. 

e. Polttoainehuolto 

PolttoainehuoHon kriisiajan joh
tamistoiminta keskiittyy kauppa- ja 
teollisuusministeriöön. Se määrittää 
polttoaineiden jaon pääperiaatteet 
niin, että teollisuus, voima.talous, 
kuljetuksia ja fökennelttä hoitavat 
selkä maatalous saavat oiikeassa 
suhteessa tarviitsemansa polttoai
neet ja että riittävä määrä poltto
aineita varataan lämmi.'tyikseen. 

Nestemäisten ja kiinlteiden tuon
tipoltJto- ja voiteluaineiden hankinta 
ja jakelu hoidetaan käytttämällä 
yleensä hyväksi norm:aaliaikana!kin 
toimivia maahantuojia., jailositamoja 
ja jiakeluliikkeitä. Kotimaisten polt
toaineiden hankinta kuuluu kriisi
ajan tärikeimpiin tehltäviin, sillä 
tuontipolttoaineiden saannin supis
tumisesta ja vannuuscvairastojen 
käyrtösitä aiheutuvat vajaukset on 
melikoisessa määrin täydetnnettävä 
kotimaisilla polttoaineilla, puulla ja 
turpeella. Kotimaisen polttoaineen 
hankinnat joudutaan keslkittämään 
hankintojen, työvoiman, kuljetus-

ten ja kulutuksen sanelemien vaa
timusten mukaisesti. 

Kriisiajan polttoainehuollon ko
kon.aisjärjestely riippuu ratkaise
vasti tuontipolttoaineiden varasto
jen suuruudesta:, tUJOIIlnin jatkamis
nrnhdollisuulksista, kotimaisen polt
toaineen varastoista ja hankintajär
jestelyistä selkä korvikepo1ttoainei
den tuotanto- ja käyttövailmiudesta. 
Tuontipolttoairreiden säämiösiteltyyn 
kulutukseen on paikilm siirtyä krti
sin alkuvaiheessa, ehikä,pä jo kriisin 
uhatessa. Samoin on ryhdyttävä 
ai.kaa hu:k1kaamatta kotimaisten 
pol'tltoaineiden hanikintaan,, koska 
niiden tarve lisääntyy varsin no
peasti ja hankinrtatoimenpiteet vaa
tivat melkoisesti aikaa. 

f. Maaitailous 

Maatalouden tuotantotoiminnan 
johto on maatalousministeriössä. 
tehokkaan ,toiminnan vaatima piiri
johto ja paikallinen kuntajohito ovat 
maataloustuotannon ohjaamisessa 
ja valvcmnassa välttämäititömiä. 

Vaikka olemmekin nonnaalivuo
sina leipäviljan osalta lähes oma
varaisia, lihan tuotannossa olemme 
omavaraisia eräirtä kuukausiheiJah
teluja lukuun ottamatta, karjanre
hun tuotanto on riittävä tuon.tivä
kiirehuja lukuun ottamaitta ja mai
totaloustuotteiden osalta olemme 
yilituottomaa, on kriisin varalta 
valmistauduttava 
- lisäämään viljelysaloja hehtaari

satojen pienetessä, 
- varmuusvara:stoimaan leipävil

jan lisäksi myös siemeniä, lan
noi,tteiita, väkirehuja ja kasvin
suoja-aineita, 

- vcrrastoimaan maaibaloustuottei
den hyvin säilyvä,t y,liijäämätar
vikkeet, 
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, rua111 .um ja mahdollisuuksien 
111uk ,11111 varastoimaan tiloi1le 
IIH ,1l.LlOt1 t l("' ~: käytettäville 
t 1 ~ktor·1•1lle riittävästi polttones
t, 1l ,1, jotta ihmistyövoiman ja 
ht•vosten vähenemisestä ja tuo
t antolukujen alenemisesta huo
lunatta pystytään omavaraisesti 
turvaamaan tyydy,trt;ävä elintar
vikehuoLto. 

g. Kansanhuo1to 

Kokemustemme muka·an kriisi
aikaan kuuluu määrävaiheessa eri
tyinen ka.nsanhuolitojärjestelmä. 
Vaikka normaalina aikana kansan
huoLlon vaatimat va1taikunnalliset 
valmistelutoimenpiteet v~idaan hoi
taa kauppa- ja teollisuusministeriön 
toimenpitein, on kriisiajan toimin
taa johtamaan varauduttava perus
tamalia erityinen kansanhuoltomi
nisteriö. Kan!Sainhuollon alueellinen 
johto tapahtuu lääneittäin ja pai
kallinen johto kunnittain. 

Kansanhuollon toimialaan sisäl
tyisi vain varsinaisten kansanhuol-
1ollisten tarvikkeiden jakelu. Näistä 
ovat tärkeimpiä elintarviklkeet, 
tekstiili-, nahka-, muovi- ja kumi
tuotteet. Näin on monitahoista kan
sanhuoltohallinnon säännöstelyko
neistosta saatuihin kokemuksiin 
perustuen suunniteltu vain jakelu
säännöstelyy:n keskittyvä virkako
neisto. 

h. Työvoima 

Kriisiajan työvoimakys.ymysiten 
johto kuuluu kuten normaaHaikoi
nakin kulkulaitosten ja yileisten 
töiden ministeriölle. 

Työvoima:kysymysten alueellinen 
hoitaminen kuuluu työvoimapii
reille. Paikalliset työvoimakysy
mykset keskittyvät kuntiin. 
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Työvoimaviranomaisten tärkeim
pänä tehtävänä kriisin aikana on 
ohjata työvoimaa niille elintänkeHle 
aloille, jotka sitä kulloinkin tarvit
sevat. Nais- ja nuorisotyövoiman 
koulutuksen järjestäminen puuttu
van ammattitaitoisen työvoiman 
täydenrtämiseksi kuuluu myös työ
voimaviranomaisten tehtäviin yh
teistoiminnassa ammattikasvatuk-
sesta vastaavien 
kanssa. 

i. Kulj etulkset 

viranomaisten 

V altakunniallisen kulj etusitoimin
nan johto on kriisiaikana kulkulai
tosten ja yleisten töiden ministe
riössä. Sen alaisena tapahtuu eri 
kuljetusmuotojen valtakunnallinen 
johtaminen siten, että 
- rautatiehallitus johrtaa rautatie

kuljetuiksia, 
- !kulkulaitosten ja yleisten töiden 

ministeriön autoasiainosasto tie
kuljetuksia, 

- ikauppa- ja rteoMisuusministeriörn 
merenlkuLlruosasto vesiku[j etuk
sia ja 

- ilmaV'Oimien esikunta yhrteisrtoi
minnassa kulkulaitootern ja yleis
ten töiden ministeriön ihnailu
rtoimistorn karussa ihnaku•ljetuk
sia. 

Rautatieha1litus huolehtii rauta
tiefökenroeen ja -3culjetusten järjes
telystä ja muusta tämän ala!Il vaa
timasta toiminnasta samojen peri
aatteiden mukaisesti kuin normaa
liaiJkanakin. 

Tieik.uljetusten alueeLlinen johta
minen tapahtuu kiinteässä yhteis
toiminnassa siviili- ja sotilasviran
omaisten !kanssa scrtilaallisern alueen 
muodostaessa perustan. 

Paikalliset kuljetukset johdetaan 
keskitetysti kunnittain. 

Tiekuljetuksia järjesitettäessä ja 
·toteutettaessa valtalk.unnaillinen joh
to voi mm määrätä kuljetuiksissa 
I11oudatettavaksi tilanteen vaatimaa 
1kiireysjärjestystä, antaa kuljetusvä
lineiden omisitajillle suoriltetitavaksi 
määräkuljetwksia ja koota suuria 
siviili- tai sotilasalan kuljetuksia 
varten moottoriajoneuvoja tilapäi
siksi kuljetusy,ksiköiksi ja siirtää 
näitä yksiköitä alueelta toiselle. 

V esikuljertukset voidaan jakaa 
varsinaisiin meriku~jeltUlksiin, ran
nillclcokuljetuksiin ja sisävesikulje
tuksiin. 

Erilaiset vesikuljetukset tapahtu
vat samaa järjestehnää ooudattaen 
•kuin normaaliaikanaikin. Vahakun
nallinen kuljetusiten johto voi kui
tentkin säännöstelllä ja ohjata kul
jetuksia niiden tärkeysjärjestyksen, 
turvallisuus- ja taloudeHisuusnäkö
~ohtien mukaisesti. 

Lenruon:varmennuspalve~un, ilma
valvonnan ja rajoiterturn lkalusto
määrän vuoksi kriisiajan ihnakulje:.. 
tusten järjestelyn on tapahduttava 
keskitetyn johtamisen periaatetta 
noudattaen kuten muissakin kulje
tusmuodoissa, jotta erilaiset siviiili
'ja sotilasalan tarvitsemat iilmakul
jetukset voirtaisiin järjestää tehok
kaasti ja tarkoitulksenmukaisesti. 

j. Rakennustoiminta 

Kriisiaikana tapahtuva maanpuo
lustuksellisesti merkittävä raken
nus-, raivaus- ja erilaisten raken
teiden korjaustoiminta on suoritet
tava kesikitetysti, jotta työvoiman, 
koneiden ja rakennµsmaiteriaaJin 
käyrttö tapahtuisi kokonaistilanteen 
vaatimusten mukaislesti. 

Tämän toiminnan valtakunnalli
nen johto on kulkulaitosten ja yleis
ten töiden ministeriössä. AlueeHi-

sen rakennustoiminn:an johto kes-
1kit,tyy lääninhallituksiin. 

Taloudellisiin maanpuoJ.ustusrtoi
menpiteisiin kuuluvat lisäksi rahoi
tuskysymysten järjestely sekä hin~ 
tojen ja palkkiojen tarlclcailu ja 
säännöstely. 

5. Henkinen 
maanpuolustus 

Henkisen maanpuolustuiksen edel
lyttämät suunnittelu ja valmistelu
työt kuuluvat henkisen maanpuo
lustuksen suunnittelukunnalle. Sen 
tehtävänä on kehittää menetehnät 
tehostettua kansalaiskasvatusta, 
maanpuoJ.ustusta edistävää tiedo
tustoimintaa ja kaiik:kiien näiden 
toimirutoj en vaatimaa tieteellistä 
tutkimustyötä varten. 

Henkisen maanpuolmstuksen itär., 
,Ireänä tehtävänä orn jo rauhan päi
vinä kehlttää y,ksittäisissä kansalai
sissa ja kansalaisryhmissä myöntei
nen ja aktiivinen asenne puolueet
tomuuden turvaamisen ja valta~ 
kunnan puolustamisen asettamiin 
maanpuoJ.ustuksellisiin perusvaati
muksiin. Vain tällä tavoin saadaan 
takeet siitä, että !kriisin ailkana val
tionjohdon tukena on maan.puolus
tuksemme päämääristä tietoinen 
kansa. 

Kriisiajan henkisen maanpuolus
,tuksen kannalta on välttämätörutä, 
että henkisen maanpuoJ.ustuksen 
johto on kiinteässä kosketuksessa 
maanpuolustuksen ylimpään joh
toon. Vain täillä ,tavoin ·on mahdoil
lista suunnitella, johtaa ja toteut
taa kaikkia niitä henkisen maan
puolustuksen toimenll)irteitä, jotka 
•ovat välttämättömiä kallSa!laisten 
itsenäisyys- ja puolustu1S!tahdon 
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lujittamiseksi, maanpuolustuksen 
ylimmän johdon asettamien pää
määrien saavuttamiseksi sekä u1ko
maisen tunnustuksen ja suopeuden 
saamiselk1si valtalkuntamme pyr<ki
myiksille iJtsenäisyytensä ja itsemää
räämisoi1ceu tensa säilytltämiseksi. 

6. Väesfönsuojelu 

VäestönsuojelUIIl järjestelyjen pe
rusteet on määriteitty v 1958 sääde
tyssä väestönsuojelulaissa ja siihen 
perustuvassa v 1959 annetussa ase
tuksessa. 

Väestönisuojelun y,lin johto ja 
valvonta rkuuluu sisäasiainministe
riölle. Sisäasiainministeriössä on 
väestönsuojeluasiainosasto, jonka 
tehtävänä on huolehtia väe'Stönsuo
jelun yleissuunnitteilusta j·a -järjes
telyistä sekä johtaa ja valvoa väes
tönsuoj elutoimenpi teitä. 

Sisäasiainministeriön aipuna väes
tönsuojelun valmistelussa on väes
tönsuojeluneuvottelukunll:a, jonka 
tehtävänä on avustaa sisäasiainmi
nisteriötä väestönsuojelun suunnit
telussa, kehittämisessä ja järjeste
lyissä. 

Alueellista väes.tönsuojelua joh
tavat lääneissä lääninhallitukset. 
Käyrt;ännöllistä johtamistoilminll:aa 
varten lääninhalliturksissa on väes
tönsuojelun taJ:1kasrtaj att. 

Kuntaportaan väestönsuojelun 
valmistelu-, järjest1:!'ly- ja toimeen
panotehtäviä hoi,taa väestönsuojelu
lautakunta. Vä:estönsuojelulauta
kumian apuna on kunnan väestön
suojelupäällikkö tai -ohjaaja. 

Väestönsuojelun valmistelua ja 
toimeenpanoa variten määrätään ns 
suojelukohteiksi sellaiset asutus-, 
liikenne-, teollisuus- ym ikeskukset, 
joissa niiden merlciity,ksen vudksi 

tehostetut väestönsuojelutoimenpi
teet ovat tarpeen. Suojelukiohteiksi 
on määrätty kaupungiit, kauppalat 
ja eräiden maalaiskuntien osat. Ne 
osat vailtakuntaa, joita ei ole mää
rätty suojelwkohteiiksi, muodostavat 
valvronll:a-alueen. 

Väestönsuojelun ,toiminrta-alat 
ovat yleinen väestön1Suojelu, virasto
ja laitossuojelu, tedllisuuden ja lii
keyritysten suojelu sekä väestön 
omakohtainen suojelu. 

Väestönsuojelun monitahoisessa 
toiminnassa ,tarvitaan suojelupalve
lun erilaisiin häilyitys-, viesti-, tie
dustelu-, järjestys-, peilasitus-, iää
kinrtä-, palontorjunta-, raivaus-, 
korjaus-, puhdistus- ja huoltotehtä
viin koulutettuja elimiä ja yiksiköi
tä. Sisäasiainministeriön väestön
suojeluasiainosaston jrdhd~a ja 
valvonnassa järjestetään väestön
suojelun erilaisissa tehtävissä tar
viJttavan henkilöstön k~ulwtus. Käy
tännöllisistä koulutustehtävistä huo
lehtivat Suomen Väestönsuojelu .. 
järjestö, Suomen Punainen Risti 
sekä erilaiset talouselämän järjes
töt. Varsinaisen 1lroulutuksen lisäksi 
väestönsuojeluasiainosasto ja edeillä 
mainitut järjestöt huolehtivat väes
tönsuojreluvalistuksesta päämääränä 
yleisen väestönsuojelutietouden le
vittäminen ja väestön omakohitai
sen suojelun tehostaminen. 

Väestönsuojelulaki anll:aa valtuu
det väestönsuojelullisen toiminta
valmiuden tehostamiseen mm sil
loin, ikun katsotaan vä:1.ttämättö
mäksi saattaa väestönsuojelu viipy
mättä :tehostettuun toiminltaan. Täl
löin voi valtioneuvosto anll:aa mää
räyksiä, jotka velvoiittavat 1&--65-
vuotiaat kansalaiset suorittamaan 
väestönsuojelutehfäviä, mahdollis
tavat väestön eva!kuoinnin, rajoitta-
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vat liikkumisvapautta, antavat mah
dollisuuden ottaa väestönsuojelun 
käyttöön rakennuksia, kuljetus-, 
raivaus-, ensiapu- ja tiedotusväli
neitä sekä siirretyn väestön huol
lossa tarvittavia tiloja ja tarvik
keita. 

C. TOTAALISEN 
MAANPUOLUSTUKSEN 
VAATIMA 
KOULUTUS 

1. Koulutuksen 
yleisjärjestely 

Totaalisen maanpuolustuksen mo
ninaisten toimintojen eri aloilla ta
pahtuva suunnittelu, valmistelu ja 
toteuttaminen vaativat vairsin pit
källe u1otJtUJVaa yhtenäistä ajatte
lua ja toimintaa. Varmimmin tähän 
päästään yhdenmukaisella koulu
tuksella. Koulutuksen järjestelyä 
tutkimaan asetettiin toimikunta, 
jdka mietinnössään esitti 3-viik
lroisten ikurssien toimeenpanoa joh
tavassa asemassa oleville siviili- ja 
sotilashelllkilöill.e. Toimikunnan mie
tintöön perustuen puolustusneuvos
to päätti totaalisen maanpuolustuk
sen edellyttämän koulutuksen aloit
tamisen kurssimuotoisena v 1961. 

a. Kurssitoiminnan päämääränä on 

- antaa laaja kokonaisnäkemys 
totaalisesta maanpuolustuksesta 
johtavassa asemassa toimiville 
siviili- ja sotilashecltilöi.lle, 

- edistää ja ohjata totaalisen 
maanpuolustuksen erillaisissa 
johtotehtävissä :toimivien henki
löiden yhteistoimintaa tutustut-
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tamalla heidät maanpuolustuk
sen eri aloihin seikä 

- tutkia ja kehittää <totaalisen 
maanpuolustuksen kanna1ta tär
keitä kysymyiksiä. 

b. Kurssitoiminnan järjestely 

Puolustusneuvosto on säilyttänyt 
itsellään tämänlaatuisen !koulutuk
sen ylimmän valvonnan. Kurssitoi
minnan käytännöllisen toteuttami
sen puolustusneuvosto on antanut 
puolustusvoimain komentajalle. Hä
nen tukenaan on totaalisen maan
puolustuksen eri aloja edustava 11-
henkinen neuvottelukunta, jonka 
puheenjohtajana on yleisesikunnan 
päällikkö. 

Kurssin ik.äytännö1linen järjestely 
on annettu Sotakorkeaikoulun teh
täväksi. 

Kolmiviikikoisia lkUTSseja järjes
tetään vuosittain n~ljä, kaksi ke
väällä ja ikaiksi syksyllä. Poikkeuk
sena on vuosi 1961, jolloin järjes
tettiin vain kaksi kurssia. 

c. Kurssien osanottajat 

Kurssien osanottajat nimeää ai
kaisemmin mainittu yleisesikunnan 
päällikön 1johdolla työskentelevä 
neuvottelukunta. Sen esityksestä 
puolustusvoimain komentaja vah
vistaa osanottaji.ston kokoonpanon 
sekä kutsuu siviilihenkilöt ja ko
mellltaa puolustusvoimain edusta
jat kursseille. 

Kurssien osanottajien määrä on 
vaihdellut 25--40 välillä. Osanotta
jista on 20-25 % vakinaisessa pal
veluksessa olevia upseereita ja 
75-80 % siviilihenkilöitä. Toimi
aloittain kurssien osanottajat ja
kaantuvat k 1eskimäärin seuraavasti: 

Puolustuslaitos ja rajavartiolaitos ................... . 23 % 
23 % 
26 % 
10 % 
10 % 

Hallinnon aloja edustavat .......................... · .. 
Talouselämän edustajat ............................ . 
Politiikan edustajat (kansanedustajat ml) ........... . 
Henkisen maanpuolustuksen edustajat ............... . 
Järjestöjen edustajat ............................... . 4 % 

4% Väestönsuojelun edustajat .......................... . 

Osanottajia valittaessa on kiinni
tetty huomiota mm seuraaviin seik
koihin: 
1) Osanottajiksi valitaan totaali

sen maanpuolustuksen eri alo
jen tehtävissä toimivia ja nii
hin suunniteltuja henikiföitä. 

2) Osanottajiston on edustettava 
totaalisen maanpuolustuksen 
eri toimialoja niin, että opetus
ohjelmaan kuuluvien harjoitus
ten ryhmätyösken.itelyyn saa
daan riittävästi asiantunte
musta. 

3) Tärkeissä avainasemissa olevia 
henkilöitä sijoitetaan ooanot.ta
jistoon, jotta he voisivat käyt
tää arvovaltaansa ja asiantun
temustaan maanpuolustuksen 
kolkonaisuutta edistävästi. 

4) Jotta maanpuolustus voitaisiin 
osoittaa kaikkien !kansalaisten 
yhteiseksi asiaksi, on osanotta
jistoon sisällytetty työntekijä
ja työnantajajärjestöjen edus
tajia sekä eri poliittisten puo
lueiden kannanottoja edustavia 
henkilöitä. 

Ensimmäiset naisosanottajat on 
kutsuttu vuoden 1963 syyskurssille. 

2. Opetusohjelma, opetuksen 
käytännöllinen järjestely 
ja saavutetut tulokset 

Kolmiviikkoisen :kurssin opetus
ohjelma jakaantuu luento-Opetuk
seen ja soveltavaan harjoitukseen. 
Ohjelman rkokonaistuntimäärästä on 

varattu 55 % luentoihin, 40 % so
veltavaan harjoitukseen ja 5 % tu
tustumiskäynteihin ja järjestelyi
hin. Ohjelman kokoonpanosta anta
vat käsityksen luent,ojen pääotsikot 
sekä soveltavan harjoituksen jär
jestely. 

Luentojen pääotsikot ovat: 
a) Maailmanpolitiikka, jossa tar

kastellaan su urvalitaryihmi tty
miä ja niiden politiikkaa sekä 
Suom.en sotilaspoliittista ase
maa. 

b) Totaalinen sota, johon sisälty
vät selvitykset nykyaikaisesta 
sodankäynnistä ja meidän ase
mastamme. 

c) Suomen puolustuskysymys on 
laajin asiakokonaisuus, jossa 
aiheina ovat maanpuolustuk
semrne ylin johto, maanpuolus
tusta koskeva lainsäädänitö, toi
menpiteet eräillä hallinnon 
aloilla, sotilaallinen puolustus
valmiutemme, henkinen maan
puolustus, taloudellisen maan
puolustuksen ala koko laajuu
dessaan sekä väestönsuojelu. 

Lue n to-op et ukse11 a py
ritään lähinnä antamaan perusteet 
maanpuolustuksen eri toimintojen 
osalta, jotta saataisiin lähtökohta 
soveltavalle harjoitukselle. Tarkas
telun kohteina ovat erityisesti orga
nisaatiokysymylkset, rauhana:ik.aisin 
toimenpitein saavutettu valmius ja 
sen kehittäminen kriisiajan vaati
muksia vastaavaksi, rahoitusjärjes-
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telyt, lainsäädän:tök.ysymykseit selkä 
eri viranomaisten ja toimialojen 
edustajien rkeskinäinen yhteistoi
minta. 

Soveltava harjoitus muo
dostaa eräänlaisen valtarkunnan to
taalisen maanpuolustu'ksen · vaati
man <koneiston ~äynnistyskokeilun. 
Harjoitus ,tapahtuu ikuv.ittellun ti
lanteen puitteissa ja sellaisessa vai
heessa, jolloin meillä on puolueet
tomuutemme suojaamiseksi suori
tettava toimenpiteitä totaalisen 
maanpuolustuksen eri aloiJ.la. 

Jotta rajoitetun ajan puitteissa 
voitaisiin käsitellä hatjoitustilan
teen tkanna1ta tävkeimmät seikat, 
on eri alojen tehtävät laadittu ky
symysten muotoon. Osanottajista 
muodostetut työryhmät laativat 
vastaukset esitettyihin 1kysymyik
siin. Vastausten käsittely tapahtuu 
tarkoitusta varten lavastetussa 
"puolustusneuvoston istunnossa". 
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Keskeinen 
metsöstys
kalastus-
ulkoilu-
ja 

kenneltarvikkeiden 
ostospaikka 

URHElLUOSASTO 2 KERROS 

M A N N 

Tämä menettely on os·oitltautunut 
varsin edulliseksi, sillä asiain käsit
telyn puitteet ovat tällöin aina sel
vät, keskustelu on vil!kasta ja joh
dettua ja palvelee harjoituksen 'ko
konaisjärj'estelyä. Samalla saadaan 
korostetusti esille poliittisen johdon 
ja sotii1asjohdon puolustusn:euvos
ton puitteissa tiatpa,htuiva yhteistoi
minta sekä puolusitusneuvoston 
asema ja merlkiitys maianpuolus
tuksemme lkokOIIllaliskysymysten kä
siittelyssä. 

Kuhunkin harjoitusvaiheeseen 
liiittyen laaditaan ra1Jkaisuistta, saa
vutu'ksista ja tuioksista tiivistetty 
yhdistelmä, joka otetaan huomioon 
harjoitusta kehitettäessä. 

Eräänlaisena yhdistelmänä ja 
osoituksena ohjelmaan sisältyvien 
asioiden painottamisestai on tauluk
ko, joka osoittaa opetukseen käy
tettävän ajan jakautumisen eri toi
mintojen osalle: 

- poliittisten maanpuolustustoimenpiteiden käsittely n 14 % 
n 13 % 
n 13 % 
n 25 % 
n 14 % 
n 9 % 
n 10 % 
n 2 % 

- hallinno,llisten -,,- -,,-
- henkisten -,,- -,,-
- taloudellisten -,,- -,,-
- sotilaallisten -,,- -,,-
- sotataloudellisten -,,- -,,-
- väestönsuojelun -,,- -,,-
- tutustumiskäynti 

Yleisarviointia k o u 1 u t u s t u -
1 o k s i s t a on verrattain vaikea 
antaa. On torjuttava yli ampuvana 
käsitys, että tällainen 1mrssitoimin
ta olisi ihmeitä telkevä ratkaisu 
meidän totaalisen maanpuolustuk
semme puJmakysymyksiin. Kolmi
vii:kikoisella kurssilla voidaan innos
taa osanottajia ja antaa tietty mää
rä inrormaatioita ja herätteitä selkä 
koota arvovaltaisen osanottajajou
kon mielipiteitä, mutta mitään pa
tenrt;tira1Jkaisuj a ei tuon ajran ku
luessa voida kehittää. Olisi kuiten
kin väärin, jos ei tunnustettaisi 
maanpuolustuksemme perustan tä
män ikurssitoiminnan tuloksena 
lujittuneen sikäli, että maanpuolus
tuksemme poliittinen, materiaalinen 
ja henikinen tausta ovat seLkiin
tyessään antaneet monien asioiden 
käsittelylle ja kehittämiselle entis,tä 
otollisemman lähtökohdan. On myös 
todettava, ettei tahtoa ja halua 
puutu työskennellä maanpuolustuk
sen hyväksi, kun vain voidaan 
osoittaa kullekin sovelias työsarka. 

Maanpuolustuksellisten toimenpi
teiden perustan meillä muodosta
vat puolueettomuus sekä kyky 
suojata puolueettomuuttamme ja 
alueemme koskemattomuutta kai
kissa ltilanteissa. Asenne ja julis
tukset yksin eivät takaa puolueet
tomuutemme säilymistä ja alueem
me tehokasta puolustamista, vaan 
tähän tarvitaan työtä, ponnistuksia 
ja uhrauksia. Erityisesti on ponnis
teltava maanpuolustu:ksemme hen
kisessä ja materiaalisessa perustas
sa olevien puutteiden poistamiseksi. 
Me itse olemme käytännössä jou
tuneet kokemaan, mihin tilantee~ 
seen jouduimme, kun oli vitkas
teltu kansallisten voimavarojemme 
salliman maanpuolustuskyvyn ke
hlttämi>sessä. Nämä arvokkaat ja 
kalliit kokemukset selkä nykyase
mamme kiihkoton arviointi lähtö
kohtana meidän on eri aloilla kehi
tettävä totaalista maanpuolustus
tamme päämääränä suomalaisen 
yhteiskunnan ja omaksumamme 
elämänmuodon säilyttäminen. 

Jalopuuta erikoisliikkeestä 
VANERIA - VII LUA - RIMA- JA LASTULEVYÄ - SAHATAVARAA -

REUNALI STAA 
Monipuolinen jalopuuvarasto käsittää lähes 40 eri jalopuulajia 

OY MAHOGANY 
Helsinki Lauttasaari, puh. vaihde 67 31 11 
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Pohjakunto 

ratkaisee 
Niin urheilussa kuin jokapäiväisen elämänkin 

askareissa tarvitaan hyvää pohjakuntoa. Urhei

lija hankkii sen lenkkeilyllä ja erilaisin valmen

nuskeinoin - "tavalliset" ihmiset saavuttavat 

sen ulkoilun ja retkeilyn avulla. Mutta yhteistä 

meill,e kaikille on se, että me hankimme hyvän 

pohjakuntomme NOKIA-unl}eilukengillä. Ne 

antavat askeliimme uutta reippautta - niillä 

onnistuu ponnistus. 
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Yliluutnantti, valtiot. maisteri 
Väinö Paavilainen 

MAAMIM1E 
VÄESTÖNKASVUN 
VALTAKUNNALLISIA 
ONGELIM1IA 

Taloudellisesti ja yhteiskunnalli
sesti vapaissa maissa, joissa kansa
laiset voivat mielensä mukaan 
muuttaa paikkakunnalta toiselle tai 
vaimkapa maan rajojen ulkopuolel
le, on viime aikoina alkanut muo
dostua valtakunnan eri osien väes
tönkasvussa lähinnä muuttoliikkeen 
vaikutuksesta tav,attoman suuria 
eroavuuksia. Näin on tapahtunut 
myös Suomessa. Mitä suuremmiksi 
nämä eroavuudet muodostuvat, sitä 
vaikeampia ongelmia niistä aiheu
tuu koko yhteiskunnalle. Seuraa
vassa käsitellään lyhyesti väestön
kasvunäkymiä maassamme, eräitä 
näiden näkymien haittavaikutuksia 
ja niiden eliminoimistehtäviä. 

VÄESTÖNKASVUN 
ALUEITTAINEN 
JAKAANTUMINEN 

Tarkasteltaessa valtakuntaa ko
konaisuutena voidaan todeta, että 
nykyoloissa maamme vuosittaisesta 
väestönkasvusta eli vaij,aasta 40 000 
hengestä tulee pääasiassa muutto
liikkeen vaikutuksesta Uudenmaan 
talousalueen osalle lähemmäs 50 %. 
Tämän talousalueen koko väestön
kasvusta saa taas Helsinki lähi
alueineen, johon kuuluvat Helsin
gin maalaiskunta sekä Espoon, 

Kauniaisten ja Keravan kauppalat, 
yhteensä yli 90 %, Jo tiiliä het
kellä Suomen koko maapiruta-alasta 
vain sadanneksen käsittävällä ns. 
Helsingin seudulla, johon pääkau
pungin lähialueen lisäksi lasketaan 
Järvenpään kauppala sekä Kirkko
nummen, Nurmijärven, Sipoon, 
Tuusulan ja Vihdin maalaiskunnat, 
asuu seitsemäs osa koko valtakun
nan väestöstä. 

Helsingin ja sen ympäristöalueen 
väestönkehityksen suuntaa voidaan 
myös valaista toteamalla, että jos 
vuoden 1951 väkiluku merkitään 
100:lla, saadaan vuoden 1961 väki
lukuindeksi:ksi koko maassa 110, 
Helsingin seudulla 133, Helsingin 
kantakaupungissa, joll!ka väkiluku 
jo vähenee ns ciityn-muodostuksen 
johdosta, 89, esikaupunkialueella 
272, lähialueella 215 ja äärialueella 
128. Helsingin seudun nykyinen 
väestönkasvu, joka on noin kolme 
kertaa niin nopeaa kuin maassa 
,keskimäärin, kohdistuu siten en
nen kai'mkea pääkaupungin esikau
punkeihin ja lähikuntiin. Nykyisen 
kehityksen v.alossa näyttää siltä, 
että Helsingin seudun asukasmäärä 
nousee lähimmän kolmen vuosi
kymmenen kuluessa n. 675 000:sta 
:kialksinkertaiseksi eli lähemmäs 
1 500 000 henkeen. 
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Samanaikaisesti koko muu Uusi
maa menettää muuttoliikkeen vai
kwtuksesta voimakkaasti väestöä 
Helsingin seuduHe. Kuten oheisesta 
Uuttamaata koskevasta kartasta 
havaitaan, Itä- ja Länsi-Uudenmaan 
maaseutu ovat lähes kauttaaltaan 
muuttotappioafoetta. Tällä hetkellä 
kaikki Itä-Uudenmaan ja kolmea 
poikkeusta lukuun ,ottamatta myös 
Länsi-Uudenmaan maaJaiskunnat 
ovat myös vähenevän väestön kun
tia. Tämä osoittaa, että kehitykses
sä jälkeen jääneiltä väestönkato
alueita ei ole vain Itä-, Keski- ja 
Pohjois-Suomen valtakunnallisilla 
äärialueilla, vaan myös eteläisillä 
rintamailla. 

Helsingin seutua ja eräitä muita 
suurkeskuksia lukuun ottamatta 
ovat väestönkasvunäkymät muualla 
maassa varsin synkät, sillä varsi
naisten väestönkatokUllltien luku
maara on nopeasti lisääntymäs
sä. V altakunnansuunnittelutoimis
tossa laadittujen yhteenvetojen mu
kaan vähenevän asukasluvun kun
tia oli 1950-luvun ensi puoliskolla 
koko maassa yhteensä 270, mutta 
sen jälkipuoliskolla jo 346. Paria 
poikkeusta lukuun ottamatta kaik
ki nämä kunnat olivat maailaiskun
tia. Oheisessa koko maan käsittä
vassa kartassa nämä kunnat on 
merkitty tummimmalla varjostet
tuna. Maaseudun kokonaisväkiluku 
onkin nyttemmin jo kääntynyt las
kusuuntaan. 

Maakunnallinen väestönkehitys
tarkastelu taas osoiittaa, että kau
punkien ja kauppaloiden kasvun 
ansiosta useimpien talousalueiden 
väkiluku vielä kohoa:a. Muutamien 
talousalueiden kohdalla voidaan 
kuitenkin jo puhua maakunnalli
sesta väestönkadosta. Niinpä Keski-
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Pohj,arunaan, Pohjois-l~airja!lan sekä 
Etelä- ja Pohjois-Savon kokonais
väkiluku on viime vuooina alkanut. 
vähetä. Samanlainen kehitys näyt
tää tähitulevaisuudessa mahdolli
selta monissa muissakin maakun
nissa. Poikkeuksen tässä suhteessa 
tekevät pohjoisimmat alueet, joilla 
väestön luonnollinen kasvu on 
vielä suhteellisen \korkea, sekä ns. 
teollisuus-Suomen talousalueet, joi
den suurimpien keskusten kasvu 
on niin voimakasta, että se kor
vaa maaseutualueiden väestönme
netykset. 

NYKYISEN 
VÄESTÖNKASVUN 
HAl'ITA VAIKUTUKSIA 

Kohtuullisissa puitteissa pysyvä 
muuttoliike on sinänsä :terve yh
teiskunnallinen ilmiö. Se on ilmaus 
'kansail.aisten oma-aloitteisesta pyr
·kimyksestä kohottaa elintasoaan ja 
yhteiskunnallista asemaansa. Sen 
sijaan väestön paonomamen muutto 
kehityskelpoisilta, vMjiltä alueHta 
ennestäänkin aihtaisiin suurkeskuk
siin, jollaisesta Suomessa kuten 
monissa muissakin maissa on selviä 
merkkejä havaittavissa, on valta
kunnalliselta kannalta vakava asia. 
Meillä se jo aiheuttaa yhteiskun
nalle monia v:aikeita 01I1gelmia. 

Voimakasta muuttovoittoa saa
van Helsingin · seudun ongelmista 
mainittakoon, että väestöllisten te
,kijöiden vaikutus Helsingin kau
pungin investointimenoihin on vii
meaimaisen rkehiityksen mukana 
kasvanut suhteettoman voimak
kaasti. Pääkaupungin "väestöllis
t·en investointien" osuus kokonais
investoinneista oli v. 1938 23 %, 

•ALTAllllll#AIISWll#ITTElUTOIIIISTO INl 

VÅ.KILUVUN HUUTOS. KUNNITTAIN 

KAUDELLA 1956-1960 

•AKIWKU l(AS,0/, 
#WTTO'fOtrroA 

VÄKILUKU KAS•OI, 
#WTTOTA#'tOTA 

•ÄKILUIW VÄHEl/1, 
11wnorA,,,,,orA 
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mutta v. 1950 jo 40 % ja v. 1960 
peräti 45 %. Niinpä nykyisin las
ketaan runsaan kymmeneksen :kai
kista Helsingin bruttomenoista joh
tuvan huolenpidosta kasvavasta 
väestöstä. Asiantuntijoiden mukaan 
pääkaupungin ja sen naapurikun
tien väestönkasvu ei ilmeisesti ny
kyisin korvaa sen hyväksi uhrat
tuja varoja, vaan Helsingin seutu 
elää kautta, jolloin kannetaan osit
tain tulevien vuosien kuormaa. 

Helsingin seudulle on voimakas 
muuttoliike aiheuttanut ennen 
muuta lisääntyviä asunto- ja liiken
nepulmia. Kun väestöä kasaantuu 
nopeasti kaupungin j,a sen 1lähi
ympäristön alueelle, on siitä seu
rauksena voimakas maan hinnan 
kohoaminen ja tonttikeinottelu. 
Tämä johtaa puolestaan vuokrata
son nousuun, ahtaasti asumiseen ja 
moniin muihin !kansalaisten tyyty
mättömyyttä lisääviin yhteiskun
nallisiin epäkohtiin. Myös liikenne
pulmien ratkaiseminen tuottaa suu
ria vaikeuksia pääkaupungille, 
jossa muualta työssä käyvien luku
määrä on voimakkaasti nouse
massa. Niinpä tutkimusten mukaan 
Helsingissä kävi päivittäin työssä 
v. 1950 n. 15 000, v. 1955 n. 28 000 
ja v. 1960 jo yli 40 000 pääkau
pungin ulkopuolella asunutta hen
kilöä. 

Maaseudulla on voimakas muut
toliike monin paikoin jo johtanut 
kuntien ja jopa kokonaisten maa
kuntien väkiluvun arveluttavaan 
vähenemiseen. Kun muuttoliike ve
rottaa pääasiassa parhaassa työ-
1assa olevaa väestöä, kohottaa 
se muuttotappioalueilla vanhusten 
määrän suhteettoman suureksi ja 
aiheuttaa avioliittojen vähentymi
sen johdosta myöhemmin vielä 
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väestön luonnollisen lisäyksen rat
kaisevan heikkenemisen. Tällainen 
kehitys lamauttaa muuttotappio
alueiden taioudelHsta kehitystä ja 
väestön oma-aloitteisen yrittämisen 
halua, mikä merkitsee käytännössä 
jo autioitumisen alkua. 

Muistettava on, että väestön 
paonomainen muutto joiltakin 
alueilta ja kasaantuminen joil
lekin toisille alueille on sinänsä 
seuziaamusilmiö. Näin on asia myös 
meillä Suomessa. Tuotannollinen 
aMiviteetti sekä sitä edistävät 
aineelliset ja henkiset voimavarat 
ovat keskittyneet ratkaisevalla ta
valla pääkaupunkiin ja sen lähi
ympäristöön muodostaen Helsingin 
seudusta siten väestöä ja työvoimaa 
voimakkaasti puoleensa vetävän 
magneetin. Kun muuttotappio
alueilla ei tällaista magneettia ole, 
on siitä seurauksena auttamaton 
väestön kato. 

Tässä yhteydessä ei ole kuiten
:kaian aihetta kajota lähemmin näi
hin väestön muuttoliikettä kiihoit
taviln perustekijöihin ei:kä niiden 
ahtaille alueille keskittymisestä 

1johtuviin haittavaikutuksiin. Selvää 
:kuitenkin on, että valtakunnan 
.aineellisten ja henkisten voimava
rojen liiallinen keskittyminen Hel
sinkiin ja maan laajojen kehityskel
poisten alueiden joutuminen autioi
tumisen vaaraan ei voi olla totaali
sen maanpuolustuksen etujen mu
kaista. 

MUUTTOVIRTOJEN 
OHJAAMISESTA 
MUISSA 
MAISSA 

Monissa maissa on .alettu kiin
nittää vakavaa huomiota niihin 

moninaislln haittavaikutuksiin, joi
ta edellä viitatusta väestön kasau
tumisesta sekä siihen liittyvästä 
laajojen ,alueiden väkiluvun kasvun 
tyrehtymisestä ja autioitumisesta 
väistämättä aiheutuu. SamaJl1a on 
ryhdytty toimenpiteisiin väeS1tö- ja 
työvoimavirtojen ohjaamiseksi ko
konaisuuden kannalta oikeisiin 
uomiin pyrkimällä määrätietoisesti 
tehostamaan tuotantoa ja paranta
maan väestön elinehtoja pahim
milla muuttotappioalueilla. Näiden 
toimenpiteiden luonne riippuu olen
naisesti kunkin maan valtiollisesta 
järjestelmästä sekä keskuksiin 
suuntautuvien muuttovirtojen voi
masta ja niiden ,aiheuttamien hait
tavaikutusten määrästä. 

Niinpä Englannissa on sodan 
jälkeen valtiovallan voimakkaan 
tuen turvin rakennettu Lontoon 
ympäristöalueille Lkiaihdeksan uutta 
kaupunkia, joiden ,lähes yksin
omaisena tarkoituksena on ohjata 
Lontooseen keskittyvää tuotantoa 
ja väestönpainetta väljemmille 
alueille. Siellä on myös ryhdytty 
vuodesta 1960 lähtien erityisen 
paikallistyöttömyyslain nojalla voi
makkaasti elvyttämään ,talouselä
mää :koillisrannikon ja maan mui
den osien ns. kehitysalueella. Kah
den ensimmäisen vuoden aikana on 
sanotun lain noj,alla käytetty lähin
nä teollisuuden elvytystarkoituk
siin valtion varoja yhteensä yli 73 
milj. punrtaa ja ,aikaansaatu ali
työllisyysalueilla 330 tapauksessa 
75 500 uutta työtilaisuutta, mihin 
määrään ei ole vielä laskettu näi
den toimenpiteiden työllisyyttä 
edistäviä kerranillaisvaikutuksia. 

Samoin Italiassa on ryhdytty 
voimakkaasti elvyttämään kehityk
sessä pahoin jälkeen jääneen Etelä-

3 - Jalkaväen Vuosikirja 

Italian talouselämää ja etenkin 
,teollisuutta. Niinpä Etelä-Italiaan 
sijoittuvat teollisuusyritykset saa
viat 10 vuoden verovapauden val
tion tuloveroista ja ,tuoda tulliva
paasti maahan rakennustarvikkeet 
ja välttämättömät koneet. Lisäksi 
yrityksille myönnetään 50 % alen
nus :rautateiden rahtimaksuista, 
samansuuruinen liikeviaihtoverovä
hennys tarvittavista koneista ja 
rakennustarvi:kkeista sekä niin
ikään 50 % alennus sähkövoiman 
kuluttajatariffeista. Sopivia maa
,ailueita annetaan yrityksille jopa 
ilmaiseksi sekä rak:ennusluottoa 3 
% :n korolla j,a käyttöpääomaa 4-5 
% :n korolla. 

Vastaavanlaisia toimenpiteitä ke
hityksessä jälkeen jääneiden aluei
den hyväksi on ,alettu viime 
aikoina määrä tietoisesti tehostaa 
myös naapurimaissamme Ruotsissa, 
Tanskassa ja Norjassa. 

MUUTTOVIRTOJEN 
OHJAAMISESTA 
SUOMESSA 

Oman maamme epäyhtenäisiä ja 
osittain sattumanvaraisia pyrlki
my,ksiä muuttovirtojen ohjaami
seksi oikeisiin uomiin tehostamalla 
teollisuutta ja muuta tuotantoa 
alikehittyneillä ,alueilla ei voida 
verrata muiden maiden vastaaviin, 
hyvin organisoiituihin ja tehokkai
siin toimenpiteisiin. Tästä myös 
johtuu, että muuttoliikkeen voima 
ja suunta on jo meillä aiheutta
massa kokonaisuuden kannalta pa
hempia haittavaikutuksia kuin mo
nissa muissa maissa. 

Näyttää siltä, että Suomessa ei 
edes riittävän hyvin käsitetä, mistä 
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valtakunnan ,tasapainoisessa kehit
tämisessä on itse asiassa !kysymys. 
Muuten tuskin voidaan ymmärtää 
niitä verraten yleisesti esitettyjä 
ajatuksia, että meillä ei ole mitään 
,aihetta ryhtyä erikoi:stoimenpitei
siin alityöllisyysalueiden teo1lista
miseksi ja muun tuotannon tehos
tamiseksi, vaan sen sijaan on py
rittävä vielä lisäämään väestön 
mobiliteettia eli liikkuvuutta. Mi
käli fällä tal'koitetaan .työvoiman 
siirtymistä valtakunnallise1ta kan
nalta vähempiarvoisista ja tuotta
mattomista elinkeinoista tärkeäm
piin ja enemmän tuottaviin elinkei
noihin, ollaan t ietysti periaatteessa 
aivan oikealla asialla. Jos sen 
sijaan päämääränä on vain lisä
vauhdin antaminen nykyisen suun
,taisille muuttovirroille, on suoraan 
kysyttävä, eikö ainakin muuttovir
tojen suunnan suhteen olisi saatava 
muutosta aikaan. Eikö siinä vielä 
ole kylliksi, että lähemmäs 50 % 

~ 
muu~:~•PPio : 1 .. ~~~dnH 

muuttovoitto < -·-

-•- > --

"H UUTTO TASE 
UUDENMAAN L11NIN KUNNISSA 
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valtakunnan vuosittaisesta väestön
kasvusta sijoittuu asiallisesrti kat
soen Helsinkiin ja sen parin suu
rimman naapurikunnan alueelle. 
Pitäisikö maan koko väestönkasvu 
houkutella tälle suppealle ,alueelle 
ja jättää entistä useammat maa
kunnat tietoisesti autioitumaan? 

Kysymys väestön muuttovirto
jen ohjaamisesta valtakunnalliselta 
!kannalta oikeisiin uomiin on moni
tahoinen. Siihen liittyy lukuisia eri 
,toimenpiteitä, jotka ovat tehokkaita 
vain siinä tapauksessa, että ne 
muodostavat samaan suuntaan vai
kuttavan kokonaisuuden. Toivot
tuun tulokseen pääseminen edellyt
tää siten voimakkaita, yhteiskun
nan koko toimintakenttään vaikut
tavia rtehtäviä, joiden päämääränä 
tulee olla entistä paremman tuo
tannollisen, sosiaalisen ja sivistytk
sellisen tasapainon aiJkaiansaaminen 
valtakunnan ,eri osien kesken. Täl
löin ei ole unohdettava myöskään 

\ · < - - Heleingin kaupungin raj~ 
&/ Heleingt.n lähialueen raJa 

~ Jfel11ingin äärialueen raja 
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KOHENTAKAA KUNTOANNE 
ja ajakaa polkupyörällä sillä 

S:,6,lr'l<Q &.i polkupyörä 

takaa Teille miellyttävät ki lometrit. 
Se on monien testausten tuloksena paitsi tyy
likäs myöskin ennenkaikkea kestävä. 
Vauhdikkaitten matkojen ajokki. 

Valmistaja: 
RAUTATEOLLI SUUS OY PYRKIJÄ 
Turku, Jokikatu 2-6 Puh. 20 944 

hallinnon ja kulttuurilaitosten jär
kiperäistä desentr:alisoinita. 

Valtakunnan eri osien tasapai
noinen kehittäminen kuuluu suo
malaisen yhteiskuillllan perusvel
vollisuuksiin. Jos me laskemme 
keskittymisen liian pitkälle ja 
jätämme laajat kehityskelpoiset 
alueert autioitumaan, heikentyvät 

myös maanpuolustusmahdollisuu
temme olennaisesti. Meidän on itse 
pystyttävä pitämään kulttuurille 
jo vallatut alueet hallussamme, 
sillä historia ei suos,i tyhjiöirtä. Ky
symys muuttovirtojen tal"koituik
senmukaisesta ohjaamisesta liittyy 
siten ikysymykseen yhteisen isän
maan tuleviaisuudesta. 
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Ampumataulut 

Maali 
joka pysyy 
vakavana 
OHpa kesä tai talvi, sade 
tai auringonpaiste toimii 
ENSOPAHVI luotettava
na ampumataulujen alus
tana ... senhän ampujat 
tietävät! 

ENSOPAHVISTA 

•• 
ENSO - GUTZEIT OSAKE YHTIÖ 

Overste S v e n W i d e g r e n 

SVENSKT 
INFANTERI 

ORGANISATION 
OCH 
l !TRUSTNING 

Utvecklingen under 
~cnare 20 åren 

Ber edskapsåren 
Den svenska beredskapen under 

2. världskriget kom för armens del 
att medföra en såväl kvantitativ 
som kvalitativ upprustning. 

Kravet på ökad och bättre 
beväpning, ,som måste tillgodoses i 
snabbast möjliga takt, kom emel
lertid att medföra en heterogen 
vapenutrustning i.fråga om modeller 
inom infunteriet i dess helhet ·och 
allt för olilkartade vapentyper inom 
de lägre enhetern:a. 

Utrustningen och organisationen 
var dock vid krigets slut i stort 
sett enhetlig för samtiliga infanteri
regementen oavsett vi!liken del av 
landet de var avsedda för. Undan
tagen var de nyorgianiserade 
cy,kelinfanteriregementena. Den 
enhetliga organisationen var en 
fördeil, då ett :filertal av förbanden 
kom att tjänstgöra i såväl norra, 
meMersta som södra Sverige. 

Förutom den förbättrade vapen
utrustningen, iaJJ.t i.från kulsprute
pistoler (,till en början modell 
Suomi) och ,arutomatgevär tili tunga 
granatkastare, hade en svag ansats 
till motorisering gjort sig gällande. 

Vid krigets slut hade nämligen de 
hästanspända regementstransport
förbanden och kompaniernas pack
trossar utbytts mot lastbilar. 

övergång till traktor 
och cykel 
samt ombeväpning 

Efter 1945 vidtog en nydaning
speriod, sron främst syftade till 
ökad rörlighet, större eldkraft, 
enhetligare beväpning inom de 
lägre förbanden samt bättre sam
bandsmedel. 

lfråga om rör ligheten kom trak.
torer och cyklar ,aJlt mer i blicik
fänget. Erfarenhetema från krigs
åren - såväl egna som utifrån -
hade visat vilka möjligheter tili 
rörlighet, som cyikeliförband kunde 
ha i Sverige. Ur såväl kostnads-, 
materiel- som stridssynpunkt kom 
becyklingen att utföras som till
delning av cyklar tili aiktuellt 
förband, utöver de i förbandets 
organisation ingående "fasta cyk~ 
lama". Cykeltransportförbanden 
kunde såväl stälila cyklar tili för
fogiande före förflyttningen som 
omhänderta dem efter användning 
d v s i regel i samhand med strids
gruppering. Möjligheten att cykel
tolka efter i förbanden ingående 
traiktorer sparade truppens krafter. 
I betäckt och bruten terräng gav 
de talrikt förekommande stigarna 
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Cykeltolkande infanteri 

och småvägarna tillfredsställande 
sykdd mot flyg. 

För en vidgad motorisering taJ.ade 
ej blott den becyiklade infan teris
tens större förflyttningshastighet i 
förhållande till i förbanden ingående 
hästanspända delar utan även den 
allt mer skönjhara avhästningen i 
landet i samband med att jord- och 
skogsbruk tog traktorn i sin tjänst 
i allt större utsträckning. över
gången tiJJ fuUständig traktori
sering korn att gå i två tempon, 
varvid det första steget avsåg rege
mentets och bataljonernas förstärk
ningsförband samt trossar. 

För att bibehålla terrängfram
komligheten, främst ur underhåills
synpun~, skapades speciella trans
portförband som ik.unde stä:llas till 
förfogainde i aktuelJa lägen. De 
bestod och består dels av anspanns
enheter, dels av bandvagnsenheter. 
Härutöver tillkommer plogförband 
vint ertid. 

SåväJ cykeltransportförbanden 
som dessa transport- och plogför
band benämns tilläggsförband. 

Strävan att nå större eldkraH 
var främst betingad av kraven på 
snabb och stark granateld samt 
pansarvärnseld med tillräcklig 
genomsl,agskraflt. Traktoriseringen 
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av de antalsmässigt utökade tunga 
granatkastarförbanden med M a 
driVlkärror och bataljonernas under
stödsförband samt 1lämpligare eld
ledningsorganisation gav dessu tom 
möjlighet till snabb förflyttning, 
successiv stäillningsvrucling för 
kontinuerligt indirekt eldunderstöd 
utöver det av artiUeriet '1ämnade. 

Traktorsläpen vid granatkastar
förbanden och bataljonernas am
munitionstrossar medgav, att ,am
munitionstjärrsten ikunde tillgodoses 
i erforderlig utsträckning. 

Den direkta snabba granatelden 
ti1lgodosågs i viss utsträckning inom 
regementets :ram av stormkanon
förband. I dessa ingående infanteri
kanonvagnar har stor eldkraft 
·kombinerad med god rörlighet och 
terrängframkomlighet. 

På pansarvärnssidan hade redan 
under krigsåren försök påbörjats 
med närpan:sarvärnsviaipen. Så små
ningom utkristalliserade sig 
förutorn pansarskotten - raket
geväret och det detta överlägsna 
granatgeväret. Med granatgeväret 
hade infanteriet fått ett förstklas
sigt närpansarvärnsviarpen. Ett "mel
la.npansarvärnsvapen" saknades 
dock alltjämt. 

Bandvagn 

Stormkanonvagn (IKV) 

Som ovan an tytts hade de lägre 
infanteriförbanden omkring år 1945 
en mycket oliikformig vapenutrus:t
ning med därav fö1jande nackdel:arr 
ifråga om bl a utbildning och am
munitionstjänst. Inom en skytte
blu ton fanns sålunda prick:skytte
gevär, automatgevär, kulsprutepis
toler, kulspru,tegevär, pansarvärns
gevär och Jätt g:ranatkastare. Strä
van viair därför artt gaHra ut de ej 
längre moderna (otillräclcl.igt eld
kraftiga) vapnen och att få så 
enhetlig beväpning som möjligt 
inom skytteplutonernias grupper. 
Resultatet blev, att skyttegrupp
erna beväpnades med automat
gevär och kulsprutepistoler samt 
att plutonens kulsprutegevär, i 
avvaktan på iättare kulsprutor, 
sammanfördes till en understöds
grupp. Efter en övergångsperiod 
utbyttes skytteplutonens under
,stödsgrupp mot en kulsprutegrupp 
be,vänad med två fätta ikulsprutor 
av FN-fabrikat. I skytteplutonen 
kom dock närpansarvärnsvapen ej 
att ingå organisatoriskt. Plutonerna 
kunde tilldelas pansarskott samt 
understödjas av komrpaniets när
pansarvärnsgrupp ( del därav). 
Genom den utökning av närpansar
värnsorganisationen, som sedan 

skedde, i det att i skyttekompaniet 
fick ingå ,en granatgevärspluton, 
kan skytteplutonernia regelmässigt 
ti:11delas var sin granatgevärsgrupp 
med två granatgevär. 

Den ökade rörligheten och stri
dens allt sna,bbare förlopp hade 
accentuerat behovet av utökade 
sambandsmedel, främst radioför
bindel:ser. En väsent1ig förbättring 
skedde också genom införande av 
radio inom kompanierna samt för
bättrade ooh i större anta:1 före
'1rommande radiostationer inom ba
taljon och regemente. Anskaffad 
materiel var till stor del utifrån 
inik.öpt "surplusmrateriel". 

På underhåNstjänstsidan hade 
övergången till traktorisering med
fört, att underhållssäkerheten kun
de höjas väsentligt ifrämst på 
ammunitionssidan genom trakcto
rernas stöl'l'e transportikapacitet. 
Härutöver 'hade sjukvårdstjänsten 
tillgodosetts i ökad omfaittning 
isåväl vad gäller de ilägsta förban
den som inom 1bataljoner och rege
mentet. 

TiU förbättrade sambands- och 
stridsledningsmöjiligheter hörde 
ookså införandet av terränggående 
stabsbi'lar (motsv.) 

Det a1lt sn:abbare stridsförloppet 

Granatgevär 
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som känneteoknar strid med 
pansrad motståndare och regemen
tets utökade stridsuthållighet, som 
medgav att det självständigt -
med understöd av artilleri m m -
kunde genomföra en strid, medför
de att benämningen infanterirege
mente utbyrttes mot infanteribrigiad. 
Under senare delen av 50-talet 
inordnades slutligen brigadohefens 
understödsförband, granatkastar-
1kompanierna, pskyddskompaniet 
och lufitvärnskompanie.t i en batal
jonsenhet, den s k undersitödsbatal
jonen. 

Nuvarande 
infanteriorganisation 

Den allt mer ökade rörligheten 
på marken och i luft.en och den 
rikligaxe tillgången ,på pansarlordon 
(stridsvagnar och ti,ansportfordon) 
hos stormaktsarmeerna s:amt kravet 
på utspridning har ytterligare 
accentuerat ·behovet •av en infran
teriorganisation, som ännu bättre 
tillgodoser rörlighe,t, terrängfram
komlighet, eldkraft, underhåU
stjänst, sam band (stridslednings
möjligheter) och sikyddstjänst. 

In fan·teri bri gad en 

I dagens 'läge består den svenska 
infanteribrigaden av: 

stab med stabskompani och s,pa-
ningskompani, 

tre slkyttebataljoner, 
en understödsbatailjon, 
ingenjörförband samt 
en underhållsbataljon. 
I fråga om brigadstaben och dess 

stabsförband är endast att ,påpeika 
de relativt goda mcijligheter ifråga 
om samband, som brigadstaben har 
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på såväl kortvågs- som UK-statio
ner. Tiillgängliga stabsfordon m m 
medger delning av staben med 
bibehållande .av erforderliga för
bindelser inom brigaden. 

Spaningskompaniet ger brigad
ohefen möjlighet ttill mera långt
gående spaning under Jängre tid. 
Då spaningsplutoner även ingår i 
bataljonerna, lkian. erforderlig spa
ningsverksamhet på djupet säker
stä:llas inom respektive chefers 
ansvarsområden. 

Skyttebataljonen 

Som ovan angivits ingår tre 
skyttebartaljoner i brigaden. "Trein-

Batdab 

1 
1 

Tro 
,J<ytte
~i ... 

§] l 
9ild' Si<y!tsafaljM 

Skyittebataljon 

delningen" går igen inom bataJjo
nen. Brigadens understödsbataljon 
motsvaras av understödskompaniet. 

Stabskompaniet 

För stridsledning disponerar ba
taJ.jonschefen sambandsorgan av
sedda för .att hålla förbinde1se med 

bataljonens kompanier, utsända 
spaningsförband samt brigiadchefen. 
Utom sina spaningsplutoner har 
bataljonschefen i stahskompaniet 
personal för stabstjänst och skydd
stjänst. Skyddstjänstpersonalen är 
specialutbildad (ISB-utbildad, I = 
indikering, S = sanering, B = 
brandslkydd) och avsedd att kun
na organisera indiikeringspatruller, 
göra sammanställningar av indike
ringsresultat, utvärderingar o d 
samt upprätta saneringsplatse,r. När 
personaJen ej tas i anspråk för 
dylika uppgifter, tjänsgör densom 
vaiktgrupp. 

U nde rstö dsik ompani et 

I understöds'kompaniet dispone
rar bataljonschefen förstä:r'knings
förband tilJ skyrtteikompanierna. Då 
i kompaniet ingår pansal"Skyddsplu
toner (utrustade med den nya 9 
cm pansarvärnskanonen, förutom 
granatgevär), 8 cm grainatkastar
förband sarnt en stonnpionjärplu
ton !kan det - eventuellt förstä:P'kt 
med skyttepluton - även lösa 
självständig stridsuppgift, exem
pelvis fönsvarsuppgift, flanikslkydss-, 

9 cm pansarvärnskanon 

eller under vissa förhållanden, för
truppsuppgrift. I 9 cm pains:airvärns
kanonen har infanteriet nu fått en 
"mellanpansarvärnspjäs". Då des
sutom minor medförs i ganska 
stor utsträokning på ikompaniet är 
det vä1 lämpat att användas för 
försvar mot pansartrupp. 

Möjligheten atit disponera fyra 
förband ,på vilka bataljonschefen 
ka:n ställa direkta stridsuppgifter 
har fått ökad •betydelse med 
ihänsyn tili de stora ytor som batal
j onen tHldelas vid lösande av 
exempelvis fördröjnings- och av
värjningsuppgifter. 

Trosskompaniet 

I bataljonen ingående tross
kompani kan tillgodose långt fram
skjuten ammunitions- och sjuk
vårdstjänst. Organisaitionen medger 
dessutom arbete på bredden eller 
djupet genom vrumlvis förfilyttning 
av exempelvis förbandsplatser. 

Kompaniets organisation medför 
att förplägnadstjänsten inom batal
jonen kan vara centraliserad eller 
decentraliserad ,på respeiktive kom
panier med hänsyn till rådande 
läge och verksamhet. 

För bl a fä1tarbeten, som erfor
dras för 'kompaniets egen verksam
het ingår en pionjärpluton i tross
kompaniet. 

Ledningen av underhållstjänsten 
inom bataljonen åligger den i ba
taljonsstaben ingående baitaJjons
kvartermästaren. Med denna och 
"normatl chefsbesättning" (chef och 
ställföreträdare) vid trosskompa
niet har större säkerhet vunnits 
inom bataljonen ifråga om tidsmäs
sigt rlktig planläggning, förbere
delser (rekognosering för under-
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håhlstjärusten o d) samt över den 
större ytan kontrollerad ve:rtksam
het. 

Skytt e ko m panie .t 

Kompanichefen disponerar liten 
stab för primär stabs- och stridsled
ningsverksamhet. Han har sålunda, 
som ovan antytts, möj•lighet att an
:sluta till bataljonschefens stridsled
ningiSnät på tråd och radio samt 
upprätta eget stridsledningsnät 
med radio inom kompaniet. 

Frågan om hur radiostationer 
vid kompanierna avsedda för batal
j onschefens stridsledningsnät skulle 
inorganiseras inom bataljonen fö
ranJedde på sin tid många diskus
sioner. Ur underhå11s- och vårdsyn
pun!lm m m talar mycket för en 
centralisering av stationerna tili 
bata!ljonsstaben och ,tilldelning från 
denna till aktuella förband. Vald 
decenrtralisering har visat sig vara 
bra och torde nu få anses vara 
enda lämpliga lösning. 

Inom skytteplutonen har ingen 
principiell förändring skett under 
senare år. Strävan efter en ännu 
enhetligare beväpning inom skytte
grupperna 'har avspeglat sig i de 
försök, som pågår med automatkar-
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biner. Med automa&arbinen er
hållls ett vapen med såväl god 
skottvidd, genomslagskraift som 
eldhastighet. 

Behovet av närpansarvärnseld 
och snabb direktrikiad granateld 
tillgodoses genom att skyittepluto
nen, som nämnts, regelmässigt 
tilldelas en granatgevärsgrupp. Hä
rutöver vore det önskvärt 1att inom 
skytteplutonen disponera lättare 
"erlrema närpansarvärrusvapen" vid 
sidan av eller i stället för pansar
skotten. 

För skyddstjänst - ISB-uppgif
ter - diSponeras viss i kompanis
ta:b och plutoner ingående persona! 
med "tillikauppgift" som special
utbildarts för att kunna ingå i indi
ikeringspartru:11.er o s v. 

På ,kompanitrossidan ikan vara 
värt att notera organ1sationen med 
,kvartemästare och hennes biträde 
- trossfuriren. Eftersom de olika 
trossdelarna har sina lägre chefer 
!kan man säga att ledningsmässigt 
föreligger här en lilkihet med batal
j onskvartermästaren och cheferna 
vid trosskompaniet. Strärvarn har 
vari.rt aitt få kompanikvar:termästa
ren att under strid verka i främre 
linjen, under det att trossfuriren 
närmast svarar för trossdelarnas 
förflyttning och gruppering. 

I kompaniet ingående stridstross 
(tre tra1ktorer med 1-itonssläp) 
medför främst gemensam stridsma
teriel för ikompaniet (signa•l-, sjuk
vårds-, skyddi'imateriel, iammunition 
o d). Ett av traiktorsläpen tran
sporterar granatgevärsplutonens 
materiel. Kok.- och pacikgrupper
na ingår formellt ej i ikompanierna. 
utan i trosskompaniet, varifrånde, 
som nämnts, kan decentraliseras. 

Underst ö d s batalj on en 

Till skillniad mot skyttebataljo
nen saiknar denna bataljon stabs
kompani och trosskompani. Organi
sationen av båtaljonen med pan
sarskyddskompani, tunga granat
kastarikompanier och stormkanon
kompani gör dock att bataljonen 
kan tilldelas självständig stridsupp
gift. Härvid underställes vanligen 
ett skyttekompani från någon av 
skyttebataljonerna. Liksom under
stödskompaniet inom skyttebatal
jonen används inom sannolikaste 
pansaranfallsriktning, sätts under
stöds bataljonen med fördel in i 
sådan riktning. 

Det kan vara värt att framhåila 
följande ifråga om i bataljonen 
ingående kompanier använda som 
förstärkningsförband thll skytteba
taljonerna. 

De två tunga granatk.astarkom
panierna fördelas rege1mässigt med 
ett på varje främre slky;ttebataljon. 
Inom granatkastarkompaniet sker 
sedan en halvering, så att man 'får 
två plutoner med eldlednings- och 
sambandsorgan. De stora ytor över 
vHka skyttebataljonen numera skall 
lösa sina uppgifter kräver i regel, 
att plutonerna uppträder var för 
sig. Då så är fämpligt och möjligt 
med hänsyn till skottvidder, samlas 
elden från plutonerna i målter
rängen. 

Stormkianonkompaniet samman
hålls i regel för att kunna utnyttja 
dess arvsevärda snabba kraftiga 
eldverkan. Kompaniet bör tilldelas 
främre bataljon i kraiftsamlingsrikt
ningen och ej håill.as ,tillbaika. 

Brigadluftvärnskompaniet, som 
alltjämt är utrustad med 20 mm 
automatkanoner, de under bered-

skapsåren an:skaffade s.k.pvlvkano
nerna, har gått en renässans till 
mötes. I praktiiken hade de förlorat 
större delen av sin betydelse även 
som luftvärnspjäser i och med aitt 
flyghastighetern:a ökade. Endast 
mot attackplan under dykning mot 
mål i omedelbar närhet av pjäserna 
var verkan att påräkna. Den ut
veckling, som användning av heli
kopter inom olika områden med
fört, har dock gett 20 mm lvkano
nerna ett nytt användningssområde 
och de motiver,a härigenom rt v sin 
plats i org.asationen. 

Slu tligen må framhållas artt vid 
uppdelning av understödsbataljo
nens förband lk.an brigadchefen få 
en befäls- och ledningsreserv i un
derstödsbataljonschefen med stab. 
Behovet av chefer och ledningsor
gan i reserv har ökat genom risken 
för utslagning ·av staber med kärn-
1addningar. 

Ingenförband 

På i brigaden ingående ingenjör
förband ställs krav bl a ifråga om 
förmåga att utförä större minerin
gar och blockeringar, biträda med 
maskinell hjälp och maiteriel vid 
befästningsarbeten samt vid över
skeppning av i brigaden ingående 
persornal och materiel (största for
donsvikt 9 ton). 

Organisatoriskt har detta lösts 
genom två förband: ett arbetsför
band - ingenjörkompaniet och ett 
materiel!kompani. 

Ingenjörkompaniet arbetsför-
bandet - disponerar sjä•lvfallet en 
viss förstahandssutrustning såväl i 
fråga om minor som tyngre maski
nell utrustning. 

I materielkompaniet ingår en 
särskild maS'kinpluton ur vilken 
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exempelvis grävmaskins- ooh kom
pressoravdelningar samt ve:riktygs
bilar kan ställas till de lägre för
bandens förfogande. Handvel'lkty
gen på dessa verktygsbilar är upp
delade i lämpliga satser för ikompa
nienheter (fältarbetssaitser). 

Handverktyg som sågar och 
spett är i viss utsträckning motor
drivna. 

Ledningen av fältarbetena inom 
brigaden åligger föltarbetso:fficeren 
i brigadstaben. Motsvarande befatt
ningshavare återfinns inom skytte
batalj onerna. 

I fältarbetsofficerarna har för
bandscheferna fått en ·sammanhål
lande kraft ej blott i fråga om 
planläggning och genomförande av 
fältarbeten utan även "stridsled
ningsmässigt" i vad gäller uppföl
jande av mineringar och blockerin
gars läge, tidpunkt för utfösande, 
röjning o s v. Denna "stridsled
ningsuppgift" har accentuerats un
der den rörligia striden över ytan 
och blockeringsrisken i samband 
med kärnladdningsexplosioner. 

Underhå lls ba t alj on en 

Infanteribrigadens underhållsför
band är samaanförda i baita•ljonsför
band - underhållsbart:aljon.en. Här
igenom säkerställs en effektiv 
underhållstjänst även över stora 
ytor ifråga om underhållssäikerhet 
vid brigadens underavdelningar, 
möjligheter till spridd gruppering 
med kraftsamlingsmöjlighet siamt 
snabb transporttjänst. 

Underhå:llssä!kerheten inom bri
gaden tillgodoses genom att under
hållsbaitaljonen medför erforderliga 
kompletteringsbehov för bataljo
nerna ifråga om bl a ammunition 
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och livsmedel för normafa strids
behov. 

Underhållsbaimjonen inrymmer 
numera, utöver ikonventionella 
ammunitions-, sjuikvårds-, inten
dentur- och reparationsenheter, 
även ett cyikeltransportkompani. 
Härigenom har brigadchefen direkt 
detta ,tiMäggsförband tili sitt förfo
gande för att kuuna becykJai skyt
tebataljonerna. 

Kravet på kmftsamlingsmöjlighet 
- förstärkning med underhållsor
gan i viss riktning - tillgodoses 
genom en lämplig organisation av 
underhållsformationerna i plutoner 
och grupper ägnad att underlätta 
til1fällig ind~ng. Regelmässigt 
måste normala främre bata1jon ( er) 
förstä:rkas med ur unde:rhållsbataI
,jonen framskjuten "underhållsom
gång". I annat :liall skulle under
hållstjänsten ej fungera tillräckligt 
snabbt eller bataljonerna organi
satoriskrt tvingas få en på un
derhå:llssidan ständigit tyngande 
utökning. 

Ledningen inom underhåillstjäns~ 
ten inom brigaden åvilar - under 
brigadchefen 

- brigadkvartermästaren i bri
gadstaben. Chefen för underhålls
bataljonen svarar, liksom troos
:kompanicheferna vid skyttebatal
jonerna, för bataljonens förflytt
ning, gruppering och tjänsten 
inom densamma. 

Tilläggsförband 

De tilläggsförband, som numera 
måste tilldelas brigia,den är ans
pannskompanier, bandvagnsförband 
samt vintertid plogförband. (Cykel
transportförbanden ingå som nämnts 
i underhållsbataljonen.) 

Genom samtidig til:ldelning av 
anspanns- och bandvagnsförband 
till en s'kyttebataljon erhålles sä
kerhet ifråga om transporttjänst 
längre och kortare sträckor, innan 
traiktorframikomliga förbindelser ut
byggits. Hä:rutöver möjliggöres även 
förfilyttningar och strid i väglös 
terräng. 

Den "tvådelade" bandvagn, som 
nu tillförs bandvagnsförbanden ger 
säkrare underhåJllstjänst såväl i vad 
gäller transportkvantiteter som ma
terielmässig ti:llförlitlighet. 

Ä ven om vissa plogförband ingår 
i brigadens ingenjörförband och 
underhållsbataljon krävs extra till
delning av dyliika förband. Behov 
av plogning föreligger utom vad 
gäller öppnande a'V förbindelse·r, 
för stabs-, underhåhls-, pjäs- och 
batteriplatser inom brigiadområdet. 
Regelmässigt måste räknas med en 
plogtät per främre bataljon. 

Skyttebataljonens 
stridsteknik 

Allmänna 
synpunikter 

De väsentligaste problem, som 
måste bemästras i bataljonens 
stridsteknik. är u tspridning, snabb 
samling till och insättande i strid 
och därefter åter utspridning samt 
åtgärder i övrigt i samband kärn
laddningsbekämpning. 

Kravet på utspridning hänför sig 
tili såväl möjligheten att snabbt 
kunna möta en på olika platser 
inom bata1jonens område uppträ
dande fiende som ri.sken för be
ikämpning med kärnladdningar. 
Det är viktigt, att den förstnämnda 
mer offensivt betonade anledningen 

sänskilt observeras. Denna faktor 
kräver bl a, 1att alla förband, som 
grupperas inom bata:ljonens område 
ställs under bataljonschefens befäl 
i vad gäller markstrid och bevak
ning. Följaktligen ikan exempelvis 
gruppering av batteriplatser bli 
beroende av dessas andel (ansvar) 
i pansarvärnsförsvaret på djupet av 
bataljonens gruppering. På samma 
sätt kan trossars och underhålls
platsers gruppering och veksam
het påverkas av medansva:ret i 
markstriden och bevakningen av 
ytan. 

För att få bevakningen effektiv 
•krävs en noggrann samordning av 
observationsorgan, tillfä:lliga bevak
ningspat:ruller o d vid samtliga 
förband. 

Fordran på utspridning med 
hänsyn tili ri.sken för kärn1add
ningskämpning gör, att vid all 
verksamhet, då direkrt stridskon
taikt med fienden ej finns, förband 
av kompaniers styrka måste g:rup
peras med minst två kilometers 
centrumawtånd. 0m skydd mot 
kärnladdningar disponeras, kan 
dook mellanrummen vara mindre. 

För att undgå kärnladdningsbe
ikämpning skall förbanden samlas 
och insättas i strid så snabbt som 
möjligt. Strävan efter snabbhet får 
dook ej medföra ett droppvis insät
tande av rkompanierna utan erfor
derlingt tungt unde:rstöd. Samord
ning av den tunga elden med 
1kompaniernas ve:riksamhet tili 
kraftsam1ad insahs måste tillgo
doses. Den utspridning av batteri
,platser (pjäsplatser), som fram
,tvingarts ställer ytterli~ stora krav 
på batailjonschefens talesman för 
den indirekta tunga elden - artil-
1lerichefen. Förutseende i fråga 
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om omgrupperingar, sambandsvä
gar m m krävs i hög grad. 

I fråga omden tunga direkta 
elden bör följande framhållas. 

Skyttebataljonens organisation 
medger ej strid i öppen terräng 
mot pansartrupp. Tvingas bataljo
nen uppträda i mera öppen ter
räng, måste den förstärkas med 
stridsvagnsförband eller fullfölja 
den avgörande striden mot fiendens 
pansiar under mörker. 

För att hejda snabba fientliga 
parusarstötar på djupet eller i flan
•ken måste reserv med pansarvärns
vapen och stridsvagnsminor finnas 
avdelad. Behovet av eldledare vid 
dylik reserv för att säkerställa 
indirek,t understöd behöver ej 
särskHt framhållas. 

En kärnladdningsbekämpning med 
efterföljande anfall kommer att 
ställa extra ikrav på motåtgärder 
inom bataljonen. Genom förutseen
de åtgärder före en explosion 
underlättas verksamheten efter 
densamma. De förberedelse,r, som 
rutinmässigt bör vidtas inför hotet 
av en kärnladdningsexplosion är 
bl ,a lämplig beredskap (med 
skyddsårtgärder) vid samtliga för
band samt å:tgärder för indikerings
och saneringsverksamhet. Vidare 
skall särs'k.i:lda srtyrkor för sjuk
vårdstjänst och räddningstjänst 
vara avdelade och deras snabba 
samling förberedd. 

Efter explosion är det väsentligt, 
att stridsmässiga motåtgärder vid
tas slllalbbt, då en pansarskyddad 
motståndares möjligheter att passe
ra radioaktivt område är bättre 
än exempelvis cyike1buren trupps. 
Strävan måste vara aitt omgående 
möta motståndaren med tung eld, 
indirekt och direkt (pansarvärn-

seld), samt med resrever i övrigt. 
Först när dessa motåtgärder gertt 
resultat, kan sjukvårds- och rädd
ningstjänsten sättas in helt inom 
mest aktuellt område. 

Marsch 

De primära :fiaktorer, som skall 
beaktas vid marsch (förlyttningar) 
är utspridning samt stridsredskap. 
Skyddet mot ev kärnvapeninsats 
kräver förutom lucka på 2-3 km 
mellan utnyttjade vägar även djup
gruppering av förbanden, d v s 
avstånd mellan kompanier (motsv). 

Stridsberedskap med hänsyn till 
risiken för strid över ytan tillgodo
ses genom ,att batailj onen förflyttas 
stridsindelad. I regel tilldelas främ
re bataljon etrt batteri, ett tungt 
granJaJtkastarkompani samt strids
vagns- (stormikanO!Ilförband). 

För att ,bibehålla möjligheter till 
stridslednång och ikraftsamling inom 
bataljon, främst i vad gäl!ler tung 
eld, bör en bataljon i regel ej för
flyttas på mer än två genomgående 
vägar. 

Batrteriet grupperas långt fram 
för att det skaill kunna vel'ka längs 
båda vägarna och dess eld u tnytt
jas på djupet vid fortsatt anfall. 

Kriavet på snabbrt understöd med 
tung eld gör att främsta kompani 
på varje väg bör disponera en tung 
granatkastarpluton, eldledare ur 
bataljonen underställt batteri samt 
stridsvagns (stormkanon) förband. 

Bataljonen tilldelas ett marsch
område. Härigenom underlättas 
även bataljonschefens marsch- och 
stridsledning genom artt han utan 
omgång (framställning till högre 
chef) kan göra erforderliga om-
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läggningar av maI'schen med hän
syn tili fiendens inveI'kan m m. 

För ·att skydda de marscherande 
förbanden mot fientliga företag 
riktade mot ibetydelsefulla vägskäl 
eller riskabla defileer kan smärre 
avdelningar avdelas för att försvara 
dylika platser - förbindelseskydd. 

Inom bataljonen förflyttas 
(marscherar} förband av ikompa
nis stynka sammanhållna för att 
underlätta ledning och insättande 
till strid. 

Vid förflyttning i mörker eller 
under liknande förhållanden spars 
truppens krafter genom att förban
den cyikeltolka. 

Anfall 
ur 
marschgruppering 

Vid sammanstöt med fienden 
skall strävan v,ara att anfalla direkt 
ur marschgrupperingen för att 
utan tidsutdräkt genom anfallet 
bibehålla initiativet och klarlägga 
läget. Vid sammanstöt med starka
re fiende bör främsta kompani 
(förkompani) ta för försvar av 
marschvägen gynnsam terräng, un
der det att b~jonens övriga delar 
anfalla på djupet. Omgrupperingar 
av förband från annan väg görs 
för att åstadkomma ikraftsamling 
med såväl eld som trupp. 

Längs marschvägen måste beho
vet av tillräckligt pansarvärn sär
skilt beaktas. Härför lämpar sig bl 
a pansarskyddsplutoner, som kan 
grupperas på djupet i anslutning 
tili i strid irusatt främre förband. 
Försvaret, som kan itvingas övergå 
ti11 fördröjningsstrid, förstäriks med 
s tridsvagnsmineringar. 
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AnfaUande delar av bataljonen 
insätts till samlat anfall understött 
av största möjliga antal granatkas
tar- och artilleriförband. 

Sambandet mellan vid vägen 
bundna förband och den an:fallande 
styI'kan ställer stora ikrav på såväl 
infanteriets som artilleriets förbin
delser. 

Anfallet ur marschgruppering 
fordrar att bataljonschefen från 
början uppehåller sig i anslutning 
till främsta kompani (fönkompani) , 
för att snabbt kunna klarlägga 
fäget. Han måste fatta beslut efter 
1kartan om anfallsriik:tning o d., då 
underrättelserna om fienden är 
osäkra och ringa och tiden ej 
medger i.nhämtande av ytterligare 
underrättelser eMer rekognoserings
resultat. 

Den nära saniverkan, som krävs 
meUan bataljonschefen och artille
richefen vid bataljonen skall ha 
tillgodosett en förtänksam gruppe
ring aiv understödjande enheter 
såväl tids- som verksamhetsmässigt 
under amallet. Ett led härutinnan 
är ändamå:lsenlig fördelning av 
eldledarre och tilldelning av eld
tilistånd i god tid. 

Fördröjnings -
.avvärjningsstrid 

Fördröjnings- och avvärjnings
striden företer stora likheter strids
tekniskt sett. Den slutligia målsätt
ningen för bataljonen och des 
underavdelningar är den väsentliga 
skillnaden. 

I båda fa:llen tilidelas bataljonen 
ett område, fördröjnings- eller av
vätjningsområde. Striden genom
förs som en kombination av anfall 
och försvar, v;arvid det offensiva 
momentet särskilt s!kall beaktas. 

Vid fördröjningsstrid blir mål
sättningen för såväl anfrulande som 
försvarande delar begränsad. Strä
van skall vara att tillfoga fienden 
förluster och fördröjä hans fram
ryckning. Som följd härav kommer 
anfallsuppgifterna att vara anfall 
med begränsat mål i syfte att 
underlätta utrymning av ett förs
varande kompanis motståndslinje 
eller att slå del av fiends styrka. 
Försvarande delar får ,tili uppgi:ft 
att under viss tid fördröja fiendens 
framträngande genom försvar av 
motståndslinj e. 

Vid :avvärjningsstrid innebär 
uppgiftenm avgörande strid för 
såväl anfallande som försvarande 
delar. 

Det offerusiva momentet v,id för
dröjnings- och aivvärjningsstrid är 
främst betingat av fiendens möjlig
heter att samtidigt uppta strid över 
s,tor yta samt snabbt omgruppera 
motoriserade förband. Risken för 
att i stridsställning,ar längre tid 
grupperade förband blir utslagna 
av kärnladdningar är dessutom 
uppenbar. Inom den del av av
värjningsområdet, där fienden slut
ligen ·slmll hejdas, får dock något 
avkall ej ges på ~hovet ifråga 
om i motståndsområden gruppe
rade förband. 

Ifråga om fältarbeten står det 
offensiva momentet delvis i motsats 
till dessa. Strävan s'kaH vara att 
direkt ikunna blockera eller minera 
de förbindelser och stråik som är 
lättframkomliga främst för fiendens 
pansarförband. Fä:ltarbeten skall 
vidare leda in fienden i för för
svararen gynnsam terräng. Om
grupperingar inom bata'1jonen mås
te doak ske snabbt och det fordrar 
t illgång på förbindelser åtminstone 

4 - Jalkaväen Vuosikirja 

framkomliga för cyike1trupp och 
traktorer. 

Av övriga stridslednings- och 
sa:mverkansproblem, som fordrar 
isärskild förtänksamhet är striden i 
anslutning till motstånds,linje ( om
råde) och anfall i anslutning tili 
denna ,av särskilt intresse. 

Här fordras en nogg11ann plan
läggning före strid i fråga om 
anfallsri:ktningar, eldsamordning, 
fältarbeten och underhållstjänsrt. 
Bataljonschefens sambands- och 
samverkan:smöjlighelter härvid blir 
av avgomnde betydelse med hänsyn 
tili att 'kunna smpa samling av 
tung eld i önskad riktning. 

Den rörliga offensiva striden 
samt förbandens spridda gruppe
ring inom en batrujons yta ikommer 
att stäHa fortlöpande stora krav på 
beivakning (försvar) ,av biataljons
området. Ri.sken för 1luftlandsätt
ningar och snabba framstötar kan 
ikräva, att vi:ssa delar av för an:falls~ 
uppgifter omgrupperade försva
rande förband kvarstå i sina ställ
ningar - säkerhetsbesättningar. 
Behoiv av kvailificerade chefer med 
eldlednings- och sambandsmöjlighe
ter i övrigt vid säkerhetsbesättnin
garna måste tillgodoses och fordrar 
i regel en detaljerad planläggning 
från bataljonschefens sida. 

Sammaruattning 

Det svenska infunteriet har nu 
en organisation och utrustning, som 
gör det väl lämpat för att i sam
verkan med andra truppslag ge
nomföra. ali slags strid i betäckt 
och bruten terräng under olika 
1klimat- och väderle'ksbetingelser. 
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Den fortgående taiktisk-tekniska 
utveckJingen kräver emellertid all
tid ett fortlöpande nydaninsarbete 
ifråga om organisation och strids
tekmk. Alltjämt synes härvid kra
ven på ökad eldkraft, ej minst vad 
gäller parusarvärnseld, rörlighet, 
terrängfram'komlighet och strids
ledningssambandsmedel VlaTa de 
mest framträdande. Risken för 
·kärnladdningsbekämpning måste 
beaktas även ur utrustnings-, fält-
1arbets- och underhållssynpunkt. 

Kärnladdningsrisken och kravet 
på överraskning synes stridstek
niskt i allt högre grad peka hän 
mot strid i mörker eHer rättare 
sagt fortJlöpande stridsverksamhet 
dygnet om. En fiende som dispone
rar kärnladdningar, fl.yg-(helikop
ter) förband och starka pansarför
band kommer med användning av 

HOTELLI MARSKI 

förbättrade mörkerstridsmedel sökä 
vidmakthålla en anfallsrörelse och 
försvåra omgrupperingar av den 
försvarandes förband. 

Kraivet på fortlöpande stridsverk
rsaimhet fordrar att infanteriet upp
fostras tiU stridsuthållig'het i all
mänhet och utbildas iatt genomföra 
all slags strid även i större förband 
under mfö,ker. Dessa utbildnings
krav som står i bjärt kontrast till 
den enskilda medborgarens krav 
på allt bättre levnadsvillkor, regle
rad kortare arbetstid m m tk:ommer 
troligen, om de skall genomföras 
konsekvent, att medföra vissa 
svårigheter. Man får hoppas, att 
den förståelse, som visas det 
svenska försvaret skall göra det 
möjligt att genomföra en så realis
tisk utbildning, som svarar mot det 
nutida '.krigets kraiv. 

Ottakaa Helsingin matkojenne 

ja illanviettojenne osoitteeksi 

parasta kansainvälistä tasoa 

edustava 

Mannerheimintie 10, puh. 64 17 17 
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HOTELLI - RAVINTOLA • 2 BAARIA 

KABINETTEJA • GRILLI 

Eversti Sven W i d e g r e n 

RUOTSIN 
JALKAVÄKI 

ORGANISATIO 
JA 
VARUSTUS 

Kehitys viimeisten 
20 vuoden ,aikana 

V a 1 m i u s v u o d et 

Ruotsin puolustusvalmius 2.maa
i1mansodan aikana aiheutti armei
jan aseistamisen kohottamista se'kä 
lukumääräisesti että laadullisesti. 
Pyrikimys lisätä ja pararn,taa aseis
tusta, joka oli toteutettarva mahdoil
lisimman nopeasti, aiheutti kuiten
kin kirjavuutta asema1N~ssa koiko 
jaJlkaväessä sekä erilaatuisuuitta 
asetyypeissä aJemmissa yksi!köissä. 

Varustus ja organisaatio olivat 
kuitenkin sodan päättyessä kaik
'kien jalkacväkirykmenttien osalta 
suurin piirtein yhtenäisiä olivat ne 
sitten suunniteltu mitä maan osaa 
varten tahansa. Poikkeuksen muo
dostivat viasta organisoidut pp
jarlkaväkirykmentit. Yhtenäinen or
ganisaatio oli etu, koska useimmat 
joukko-osastot joutuivat toimimaan 
sekä Pohjois- että Ke1ski- ja Etelä
Ruotsissa. Paitsi aseistuksen paran
tamista 'konepistooleista (aluksi 
mallia Suomi) ja automaattitk:ivää
reistä raskaisiin 'kranaatinheittimiin 
asti oli pyrkimystä moot:torointiin. 
Sodan päättyessä olivat nimittäin 

hevosvetoiset tkulj etusmuodostel
mat rykmenttiportaassa sekä komp
panioiden hevoset vaihdettu kuor
ma-autoihin. 

Siirtyminen traktoriin ja 
j,a polkupyörään sekä 
uudelleenase:istaminen 

Vuoden 1945 jälkeen alkoi uudel
leenjärjestelyn aikajakso, joka en
nen!kaitk:'kea tähtäsi lisääntyneen 
liikkuvuuden, suuremman tulivoi
man, yhdenmukaisemman aseistuk
sen alemmissa muodostelmissa sekä 
paremman viestitk:aluston saavutta
miseen. Liikkuvuuden suhteen tuli
vat traktorit ja polkupyörät yhä 
enemmän näkökentfään. Sotavuo
sien kokemukset - sekä omat että 
ultk:oa saadut - olivat osoittaneet 
po1kupyörämuodostelmien liikku
vuusmahdol:lisuudet. 

KustJamms-, materiata:li- jcar tais
telunäkökohdat huomioonottaen pol
kupyörät jaettiin kulloinkin niitä 
tarvitsecvalle osastolle yli organi
saation edellyttämän kiinteän pyö
rämäärän. Polkupyörienkuljetus
muodostelmat pystyivät näinollen 
aset,tamaan käyttöön polkupyöriä 
ennen siirtymisvaihetta ja vas-
taanottamaan ne taas käytön jäl
keen eli tavallisesti taisteluunryh
mittymisen yhteydessä. Po.ltk:upyö
rähinauksen käyttäminen muodos-
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Jalikaväkeä pp-hinauksessa 

telmiin kuuluvien traktorien avulla 
säästi joukon voimia. 

Peitteisessä ja epärt,asaisessai maas
tossa antoivat lukuisat polut ja 
kylätiet tyydyttävää ilmasuojaa. 

Laajempaa moottorointia puolsi 
polkupyörällä liikkuvan jalkaväki
miehen suurempi siirtymisnopeus 
hevosvetoisiin osiin verrattuna sekä 
yhä selvemmin havaittavissa oleva 
maan hevoskannan väheneminen 
kun maanviljelys ja metsätalous 

· yhä laajemmas.sa mitassa oli otta
nut traktorin !käyttöönsä. Siirtymi
nen yiksinomaiseen traktoriikantaan 
tapahtui kahdessa vaiheessa, jolloin 
ensiksi kiinnitettiin huomio ry,k
mentin j,a pataljoonien vahvennus
y<ksikköihin ja kuorma:stoihin. 

Jotta erityisesti huollon liikku
vuus maastossa säilytettäisiin, luo
tiin erityiset kuljetusjoukot, jotka 
voitiin asettaa käyttöön tarvittavis
sa tilanteissa. Ne sisälsivät ja sisäl
tävät edelleenkin osittain moottori
vetoisia ja osittain telavaunuyksi
köitä. Tämän lisäksi käytetään tal
visin aurausjoukkoja. 

Sekä pp-'kuljetusjoukkoja että 
kuljetus- j,a auraiusjouilclroja kut
sutaan lisäjoulkoiksi. 
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Suuremman tulitehon aikaansaa
minen edellytti nopeaa j,a voima
kasta ,kranaattitulta ,sekä riittävän 
läpäisyvoiman omaavaa panssari
torjuntatulta. 

Lukumääräisesti lisättyjen ras
kaiden -krhjoukkojen ja pataljoo
nien tukijouk,kojen saattaminen 
traktorivetoisi!kisi sekä sopivampi 
tulenj ohto-organisaatio mahdollisti
vat joukoille nopean siirtymisen, 
portaittaisen asemienvaihdon sekä 
jatkuvan epäsuoran tulituen. 

Krhjoukkojen j,a pataljoonien 
kuonmastojen traiktorit perävaunui
neen mahdollistivat joustavan a
tarvikehuollon. Suorasta, nopeasta 
'kranaatrtitulesta huolehtivat ryk
mentin puitrteissa osittain myös 
rynnäk1kötyk'kijoukot. Näihin jouk
koihin kuuluvilla 1jvtykkivaunuHla 
on hyvän liikkuvuuden ja maasto
kelpoisuuden lisäksi suuri tu:li
voima. 

Panssaritorjunta-alaila on jo so
tavuosien aikana aloitettu lähitor
junta-aseiden kokeiluja. Vähitellen 
kirteytyivät - paitsi panssarilau
kauiksia - raikettikivääri ja sitä
kin voimakkaampi kranaatti:kivääri. 
Kranaattikivääristä jalkaväki oli 

Traktori perävaunuineen 

saanut ensiluok!kaisen lähitorjunta
aseen. Vielä puuttui kuitenkin 
''keskipanssaritorjunta-iase''. 

Kuten edellä on viitattu oli 
alemmilla jalkaväkijoukoilla vuo
den 1945 tienoilla hyvin ·kirjava 
,aseistus, josta oli haittaa mm kou
lutuksessa ja a-tarvikehuollossa. 
Ki väärij oukkueessa ( sky;tteplu ton) 
oli täten tarlclca-ampujakivääreitä, 
au tomaatti'kivääreitä, konepistoo
leja, konekivääreiitä, panssarintor
juntakivääreitä ja kevyt kranaatin
heitin. 

Pyrkimyksenä oli näinollen pois
taa vanhentuneet ( epätyydyttävän 
tulivoiman omaavat) aseet sekä 
saada mahdollisimman yhtenäinen 
aseistus kiväärijoukkueiden ryh
miin. Tuloksena oli, että kivääri
ryhmät aseistettiin automaattiki
väärei!llä 'ja konepistooleilla sekä 
että joukkueen koneikiväärit, ke
vyempiä konekivääreitä odotelles
sa, yhdistettiin tukiryhmäksi. Yli
menolmuden jälkeen vaihdettiin 
kiväärijoukkueen tukiryhmä kone
<kivääriryhmään, johon kuului kak
si kevyttä FN-konekivääriä. Kivää
rijoukikueeseen ei kuitenkaan kuu
lunut määrävahvuuksien mukaan 

Rynnäkkötykki (IKV) 

Kranaattikivääri 

lähi torjunta-aseita. Joukkueille voi· 
tiin antaa panssari1aukauksia sekä 
komppanian lähitorjuntaorganisaa
tion laajennuksen johdosta, jolloin 
ampujakomppaniaan tuli kuulu
maan kranaattikiväärijolllkkue, voi
tiin kullekin kiväärijowkkueelle 
säännöllisesti antaa ,kranaatti·kivää
riryhmä jossa on kaksi kranaatti
kivääriä. 

Lisääntynyt liikkuvuus ja taiste
lun yhä nopeampi kulku ovat ko• 
rostaneet yhteyksien, erityisesti ra
dioyhteyksien lisätarvetta. Olennai
nen parannus tapaihtuikin kun 
komppaniat saivat radiot sisäiseen 
käyttöönsä sekä kun pataljoonien 
ja rykmenttien radiomäärää lisät
tiin ja parannettiin. Ha.Il!kittu ka
lusto oli suureksi osaksi ulkomailta 
ostettua ylijäämäkalustoa, 

Huoltoafa1la oli siirtymin~ trak~ 
torikannaHe aiheuttanut sen, että 
huoltoturvallisuus, varsinkin a-tar,. 
viikepuoldla traktorien suuremman 
kuljetuskapasiteetin vuoksi suu .. 
resti kohosi. Tämän lisäksi sekij 
alimpien portaiden , että paita.ljoo; 
nien ,ja cykmenttien lääkintäpalve
luun alettiin kiinnittää enemmän 
huomiota. Parannettuihin yhteys-
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ja taistelunjohtomahdo1Iisuuksiin 
liittyi myös maastokelpoisten esi
kunta-autojen (vast) käyttöön ot
taminen. 

Yhä nopeammaksi kehittyvä 
taistelun ku1lku, joka on tunnus
omaista taistelulle panssaroitua vi
hollista vastaan ja rykmentin lisään
~ynyt toimintavapaus, joka mah
dollisti, että se itsenäisesti - ty
kistön ym tukemana - pystyi 
'käymään taistelua, johti siihen, 
että nimitys j alklaväkirykmentti 
vaihdettiin j alkaväkiprikaatiin. 

50-luvun jälkipuoliskohla yhdis
tettiin lopulta prhlrnarti.nikomentajan 
tukiY1ksiköt kranaartinheitinkomp
paniat, panss·arintorj untiakomppania 
ja ilmatorjuntakomppania pataljoo
rrayksiköksi, ns tukipata1ljoonaksi. 

Nykyinen 
jalkaväkiorganisaatio 

Suurvaltojen armeijoiden yhä li
sääntynyt liikkuvuus maan pinnal
la ja ilmassa sekä niiden yhä kas
vava panssariajoneuvoiklanta (pans
sarivaunut ja kuljetusajoneuvot) 
se'kä hajaryhmitysvaatimus ovat 
yhä enemmän korostaneet jalka
väkiorganisaiation tarvetta, joka 

9 cm psttykki 
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vielä paremmin palvelee liikku
vuutta, maastokelpoisuurttia, tuli
voimaa, huoltopalvelua, yhteyksiä 
(mahdollisuuksia ,taistelun johtami
seen) ja suojelupalvelua. 

Jalkaväkiprikaati 

Tänään ruotsalaiseen jalkaväki
prikaatiin kuuluu: 

- esikunta esikuntakomppanioi
neen ja tiedustelukomppanioi
neen, 

- kolme kivääripataljoonaa 
- yksi tukipataljoona, 
- pioneeriyJcsikköjä sekä 
- yksi huoltopataljoona. 
Prikaatin esi!kuntaan ja sen esi

kuntay'ksi!kiköihin nähden on todet
tava suhteellisen hyvät yhteysmah
dollisuudet, joita prikaatin esikun
naJ.la on sekä lyhytaalto- että ula
asemilla. Käytettävissä oleviat esi-
1kunta-ajoneuvot ym mahdollistavat 
esikunnan jak!autumisen tarpeellis
ten pri!kaatin sisäisten yhteyksien 
silti säilyessä. 

Tiedustelukomppania antaa pri
kaatin komentajalle mahdollisuu
den laajamittaisempaan ja pitempi
aikaisempaan tiedusteluun. Koska 
tiedustelujoukkueita kuuluu myös 
partaljoonille, voidaan tarvittaiva 
tiedustelutoiminta turvata asian
omaisten komentajien vastuu
alueilla. 

Kivääripataljoona 

Kuten yllä on mainittu prikaa
tiin kuuluu kolme kivääripataljoo
naa. Kolmijakoi!suus on toteutettu 
koko pataljoonassa. Tukikomppa
nia vastaa prikaatin tukipataljoo
naa. 

~Balchel 

~m 

Balsllb 

~ 1=1 Tre l ,lcytte-
k0rjal1i!1' 

Kivääripataljoona 

Esikuntakomppania 

Taistelun johtamista varten pa
taljoonan komentajalla on viestieli
miä yhteyden pitoa varten patal
joonan eri komppanioihin, tiedus
teluyksikköihin sekä prikaiatinko
mentajaan. Tiedustelujoukkueiden 
lisäksi pataljoonan komentajalla on 
esikuntakomppaniassa henkilökun
taa esikuntapalvelua ja suojelupaJ
velua varten. Suojelupalveluhenki
lökunta on eri!kois<koulutettu (ISB
koulutettu, I = osoittaminen, S = 
puhdistaminen, B = palontorjun
ta) ja pyrkimys on, että se pystyisi 
organisoimaan säteilytiedustelupar
tioita, luetteloimaan mittaustulok
sia, arviointeja yms sekä perusta
maan puhdistuspaiilkkoj a. Silloin 
kun henkilökuntaa ei käytetä tä
mänlaatuisiin tehtäviin, se palvelee 
vartioryhmänä. 

Tukikomppania 

Tukikomppaniassa patailj oonan 
komentajalla on käytettävissään 
tukiyk!Siköitä kiväärikomppanioita 
varten. Kun komppallliaian kuuluu 

panssarin torj unitajouk:kueita ( va
rustettuna kranaattiki:väärien lisäk
si uudehl.a 90 mm:n psttykillä), 80 
mm:n krainaartinheitinyklSilkfötä selkä 
rynnäk!köpioneeri:jowkkue, se pys
tyy - vahvennettuna maihdoHisesti 
kiväärijoukikueella - myös suorit
tamaan itsenäisiä taistelutehtäviä, 
esimerkiksi puolustustehtävän, si
vustavarmistus-, tai määrätyissä 
olosuhteissa etujoukkotehtäviä. 90 
mm:n psttykisssä on jalkaväki 
nyt saanut "keskipanssairitorjunta
tykin". Koska komppania lisäksi 
kuljettaa mukanaan melkoisen 
määrän miinoja, se sov,eiltuu hyvin 
käytettäväksi puolustuksessa pans
sarrjoukkoja vastaan. 

Mahdollisuus •käyttää neljää yk
sikköä, joille partaljoonan komen
taja voi antaa suoranaisia taistelu
tehtäviä, on saanut suuremman 
merkityksensä erityisesti laajoilla 
,alueilla, joilla pataljoona toimii 
suorittaessaan mm viivytys- ja 
torjuntatehtäviä. 

K u orm astok omppani a 

Pataljoonaan kuuluva kuormas
tokomppania voi suorittaa kauaksi 
eteentyönnetyn ,a-tarvike- ja lää
kintähuollon. Organisaatio sallii li
säksi rintaman suuntaista tai sy- : 
vyyteen ulottuvaa toimintaa esi- ! 
merkiksi sidontapaikkojen vuorot
taista siirtoa. 

Komppanian org,anisaatio antaa 
mahdollisuuden muonituksen kes
kittämiseen pataljoonaportaaseen 
tai jakamiseen komppanioille val
litsevasta tilanteesta ja toiminnasta 
riippuen. 

Kuormastokomppanian omia kent
tätöitä varten siihen kuuluu pio
neerijoukkue. 
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Pataljoonan huoltoa johtaa esi
kunnassa pataljoonam.ajoitusmesta
ri. Kun kuormastokomppaniassa on 
lisäksi päällikkö ja va11apäälli'kkö 
on näiden 'kolmen yhteistoiminnalla 
vannermettu paitrail.j oonarporta,assa 
taipaihtuvan suunmttelun, valmis
telujen (huollon tiedustelu ym) 
sekä laajoillaikin alueilla tapahtu
van toiminnan onnistuminen. 

Kiväär i komppania 

KomppanianpääUikön käytössä on 
pieni esikunta supistettua esikunta
ja taistelutoiminnan johtamista var
ten. Hänellä on siten mahdollisuus, 
kuten edellä on mainittu, kytkey
tyä sekä lan!kayhteyksin että ra
diolla pataljoonankomentajan tais
rtJelunjohtoverkostoon sekä rakentaa 
komppanian oman sisäisen radio
verikoston itaåstelunjoihtoa varten. 

Komppanioiden radioasemien jako 
pataljoonan!komentajan taistelun-
johtoverkostoa varten ,aiheutti 
aikanaan paljon keskustelua. Huol
tamis- ja •kunnossapitonäkökohdat 
ym puoltavat asemien keskittämis
tä pataljoonan esikuntaan mistä ne 
voidaan osoittaa tarvitseville yksi
köille. Hajoittaminen on osoittau-
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Kiväärikomppania 
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tunut hyväksi ja sitä lienee nyt 
pidettävä ainoana sopivana ratkai
suna. 

Kiväärijoukkueessa ei ole tapah
tunut m~tään periaatteellisia muu
toksia vi~e vuosina. Pyrkimys 
yhä yhdenmukaisempaan aseistuk
seen kivääriryhmissä on heijastu
nut niissä kokeiluissa joita suori
tetaan automaatti!kivääreillä. Auto
maatfrkiväärissä on lö,ydetty ase, 
jolla on selkä hyvä kantomaitka että 
läpäisy,kyiky ja tulinopeus. 

Lähipanssaritorjuntatulen ja no
pean suora-ammuntatulen tarve 
saavutetaan antama:lla kiväärijouk
kueelle, kuten mainittu, säännön
mukaisesti kranaattitkivääriryhmä. 
Tämän lisäksi olisi toivottavaa, että 
kiväärijoukkueeila olisi panssari
laukauksien ohella tai niiden tHalla 
kevyempiä "huippupanssairilähitor
junta-aseita". 

Suojelupalvelua - ISB-tehtäviä 
varten on 'käytettävissä oman toi
mensia ohella 'komppanian esikun
taan ja joukkueisiin kuuluvaa hen
kilöstöä, joka on erilkoiskoulutettu 
osoituspartiotoimintaan. 

On syytä kiinnittää huomiota 
komppanian huoltojoutkkueen orga
nisaatioon, johon kuuluu majoitus
mestari ja hänen apulaisensa -
huoltovääpeli. Koska eri huolto
osilla on omat a:lijohtajansa, voi
daan sanoa, että tässä on johtami
seen nähden yhtäläisyys pataljoo
nan majoitusmestarin ja huolto
komppanian eri johtajien kanssa. 
Py:rkimy,ksenä on ollut saada 
komppanian majoitusmestari toimi
maan taistelussa etulinjassa, jolloin 
huoltovääpeli :lähinnä vastaa huol
to-osien siirtämisestä ja ryhmittä
misestä. 

Komppaniaan kuuluva taistelu-

kuonnasto (kolme traktoria 1 ton
nin perävaunuineen) kuljettaa etu
päässä komppanian yhteisen tais
telumateriaalin (viesti-, lää,kin
tä-, suojelumarteriaailin, a-taxvikkeet 
jne). Yksi perävaunullisista trakto
reista kuljettaa ikranaa.rttikivääri
joukkueen materiaailin. Keitto- ja 
t avwaryhmärt eivät kuulu muodol
lisesti komppanioihin vaan kuor
mastokomppaniaan, josta ne kuten 
on mainittu voidaan jakaa. 

Tukipataljoona 

Kivääripataljoonasta poiketen täl
tä pataljoonalta puuttuu esikunta
komppania ja kuonnastokomppania. 

Pataljoonan organisaatio panssa
ri:torjunta- ja raskaine krhikomppa
nrom1een. mahdollistaia kuitenkin 
itsienäisten taistelutehtävien an,ta
misen partaljoona1He. Tållöin sille 
alistetaan taval!l.isesti joku kivääri
pataljoonien kiväärilkomppanioista. 
Kuten ·kivääripa'talljoonan tu!ki-
1komppania:a. on rtukipatailjoonaialkin 
edulllisin käyttää panssarien toden
näköisimmä,ssä hyöklkäyssuunnassa. 

Pataljoonan komppanioiden käy
töstä kivääripataljoonien vahven
nuksina esitettäköön es~erkkinä 
'Seuraavaa. 

Kaksi raskasta krhkomppaniaa 
jaetaan sääntöjen mukaisesti yksi 
kutakin edessä olevaa kivääripatal
joonaa kohti. Krhkomppanian ja
k autuessa saadaan kaksi joukkuet
ta tulenJjohto- ja viestielimineen. 
Laajat alueet, joilla kivääripata1-
joonan nyikyään on suoritettava 
t ehtävänsä edellyttävät yleensä 
joukkueiden käyttöä erikseen. 

Ampumaetäisyyden salliessa kes
kitetään joukkueiden tuli kokonai
suudessaan maalialueelle. 

Rynnäldkörtykkikomppania pide
tään yleensä koottuna, jotta sen 
melkoisen nopea ja voimakas tuli
v,aikutus voitaisiin käy,ttää hy
väksi. Komppania on osoitettava 
painopistesuunnassa olevrule patal
joonalle eikä pidettävä takana. 

Prikaiatin itJkomppania, on edel
·leen aseistettu 20 mm:n aufumaatti
tykeillä. Lentonopeuksiien kasvaes'
sa tykii,t o1ivrt; suurimmaksi os,aksi 
menettäneet melikirtyksensä it-asei
na. Vain ty;kkien välittömässä fä
heisyydessä kohti syöksyvi.ä ryn
näkkölentokoneita vastaan niillä oli 
merkitystä. Helilkopterien laaja 
käyttö on antanut 20 mm:n it
tykei:lle toiminrtmnahdollisuudet ja 
näinollen niiden mukanaolo organi
saaltiossa on toistaiseksi ·pe·rus
teltua. 

Lopuiksi todettakoon, että tuki
pataljoonan yksilköiden tultua jae
tuiksi voi prikaatinkomentaja saada 
tukipataljoon,an komentajasta ja 
hänen esikunnastaan päällystö- ja 
johtoreservin. Esikuntien tuhoutu
misivaaran vuoksi johtajien ja 
johtoelinten reservin tairve kas
vanut. 

Pioneeri yksiköt 

Prikaatiin kuuluvilta pioneeriyk
sjiköiltä vaaditaan mm kyiky raken
taa suurehkoja miinoituksia ja 
murrosesteitä, avustaa konein ja 
materiaalilla , linnoitustöitä sekä 
prikaatin henkilöstön ja välineistön 
(korkein ajoneuvopaino 9 tonnia) 
kuljettamista vesistön ylityksessä. 

Organisatoorisesti on tämä rat
kaistu kahdella yksiköllä: yksi työ
yksikkö - pioneeri komppania ja 
y,ksi materiaalikomppania Pioneeri
komppanialla - työyksiköllä - on 
luonnollisesti eräänlainen ensikä-

57 



Osoite oikein - jakelu joutuin 
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den varustus miinojen ja raskaan 
konevälineistön osalta. 

Materiaali:komppaniaan kuuluu 
erityinen konejou'kkue, josta, esi
merkiksi kaivinkone- ja ,kompresso
riosastoja sekä työkalu-autoja voi
daan antaa alempien yksiköiden 
käyttöön. Käsityövälineet näissä 
työkaluautoissa on jaettu sop1vnn 
eriin komppanioita varten (kenttä
työeriä). 

Käsityövälineet kuten sahat ja 
kanget ovat jossain määrin kone
käyttöisiä. 

Pri:kaatin kenttärtöiden johtami
nen kuuluu prikaatin esikunnassa 
kenttätyöupseerille. Vastaavia toi
mihenkilöitä on lisäksi kivääripa
taljoonissa. 

Kenttätyöupseerit muodostavat 
yksiköiden päälliköiden apuna tär
keän voimaryhmän taistelun johta
miseen vaikuttavissa, kenttätöiden 
suunnittelu- ja toimeenpanotehtä
v1ssa miinoitusten ja murrosten 
paikoittamisessa, ajankohdan mää
rittämisessä niiden toimintaansaat
tamiseksi ja pu.rkamise'ksi jne. 
Tämä "taistelunjohtotehtävä" on 
saanut lisäpiirtei:tä alueen yli liik
kuvan taistelun sekä ydinräjähdys
ten yhteydessä esiintyvän estevaa
ran takia. 

Huolitopataljoona 

J alkaväkiprikaatin huoltoyksiköt 
on koottu joukkoyksiköksi - huol
topata,ljoonaksi. Täten varmenne
taan toimittaessa laajoilla alueilla 
tehokas huoltopalvelu prikaatin 
alayksiköiden huoltovarmuus, mah
dolli:suus hajaryhmitybeen ja paå
nopisteen luomiseen sekä nopeaan 
kuljetuspalveluun. 

Prikaatin huoltoturvallisuus taa-

taan sillä, että huoltopataljoona 
kuljettaa mukanaan tarvittavaa 
täydennystä pataljoonien normaalia 
taistelutarvetta varten mm a-tar
viilclteita ja muonaa. 

Huoltopataljoonaan kuuluu ny
kyään taivanmukaisten a-tarvike-, 
1ää:kintä-, talous- ja korjausy,ksi'köi
den lisäksi myös ppkuljetuskomp
pania. Tämän avulla prikaatinko
mentaja voi varustaa kivääripatal
joonat polkupyörillä. 

Vaatimus jonka mutkaan on voi
tava keskittää voimat painopistee
seen - vahventaminen huoltoeli
millä määrätyssä suunnassa - täy
tetään sopivalla huoltomuodostel
mien organisaaiti.olla jakamalla niitä 
joukkueisiin ja ryhmiin mikä on 
omiaan helpottamaan tHapäisjaot
telua SäännönmuMisesti edessä 
olevat pataljoonat vahvennetaan 
huoltopaitaljoonan eteentyönnetyllä 
"huoltoerällä". Muussa tapauksessa 
ei huoltopa:lvelu sujuisi tarpeeksi 
nopeasti tai sitten pataljooniin olisi 
liitettävä organisatoorisesti huoltoa 
jatkuvasti rasittava lisä. Huoltopal
velun •johto pdkiaatissa kuuluu -
prikaatinkomentaj an alaisena 
prikaatin esikunnassa ,toimivalle 
prikaatin majoitusmestarille. Huol
topataljoonan komentaja vastaa, 
,kuten :kivääripataljoonien kuormas
tokomppanioiden päällikötkin, pa
taljoonan siirrosta, ryh<mityksestä 
ja muusta huoltopalveluksesta. 

Lisäyksiköt 

Lisäyksiköt, joita nykyään anne
taan prikaatille, ovat vetokomppa
nioita, telayksiköitä sekä talvisin 
aurausyksiköitä. (Ppkuljetusyksi
köt kuuluvat kuten on mainittu 
huoltopata:läoonaan). 
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Antarmalla samanaikaisesti veto
ja ,telavaunuyksiköitä kivääripatal
joonalle saadaan kuljetukset suju
maan pitemmilläkin matkoilla en
nenJkuin on rakennettu traktoreille 

1kelpaavia yhteyksiä. Tämän lisäksi 
mahdollistuu myös siirtyminen ja 
taistelu tiettömässä maastossa. 

"Kaksiosainen" telavaunu, joka 
nyt lisätään telaiv,aunuyksikköön, 
luo paremman kuljetusvarmuuden 
ja kaluston 'luotettavuuden. Vaikka 
prikaatin pioneeriosastoihin ja 
huoltopataljoonaan kuuluukin eräi
tä aurausy:ksiköitä, tarvitaan näitä 
kuitenkin enemmänkin. Paitsi tie
yhteyksien aivaamista, suoritetaan 
aurausta myös esikunta-, huolto-, 
tykki- ja patterialueilla. Yleensä 
pidetään yhtä aurauskärkeä etulin
j,an pataljoonaa kohti sopivana. 

Kivääripataljoonan 
taistelutekniikka 

Yleisiä näkökohtia 

Olennaisimmat ja hallitsevimmat 
probleemat pataljoonan taistelutek
nli.ikassa ovat hajiaryhmi.Jttyminen, 
nopea kokoontuminen ja ryhmitty
minen taisteluun sekä tämän jäl
keen jäilleen hajacyhmitys sekä 
muut toimenpiiteet ydinaseiden vai
kutusta vastaan. 

Haijaryhmityksellä mahdolliste-
taan nopea ry<hmittyminen yllätyk
sellisesti esiintyvää vihollista vas
taan sekä torjutaan vaara jou
tua ydinaseiden kohtieelksi. On 
.tärkeätä, että ensiksi mainittua 
hyökkäyksellisempää seikkaa eri
tyisesti korostetaan. Tämä edellyt
tää mm sitä, että kaikki pataljoo
nan alueelle ryhmitetyt joukot alis-
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tetaan maataistelun ja valvonnan 
suhteen pataljoonan komentajalle. 
Näinollen voi esimerkiksi partteri
asemien ryhmitys riippua niiden 
osuudesta (vastuusta) panssaritor
junnassa pataljoonan ryhmityksen 
syvyydessä. Samoin voi kuormasto
jen ja huoltopaikkojen ryhmityk
seen ja toimintaan vaikuttaa osa
vastuu maataistelusta ja alueen 
valvonnasta. 

Valvonnan saattamiseksi tehok
kaaksi vaaditaan kai1kkien yksiköi
den tähystyselimien, tilapäisten 
va:lvontapartioiden ym niveltämistä 
yhdeksi 'kokonaisuudeksi. 

Hajaryhmitysvaatimus ydinase
uhan vuoksi aiheuttaa sen, että kai
kessa toiminnassa, jolloin taistelu
kosketusta viholliseen ei ole, komp
paniansuuruiset yksiköt on ryhmi
tettävä vähintäin kahden kilomet
rin kes'kustaetäisyydellä. Mikäli on 
suojaa ydinaseita vastaan, voivat 
välit olla pienempiä. 

Jotta vältyttäisiin ydinaseiden 
tuhovaikutukseLta on yksiköt koot
tava ja pantava taisteluun mahdol
lisimman nopeasti. Pyrlc.imys no
peuteen ei kuitenkaan saa johtaa 
yksiköiden tipoittaiseen taisteluun 
ryhmittymiseen ilman tarvittavaa 
raskasta ,tukea. Raskas tuli on 
nivellettävä komppanioiden toimin
taan keskitetyn voiman aikaansaa
miseksi. Paikon sanelema patterien 
tuliasemien (tykkiasemien) haja
ryhmitys vaatii erittäin paljon ty
kistökomentaijalta - pataljoonan 
komentajan neuvonantaja epäsuo
ran raskaan tulen käytössä. Vaadi
taan mitä suurimmassa maarm 
kaukonäköisyyttä u udelleencyhmi
tyiksiin, yhteisteihin ym nähden. 

Raskaasta suorasta tulesta on 
mainitt-aiva seuraaivaa. 

Kivääripataljoonan organisaatio 
ei edellytä taistelua avomaastossa 
panssarijouikkoa vastaan. Mikäli 
pataljoonan on pakko toimia avo
naisessa maastossa, on sitä vahven
nettava parussarivaunuyksi'köillä tai 
on sen käytävä ratkaisevaan tais
teluunsa viholilisen panssare1ta vas
taan pimeässä. 

Vihollisen nopeiden syvyyteen 
tai sivustaan suunnattujen pans
sari~iskuj en estämiseksi pataljoo
nalla on oltava panssaritorjunta
aseilla ja panssairimiinoilla varus
tettu reservi. Tulenjohtajien tar
vetta tällaisissa reserviolosuhteissa 
epäsuoran tuen turvaamiseksi ei 
tarvinne erityisesti tuoda esille. 

Y dimäjä'hteet ja niitä seuraa
vat hyökkäykset tulevat asetta
maan erityisiä vaatimuksia patal
joonan vastatoimenpiteille. Kauko
näköiset toimenpiteet ennen räjäh
dystä helpottavat toimintaia sen 
jälkeen. Rutiininomaisesti suoritet
tavia vail!misteluja ydin!räjähteiden 
uhan edellä ovat mm asianmukai
nen valmius (suojelutoimenpitei
neen) kaikissa yksiköissä sekä pai
koittelu- ja puhdistustoiminnan 
edellyttämät toimenpiteet. Lisäksi 
tulee olla erikoisjoukkoja lääkintä
ja pelastustoimintaa varten ja näi
den nopea kokoaminen on etu
käteen suunniteltava. 

Räjähdyksen jälkeen on tär,keätä, 
että taistelun vastatoimenpiteet 
suoritetaan nopeasti, sillä panssa
rilla suojatun vastustajan mahdolli
suudet radioaktiivisen alueen ylit
tämiseen ovat paremmat kuin esi
merkiksi ppjoukolla. Pyrkimyksenä 
on välittömästi torjua vastusta(ja 
raskaan tulen, epäsuoran ja suoran 
(panssaritorjuntartuli) ja reservien 
avulla. Vasta kun näillä vastatoi-

menpiteillä on saatu tuloksia, voi
daan lääkintä- ja pelastuspalvelu 
kokonaisuudessaan panna toimin
taan kohdealueella. 

Marssi 

Ensimmäiset tekijät, j otika on 
marssin aikana otettava huomioon 
(siirto), ovat hajauttaminen ja tais
telu valmius. 

Suojelu mahdollista ydinasekäyt
töä vastaan vaatii paitsi !käytettä
vien teiden kesken 2-3 km:n vä
lejä myös yksiköiden syvyysryh
mitielyä, toisin sanoen etäisyyksiä 
komppanioiden (vast) välillä. 

Taisteluva1lmius saavutetaan siir
tämällä pataljoona taisteluryhmi
tyksessä. Tavallisesti annetaan 
edessä olevalle pataljoonalle pat
teri, raskas krhkomppa!Iliai sekä 
panssarivaunu- (rynnä,k,kötykki-) 
yksillekö. 

Jotta mahdollisuudet taistelun 
rjohtamiseen ja voimien keskittämi
seen säilyisivät, etenkin raskaan 
tulen osalta pataljoonaa ei pitäisi 
yleensä siirtää useamman kuin kah
den tien suunnassa. Patteri ryhmi
tetään kauas eteen, jotta se voisi 
toimia molempien teiden suuntiin 
ja jotta sen tulta voitaisiin käyttää 
syvyydessä hyökkäystä jatkettaessa. 

Jotta ,saataisiin nopeasti tuli
tuki on edessä olevalla komppa
niaHa 1kummallakin tiellä oltava 
raskas lkrhjoukkue, tulenjohtaja 
pataljoonalle alistetusta patterista 
sekä panssarivaunu- (rynnäkkö
tykki) yksikkö. 

Paitaljoonalle annetaan marssi
alue. Täten helpotetaan pataljoonan 
komentajan marssin ja taistelun 
johtamista si11ä, että hän omatoimi
sesti voi suorittaa ,tarvittaivat vihol-
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listoiminnasta ym aiheutuvat mars
sin muutokset. 

Johtamisen ja taiste'1uun ryhmit
tymisen helpottamiselksi siirtyvät 
komppanian vahvuiset yksiköt 
koottuina. 

Siirryttäessä pimeän aikana tai 
vastaavanlaatuisissa olosuhteissa 
säästetään jou'kon voimia hinaa
malla yksiköt polkupyörillä. 

Hyökkäys suoraan 
marssiryhmityksestä 

Kohtaamisessa on pyrittävä hyök
käämään suoraan marssiryhmityk
sestä jotta aikaa hukkaamatta aloite 
säilyisi ja •tilanne selviäisi. Kohda
tessaan voima'k!kaammiarn viho1lisen 
on edessä dJ:evan komppanian. (kär
kilromppanian) otettarva ,edullisin 
maasto haltuunsa pataljoonan mui
den osien hyökätessä syvyydessä. 
Toisella tiellä marssivien joukkojen 
uudelleenryhmitykseUä saavutetaan 
voimien ja tulen keskittäminen. 

Riittävään panssarin torjuntaan 
marssitien varrella on kiinnitettävä 
huomiota. Tähän soveltuvat mm 
pstorjuntajoukkueet, jotka: voidaan 
ryhmittää syvyyteen kärjessä ole
van osaston yhteyteen. Puolustuk
sessa olevaa joulkkoa, joka voi jou
tua siirtymään viivytykseen, vah
vennetaan panssarimiinoitteilla. Pa
taljoonan hyökkäävät osat suunna
taan keskitettyyn hyökkäykseen 
mahdollisimman lukuisten krh- ja 
tykistöyksiköiden tukemana. 

Tiehen sidottujen yksiköiden ja 
hyökkäävän voiman väliset yhtey
det edellyttävät sekä jalkaväen että 
tykistön kitkatonta viestitoimintaa. 

Hyökkäys marssiryhmityksestä 
vaatii, että pataljoonan komenta(ja 
alusta alkaen on etummaisena ole
v.an komppanian (kätkikomppa-
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nian) mukana, jotta hän nopeasti 
voisi selvittää tilanteen. Hänen on 
tehtävä päätöksensä !kartan perus
teella hyökkäyssuunnasta ym kun 
tiedot vihollisesta ovat epävarmoja 
ja vähäisiä eikä aika salli lisätie
tojen tai tiedustelutulosten hankki
mista. Sekä ajallisesti että toimin
nallisesti edellyttää pata:ljoonan 
1komentajan ja tykistökomentajan 
läheistä yhteistoimintaa tukevien 
yksiköiden ennakoiva ryhmitys 
hyökkäyksen aikana. Eränää osana 
tähän kuuluu tu'lenjohtajien tarkoi~ 
tuksenmukainen jako sekä tulilu
pien antaminen ajoissa. 

Viivytys-torjunta
taistelu 

Viivytys- ja torjuntataistelut 
muistuttavat taistelu teknillisesti 
suuresti toisiaan. Pataljoonan ja 
sen ailayksiköiden tavoite muodos
taa olennaisimman eron. 

Molemmissa tapauksissa anne
taan pataljoonaUe alue, viivytys
:tai torjunta-alue. Taistelu käydään 
hyökkäyksen ja puolustuksen yh
distelmänä, jolloin hyökkäykselli
seen puoleen on kiinnitettävä eri
tyinen huomio. 

Viivytystaistelussa muodostuvat 
tavoitteet sekä hyökkääville että 
puolustaville osille rajoitetuiksi. 
Pyrkimyksenä on oltava tappioiden 
aiheuttaminen viholliselle sekä sen 
etenemisen viivyttäminen. Tehtä
vänä on näinollen hyökkäys rajoi
tetuin tavoittein tarkoituksena hel
pottaa puolustuksessa olevan komp
panian torjuntalinjan tyhj-en<tämistä 
ja vihollisvoimien lyöminen. Puo
lustuksessa olevien osien tehtävänä 
on viivyttää vihollista puolustamal
la torjuntalinjaa. 

Viivytys- ja torjuntataistelun 
offensiivisuus riippuu vihollisen 
mahdollisuuksista samanaikaisesti 
ryhmittyä taisteluun suurella 
alueella ja nopeasti ryhmittää 
uudelleen moottoroidut yksiköt. 
Puolustuksessa pitemmän aikaa ole
villa joukoilla on ilmeinen vaara 
joutua ydinräjähteiden kohteeksi. 
Maastokohdista, jotka on ehdotto
masti pidettävä ei tässäkään ta
pauksessa saa luopua. 

Kenttätöiden suhteen hyökkäyk
sellinen toiminta on osittain päin
vastaista kuin edelläsainottu. Pyrki
myksenä on sulkea tai miinoittaa 
tiestöt ja urat, dotka ovat helppo
kulkuisia vihollisen panssarijou
'koille. Kenttätöiden on lisäksi joh
dettava vihollinen puolustajalle 
edulliseen maastoon. Uudelleenryh
mitykset pataljoonassa on kuiten
kin suoritettava nopeasti ja tämä 
vaatii ainakin ppjoukoille ja trak
toreille kulkukelpoisia yhteyksiä. 

Havkinnanalaisia ja mielenkiin
toa herättäviä ovart taistelunjohto
ja yhteistoirnintakysymykset tor
juntalinj.an, (alueen) ta.istelu sekä 
tähän liittyvät kysymykset. 

Näissä olosuhteissa vaaditaan 
hyök'käyssuuntien, tulen yhdistä
misen, kenttätöiden ja huoltopalve
lun tarkkaa suunnittelua ennen 
taistelua. Paitaljoonankomentaj an 
viesti- ja yhteistoimintamahdolli
suudet muodostuvat tässä rartkaise
viksi, jotta raskas tuli voidaan 
keskittää toivottuun suuntaan. 

Liikkuva hyökkäyksellinen tais
telu se'kä yksiköiden hajaryhmitys 
pataljoonan ailueella tulevat asetta
maan jatkuvasti suuria vaatimuk
sia pataljoonan alueen valvonnalle 
(puolustukselle). Maaihanlaskuvaa
ra ja siihen liittyvät nopeat hyök-

käykset voivat vaatia, että hyök
käy'S'tehtävä·ä varten uudelleen ryh
mitettävien puolustu:ksessai olevien 
yksiiköiden tietyt osat jäävät ase
miinsa vairmuusmiehityksenä. 
Viarmuusmiehitystä varten on va
vattava tarpeellinen määrä pysty
viä johtajia tu!lenjohtJo.. ja, vies
tiyh teysmaih.dollisuu:ksinieen mikä 
vaatii yleensä partaljoonanJkomenta
jalta yksityiskohtaista sulllnni'ttelua. 

Yhteenveto 

Ruotsin jalkaiväe1lä on nyt orga
nis.a,a,tio ja varustus, joiden avulla 
se soveltuu hyvin yhteistoimintaan 
muiden aselaijien kanssa selkä ky
kenee suoriutumaan kaikista tais
telulajeista: peitteisessä ja epäta
saisesisa maastossa ja erilaisissa 
ilmasto- j.a sääolosuhteissa. 

Jatkuva taktillis-teiknillinen kehi
tys vaatii kuitenkin jatkuvaa uudis
tustyötä, organisaation ja taistelu
tekniikan suhteen. Yhä edelleen 
tuntuvat tällöin suuremman tuli
voiman, ei vähiten panssaritorjun
taitulen, liikkuvuuden, maastoket
teryyden ja taistelunjohitamista 
varten tarvittavien viestiyhteyksien 
vaatimukset olevan etualalla. Ydin
räj ähdevaara on otettava huomioon 
varustuksen, kenttätöiden ja huol
lon suhteen. 

Ydinräjähdevaara ja yHätysvaa
timus näyttävät taisteluteknillisesti 
yhä suuremmassa määrin viittaa
van toimintaan pimeässä tai oikeam
min jatkuvaan taistelutoimintaan 
ympäri vuordkauden. Vihollinen, 
jolla on ydin.räjähteitä, lento- (heli
kopteri) ytksiköitä ja voimakkaita 
panssariyksiköitä pyrkii hyökkäyk
sin vaikeuttamaan puolustajan 
uudelleenryhmittymistä. 
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Kun taistelutoim.innan on oltava 
keskeytyksetöntä edellyttää se, että 
jalkaväki !kasvatetaan kestämään 
taistelun rasitukset ja koulutetaan 
1suoriutumaan kaikista taistelula
jeista myös suurten joukkojen 
puitteissa pimeässä. Nämä koulu
tusvaatimukset, jotka muodostavat 
jyrkän vastakohdan yksityisen 
k,ansalaisen vaatimukselle saada 

Kello on täsmällinen kuin 
osuuskassa ja osuuskassa 
seuraa aikaansa kuin kello. 
Osuuskassa on Teitä yhtä 
lähellä kuin kellonne ... 
mutta osuuskassa on eri 
tavalla lähellä, lähempänä 
ihmistä. 
Siksi osuuskassojen talle
tusten kasvuprosentti on sel
västi suurin 60-luvulla . .._ \ ~---...: 

yhä parempia elinehtoja, säännös
teltyä [yhempää ty~a:a jne tule
vat ilmeisesti, mikäli ne viedään 
läpi johdonmukaisesti, aiheutta
maan tiettyjä vaikeuksia. Toivoa 
sopii, että ymmärtämys Ruotsin 
puolustusvoimia kohtaan tekee 
mahdolliseksi koulutuksen, joka 
täyttää nykyajan sodan vaatimuk
set. 

• osuuskassoissa on tallet
taj ina yli puolistoistamil
joonaa suomalaista kai
kista kansalaispiireistä 

• aina kun tarvitsette pank
kipalvelua - talletustileis
tä shekkitiliin ja pankki
siirrosta ulkomaanvaluut
taan tulkaa silloin 
osuuskassaan 

~,aikamme PANKKI 
:: on OSUUSKASSA 
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Majuri O H a n k a 1 a 

JALKAVÄEN 
OHJUKSET 

JOHDANTO 

Kauko-ohjauslaitteiden sovelta
minen taistefovälineisiin on yhtä 
vanha ajatus kuin yleensä sähköi
nen energian siirto. Jo vuodelta 
1908 on olemassa itävaltalainen 
patentti n:o 34845 nimeltään "Mit
tels elektrischer W ellen steuerbarer 
Torpedo". Samoin jo useita vuosia 
ennen ensimmäistä maailmansotaa 
oli saksalainen toiminimi Siemens 
& Halske kehittänyt johdinyhtey
den avulla kauko-ohjattavan ohjaus
systeemin räjähdysaineella lastat
tua räjähdysvenettä varten. Siinä 
johdin purkautui veneestä sitä mu
kaa kuin vene eteni maalta tai !~
vasta ohjattuna. Myös kauko-ohjat
tuja lentokoneita ja "ilmatorpedoja" 
kokeiltiin jo ensimmäisen maail
mansodan aikana Travemiindessa 
keväällä 1915. 

Vasta toinen maailmansota kui
tenkin sysäsi liikkeelle sen koko
naisen aseryhmän syntymisen ja 
kehittymisen, joka meillä tunne
taan nimeltä ohj,aiama-<aseet ja 
niihin kuuluvat ohjukset. Raketti
moottorien kehittyminen sähkötek
nillisten kauko-ohj,auslaitteiden rin
nail.La, mahdollisti jo toisen maail
mansodan aikana todella taistelu
kelpoisten välineiden valmistumi
sen. Saksassa tämän nopean kehi
tyksen mahdollisti v 1936 Peene
mtinde' en perustettu armeij,an ja 

5 - Jalkaväen Vuosikirja 

ilmavoimien kokeilukeskus. USA:s
sa samoin vuonna 1936 aloitettiin 
"GALCIT" instituutissa (Guggen
heim Aeronautical Laboratory of 
the California Institute of Techno
logy) ohjuskehitystyö, jonka tuldk
sena kuitenkin vasta joulukuussa 
1944 ammuttiin ensimmäinen n 17 
·km kantaman omaava ohjus 453 
kg:n työntövoimalla. Sitävastoin 
saksalaisten kehitystyö oli jo v 1937 
johtanut 1500 kg:n työntövoimalla 
toimivan stabilisoidun "A 3" rake
tin ampumiseen ja v 1942 ammut
tiin Peenemiindestä jo 192 km:n 
etäisyydelle ohjus "A 4". 

Varsinaisesti jalkaväen käyttöön 
tarkoitetuista ohjuksista voidaan 
pitää ensimmäisenä ehkä saksalais
ten kehlttämää räj ähdysaineella 
lastattua, ikauko-ohjattua pienois
panssarivaiunua, johon oli sijoitettu 
n 75 :kg painava trotylipanos. Vau
nu kulki polttomoottorin avulla. 
Vaunusta oli tkaksi versiota, toinen 
lankaohjaittu tyyppi varsinainen 
"Goliath", jonka nopeus oli n 11 
km tunnissa ja toinen langattomasti 
radio-ohjattu tyyppi "B 4", jonka 
nopeus oli n 24 km tunnissa. Sitä 
ohjattiin ohjauslaitteella, joka sai 
voiman 6 V paristosta. Ohjauslait
teessa oli painonapit, joita paina
malla saatiin vaunu kulkemaan 
eteenpäin, taaiksepäin, kääntymään 
haluttuun suuntaan sekä räjähtä
mään halutulla hetkellä. Vaunu oli 
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Kauko-ohjattu pienoispanssarivau
nu Goliath. 

siten eräänlainen panssarintorjun
taohjus. 

Goliath oli taistelukentäl!lä sekä 
Italian rintamalla että Norman
diassa mutta kokemukset eivät ol
leet rohkaisevia sen helpon tuhot
tavuuden vuoksi sekä ennen kaik
kea siksi, että räjähdyspanoksen 
paineella ei saatu kunnollisesti 
pairussariv:aunua tuhotuksi. 

Huomaittavalla tarvalla elinkel
poisemmaksi muodostui saksalais
ten sodan [opulla kehittämä ruuti
rakettimoottorin avulla lentävä 
pan.ssarintorjuntaohjus "X 7", joka 
sodan päättyessä kuitenkin jäi vie
lä koesarja..asteelle ehtimättä rin
tamalle. Ohjus oli pieni, vain 9 ,kg 
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painava, kaksivaiheisella ruutira
kettimoottorilla varustettu panssa
rin kaukotorjuntaan tru:ikoitettu ,ase, 
jonka nopeus oli n 100 m/s, pituus 
76 cm ja ampumaetäisyys 3 km. 
Ohjaussysteeminä oli sama lanka
ohjattu "Diisseldorf" ohjauslaite 
kuin aikaisemmin kehitetyssä len
tokoneohj auksessa X 4. Tämä koe
asteelle jäänyt pst-ohjus, lempini
:neltään "Rotkäppchen" on ollut 
sodoo jälkeen syntyneiden monien 
pst-ohjusten esikuvana ja on siten 
pitkän kehityssarjan uranuul'ltajana. 
Samaa ohjusta: oli ajateltu käytet
täväksi myös matalahyökkäyksiä 
tekeviä lentokoneita v,astaian. Idea
na oli siten todellinen jalkaväen 
ohjus. 

Ohjukset ovat toistaiseksi yksin
kertaisimmassakin muodossaan suh
teellisen kalliita välineitä. Niiden 
käyttö tulee siten kyseeseen vain 
todelia tärkeisiin maaleihin vielä 
kalliimpien ydinräjähteiden ampu
misvälineinä tai maaleihin joiden 
tuhoamisella tuotetaan vastustajaHe 
huomattavia tappioita. Jalkaväelle 
ovat tällaisina maaJ.eina panssari
vaunut, matalahyökkäyksiä teke
vät lentok~eet, voimakkaat ase
pesäkkeet, joskus maiihinnousuve
neet jne. J alkaväki. liikkuvana ase
lajina asettaa kuitenkin varsin suu
ren vaatimuksen aseittensa liikku
vuudelle ja keveydelle. Näin ollen 
kyseeseen tulevatkin vam etulinja
olosuhteisiin sopivat keveät ohjus
iyypit. 

OHJUKSET 
PANSSARINTORJUNNASSA 

1. Yleistä 

Kuten johdannossa jo kävi ilmi, 
on pyoomys panssarivaunun tu-

hoamiseen sopivan aseen löytä
miseksi oHut osaltaan tyÖillrtämässä 
yleensä ohjusten kehltystä iliiikkeel
le. Ohjus panssarintorjunta-aseena 
on sikäli erityisen edullinen, että 
liikkuvan maalin ammuntaa vai
keuttava ennakkoteikijä eliminoituu 
melkeinpä kdkonaan pois. Samoin 
ei ole taxpeen, kuten ammusaseHla 
ammuttaessa, määrittää tarkkaa 
etäisyyttä. Ammus lähdettyään 
liikkeelle lentää kenr Nenosen sa
nojen mukaan "vain kunniasanan
sa varassa". Ohjuksen lentoon sen
sijaan vaikutetaan itse lennon aika
na ohjaussysteemistä riippuen joko 
antamalla sille komentoja tai siten, 
että maalin sijainti automaattisesti 
korjaa ohjuksen reitin maalia koh
den kuten on laita maalinhakuisis
sa ohjaussysteemeissä. 

Koska panssarintorjunnassa ei 
pelkästään taloudellisista syisrtä 
kannata käyttää suhteettoman kal
liita ja monimutkaisia ohjausjärjes
telmiä eikä ohjausjärjestelmää 
myöskään saa voida häiritä vasta
toimenpiteillä, on ,kaikissa nykyisin 
käytössä olevissa ohjustyypeissä 
käytetty yksinomaan lankaj,ohtimen 
avulla välittyvää komento-ohjaus
menetelmää. Käskyt välitetään säh
köisesti ampujalta ohjukseen sen 
perästä lennon aikana purkautuvan 
johdinlangan avulla. On myös ko
keiltu langatonta radio- tai infra
puna-,aaltojen käyttöä, mutta ne 
ovat toistaiseksi poikkeuksetta joh
taneet joko liian monimutkaisiin ja 
kalliisiin tai helposti häirittäviin 
systeemeihin. Kaikki palveluskäy
tössä olevat pst-ohjukset perustu
vat saksalaisten v 1944 rakenta
man "X 7" ohjuksen ik.äy,ttöperiaat
,teisiiin sikäli, että ne ovat 1a:nkaoh
jat.tuja ja ohij,aius tapahtuu näiköha-

vaintoon peI'U!Stuen sähköisillä kor
jauskomennoilla ylös, alas, vasem
malle ja oiikealle. Ne ovat myös 
kailkiki ka!ksivaiheiseRa tali ikia!hdella 
ruutiralkettimoottorilla varustettuja 
ja panssatriin vaillmtta'Wna osana 
on ontelop8illl0ksella: ViaJrlliStettu taiis
tel ukärild. OhjusampUlj8ill rtehtävä.nä 
on ohjuslkomen1noiilila saialttaia ohjus 
kyllin ajoissa tährtäysviivalle ja pi
tää siinä niin kauoo, että saadaan 
osuma. Lyhin ampumaetäisyys 
määriytyy siten ennenkaikkea siitä, 
ik.uinka nopeasti ja varmasti ohjus 
saadaan ohjatuksi tähtäysviivalle. 
Pisin ampumaetäisyys taas on riip
puvainen ohjuksen painosta, johon 
vaikuttaa raketrtimoottorin kdko, 
sekä ennenkaikkea siitä, kuinka 
kaukana oleva maali vielä on kyl· 

-----... _ 
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Ampumisperiaa.te pst-ohjuksilla. 

Kaavio pst-ohjuksen rakenteesta. 
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Iin selvästi näkyvissä ja kuinka 
kaukana ohjattava ohjus vielä sel
västi näkyy. 

Panssarintorjuntaohjusten on täy
tettävä eräitä perusvaatimuksia en
nenkuin niitten voidaan sanoa 'löy
täneen paikkansa jalkaväen moni
naisessa ,ac:;eistuksessa. Tällaisina 
vaatimuksina, jotika yleensä on 
myös pystytty toteuttamaan, voi
daan mainita mm 

- ohjuksen osuman on tuhot
tava panssarivaunu, 

- ohjuksen osumatodennäköi-
syys on oltava niin suuri, että 
yleensä ensimmäinen laukaus osuu, 

- ohjuksen on oltava niin hel
posti liikuteltavissa, että sitä kai
kissa olosuhteissa voidaan kuljettaa 
jalkaväen mukana, 

- ohjuksen tehokas ampumaetäi
syys tulee olla vähintäin sama kuin 
panssarivaunulla, 

- ohjus ei saa olla altis kolhai
suille, sään vaikutukselle ja varas
tossa pilaantumiselle, 

- ohjus ei saa olla maaliin näh
den suhteettoman ik.allis ja 

- ohjusampujan koulutus ei saa 
muodostua kohtuuttoman !kalliiksi 
ja vaikeaksi. 

Tällaisilla vaatimuiksilla raken
nettuja ohjustyyppejä on eri maissa 
useitakin. Yleensä niiden asema on 
vakiintunut täydentämään panssa.,. 
rintorjuntaa erityisesti ~temmillä 
etäisyyksillä sellaisessa maastossa, 
jossa maaston peite ei aseta liiaksi 
vajoitu:ksia .tähystykselle. Ranskas
sa, jossa niiden valmistus pantiin 
suuressa määrin ensimmäiseksi 
alulle, kuuluvat pst-ohjukset jo 
kaikkien moottoroitujen cykment
tien tukikomppanioihin. Muiden 
suurvaltojen organisaatioissa on 
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kehitys kulkemassa samaan suun
taan. 

Nykyisiin käytössä olevien 
pst-ohjusten yleinen rakenne 

Nykyisin 'käytössä olevat pst
ohju1kset ovat kaikki tähystyksen 
avulla komento-ohjattuja. Ohjaus-
1komennot välitetään ohjaajalta oh.: 
jukseen siitä purkautuvan johtimen 
välityksellä. Tämän tyyppinen oh
jus käsittää seuraavat tänkeimmät 
osat 

- tstkänki 
- ohjuksen run:ko siipineen 
- virta.lähde 
- hyrrä 
- vastaanotin 
- ohjaimet 
- lankapuola 
- 2 rakettimoottoria ja 
- ohjauslaite. 
Taistelukät<ki on säännönmukai

sesti ontelopa,nos, joka on tehty 
niin suureksi, että sillä saadaan 
400-600 mm läpäisy. Sy,tyttimenä 
on useimmissa tyypeissä sähkösyty
tin, mutta on myös muutamissa 
iskusytytin. 

Ohjuksen runko ja siivet antavat 
ohjukselle sopivan aerodynaamisen 
muodon, jota on helppo ohjata. 
Materiaali on kevyttä peltiä tai 
muovia. 

Virtalähteen ·tarkoituksena on 
antaa ohjuksen toimiville osille, 
1kuten ohjaimille, tarvittava ener
gfat, jota !lrornentosign~e:illla vain 
säädellään. Näin vältytään välittä
mästä pitkää ja ohutta johdinta 
myöten suuria energiamääriä. Vir
talähteenä saattaa olla kuivaele
mentti, pienoisalclm, laukaU'shetkel
lä aktivoitava märkäelementti tai 
pieni ruutikaasun 'käyttämä gene
raattori. 

Hyrrä on välttämätön määrittä
mään ohjuksen asennon ohjausko
mentojen suhteen. Pyörivissä ohjus
tyypeissä hyrrän akseli, joka pysyy 
suunnassaan vaikka ohjus pyörii 
sen ympärillä, jakaa komennot vir
ranjakajan tavoin (commutator) 
niihin ohjauselimiin, jotka sillä het
kellä, kun !komento annetaan, ovat 
vaikuttavassa asennossa. Vakaute
iussa ohjustyypissä hyrrän paikal
laan pysyvä ,akseli kytkee heti kor
jauskomennon, jos ohjus kiertyy 
akselinsa ympäri. Hyrrä on yleensä 
ohjuksen kallein osa. Sen pyörimis
nopeus on muutamia kymmeniä 
tuha!nSia ,kierroksia minuutissa ja 
se käynnistetään ampumishetkellä 
j6ko pienellä ruutipanokseHa tai 
era1ssa tyypeissä yksinkertaisesti 
vetolangan avulla. Eräässä tyypissä 
(Vigilant) on kaksi hyrrää, jolloin 
saadaan lentokoneen autopilot 
tyyppinen alkuperäiseen suuntaan
sa hakeutuminen, joka helpottaa 
ohjausta. 

Vastaianotin sisältää yleensä tran
sistorivahvistimen, joka ohjuksen 
omaia virta:lähdettä käyttäen muun
tiaia ja vahvistaa johdinlta tulevat 
komennot ohjaus~limelle mekaanis
ta liikettä aiheuttaviksi komen
noillcsi. 

Ohjaimet ovat tavallisesti spoile
rityyppisert, Joissa siivissä olevat 
ilmavirtaa vastaan kohtisuorat soit
tokeilon kielen tapaan värähtelevät 
terät saatetaan ohjauskomennolla 
viivähtämään enemmän tai vähem
män halutulle puoleUe. Spoilerit 
voivat olla myös rakettimoottorin 
kaasuvirrassa, jolloin ohjuksen oh
jaus saadaan riippumattomaksi il
mavirran nopeudesta ja se voidaan 
edullisesti ampua esim liikkuvasta 
lentokoneesta (SS 11). Eräässä 

tyypissä (Vigilant) on siivissä 
ikääntyvät siivekkeet, joilla saa
daan voimak,as ja tehokas ohjaus, 
mutta 1otka vaativat enemmän 
energiaa kuin spoileriit. 

Lankapuolia voi olla yksi tai 
•kaksi. Johdinsäikeitä on joka ta
pauksessa oltava vähintäin kaksi, 
jotta saadaan aikaan suljettu oh
j ausvirtapiiri. Tätä virtapiiriä myö
ten voidaan välittää eri tavoin mo
duloituja komentoja, mutta myös 
voi olla kullekin komentotyypille 
oma virtapiirinsä ja 'lisäksi sytytti
men varmistussysteemille omansa. 
(Mosquito). Eräiden ohjusten· lan
ka sisälltääkin n:elijä toisistaan eris
tetyä säijettä. Lanka purkarutuu 
kelias.ta yleensä kuten siima kiin
teästä heilttouistimen kelastiai. 

Raikettimoottoreita on joko kaksi 
erillistä tai yksi, jok,a on kaksivai
heinen. Lähtöraiketti heittää ohjuk
sen liikkeelle antaen sille halutun 
nopeuden. Matkia:raiketti taas yiHäpi
,tää tai tasaisesti hieman 1kiihdyttää 
saatua nopeutta. Ohjusten nopeu
det vaihtelevat 80-150 m / sek 

Ohjauslaite on nykyisin kaikissa 
transistoroitu. Siinä synnytetään 
virtalähteen avulla haluttuja ko
mentosignaaleja kääntämällä oh
jaussauvaa, joma on joko pystyssä 
tai viistossa tai eräässä mallissa 
(Vigi!lcmt) on peukaloliipaiisin oh
j:a1USsauvoi:n. OhijausiLaite s!isäLtää 
yleensä oskilla:ait!torin, sivulkomen
tolähettime:n, sekä vaimentimein. 

Ohjaussysteeminä on :nykyisin 
yleisin ns 1kiihtyvyysohjaus, jossa 
ohjauss,auv:alle annettu kufma saat
·1:iaia ohjuksen ympyrän k.amen 
muotoiseen liikkeeseen halulttuun 
suunt:aiain, ja jol!loin näennäinen si
vuttad.sliike on kiihtyvä. Ohj,aus
Hike vaatiikin aina vastakk,aisen 
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pst-ohjuksen osumatodennäköisyys 4 m2 maaliin 
Keskimääräinen osumatodenäköisyys edullisissa olosuhteissa, hyvin kou

lutetulla ampujalla. 

j,axruitusllikikeen. Ns/nopeusohjauk
sessa (Vigikmt) ohj aussau:vialle aJn
netJtu ikuGim,a ,anrt:,aa ohju!kselle 
suoraviivaisen fökikeen ihaluttuun 
suunitaian, jolloin näennäineitlJ slivut-
1Jaisll.iike on tasainen j,a, dhjaiussaiu
van siix:täminen 0-asentocm. aåheulf;
taa, että ohjus autopilot systeemin
sä avuJhla automaarbtisesti hakeutuu 
entisen suuntansa lentoradail:le. 

Ampuminen 
pst-ohjuksella 

Tyypistä riippuen pst-ohjuksen 
ohja,usteknii!kka vaihtelee hieman. 
Yleensä 'kuitenkin ohjus ammutaan 
pienehköllä korotuksella maali
alueelle päin. Se vedetään sivuko
menno1La tähtäysviivaUe suuntaan 
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mutta ,annetaan lentää jonkin ver
ran tähtäysviivan yläpuolella maa
han iskemän välttämiselksi. N 5 sek 
ennen arvioitua 1lentoaikaa ohjus 
ohjataan a:1emma!ksi peiittämään 
mami ja pidetään siinä osumaan 
saaikka. Lyhyi'lllä efäisyyik.siillä ohjus 
luonnollisesti vedetään heti peittä
mään maalia. Maalin llik:etila ei 
,san1ottavasti vai!ku:ta ampumiseen 
!koska ampuja pitää juuri maalia 
,Jci:in,topisteenään. Liikkuvan maallin 
ollessa kyseessä tulee <!Javailla:an 
viaiilkuteilma, että maali pysyy pali-
1:l{jail!1a.aJn ja ympäristö llikkuu. Osu
matodennäköisyys vaihtelee ampu
maitäisyyden mu\k<a1an. 

Erityisen ratkaisevaa lähietäi
syyksien osumatodemiäköisyyteen 
on sillä, on'ko ohjuksen lähtösuunta 
maalia kohden ja kuinka lähellä 

ohjuksen lähtöasema on itähtäysvii
vaa. Edullisinta on ampua ohjus 
suoraan edestänsä, jolloin sivukm.·
jausta ei juuri tarvita. 

Ammunta vaaitii jonkinlaista au
keaimamaastoa. Ohjus voidaan luon
nollisesti ohjata pensaikkojen ja 
metsänkin yli mutta välittömästi 
maalin edessä n 400 m pituudella 
ei saa olla esteitä. Aukeamamaaston 
leveys ei tarvitse olla kovin suuri. 
Ilmeisesti nykyaikaisen pikatien 
leveys metsässäkin hyvin riittää. 
Sen sijaan savun suojassa olevan 
vaunun rtuhoaminen on erittäin vai.,. 
keata kuten psttykilläkin ammut
taessa on laita. 

Viimeaikaisista kehittelyistä mai
nittakoon eräissä tehtaissa (Nord 
Aviation ja Contraves) suunnitte
lun alaisena oleva ohjauslairte, jossa 
ohjuksen peräliekki antaa ohjaus
laitteessa olevan infrapunakennon 
avulla korjausarvot pieneen lasiki
meen silloin kun maaliin suunnattu 
tähtäyskiikari ja ohjus eivät ole 
samalla tähtäyslinjalla. Laskin an
taa automaattisesti korjauskomen
not ohjukselle, joten koko ohj,aa
mistoimenpide .ampujalla rajoittuu 
vain siihen, että hän pitää kiikaria 
suunnattuna, maaliin. 

Pst-ohjuskoulutus 

Ohjukset maksavat 3000'-6000 
mk kpl. On luonnollista, että näin 
kallista marteriaalia ei voida paljon 
käyttää koulutuksessa. Suurin osa 
koulutuksesta tapahtuukin koulu
tuslaitteehla eli simulaaittori1la. Se 
käsittää laskinlaitteen, jolla koulu
tettavan eteen seinälle voidaan hei
jastaa valopiste, joka oikeata oh
jauslaitetta käyttäen käy;ttäytyy 
täsmälleen samoin kuin ammuttava 

ohjus. ValopisteeUe voidaan valita 
lähtösuunta ja -paikka, josta se läh
töraketin tavoin "ammutaan" liik
keelle. Tämän jälkeen se oikean 
ohjuksen tavoin tottelee ohjausiko
mentoja. Laitteeseen voidaan aset
taa ,ampumaetäisyys, jolloin voi
daan todeta oswna. Samoin voidaan 
maahanislkemät havaita, jopa aset
taa 1laitteeseen mukaan erilaisia 
häiriötekijöitä kuten tuulen vaiiku
tusta. Paitsi maaJlikuvioihin ja fil
miin voidaan laite soveltaa läpinä
kyvään lashlevyyn maastossa, jol
loin voidaan "ampua" oikeita 
pamssarivaunU!ja. Simula1attorit on 
keihltetty y,leensä sellaisiksi,, erttä 
mies tarvitsee vain 6-15 oiik.eata 
ohjusta aJmmuttarvaksi koruluituk
senisa aikiana. 

Koulutus aloitetaan testauksen 
kautta valituille miehille siten, että 
ensin harjoitellaan ohjausreaktioita 
seuraamalla valopisteellä erilaisia 
kuvioita. Tämän jälikeen ryhdytään 
sim ulaattoriammuntaan ampumalla 
ensin helpompia ja sitten vaikeam
pia maaleja. Välillä ammutaan 
muutama oikea ohjus ja koulutusta 
täydennetään vielä simulaattorilla. 
Täydellinen ohjusampujan koulu
tus vaatii 3-6 viikkoa ohjustyy
pistä riippuen. Harjoitwsiammunta 
oiikeilla: ohjuksilla voidaan suorit
taia oikeisiin pans.sari:via1Unuihin kun 
taisteluik:ärjen ti:lal!le 'V'aihdetaan rä
jähtämätön harjoiltuskärki. 

Tärkeimmät 
pstohjustyypit 

Toisen maailmansodan jälkeen 
rakensivat ranskalaiset ensimmäi
seksi saksalaisen esiku~an X 7:n 
tyyppisen ohjuksen SS 10, jota ryh-
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dyttiin myös valmistamaan suurissa 
sarjoissa Nord Aviation'in tehtaal
la. Ohjus on pyörivä, n 15 kg pai
nava ja kantokotelostaan ammut
tava. Sen lentonopeus on 83 m/ s, 
kaliiperi 140 mm, läpäisyky'ky n 
400 mm ja ampumaetäisyydet 500~ 
1600 m. Ohjus on ollut todellisessa 
taistelukäytössä Suezin kriisin ad.
kana sekä Algerian sodassa. Sen 
valmistus on kuitenkin jo lopetettu 
lähinnä siksi, että ohjuksen ohjat
tavuus on vaikeaa. Ohjuksen ohjai
met ovat "spoileri" tyyppiset ja 
hyrrä on sisältäpäin puhaltavalla 
ruutipanoksella ,käynnistyvä. Oh
jauslankoja on kaksi yksisäikeistä 
teräslankaa muodostaen yhden vir
tapiirin, jota myöten ,annetaan kah
dentyyppisiä signaaleja, ylös, alas 
ja oikealle, vasemmalle. 

SS 11 on saman ranskalaisen 
tehtaan hieman myöhemmin val-

mistama suurempi ohjus. Se on 
myös pyörivä, 30 kg painava, suo
raan maasitaa, ilman koteloa am
muttava. Ohjuksen a:mpumaetäi
syys on 400~3500 m. Ohjus on pai
nonsa vuoksi :lähinnä ajoneuvosta 
,tai helikopterista ammuttava. Sen 
nopeus on 170-200 m/ s kiihtyen 
lennon aikana. Ohjaussysteemi on 
saman tyyppinen ikuin SS 10:ssä 
mutta "spoilerit" eivät ole siivissä 
vaan ra:kettimoottorin kaasuvirras
sa. Näin ollen ohjatta'VUus ei ole 
riippuvainen ilmanvastuksesta ja 
ohjus soveltuukin hyvin helikopte
rista jopa lentokoneesta ammutta
vaksi. Sen taistelukärjessä on 2 
·kg:n ontelopanos, joka iläpäisee 
panssaria n 600 mm pienilläkin 
iskukulmilla sähkösytyttimensä an
siosta. Ohjus on laajassa sarjatuo
tannossa ja saavuttanut edelleen 
menekkiä useissa länsimaissa. Suu-

SS 11 
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Entac lennossa. 

ren kantaman ansiosta oh1us sovel
tuu myös rannikkopuolustuksen ja 
laivaston käyttöön. Ohjuksen oh
jauslai:tteseen voidaan liittää len
non alkuvaiheen automatisointi 
infrapunalaitteen ja pienen laski
men avulla, jolloin ohjus ohjautuu 
tähtäysviiv,alle automaattisesti. Oh
jus on hieman vaikeahko ohjata 
ja: vaatii n 15 ohjuksen koulutus
ammunnan. 

Entac on myös ranskalainen, 
armeijan kehittämä mutta Nord 
Aviation tehtaan valmistama ohjus. 
Se on kotelosta ammuttava kuten 
SS 10. Ohjus painaa 'lennossa n .12 
kg ja kotelo n 5 kg. Sen nopeus 
on 85 m/s ja ampumaetäisyys on 
400-2000 m. Ohjuksen panssarin
läpäisykY'kY on n 600 mm. Ohjus 
on vakautettu, se lähtee kotelosta 
siivet X ,asennossa mutta vakau
tuu heti lähdön jälkeen siivet + 
asentoon. Hyrrä käynnistyy veto
langan avulla ohjuksen lähtiessä 
k otelostaan. Ohijauslankoja on kak
si ja ohjausjärjestelmä siivissä ole
vine "spoilereineen" muistuttaa SS 
10:ntä. Ohjuksen virtalähteenä on 
märkäelementti, joka aktivoituu 
lähtöhetkellä. Sytytin on sähköi
nen. Ohjus on nykyisin laajassa 
sarjatuotannossa. Ohjus ei ole var
sin vaikea ohjata, mutta vaatii kou
lutus 13--15 ohjusta ,ammuttavaksi. 

Cobra on länsi-saksalainen Böl
kow-<tehtaan valmistama pieni, vain 
9,5 kg painava ohjus, joka lähtee 
suoraan maasta. Sen 1~aliiperi on 
vain 100 mm ja 1,4 kg:n ontelopa
nos läpäisee 400 mm panssaria. 
Lentonopeus on 85 m/s ja ampu
maetäisyys 400--1600 m. Se on va
kautettu pyörimätön ohjus, joka 
lentää X asennossa. Ohjaimina ovat 
siivissä "spoilerit" ja ohijauslankoja 
on yksi, jossa on ikolme johdinsäi
jettä. Sivu- ja korkeusohjauksella 
on siten !kummallakin oma, virtapii
rinsä. Ohjuksen hyrrä käynnistyy 
vetolangan avulla lähtöliikikeessä. 
Sytytin on mekaaninen. Ohjus on 
sarjatuotannossa ja on halpa ja yk
sinkertainen rakenteeltaan mutta 
verrattain vaikea ohjata. Koulutus 
vaatii vähintäin 15 ohjusta. 

Cobran ohja:uslaite. 
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Cobl'a ajoneuvoon sijoitettuna. 

Mosquito on sveitsiläinen Contra
ves-tehtaan valmistama ohjus, jon
ka alkukehittely oli Cobran kanssa 
yhteinen. Ohjus on kuitenkin suu
rempi painaen 12,2 kg, suoraan 
maasta ammuttav,a. Ampumaetäi
syys on 400-1800 m, 120 mm kalii
perisen ja 1,6 kg painavan ontelo
panoksen läpäisy on n 500 mm. 
Lentonopeus on 85 m/s. Sen hyrrä 
käynnistetään sivulta päin puhalta
valla ruutipanoksella. Ohjuksen sii
vet irroitetaan kuljetuksen ajaksi. 
Ohjaussysteemi on sama kuin Cob
ralla, ohjus lentää vakautettuna X 
asennossa, mutta ohjauslaitteessa 
on v.aimennin, joka tekee ohjuksen 
helpommaksi ohjata kuin Cobran. 
Ohjus on alkavassa sarjatuotannos
sa ja vaatii koulutuksessa n 10-15 
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ohjusta ammu'btava!ksi. Ohjausl~a 
on nelisäikeinen joten siinä on yksi 
virtapiiri varattu sytyttimen var
mistu!ksen poistamista varten. Haa.-
joitusohjuksessa voidaan tällä vir
tapiirillä laukaista kärjessä ole,va 
laskuvarjo ja siten pelastaa ohjus 
ehjänä maahan. Ohjauslaitteeseen 
voidaan lisätä lennon alkuvaiheen 
automatisointi in:fuaJpuna!laitteen ja 
pienen laskimen avulla. 

Bantam on ruotsalainen Bofors
tehtaan valmistama pyörivä ohjus, 
joka ammutaan kantokotelostaan. 
Se on pieni, painoa vain 8 kg, kote
lon painaessa n 3 kg. Sen nopeus 
on 85 m/s ja läpäisy 450 mm pie
nestä, 1 kg:n painoisesta ontefo
panoksesta huolimatta. Taåsteilukär
jessä on erittäin pienillä iskukul-

Bantam lennossa. 

milila toimiva "Rochat" tyyppi
nen sähkösyfyitin. Ampumaetäi
syys on 300-2000 m. Ohjulkses
sa on virta!lähteenä [aru.1:kiai.suhet
kellä aktivoitava mäl'käelementti, 
hyrrä käynnistyy sisältä puhalta
valla ruutipanokseUa, ohjahnina 
ovat "siipispoilerit". Sen ohjaus on 
verrattain helppoa johtuen osaksi 
siitä, että sekä ohjaussauvan asen
to, että sen kääntönopeus vaikutta
vat ohjauskomennon suuruuteen. 
Koulutus vaatii n 10 ohjusta·. Oh
jus on alkavassa sarjatuotannossa. 

Vigil:ant on ,englantilainen English 
Electric-yhtymän valmistama ohjus, 

Vigilant laukiaisuvalmiina. 

joka on myös meille hankittu tyyp
pi. Se on kotelosta ,ammuttava pyö
rivä 12 kg painava ohjus, kotelon 
painaessa n 8 kg. Ohjuksen nopeus 
on 156 m/ s ja ampumaetäisyys 
300-1400 m. Läpäisy on n 600 mm. 
Ohjus on ainoa ns nopeusohjuksella 
varustettu tyyppi. Siinä on kaksi 
hyrrää, toinen sivu- ja toinen kor
•keussuuntaa varten. Nämä ovait 
,aiheuttamassa sen, että ohjus auto
maattisesti palautuu lähtösuuntaan
sa ohjausllikkeen palattua nolla
asentoon. Ohjus oikaisee lähtövai
heessa itsensä vaa:kalentoon auto
maattisesti. Ohjaimina ovait siivissä 

Mosquito laukaisuvalmiina. 
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Vigilant'in ohj,auslaite. 

olevat siivekkeet ja virtalähteenä 
pieni ruutikaasuvirran käyttämä 
generaattori. Ohjauslankoja on yk
si, jossa on johtimet eri virtapii
reinä sekä sivu- että korjausko
mennoille. Ohjus on verrattain 
helppo ohjarta ja koulutus vaatii 
vain 6 ohjusta. 

OHJUKSET 
JALKAVXEN 
ILMATORJUNTA-ASEINA 

Lentokoneet ja helikopterit no
peasti liikkuvina pieninä maaleina 
ovat tyypillisiä ohjaama-aseiden 
maaleja. Matalalla lentäviä ja j,al
kaväkeä vastaan rynnäköiviä ko
neita torjutaan edelleenkin tehok
kaasti keveillä aktioaseilla kuten 
ittykeillä, konekivääreillä, jopa ki
vääritulellaikin. Viime aikoina on 
kuitenkin ilmestynyt keveitä ohjus
tyyppe,jä, jotka on tarkoitettu ni
menomaan jalkaväen käyttöön lähi
ilmatorjuntaa varten. 

Jalkaväen kannalta ehkä mielen
kiintoisin on amerikkalainen Con
vair-tehtaan suunnittelema yhden 
miehen käyttöinen Redeye-itohjus. 
Se on kevyen singon tapainen ase, 
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jonka ampumalaitteen pituus on n 
1,2 m ja paino maalinhakuisine 
infrapunaohjuksmeen vain n 10 kg. 
Ohjus ammutaan olalta mieluimmin 
loittonevaan koneeseen, koska se 
ohjautuu parhaiten suihkumootto
rin perälieskaa !kohden. 

Ohjuksen bo2l0okcamaisen ampu
malaitteen tähtäinkiikariin on yh
distetty infrapunakenno, joka toi
mii ilmaisimena milloin maaHna 
oleva lentokone on oikealla etäisyy
dellä ja ase suunnattuna maaliin. 
Kiikarin näkökenttään ilmestyy täl
löin merkki ja ampuja painaa lau
kaisunappia. Tällöin ohjuksen hyrrä 
käynnistyy ja ampujan on odotet-

Redeye laukaisuvalmiina. 

tava vielä n 5 sekuntia maaliin 
suunnaten. Sitten ohjus lähtee liik
kee1le ja hakeutuu maaliin ohjuk
sessa olevan infrapunaohjauslait
teen avulla. Taistelukärjessä on n 
0,5 kg räjähdysainetta ja iskusyty
tin. Rakettimoottori on kaksivai
heinen, joista lähtörakettipanos pa
laa loppuun jo putkiaikana. Ohjuk
sen loppunopeus on 2,5 Mach ja 
ampumaertäisyys 3000 m. 

Ohjuksen pääheikikoutena on, 
että maali on löydettävä paljaalla 
silmällä ja nopeaan koneeseen on 
vaikea ehtiä tähdätä. Inirarpunaoh
jautumista saattavat viedä harhaan 
nuotiot, moottoriajoneuvot jne. 
Myös sääsuhteert, kuten sade, saat
tavat haitata hakeutumista. Omat 
koneet saattavat myös olla vaarassa. 

Kaikesta huolimatta tämäntapai
nen kevyt jv:n fähitorjuntai-ase 
saattaa lähiaikoina sarjavalmistuk
seen päästyään olla varsin merkit
tävä väline i 1lma-asetta vastaan suo
jattomalle jailkaväelle. 

LOPPUSANAT 

Sähköteknillinen kehitys yhdessä 
raketti- j,a ammusalan kehityksen 
kanssa tekevät mahdolliseksi ny
kyisin käyttää myös jalkaväen pii
rissä ohjuksia. Tärkeimmät tehtä
vät niille löytyvät rpanssarintorjun
nan ja ilmatorjunnan alalta. Suur
vallat ja eräät pienemmätkin maat 
ovatkin kehittäneet ohjustyyppejä, 
joilla on jo huomattava merkitys. 
On aivan ilmeistä, että kehitys tä
män uuden aseryhmän osalta on 
ehkä vasta vauhtiin pääsemässä. 
Voimme veikata, että j.a&aväen oh
jukset käyvät yhä vieläkin var .. 
memmiksi, osumatarkemmiksi, ke
veämmiksi ja käyttäjälleen yksin-

,roertaisimmiksi. Nykyisetkin pst
ohjuikset ovat pelottavan tarkkoja 
kau'koaseita kylmäverisen ja hyvän 
koulutuksen saaneen ,ampujan oh
jaamina. Näköpiirissä on jo myös 
yksinkertaisten ja keveiden ilma
torjuntaohjusten saapuminen taiste
ilu1kenrtälle, jopa etulin1aan. 

HAKANIEMEN 
AUTO KOULU 
YKSITYIS- JA AMMATTIKURSSEJA 

Siltasaorenkatu 12 A 111 kerros Paasitalo 
Puh. 762525, iltaisin 470141 

Puolustuslaitoksen 

Vammaskosken 

Tehdas 

• 

VAMMALA 
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Ttelo
ltrjallisuuden 
suurlapaLluma 

OMA MAA 
12-osainen teos nyt valmis 

Päätoimittaja Helsingin yliopis-
ton kansleri Edwin Linkomies. 
Kirjoittajina 268 eri alojen etu-
rivin asiantuntijaa. 366 yleista

juisessa wtikkelissa monipuoli-
simmat ja tuoreimmat tiedot ny
kyisestä suomalaisesta yhteis-

kunnasta, maamme luonnosta, 
kansasta ja kulttuurista. Lisäksi 
3540 päivämuistoa, jotka paJ:aurt-

tavat mieliin historiamme rat
Jmisevia tapahtumia ja keritovat 
merkkihenkilöidenune eläniästä. 

Yhteensä 5856 kookasta 2-palstaista 
sivua, 4279 ajanmukaista ja huolel
lisesti valittua tekstilkuvaa ja 37 
moruväriliitettä. Tänä vuonna 
ilmestyvä laaja asiahakemisto jae
taan tilaajille: ilmaiseksi. Hinta 
kahtenatoista kangasselkäisenä. osa
na 228 mk, kuutena nahkaselkäi
senä kaksoisosana 252 mk. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiii 
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Maj E K Soininen 

TALVEN 
VAIKUTUS 
KIVÄÄRIJALKAVÄEN 
TAISTELUTOIMINTAAN 

JOHDANTO 

Tässä kirjoituksessa esitetään 
seikkoja, jotk.a on otettava huo
mioon lähinnä kiväärijoUikkueen ja 
~komppanian taistelutoiminnassa 
maarintamarlla t a 1 v e 11 a. 

Tailviolosuhteiden ollessa maamme 
eri osissa toisistaan poikkeavat lie
nee aluksi syytä kerrata nämä 
eroavaisuudet. 

I TALVI MAAMME ERI 
OSISSA JA SEN YLEINEN 
VAIKUTUS TAISTELU
TOIMINTAAN 

A. Talvi maamme eri osissa 

1. Lumi- ja jääsuhteet 

Pysyvä lumipeite tulee Pohjois
Suomeen (Lappiin) lokalkuun lo
pulla ja Etelä-Suomeen joulukuus
sa. Lumen maksimisyvyys on nor
maalivuosina Etelä-Suomessa 50 
cm ja Pohjois-Suomessa 70 cm. 
Lumi sulaa Etelä-Suomesta huhti
kuussa ja Pohjois-Suomesta touko
kuussa. 

Suuret järvet jäätyvät Etelä-Suo
messa joulukuun lopussa ja Poh
jois-Suomessa marraskuun alussa. 

Jääpeitteestä vapautuminen rtapah
.tuu Etelä-Suomessa toukoikuun 
alussa ja Pohjois-Suomessa noin 
kuukautta myöhemmin. 

2. Lämpötila j,a valaistussuhteet 

Kylmimmän kuun, heihnikuun, 
keskilämpö on Etelä-Suomessa -7° 
C ja Pohjois-Suomessa -13°C. 

Vuoden pimeimpänä aikana tam
milkuussa on vuorokaudesta vafoi
saa aikaa Etelä-Suomessa 6 tunrtia. 
Fohjois-Suomessa on kyseiseen ,ai
kaan kulumassa noin 50, vuoro
kauden: mittainen sydän.talven yö, 
jolloin vuorokaudesta on vain noin 
2 tuntia valoisaa hämärää. 

3. Johtopäätökset 

Yleis,esti katsottuna voidaan sa
noa, että talvi alkaa Pohjois-Suo
messa noin kuukautta aikaisemmin 
ja päättyy noin kuukautta myö
hemmin kuin Etelä-Suomessa. 

Edellä esitetyrt arvot ovat nor
maaJiarvoja, jotka saattavat huo
mattavastikin vaihdella puoleen ja 
toiseen. Niinpä lumen syvyys vuo
den runsaslumisimpa:na kuukau
tena, maaliskuussa, saattaa eri vuo
,sina, vaihdella Etelä-Suomessa 5-80 
cm:n ja Pohjois-Suomessa 30'-130 
cm:n välillä. Lämpötilan osailta on 
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todettava, että Etelä-Suomessa 
esiintyy talvikuukausien suhteelli
sen korkeista keskilämpötiloista 
huolimatta aika ajoin noin -30°C:n 
ja Pohjois-Suomessa jopa noin 
-50°C:n pakkasia. 

Talveen liittyvinä ilmiöinä on 
myös syytä ma!i.nita maan routaan
·tuminen, lehtipuiden lehtien putoa
minen sekä talven alkamiseen ja 
päättymiseen liittyvät kelirikot, 
joista etenkin kevätkelirikko Poh
jois-Suomessa aiheuttaa tiestön 
käytölle suuria vaikeuks:ia. 

B. Talven yleinen vaikutus 
taistelutoimintaan 

Talven vaikutus jonkin joukon 
taistelutoimintaan riippuu ,luonnol
lisesti suuressa määrin siitä, missä 
määrin joukko on varustettu ja 
koulutettu toimimaan ,tailviolosuh
teissa. Niinpä esimerki.Jksi paksu 
lumipeite edistää suksilla varuste
rtun, mutta rajoittaa jalan toimivan 
joukon liikkuvuutta. 

Talven yleinen vaikutus taistelu
toimintaan voidaan kiteyttää ,alfa 
olevan luettelon muotoon. 

- Lumeen syntyvät jäljet yhdes
sä puiden lehdettömyyden kanssa 
paljastavat helposti joukoin. Paksu 
lumipeite vähentää kiaiairiltulen vai
kutusta, rajoittaa panssarivaunuden 
käyttöä ja vaikeuttaa suunnistusta. 
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Rakennustoimisto 

JUHO AALTO Oy 
HELSINKI 

Tehtoonk. 10. Puhelin vaihde 10601 

Rakentaa urakalla ja laskuun 
kaikkialla maassa 

- Soiden ja vesistöjen jäätymi
nen lisää llikkumismahdoil:l:isuuksia. 

- Pakkanen, lumipyryt ja kelin 
muutokset saattavat huomattavasti
kin vaikuttaa niihm valmistautu
mattoman joukon toimintaan. 

- Vuorokauden pitkä pimeä aika 
anrtaa maihdollisuuden yllätykseen 
pääsemiselle. 

- Maan routaantuminen vaikeut
taa kaivautumista. 

Joukon menestyksellisen -toimin
nan perusedellytyksenä on, että eri
asteiset johtajat pyrkivät käyttä
mään talviolosuhteiden tarjoamia 
etuja hyväkseen ja rajoittamaan 
talven haittatekijöiden vaikutukset 
minimiinsä. 

Näitä toimenpiteitä käymme 
seuraavassa tarkastelemaan. 

II JOUKON 
TAISTELUKUNNON 
YLLÄPITÄMINEN 

A. Yleistä 

Jouklkueen johtajan ja komppa
nian päällikön on eriityisesti talvella 
kiinnitettävä huomiota joukkonsa 
taistelukunnon ylläpitämiseen. 

T,a:i:steluikunnon ylläpitämiseen 
kuuluvat tavanomaisten toimenpi
teiden lisäksi 

- rii,ttävän ,levon twrv:aiaminen, 
- pale1tumis- ja vilustumisita,-

pausten estäminen sekä eräät muut 
talven vaatimat huoltotoimenpiteet 
ja 

- marssien helpottaminen ja no
peuttaminen. 

B. Riittävän levon turvaaminen 

Riittävän levon .turvaaminen jou
kolle ta•lvelLa vaatii maijoittumistoi-

• 

menpiteiden nopeaa ja, ,tarkoituk
senmukaista valmistelua ja toteut
tamista sekä maijoitusalueiden te
hokasta suojaamista. 

1. Näkökohtia majoittumis,toimen
piteiden valmistelusta ja toteut
tamisesta 

Majoituksen ennakko v a 1-
m i s te 1 u i 11 a on vielä tärkeämpi 
merkitys talvella kuin kesällä. 
Komppanian päällikön on lähetet
tävä tulev,alle majoitusa'1uee11e tie
dustelua ja vailrnisteluja vart.en 
majoittajaosasto, ellei tätä ole jär
jestei!Jty pataljoonajohtoisesti. Joh
tamistoimenpitein on huolehdittava 
siitä, että majoitusvälineet (teltat ja 
kamiinat) ovat paikalla silloin, kun 
joukkueet saapuvat majoitusailueil
leen. 

Joukkueen tai komppanian s i i r -
tyessä tiesrtön ul'kopuo-
1 e 11 e on majoitusvälineet ·kulje
tettava mukarna hevosajoneuvoissa 
tai ahkioissa. Koukkauksissa tms, 
missä mukana 'kuljetettavien väli
neiden ja tarvikikeiden määrä on 
rajoitettu, on varattiaNa mukaan 
telttoja ja kaminortai ainalkin yksi 
joukkuetta kohti, jotta 'lepovuoros
sa oleville voitaisiin järjestää vält
tämätön lepo. Sodistamme ja myös 
rauhanaikaisista tailvisotaha,rj oi tuk
sisrta on löydettävissä esimerkkejä 
siitä, miten tavoitteeseensa. päässyt 
koukannut jou~ko on jouduttu ve
tämään ,takiaisin tehtävän ollessa 
vielä kesken magoitusvälineiden 
puuttumisen .takia. 

Telttojen purkamista 
ylettömän paljon ennen tulevan toi
minnan alkamista on vältettävä. 
Toisaalta on pidettävä mielessä eri
tyisesti tottumattoman joukon olles
sa kyseessä, että majoituksen pur-

6 - Jalkaväen Vuosikirja 

kamiseen ja ryhmittym.iseen lli'k
keellelähtöä varten pimeässä kuluu 
huomattavasti enemmän a!i'kaa., mi
tä rauhanaikaisessa harjoittelussa 
saavutetut ihanneaj at edellyttäisi
vät. 

Jouduttaessa majoi1ltumaan tai
vasalle i 1 m a n te 1 tit o j a, on ra
kennettava tilapäisiä majoitussue>
jia, kuten laiavuja ja lumeen kover
rettavia poteroita. 

Majoittumiseen liittyviä s a I a a -
m i s - ja h a r h a u U a rp. i s t o i -
me n pirteitä käsitellään III lu
vussa. 

2. Näkökohtia majoituksen 
suojaamisesta 

Majoituksen suojaaminen on Jar
jestettävä heti majoitusailueeihle saa
vuttua. Pienenikin vihollispartion 
yllättävä toiminta saalbtaa erityisesti 
pimeällä aiheuttaa sekaannusta ja 
hidastuttaa jookon majoitusvalmis
teluja. 

Kesällä noudatettavasta menette
lystä poiketen sijoitetaan majoituk
sen suojaamisen ,edellyttämiä kiin
teitä vartiopaik!koja vain teiden ja 
ma1oitusalueelle johtavien latujen 
suwntiin. Näiden välistä maastoa 
valvovat erityisillä valvonrtaladuilla 
lii!kkuvat partiot, jotka ensi sijassa 
pifäväit sihnällä, e.ttei vihollinen 

Ku;:.~~o~:~ö~JA 
valmistaa nopeasti ja 
asiantuntemuksella 

Autr~ SÄVYLAATTA Oy 
Helsin-ki, Lönnrotinkatu 32 D, puh. 59977 
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Esimerkki komppanian majoituksen ja lähipuolustuksen 
järjestelystä. 

paase huomaamatita ylittämään nii
den hiihtämiä latuja. 

On syytä pitää mielessä, että 
tehokas tiedustelu on talveHakin 
useassa tapauksessa paras suojaa
mistapa. 

C. Paleltumis- ja vilus.tumis
tapausten estäminen ja eräät 
muut talven vaatimat 
huoltotoimenpiteet 

1. Paleltumis- ja vilustumis
tapausten estäminen 

Erityisen altis paleltumiselle tai 
vilustumiselle on paikallaan oleva 
tai väsynyt ja hiestynyt joukko. 
Tämän vuoksi on johtajien kovalla 
paikkasella 

82 

- vältettävä tarpeettomien odo
,tusaikojen muodostumista joukolle, 

- huolehdittava, että vartiomi€
hiä vaihdetaan tarpeelksi usein ja 
että vartiopaikoilla ei seista liikku
matta, 

- valvottava, että ennen mars
sille lähtöä vähennetään vaatetusta, 
va:littava marssitaukopaii.koiksi tuu
lensuojaisia maasitoinikohtia ja todet
tava, että tauoilla pysytään liik
keessä, 

- varmistauduttaiva moottorikul
jetu'ksissa joukon lämpimänä pysy
misestä riittävän pu:keu:tumisen, 
mottori,a(ioneuvoihin sijoitettujen 
lämmi:kekerrosten ja peitteiden sekä 
joukon aika ajoin tapahtuvan mars
sitJtamisen avulla, 

- järjestettävä mahdollisten pa
leltumien tarkkailu nopealll ensi
avun mahdollistamiseksi sekä 

- määrättävä telttoja pystytetfä
väksi lyhyempääkin aikaa (paria 
tuntiakin) varten silloin, kun se on 
varusteiden kuivattamiseksi tar
peen. 

Johtajien on lisäksi pidettävä 
mielessä mm seuraavait paleltumis
ja vi:lustumistapauksia estävät huol
totoimenpiteet. 

- Baleltumise1le alttiit kehon 
osat on suojattava paikkas:voiteella. 

- Pakkassäällä on jalkineiden 
liiallista rasvaamista vältettävä. Sa
nomalehtipaperike•rros suojaa tehok
kaasti jalkoja palelrtumise1ta. Sano
malehteä voi käyttää vaatteiden 
välissä muidell!kin kehon osien suo
jana. 

- Kuumaa juomaa on syytä 
jalkaa erityisesti kuljetusten aikana, 
marssitauoilla, vartion vaihdon yh
teydessä ja potilaiden evakuoin
nissa. 

- Haavoittuneiden lämpimänä 
pitämiseksi ovat tarpeen peitehuo
vat sekä lämmikeikerrokselila varus
tetut ahkiot. 

- Jokaisella erillään olevalla eli
melJä on oltava ainakin yksi kirves 
mukanaan. 

Paleltumavamman e ns i apu on 
aloitettarva heti sen tultua havai
·tuksi. Varovasti hieromalla ja lii
kuttamalla paleltunurtta paikkaa 
koetetaan saada verenkierto elpy
mään. Paleltumaia ei saa hieroa 
lumella tai muuten hankaamalla 
vioitta,a. Mikäli tilanne sen saJlii, on 
pa:1eltunut v1etävä lämpimään suo
jaan. PaJeltunutta jäsenitä ei s,a,a 
lämmittää avonaisen tulen ääressä 
eikä kuumassa vedessä. Värin ja 

tunnon palattua asetetaan paleltu
makohdan suojaksi sidos. 

2. Eräät muut talven vaatimat 
huoltotoimenpiteet 

A s e e t on säilyitettävä lumelta 
suojattuina k,atetuissa poteroissa. 
Potero ei saa olla niin lähellä maja
paikan ovi:aukkoa, että tätä avat
taessa ulos tulvahtava höyry ufoit
tuu aseisiin saakka. Jos aseet on 
tuotava sisälle, on qe hikoilun jäl
keen huolellisesti kuivattava, jotta 
ne eivät ulos vietyinä · jäätyisi. On 
käytettävä pakkasenkestävää ase
öljyä ja öljyttävä aseen liikkuvat 
osat vain hyvin ohuesti. 

S u ks e t ja ah k i o t on suojat
tarva vihollisen tulelt.a kaivamalla 
niirJle lumeen tai maahan poterot. 

ONKO KAMERANNE 

HUOLTOA VAILLA? 

Meidän 25 vuoden •kokemus, ammatti
taito ja ajanmukaiset tarkistuslaitteet 
takaavat Teille hyvän kuvaustuloksen. 

Agfa 
Kodak 
Rollei 
Zeiss lkon 
Hasselblad 

Voigtländer 
Yashica 
Prontor 
Compur 
VEB 

Kamerat, 8 mm filmikamerat, Valo
tusmittarit, Salamalaitteet, Projektorit. 

Tehtaiden hyväksymä korjaamo. 

KAMERAHUOLTO 
HELSINKI 

Kaisaniemenkatu 4 - puh. 663 644 
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Hevospotero. 

He v o n en kestää pakkasta mel
ko hyvin, mutta kärsii tuulesta ja 
kosteudesta. Marssitauoilla tms on 
hevoset sijoitettava loimitettuin,a 
tuuleI11SUOj•aiseen paikkaan ja pyriit
tävä juottamaan. Vettä ei tällöin 
kuitenkaan saa antaa liiaksi. Ka
•toksia on pystytettävä aina, kun 
hevoset joutuvart pitkähkön ajan 
majalilemaain paikoillaan. Tilanteen 
vaatiessa r,akennetaan hevoS!ille sir
paleilta suojaavart poterot. 

D. Marssien helpottaminen 
ja nopeuttaminen 

Joukon hiihtomarsseja helpottavat 
ja nopeuttaivat laduntmninen ja 
hinaushiihto. 

1. Laduntaminen 

Latuosaston tehtävänä on 
avata sHle määrätyllä pääpiirtei
sellä reitillä käsketty määrä latuja 
ja kolmilatuja sekä huolehtia tavoi
t ealueen suojaamisesta sekä tarpeen 
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vaatiessa myös majoi:tusvalmiste
luista. 

Latuosastoksi asetetaan joukkue 
usein pataljoonajohtoisesti. Joudut
taessa ,avaamaan lartuja syvässä ja 
pehmeässä lumessa sekä htliOIIlolla 
kelillä joukkuetta voidaan vahven
taa. Latuosasto 'lähetetään liikkeelle 
niin aikaisin, että se on tavoitteessa 
ennen jäljessä saapuvaa marssiosas
toa. Lartuosasto hiihtää yleensä va
rustus kevennettynä. 

Latujen y k s i t y i s ko h ta i -
sessa suunt ,aamisessa on 
lartuosaiston johtajffil pidettävä mie
lessä mm seuraavat seikat. 

- Jyrkkää, kivikkoista, tiheän 
a1akasvi11isu uden peittämää tai ve
siperäistä maastoa on väl•tettävä. 

- Jouduttaessa menemään jäälle 
on sen kantavuus j,a, heikot kohdat 
tutkittava. 

- Baiikoissa, missä vesi saattaa 
nousta ladulle, on Laitujen luku
määrää lisättävä viuhkiaiutumalla. 
Samoin on viuhkauduttava ylä- ja 
a1amäissä sekä o~ia ylitetfäessä, 

Joissa paikoissa muuten saattaisi 
syntyä tungosta. 

- Epäselvissä kohdissa on ladut 
huolellisesti merkittävä. 

Tilanteissa, joissa latuosastoa ei 
voida asettaa on komppanian avat
tava kärkijoukkuetta vaihtaen itsel
leen ladut. 

Talvella voidaan avata r e k i -
p o 1 k u siten, että tätä varten muo
dostettu osasto tiedustelee ja raivaa 
uran, poljetutJtaa hevosilla sen tii
viiksi, ajaa siihen raiteet sekä 
tasoittaa sen. Rekipolulle ·ensimmäi
seksi suunna1ttavien hevosten reet 
ovat kevyesti kuorm.aittuj a. 

Latujen ja po,lkujen a'Vaamiseen 
liittyviä s a 1 a a m i s - ja h a r -
haut ta misrtoimenpi teitä 
käsitellään III luvussa. 

2. Hinaushiihto 

Hi:naushiihto tulee kyseeseen va
loisana aikana auratuilla ja hiekoit
tamattomilla teillä sekä jäällä. Edul
lisissa oloissa voidaan moottoriajo
neuvon perään ·kiinnitettyjen köy
sien avulla hinata joukkueen suu
ruin1en osasto. Marssi.nopeus on 
noin 15 km/ t ja päivärtaipaleen 
pituus yhden päivän marssilla noin 
100 km. Komppanian puittei,ssa on 
moottoriajoneuvojen etäisyys 150~ 
200 m. Hinaushiihdon: onnistumi
nen edellyttää joukon (autonkul
jettajat mu'kaain luettuina) valmen
tavaa hatjoi1:Jtelua. 

Hinaus tapahtuu kaihta, joskus 
vain yhtä köyttä käyttäen. Hinaus
erän johtaja asettuu viimeiseksL 
Yksi lavalla olevista miehistä mää
rätään pitämään koputuksin yh
teyttä auton.kuljettajaan ja anta
maan tarvittaessa sovittuja merk
kejä hinattavaille jou~olle. Kanta-

mukset sijoitetaan. rmkäli mahdol
lista moottoria:joneuvoon. Moottori
,ajoneuvot pysäytetään aiinaJkin noin 
kerran tunnissa, jotta hirnaJtJtavien 
paikkoja voitaisiin vaihtaa rasitus
ten tasaamiseksi. 

111 JOUKON PALJASTUMIS
MAHDOLLISUUKSIEN 
LISÄÄNTYMISEN 
ASETTAMAT 
VAATIMUKSET 

A. Yleistä 

Joukon paljastumismahdollisuuk
sien ·talvella lisääntyessä on salaa
minen tärkeää. Harhautitamistoi
menpiteet saattavat talviolosuhteissa 
olla varsin tuloksellisia, mutta nii
hin saavat joukkue ja komppania 
irtsenäisesti ryhtyä vain toimiessaan 
erillään - muu11oin vain ylemmän 
johtoportaan käskystä. 

B. Näkökohtia salaamisesta 

Salaamiseen kuuluvat tavan
omaisten toimenpiteiden lisäksi 

- joukon ja sen kailus.ton naa
mioiminen, 

- jälki.en syntymisen välttämi
nen j,a kulku-urien maastouttami
nen sekä 

- muiden paljas:tavien kohteiden 
maastouttaminen. 

1. Joukon ja sen kaluston 
naamioiminen 

Joukon ja sen kaluston naamioi
minen valkoiseen toimintaympäris
töön sulautuvaksi on eriis talven 
saapumiseen liittyviä perustoimen
piiteitä. Vaikkakin osa alla ilmene
vistä naamioimistoimenpiteistä on 
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sellaiis.ia, että niistä antaa jouk
kueelle ja komppan:iaille käskyn 
ylempi johtoporras, lienee niiden 
koottu esittäminen paikallaan. 

Talvella käytetään lumipukua, 
mutta toimittaessa metsässä, jossa 
puut ovat lumettomia, mutta maas
sa on lunta, on edullista käyttää 
vain lumipuvun housuja. Likaantu
misen välttämiseksi ei lumipukuja 
käytetä sisällä majapaikassa, ellei 
taisteluvalmius toisin vaadi. 

Kypärä, ase ja suikset maalataan 
himmeäpintaisel1a maalilla valkoi
siksi. Voimalkkaasti kuumenevia 
aseen osia ei •kuitenkaan ma•a!lata. 
Ase voidaan myös joissakin tapauk
sissa naamioida kietomaJla valkoi
nen n,aamiokangassuikale sen ym
päri. 

Hevosen päällä pidetään lumi
vaippaa tai valkoista lointa. Reki 
pyritään maalaama.an vafäoiseksi. 
Sekä ,tyhjän ,että kuormaitun reen 
päällä on oltava siniharmain ku
v10mnein varustettu valkoinen 
•kuorman peite. 

2. Jälkien syntymisen välttäminen 
ja 1kulku-urien maastouttaminen 

Huolimatta ta!lvipäivän lyhyestä 
valoisasta ajasta pystyvät vihollis
lellltäjät lumeen syntyneiden jälkien 
perusteeUa löytämän joukon ja pää
semaan perille sen toiminnasta. 
Muina paljastavina seikkoina voivat 
olla avotuli, savu tai jyrkkä varjo. 

Näin ollen ei joukon ja sen kalus
ton naaimioimisella edellä kohdassa 
1 esitetyllä tavalla saavuteta toi
vottua tulosta, ellei mm vähetä jäl
kien syntymistä ja huolehdita kul
ku-urien maastouttamisesita. Vai
keuksia on tässä suhteessa sissiteh
tävissä toimivilla jowkoi11a ja tie-

86 

dustelupartioilla, mu1lta apukei
noina ovat pimeän aijan hyväksi
käy,ttö ja tehokas harhauttaminen. 

J o u ko n m a j o i t t u e s s a on 
johtajien mm 

- estettävä tarpeettomien polku
jen ja latujen syntyminen, 

- huolehdittava, etteivät tiet ja 
polut runsaan liikenteen ja poluille 
karisseiden olkien, harvujen tms 
takia liikaa tummene, 

- suunnattava polut mahdolli
suksien mukaan kulkemaan puiden 
oksastojen alitse, 

- pyrittävä välttämään tulien 
pitämistä tyynellä palkika&Säällä va
loisana aikana telttojen kamiinoissa 
sekä 

- sallittava avotulien käyttö 
vain vihollisen lentotoiminnan ol
lessa sään vuoksi mahdotonta tai 
joukon joutuessa majoitusvälineittä 
yöpymään taivasalla, j,olioin tulen 
kajastus on estettävä puiden suojaa
man sijoituspaikan tai rakennetta
van havusuojuksen avulla. 

L a d u n t a m i s e s s a on vältet
tävä aukeamia ja jäitä. Hiihtomars
sien salaamiseksi ne suoritetaan 
usein pimeällä. 

3. Muiden paljastavien kohteiden 
maastouttaminen 

T e 1 t a t on pyrittävä sijoitta
maan havupuumetsikköön lähelle 
tiheässä olevia suuria ja tuuheita 
puita. Parhaita pai.lill{.oja ovat kuu
sikkoiset notkot. Teltta naamioi
daan käy;ttäen va:l!koista kangasta 
tai paperia, lumipuvun housuja ja 
takkeja, naamioverkkoa taikka lu
mella peitettyä katosta. 

Vaikeasti naamioitavien sivutei
den syntymistä vähennetään pysä
köimällä moottoriajoneuvo 

a,iv.ain tien välittömään läheisyyteen 
luotuun :ajoneuvon mittaiseen pis
tokkeeseen, joka naamioidaan val
koisella naamiokankaalla tai tii
viillä naamiover'kolla. 

P o t e r o naamioidaan peittä.mäillä 
~aivettu maa lumella ja pingoitta
ma1la poteron päälle esim lumipu
vun takki. 

Raivausten ja harv en -
n u s te n yhteydessä syntyneisiin 
puiden kaatumisjälkiin sekä hak
kaajien jäljille pystytetään laitvuk
sia. 

C. Näkökohtia 
harhauttamisesta 

Harhauttamistoimenpiteitä, joita 
jou.lill{.ue ja ikomppania voivat taJ
vella joutua suorittamaan ovait 

- harhauttavien kulku-urien 
avaaminen, 

- jä!ltkien peittäminen sekä 
- valeleirien ja -laitteiden jär-

jestäminen. 
Avattua rekipolkua tms ei ole 

päätettävä siihen paikkaan, jota 
vaI1ten se on rakeinnettu, vaan se on 
jatkettava tämän ohiitse v a 1 e p o 1 -
k u n a ja päätettävä jollekin va:le
laitrteelle. H ,a r h a u t t a v a 1 a t u 
on hlihdettävä vähintään 2 krn:n 
päähän siitä kohdasta, josta joukon 
käyttämä latu peitettynä erkanee, 
ja päättettävä tiheään metsään, 
missä sen jatkumisen selvittäminen 
on vaikeaa. 

Jälkien hävi:Uäminen 
onnistuu yleensä vain lU!mettornalla 
jäällä ja kovaksi liikennöidyllä 
tiellä. Tällöinikin on lopetettava 
sauvojen käyttö tai siirryttävä 
kokemaan kävelemään suksia kan
taen. Uuden ladun havaitsemista 
vaikeutetaan valitsemalla erkane-

mislrohdaksi. tihei!kkö, aita tai hal
kopino sekä peittämällä laikaisua 
käyttäen latu. 

V a 1 e 1 ei r i n järjestäminen tu
lee kyseeseen mm joukon toimiessa 
sissi tehtävissä. V aleleirien harhaut
tav:aa vaikutusta tehostetaan tulien 
·käytöllä. 

Johtaj~en on tärkeä muistaa, että 
- eri hairhauttamistapoja on käy

tettävä vaihdellen sekä 
- lumipyryn jälkeen on har

hauttavat polut, ladut yms kiireesti 
uusittava. 

IV ERÄIDEN TAISTELULAJIEN 
ERIKOISPIIRTEITÄ 
TALVELLA 

A. Hyökkäys 

Soiden ja vesistöjen jäätyminen 
lisää mahdollisuuksia suunnata 
hyökkäys vihollisen sivustaan tai 
selustaan. Yllätykseen pääsemistä 
helpottaa vuorokauden pitkän pi
meän ajan, kovan pakkasen ja lu
mipyryjen tehokas hyväksikäyttö. 

Hyökkäyssuuntaia valli:btaessa on 
etenkin syvän lumen aikana vältet
tävä rytehl&öjä ja jy:rtlclciä rinteitä. 
Mäillä puolustautuva vihollinen on 
pyrittävä kiertämään ja ,tuhoamaan 
sivusta tai takaapäin. 

Maasto- ja lumiolojen mukaan 
voidaan etumaiset joukkueet mää
rätä suorittamaan rynnälkikö jalan. 
Sukset noudetaan tällöin hyök
käyksen edistyttyä. Komppanian 
taemmat osat etenevät hiihtäen. 

B. Puolustus 

Puolustajalle muodostuu keskei
seksi !kysymykseksi helppokulkuis-
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ten hyökkäyssuuntien, kuten laak
sojen, aiu!keaurien selkä jäätyneiden 
vesistö- ja suojonojen sulkeminen. 

Puolustus on l u on t e e 1 t a a n 
aktiivista sisältäen pyrkimyksen 
hankkia ja säilyttää aloite. Viholli
sen mahdolliset hyökkäysurat pide
tään rteholclcaan partiotiedustelun 
alaisina, minkä lisäksi niiden var
sille sijoitetaan pimeän ja lurnipy
ryjen ajaksi kiinteiitä vartiopaik
lkoj a. Tukilkohtien ja puolustuskes
kusten välimaastoon hiihdetään 
valvontalatuja, joita käytetään vuo
rotellen sieppausva~an vähentämi
seksi. Vihollisen marssitauolla ole
via osastoja ja etenemisrivistöjä 
häiritään tuJiylläköim selkä tuote
taa.rn niille osatappio1ta . pientenkin 
osastojen häikäilemättömin iskuin. 
Kulutettu vihollinen pyritään tu
hoamaan jo puolustusaseman edes-

88 

Sotilashenkilöt! 
Valmistamme tilaus-, mitlatilau,s- ja 
numerotyönä 

PÄÄLLYSTAKKEJA 

VIRKAPUKU JA 

TURKKEJA JA 

LAKKEJA 

Virallisesti hyväksytyt mallit 

VALTION 
PUKUTEHDAS 

Hämeenlinna puhelin 21431 

sä pataljoonan reservm j,a puolus
tuskeskuksista irrotettaviiksi varat
tujen osien yhteisellä hyökkäyk
sellä. 

Pataljoonan reservinä 
olevan komppanian on pidettävä 
jatkuvasti auki vastahyökkäysla
dut, joiden on oltava merkitty myös 
pimeällä ja lumipyryssä eroittu
vilksi. 

Tukikohtien puoilustus
v a l m i s t e l u j en osalta on johta
jien pidettävä mielessä mm seu
raavaa. 

- Asemia valittaessa on etenkin 
·kevättalvella vältettävä maas,ton
kohtia, jotka lumen sulaessa jou
tuvat veden alle. 

- Routaantuneen maakerroksen 
murtamiseen on mahdollisuuksien 
muikaan käytettävä räjäytyspanok
sia. Kaivamisen ik:eskeytyessä on 
työnalainen kohta peitettävä esim 
havuilla jäätymisen estämiseksi. 

- Poterot ja tärkeämmät taiste
luhaiutaipätkäit on katettava vitsas
veiikoiJ.la ja havuilla lumellatäytrty
misen estämiseksi. 

- Esteiden ja mlinoitteiden este
arvoa on jatkuvasti. seurattava. 
Esteiden korottamiseksi on ryhdyt
tävä oma..ialoitlteisiin toimenpiteisiin 
ja miinoitteiden uusimisesta teh
tävä tarpeen vaatiessa esitys ylem
mälle johtoportaalle. 

Yhdistelmä 

Talvi vaatii johtajia kiinnittä
mään erityistä huomiota joukkonsa 
taistelukunnon ylläpitämiseen sekä 
salaamiseen ja harhauttamiseen. 

Näiden toimintojen sisähäessä 
rumsaiasti nimenomaan talvelle omi-

lllaisia piirteitä on niitä edellä 
varsin ylksity1skohtaiisestiikin käsi
telty. 

Eri taistelulajien osalta korostet
takoon 

- puolustuksen aktiivista luon
netta sekä 

- yllätykseen pyrkimistä hyök
käyksessä pimeää, kovaa pakkasta 
ja lumipyryjä hyväksi käyttäen. 

Tämän kirjoituksen puitteissa ei 
ole ollut mahdollista puuttua 
alueellisiin erikoiskysymyksiin, ku
ten taistelutoimintaan tuillturialueil
la. Mainittakoon kuitenkin johta
jien joutuvan näillä ail.ueilla varau
tumaan pitkän pimeän lisäksi mm 
kulku-urien nopeaan umpeutumi
seen, polttopuun puuttumiseen ja 

jatkuvaan tUillturituuleen. Joukon 
menestyksellinen toiminrtai tämän
kaltais>issa oloissa edellytltää jouk
kueen johtajalta ja komppanian 
päälliköltä neuvo~kuutta, henkistä 
fojuutta ja hyvää fyysistä kuntoa. 
Erityisen tärkeäksi muodostuu huo
lehtiminen jouikon taisteluhengestä. 

Käytetyt lähteet: 

- Jalkaväen taistefoohjesäännöt ja 
oppaat 

- Nuutilainen - Sairessail.o: Nyky
ajan reservin upseeri ja ali
upseeri 

- Leiviskä, I: Suomen maa1ntieto 

Huipputuloksiin tarvitaan 
taitoa, tahtoa ja 
LAPUAN patruunat 
Lapuan patruuno,iden huippulaadusta on parhaana 
todisteena niiden suosio ampvjien piirissä. Lapuan 
patruunoilla ovat suomalaiset niittäneet kunniaa suur
kilpailuissa, ja Lapuan pa'lruunoilla on kansainvälinen 
maine, sillä niitä vi·edään kymmeniin maihin. 

Valitkaa 

Tekin 

osuva 

patruuna -

Lapuan 

patruuna 

LAPUAN PATRUUNATEHDAS 
Lapua 
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AMPUMINEN ON HAUSKAA 

Tuloksellisiin suorituksiin vaaditaan myös hyviä välineitä. 

S A K 0-patruunoiden kautta maailman osakseen saama tunnustus on 
Teidänkin menestymisenne takeena. 

~· 
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JALKAVÄEN 
SÄÄTIÖ 

Kunniapuheenjohtaja, jalkaväen
kenraali E Heinrichs 

Valtuuskunta 
Puheenjohtaja kennn A E Martola 
Varapuheenjohtaja, jallmväen
tarkastaja, kenrl A Koskimaa 

Jäsenet: 
johtaja 
toimitusjohtaja 

-,,-
pankinjohtaja 
eversti 
-,,-
-,,-

johtaja 
kenraaliluutnantti 

-,,-
vuorineuvos 
majuri 
eversti 
toimitusjohtaja 
eversti 
toimitusjohtaja 

-,,-
-,,- eversti 

kenraaliluutnantti 
toimitusjohtaja 
metsänhoitaja 
eversti 
pankinjohtaja 
ylivääpeli 
everstiluutnantti 
varatuomari 
toimitusjohtaja 
johtaja 

A Ahola 
E Berner 
W Eklöf 
V Hautala 
P J Hirvelä 
J Hynninen 
B Ikonen 
P lpatti 
J Järventaus 
A Kurenmaa 
E Liljeroos 
V Lundström 
T Luukko 
E Lönnqvist 
U Matikainen 
I Nemes 
V Nikander 
V Nordgren 
A Pennanen 
0 Penttilä 
V Pentikäinen 
R Reunanen 
E J Saarinen 
K Sinkko 
J Suninen 
L Tukiainen 
K A Vakkuri 
A Virkkunen 

Hallitus 
Puheenjohtaja, eversti V Nihtilä 
Varapuheenjohtaja, eversti E Setälä 

Jäsenet: 
varatuomari 
toiminnanjohtaja 
pääsihteeri 
everstiluutnantti 

Sihteeri: 
kapteeni 

U Aaltonen 
G Lehti 
A Raassina 
S Sirkkanen 

S Annala 

Säätiön kotipaikkana on Hel
singin kaupunki ja toiminta-aluee
na valtakunnan alue. 

Säätiön osoite Et Makasiininkatu 
8 C, Helsinki 

Postisiirtotili N:o 6582 

Pankki KOP Museokatu 18 
PYP Eteläranta 10 
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oy FENNO-RADIO Ab 

Lähes neljäkymmentä vuotta on Oy 

FENNO-RADIO Ab palvellut radiolaittei-

den valmistajana Suomen kansaa. Tuo-

tantonsa korkealaatuisuuden vuoksi se 

on saavuttanut ostavan yleisön luotta-

muksen. Yhä edelleen haluaa yhtiö 

tämän luottamuksen arvoisena kehittää 

tuotteittensa laatua suomalaisen maun 

ja nykyajan vaatimusten mukaisesti. 

Laajentunut FENNO-RADIO kykenee tä-

nään kaikkeen radio- ja tv-tekniikan 

alalla. Sen valikoimassa on varaa: 

radiot, televisiot, magnetofonit, levy-

soittimet, insinööri-askartelusarjat, mat-

karadiot, pölynimurit. FENNO-RADIO 

seuraa aikaansa, se on kehittämässä 

vuosikymmenien kokemuksestaan suo-

malaista radiotekniikkaa. 

Oy FENNO-RADIO Ab 
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Kapteeni Erkki Laa tikainen 

PIIRTEITÄ 
SU01MA'LAISEN 
JAtKAVÄEN 
KEHITYKSESTÄ 

111 osa 

VENÄJÄN VALLAN ALKU
KAUSI VV 1812-1878 

Porvoon valtiopäivillä tehdyt 
Suomen sotalaitosta koskevat 
päätökset sekä niiden 
toteuttaminen 

Suomen sodassa maamme valloit
tanut Venäjän tsaari Aleksanteri 
I käski valtiopäiviemme kokoon
tua Porvooseen maaliskuun lopulla 
1809. Täällä tulisi Suomen sääty
jen keskustella niistä asioista, joita 
valloittaja myöhemmin tulisi esit
tämään, "koska Suomen suuri
ruhtinaskunta on kaikeksi ajaksi 
tullut keisarikuntaamme yhdiste
tyksi", kuten silloisen julistuksen 
sanonta oli. Valtiopäivien alkamis
aika oli sikäli merkittävä, että sota
tila yhä jatkui Ruotsi-Suomen ja 
Venäjän välillä. Samanaikaisesti, 
kun Suomen säätyjen piti vannoa 
uskollisuudenvala Venäjän tsaaril
le, jatkoivat suomalaiset rykmentit 
1sanmaansa menettäneinä mutta 
yhä sotilasvalalleen uskollisina tais
telua uskonnon ja kuninkaan puo
lesta. 

Maaliskuun 28. päivänä 1809 ta
pahtui valtiopäivien avaus. Tällöin 

luettiin Suomen säädyille tsaarin 
esitykset, jotka koskivat maan sota
laitosta, kruununverojen kantoa, 
rahalaitosta sekä Suomen hallituk
sen vastaista järjestämistä. Seuraa
vana pa1vana säädyt vannoivat 
tsaarille uskollisuuden valan ja hän 
puolestaan lupasi kunnioittaa ja 
muuttamattomina pitää Suomen 
lait ja kansalaisten oikeudet sekä 
säilyttää Suomen suuriruhtinaskun
nan olot sellaisina kuin ne olivat 
olleet Ruotsin vallan aikana ottaen 
•kuitenkin huomioon maan autono
misen aseman. 

Keisarin esitysten yksityiskoh
taista valmistelua varten asetettiin 
kaksi valiokuntaa. Silloisen sana
muodon mukaan sisälsi "Armolli
nen esitys Maan sotaväen laitok
sesta" pääasiallisesti seuraavaa: 
"Hänen Keis. Maj. noudattaen niitä 
periaatteita, joita Hän Suomen hal
lituksen suhteen on asettanut, ja 
muutoinkin vakuutettuna, että 
Kansallis-sotaväki, oikein laitettu
na, on vahvin etumuuri kunkin 
maan turvallisuudelle ja että kai
kista puolustusneuvoista tämä sen 
ohessa on vähimmin rasittavainen 
ja haitallinen asukkaille, väen kart
tumiselle ja maanviljelykselle, on 
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Armosta aikonut sen pää-asiallisim
masti säilyttää jo tunnetuilla ja 
hyväksytyillä perusteilla." Lopuksi 
Aleksanteri halusi antaa säädyille 
"sen ehdottoman vakuutuksen, että 

paitsi Kansallis-sotavä'keä ja 
linjajoukkoja, joita Hänen Keis. 
Maj. tahtoo omalla kustann1.,1ksel
laan yllä-pitää osittain vapaa-ehtoi
sia pestaamalla, osittain semmoi
sista, jotka ovat maan laki,en mu
kaan sotapalvelukseen velkapäät -
ei mikään pakollinen rekryytinotto 
eli sotaväen uloskirjoitus ole Suo
messa tapahtuva." 

Ylläolevan kysymyksen käsittely 
säädyille esittämistä varten lankesi 
R. J. Rehbinderin johtamalle 15-
jäseniselle Siviili- ja talousvalio
kunnalle. Tutkittuaan kysymystä 
päätyi valiokunnan enemmistö sii
hen lopputulokseen, että suomalai
nen sotavoima olisi tästälähtien 
tarpeetonta. Säädyille valiokunta 
esitti keisarille lähetettävän ano
muksen luonnoksen, jonka mukaan 
"Suomen maa ikuisiksi aioiksi lau
suttaisiin vapaaksi kansallis-sota
väkeä asettamasta, samoin kuin se 
nyt Hänen Majesteettinsa esityk
sestä oli väkinäisestä rekryytin
otosta vapautettu." Kysymystä kä
sitelleen valiokunnan päätöksestä 
kuvastui hyvin silloisen Suomen 
tila. Maa oli yhäti jatkuvassa sodas
sa kärsinyt tavattoman raskaita 
menetyksiä, josta syystä nyt tulisi 
kaikki voimat suunnata jälleenra
kennukseen. Venäläiset joukot sai
sivat vastata maanpuolustuksesta 
ja sisäisestä turvallisuudesta. 

Valiokunnan esitys ei saanut kui
tenkaan säätyjen kannatusta, vaan 
ne halusivat säilyttää Keisarin esi
tyksen mukaisesti kansallisen sota
väen kotimaassa "koska - kuten 
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säädyt yksimielisesti esittivät -
miehuus ja mielihalu uutterasti 
täyttämään velvollisuuksiansa esi
valtaa ja isänmaata kohtaan ovat 
aina olleet Suomalaisen kansallis
sotaväen omituisuutta." 

Näillä perusteilla ryhtyivät sää
dyt käsittelemään Aleksanterin te
kemää aloitetta. Valtiopäivien esi
tys Keisarille sisälsi pääasiassa seu
raavaa: 
- ruotujakolaitosorganisaatio py

sytetään entisellään. Kuitenkin 
säädyt pyytävät maan sodassa 
kärsimien menetysten johdosta, 
että varsinainen ruotujakoinen 
armeija sa1s1 olla hajoitettuna 
vähintään 50 vuoden ajanjak
son, 

- myöhemmin uudelleen luotavan 
Suomen armeijaan päällystöksi 
ja miehistöksi hyväksyttäisiin 
vain yksinomaan Suomen omia 
kansalaisia, "jotka sekä luonnon 
että hallitusmuodon siteillä oli
sivat puolustettavaan maahan 
kiinnitetyt" ja 
että Suomen 'kansallista sota
väkeä ei lähetettäisi ,taistele
maan maan rajojen ulkopuo
lelle. 

Heinäkuun puolivälissä 1809 
tsaari Aleksanteri hyväksyi valtio
päivien tekemän esityksen kuiten
kin siten muutettuna, että koska 
maa vapautui sotaväen ylläpitome
noista, tuli ruotujen maksaa Suo
men hallituksen valvomaan sotilas
rahastoon ns. vakanssimaksua. Tä
män veron suuruus määrättiin 1. 
8. 1810. Tällöin joutui esimerkiksi 
sotamiesruotu luovuttamaan val
tiolle vuosittain 2 2/3 tynnyriä vil
jaa ja 1 tynnyrin kauraa (1 tynnyri 
= 1,649 hl). MaaJiskuUIIl 27. pv:nä 
1810 saapui laaja keisarillinen 

manifesti, 
määritteli 
aseman. 

joka yksityiskohtaisesti 
Suomen sotalaitoksen 

Julistuksen ensimmäisessä osas
sa, joka käsitteli Suomen sotalai
tosta yleensä, keisari vahvisti sää
tyjen tekemän esityksen, jonka 
mukaan ruotujakoinen armeija saa 
olla toistaiseksi hajalla vakanssi
veroa vastaan. Varsinainen ruotu
jakolaitosorganisaatio on sensijaan 
säilytettävä. Myöhemmin maan 
vaurastumisen päästyä hyvään al
kuun on tarkoitus jälleen muodos
taa suomalaisia joukko-osastoja, 
jotka korvaisivat maassa nyt olevan 
venäläisen varusväen. 

Manifestin toinen osa määritteli 
Suomen sodan aikaisen suomalaisen 
upseeriston ja alipäällystön aseman 
suuriruhtinaskunnassa. Mikäli ky
seessä oleva henkilö oli palvellut 
värvätyissä tai ruotujakoisissa jou
koissa vähintään kahdeksan vuotta 
ja mikäli tällainen henkilö oli vielä 
lisäksi vannonut keisarille uskolli
suudenvalan, niin hän sai nauttia 
edelleen entisiä palkkaetujaan kuo
lemaansa saakka. Valtion virkoja 
täytettäessä olisivat upseerit ja ali
upseerit etuoikeutetussa asemassa. 
Uudesta virasta saataiva palkka ei 
kuitenkaan tulisi vaikuttamaan vä
hentävästi edellä esitettyyn tuloon. 

Aleksanterin huolenpito suoma
laisen upseeriston ja alipäällystön 
tulevaisuudesta oli todella syvällis
tä. Nyt on kuitenkin huomattava 
se, että valloittaja pyrki tällä toi
minnallaan paljon laajempaan pää
määrään kuin pienen suomalaisen 
ryhmän elintason kohottamiseen. 
Valloittaja tunsi nimittäin aseman
sa Suomessa aina vuoteen 1812 
saakka varsin heikoksi. Kyseisenä 
vuonna Venäjä ja Ruotsi solmivat 

sotilasliiton ja tässä yhteydessä 
Ruotsi tunnusti menettäneensä 
Suomen. Jos nyt heti sodan jälkei
senä aikana olisi täällä ollut tyyty
mätön upseerien ja aliupseerien 
ryhmä, niin sodan ajalta sekä tutut 
että tuhoisat kansan nousut sissi
toimintoineen olisivat jatkuneet 
valloittajaa vastaan. Runsaskäti
sellä huolenpidollaan Aleksanteri 
"osti" kansannousujen johtajat on
nistuneesti puolelleen. 

Ruotujakoisen armeijan hajoitta
minen toi kuitenkin mukanaan run
saasti uusia kärsimyksiä. Koska 
ruotujen ei enää tarvinnut asettaa 
sotamiestä kuninkaan käyttöön, 
niin seurasi tästä, että sotamiestilat 
joutuivat maanomistajien täydelli
seen hallintaan. Useimmissa ta
pauksissa sai sotamies perheineen 
lähteä maantielle, sillä ei heillä 
ollut varaa lunastaa torppaansa 
vähäisine viljelyksineen itselleen. 
Hallituskaan ei kyennyt ostoa lai
noittamaan. Näin joutui silloiseen 
ajanoloon nähden tyytyväinen ruo
tusotamies, joka sai itselleen ja 
perhelleen "maatilkustansa niukan 
leipäpalasen" kerjäläisen, irtolaisen 
asemaan. 

Tällä tavoin toteutettiin syvälli
nen ja monitahoisia seurauksia 
aiheuttanut muutos Suomessa. 
Maassa ei ollut enää kansallista 
armeijaa, joka jo vuosisatoja oli 
kunnia1la vastannut oman koti
maansa puolustuksesta ja ratkaise
vasti myöskin Ruotsin suurvalta
asemasta. Vieraan maan, valloitta
jan armeijan tulisi nyt vastata 
Suomen ulkoisesta ja sisäisestä 
turvallisuudesta. Oudon sotamiehen 
esiintyminen linnoituksissa, kau
pungeissa ja maaseudulla ei ole 
koskaan herättänyt, eikä tule kos-
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kaan herättämäänkään kahden val
takunnan keskinäistä luottamusta. 
Tämän tunsi silloin Suomen kansa 
ja sen tajusi myöskin -tämän maan 
valloittanut Aleksanteri. 

Suomalaisen 
sotaväen 
uudelleen 
luominen 

Porvoon valtiopäivillä pyysivät 
Suomen säädyt Aleksanterilta 
oikeutta pitää Suomen ruotuar
meija 50 vuoden ajan hajalla 
jälleenrakentamisen edistämiseksi. 
Kaukonäköinen keisari hyväksyi 
esityksen vain sikäli, että toistai
seksi armeijaa ei luotaisi uudelleen. 
Näin hän ei sitonut käsiään tar
peettomasti liiallisilla lupauksillaan. 
Odottamattoman nopeasti joutui 
maamme kuitenkin jälleen kansal
lisen armeijan perustamiskysymyk
sen eteen. Jo siihen aikaan niinkuin 
monesti myöhemminkin heijastui
vat nimittäin Euroopan johtavien 
suurvaltojen eturistiriidat meidän
kin kaukaiseen maahamme. Aina 
Tilsitissä 1807 tehdystä sopimuk
sesta alkaen oli Aleksanterilla ja 
Napoleonilla ollut keskenään suu
ria vaikeuksia. Tutkittaessa Alek
santerin toimenpiteitä voidaan hel
posti todeta, että hän aloitti jo 
vuonna 1810 pontevat sotavalmiste
lut Ranskan johtoaseman murskaa
miseksi. Tähän seikkaan kytkeytyi 
oleellisesti myös Suomen kansalli
sen sotaväen uudelleen luominen, 
sillä Aleksanteri tiesi jo etukäteen 
minkälaisen vihollisen kanssa hän 
joutuu tekemisiin sekä myöskin 
sen, että taistelussa ei milloinkaan 
ole liikaa joukkoja mukana. 
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Haminan rauhamsopimwksen pe
rusteella tuli Ruotsi-Suomen kan
salaisten valita kotimaakseen joko 
Ruotsi tai Suomen suuriruhtinas
kunta. Tämän johdosta saapui ta
kaisin isänmaahansa mm Kustaa 
Mauri Armfelt. Saavuttuaan Suo
meen ei tämä tarmokas mies voi
nut jäädä toimettomaksi. Koska 
Suomi oli korotettu "kansakunnak
si kansakuntien joukkoon" ja koska 
jokaisen itsenäisen kansakunnan 
tunnusmerkkinä ovat mm kansalli
set puolustusvoimat, niin tämän 
kysymyksen ratkaisemisesta muo
dostuikin Armfeltin toiminnan pää
määrä. 

Kuten edellä on jo käynyt ilmi, 
ei Suomen kansa tuntenut luotta
musta maassa olevaa venäläistä 
sotaväkeä kohtaan. Kaikki toivoi
vat tämän korvaamista kansallisella 
sotaiväellä. Sotaväen perustaminen 
edellytti kuitenkin rahaa ja sen 
saamiseksi toteutettiin koko maassa 
vapaaehtoinen rahankeräys oman 
,armeijan luomiseksi. Kun Suo
men kenraalikuvernööri esitti ke
sällä 1812 suunnitelman Aleksante
rille, niin hän heti hyväksyi sen. 
Keisari ilmaisi vielä mielihyvänsä 
siitä, että Suomi haluaa omin voi
min puolustaa maataan, silloin kun 
Venäjä ponnistaa voimansa äärim
milleen Napoleonin Moskovaan 
suuntautuvan operaation torjumi
seksi. Tällä tavoin keisarille tar
joutui tilaisuus irroittaa Suomessa 
olevat voimansa painopistesuun
nalle. Keräykselle an1loi myös osal
taan vauhtia se, että sodan jälkeen 
irtolaisten lukumäärä oli suuresti 
kasvanut. Tästä oli taas seurauk
sena, että kansan moraalinen taso 
laski huimasti. Juoppous, tappelut, 
tapot ja ryöstöt olivat jokapäiväisiä 

ilmiöitä. Kansa toivoi anneijan 
perustamisen tuovan parannusta 
asiaan, sillä vanhan väenottolain 
mukaan irtolaiset, loiset ja rengit, 
joilla ei ollut vuoden työsopimusta, 
ensimmäisinä joutuisivat armeijaan, 
joka taas puolestaan tekisi heistä 
kunnon kansalaisia. 

Syyskuun 16. pv:nä 1812 saapui 
Suomen kenraalikuvernöörin sijai
selle Armfeltille suomalais-kansalli
sen anneijan perustamista koskeva 
Aleksanterin allekirjoittama keisa
rillinen julistus, jossa oli mm seu
raavaa: 

1. Suomen suuriruhtinaskunnan 
sotaväki muodostetaan aluksi 
kolmeksi 2-pataljoonaiseksi jää
kärirykmentiksi. Pataljoonan 
vahvuudeksi tulee 600 miestä. 
Rykmenttien miehistö värvä
tään samoilla perusteilla kuin 
ennen sotaa Savon Rykmentin 
Jääkäri Joukko oli muodos
tettu. 

2. Perustettavia joukkoja tullaan 
käyttämään Suomen puolustuk
sen lisäksi ainoastaan Venäjän 
rannikon puolustamiseen Itä
meren piirissä. 

3. Kenraalikuvernööri nimittää 
upseerit virkoihin ja heidät 
kaikki alistetaan armeijan yli
tarkastajan alaisuuteen. 

4. Vanhat Ruotsin vallan aikaiset 
sotalait saatetaan jälleen voi
maan. 

5. Harjoituskokousten ja sodan 
aikana valtio korvaa ruoasta 
aiheutuvat menot upsereille ja 
alipäällystölle. 

6. Pestausrahaa maksetaan mie
helle 60 ruplaa 6 vuoden palve
lusajasta ja puolet tästä kol
men vuoden sopimuksen teke
ville miehille. Sodan ja harjoi-

7 - Jalkaväen Vuosikirja 

tuskokousten aikana maksetaan 
miehille erityistä muonarahaa. 

7. Jokainen palvelukseen pestattu 
jääkäri perheineen vapautetaan 
kruununverdjen maksusta. 

8. Maaherrojen tulee aloittaa mah
dollisimman nopeasti värväys
valmistelut. Heidän tulee myös 
vakuuttua siitä, että värväys ei 
sisällä mitään pakkokeinoja, 
vaan sen tulee tapahtua maan 
voimassa olevien lakien mukai
sesti. Joukko-osastojen upsee
risto tulee suorittamaan var
sinaisen miesten valinnan. 

9. Heti kun 50 miestä komppaniaa· 
tai 200 miestä pataljoonaa kohti 
on saatu kokoon, tulee sotaväen 
tarkastajan perusteellisesti tut
kia pestattu miehistö. Tämän 
jäl:keen suoritetaan miehistölle 
pestausraha sekä kolmannes 
vuosi palkasta. 

10. Perustettavien rykmenttien kou
lutusaika on yksi kuukausi 
vuodessa rauhanaikana. 

11. Joukkojen vaatetuksen hankkii 
ja kustantaa Suomen hallitus. 

12. Suomen hallitus oikeutetaan 
ostamaan joukoille tulevan 
aseistuksen Venäjän hallituk
selta. 

13. Muut perustamiseen "liittyvät 
kysymykset ratkaisee Suomen 
kenrraali'kuvernööri. 

Samana päivänä kun. edellä oleva 
manifesti julkaistiin, ilmestyi myös 
jääkärirykmenttien palkkatauluk
ko, joka määritteli vuosipalkan 
suuruuden. Ruistynnyreiden luku
määrä ilmensi asianomaisen henki
lön viran vastuunalaisuutta. Tässä 
muutamia poimintoja luettelosta 
- rykmentin komen-

taja, eversti tai 
everstiluutnantti . 2•50 tynnyriä 
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- pataljoonan ko-
mentaja, majuri . 150 tyI11I1:yriä 

- komppanianpääl-
likkö, kapteeni .. 

- alikapteeni ..... . 
- luutnantti 
- vääpeli ........ . 
- kersantti ...... . 
- :komppanian lähet-

ti, aseseppä ja 

75 
50 
40 
15 
15 

~,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-

puuseppä . . . . . . . 12 -,,
- korpraali, torven-

soittaj a . . . . . . . . . 4 -,,-
- jääkäri . . . . . . . . . 1,5 -,,-

Ylläolevien julistusten perusteel
la tuli nyt Suomen hallituksen ja 
erityisesti sen alaisen kenraali
majuri A. F. Palmfeltin johtaman 
Sota-asiaintoimituskunnan ryhtyä 
luomaan Suomen armeijaa. Tehtävä 
oli varsin monitahoinen ja tästä 
annettu käsky, jos nyt ajatellaan 
armeijan perustamista, kovin pää
piirteinen. Suunnitelman suurin 
heikkous piili siinä, että se rahalli
sesti rakentui vapaaehtoiseen ke
räykseen, jonka lopputulos jäi suh
teellisen vaatimattomaksi. Kansan 
hyvästä tahdosta huolimatta ei 
saatu kokoon tarpeeksi rahaa. Tä
mäkin oli varsin ymmärrettävää, 
sillä sodan haavat olivat vielä auki, 
teollisuutta ei ollut, ulkomaan
kauppa oli pysähdyksissä kuului
san mannermaasulkemuksen takia 
ja vuosina 1810, 1812-1814 kohtasi 
maatalouttamme täydellinen kato. 
Pestausrahan maksamiseen ja ehkä 
yhden rykmentin osittaiseen varus
tamiseen varat juuri ja juuri saat
taisivat riittää. Muista menoista 
tulisi hallitu'ksen sitten vastata. Yli
voimaisilta näyttävistä vaikeuksista 
huolimatta oli maassamme kuiten
kin miehiä, kuten Armfelt, Rehbin
der, Reuterskjöld, Palmfelt sekä 
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Stjernvall, jotka vastasivat siitä, 
että suomalaisten jalkaväkijoukko
jen historia ei loppuisi. 

Joukkojen 
pestaus 

Heti värväyksen alkaessa voitiin 
todeta, että sekä joukkojen värväys 
Viipurin läänfasä että myös siellä 
perustettavan rykmentin luonne tu
lisivat poikkeamaan varsin jyrkästi 
vasrta:aivasta ensimmäisessä ja toises
sa jääkäri,ryikmentissä. Viipurin lää
mssa (Vanhassa Suomessa) oli 
edelleen huolimaitta siitä, että se 
1812 juhlallisesti liitettiin muuhun 
Suomeen, voimassa laillinen väen
otto-oikeus. Tällä perusteella sel
viytyi Keisarillisen Viipurin Jääkä
rirykmentin komentaja everstiluut
nantti C. Stjernvall pestausvaihees
ta varsin nopeasti. Hänen työtään 
helpotti myös oleellisesti se, että 
rykmentin komentajan viran lisäk
si hän oli Viipurinläänin maaherra. 
Hänen antamiensa käskyjen perus
teella kunnat huolehtivat rekryyt
tien lähettämisestä rykmenttiin. 
Marraskuun 1. pv:nä olikin ryk
mentti jo koossa ja silloin alkoi 
siellä normaali palvelus. Värväys 
onnistui lukumääräisesti niin hyvin 
että ainoastaan 8-0 numeroa jäi 
suunnitellusta kokonaisvahvuudes
ta puuttumaan. 

Tämän rykmentin luonne tuli 
eroamaan sikäli merkittävä~ti muis
ta perustettavista rykmenteistä, 
että se oli jatkuvasti koossa kasar
meihin majoitettuna. Sensijaan 
muut rykmentit tulisivat olemaan 
koossa vuosittain korkeintaan kuu
kauden. Muun osan vuotta saisivat 
jääkärit elää siviilimiehinä kotiseu
dullaan. Tämä tieto levisi aikanaan 

myös Viipurin Jääkärirykmenttiin 
ja siitä aiheutui jatkuvaa napinoin
tia - eikä syyttä. 

Varsinais-Suomessa, Uudellamaal
la, Hämeessä ja Savossa pääsi vär
väys alkuun vasta marraskuun 
alussa, siis vasta silloin kun Viipu
rissa oli rykmentti jo koossa. Vär
väysvalmisteluihin kulunut pitkä 
aika johtui pääasiassa siitä, että 
tieto pestauksesta oli levitettävä 
lähinnä suusanallisesti kansan kes
kuuteen. Kirkossa papit lukivat 
seurakunnalle ja markkinoilla maa
herran lähetit selvittivät kansal
le armeijan perustamisjulistusta. 
Aivan erityisesti Savossa valmiste
lut mu()(}ostuivat vaikeiksi, sillä 
nykyisen Kuopion- ja Mikkelinlää
nin alueella oli väentiheys siihen 
aikaan noin 1,7 henkeä km2. Lii
kenneyhteydet olivat tietysti samaa 
luokkaa. Pohjanmaalle ei värväystä 
vielä tässä vaiheessa ulotettu, 
koska maakunta oli sodassa kärsi
nyt eniten ja erityisesti siitä syys
tä että pohjalaisilla oli ikivanha 
oikeus itse omin neuvoin puolustaa 
maakuntaansa. 

Pian keisarin julistuksen jälkeen 
ilmoitti Suomen hallitus maaher
roille Armeijan ylitarkastajan ken
raalimajuri Palmfeltin (hänen vi
rassaan yhtyivät nykyaikaisen kä
siityksen mukaan puolustusministe
rin, puolustusvoimien komentajan 
s~kä koulutuspäällikön tehtävät) 
~sityksestä, että värväyksen tulisi 
pohjautua 7. 4. 1802 annettuun 
lakiin. Tämän väenottolain sisältö 
antanee osaltaan erinomaisen ku
van sitä aineksesta, josta silloinen 
armeijamme rkoostui ja josta riip
puisi tämän maan koskemattomuu-: 
den säilyminen. Lain mukaan tuli 
viranomaisten "mitä suurimmalla 

uutteruudella" etsiä irtolaisia, työt
tömiä ulkolaisia kisällejä, kolme 
kertaa juopottelusta rangaistuja 
ulkolaisia kisällejä, yliloikkareita, 
värväysaikansa loppuun palvelleita 
entisiä sotilaita, veronmaksunsa 
laiminlyöneitä kauppiaita jne. Edel
lä esitetyn luonteisen aineksen et
sintä oli siitä syystä varsin ponte
vaa, että he olivat tavallaan ase
velvollisia ja näin ollen heille ei 
tarvitsisi maksaa pestausrahaa. He 
olivat ns "ilmaisia-miehiä." 

Itse pestaustilaisuudessa kuului 
vastuu miesaineksen kokoamisesta 
määrätylle paikalle maaherralle · ja 
tämän jälkeen asianomainen ryk
mentti valitsi sopivat miehet itsel
leen. Rykmentin edustaja1ksi saatet
tiin pyytää myös jokin kyseisellä 
paikkakunnalla asuva eläkkeellä 
oleva esiupseeri. Tulevien rekryyt
tien tarkastus ei ollut millään muo
toa turhan tarkkaa. Lääkäriä ei 
tavattu ainoassakaan pestaustilai
suudessa. Tärkeimpinä vaatimuksi
na jääkäriksi pääsemiselle olikin 
vain, että ikä oli 17-40 vuotta ja 
että kyseessä oleva henkilö ei ollut 
suoranainen rikollinen. Tilaisu udes
sa läsnä ollut kunnan edustaja, 
paikkakuntalaiset hyvin tunteva, 
vastasi lähinnä jäl~mäisestä vaa
timuksesta. Aluksi koetettiin so
veltaa myös käytäntöön Ruotsi
Suomen armeijassa voimassa ollut
ta sotamiehelle asetettavaa pituus
vaatimusta. Tämän mukaan hyväk
syttävän miehen olisi pitänyt olla 
vähintään 11 korttelia ja 3 tuumaa 
(170,5 sm) pitkä. Ajatuksen luo
vuttiin kuitenkin pian, sillä tähän 
aikaan oli esim Uudellamaalla mie
hen keskipituus vain 168,8 sm. 
Ennen sotaa suomalaisissa joukois
sa muutettiin' värväystilaisuudessa 
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miehen nimi "hienommaksi" ja so
tilaallisemmaksi. Tällöinhän syntyi
vät Pakarinen-Parck, Rantalainen
Strand, Natunen-Natt jne. Nyt täl
laista nimenvaihtoa ei enää esiin
tynyt muutamaa harvaa poikkeusta 
lukuunottamatta. Ilmeisesti tähän 
oli syynä se, että suurin osa vär
vätyistä oli entisiä Suomen sodan 
sotureita. Alipäällystö uusissa jou
koissa koostui heistä yksinomaan. 

Passevolanssisopimukseen perus
tuvaa värväystä sovellettiin tällä 
kertaa hyvin vähän armeijaa luo
taessa. Tällainen värväys perustui 
aikanaan siihen, että yksikön pääl
likkö teki valtion kanssa sopimuk
sen, jossa hän lupasi tiettyä raha
summaa vastaan pestata ja varus
taa esim komppanian. Vaikuttavim-

. . . TJEDÄT\<Ö ""'n<Å 
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pana syynä siihen, että kyseistä me
netelmää ei käytetty oli se, että 
yksiköt tällöin olisivat jääneet 
kovin paljon alle määrävahvuuden. 
Lisäksi vaatetus olisi tullut kirja
vaksi. 

Kun tietty määrä rekryyttitar
jokkaita oli saatu kokoon ja alusta
vasti tarkastetuksi saapui aikanaan 
määrätylle paikalle armeijan yli
tarkastaja, kenraalimajuri Palmfelt. 
Hän suoritti miesten 'katselmuksen 
sekä lopullisen hyväksymisen tai 
hylkäämisen. Tätä tarkastusta var
ten tuli komppanian päälliköllä olla 
mukanaan ns pestausrulla-niminen 
asiakirja. Tarjokkaat ryhmitettiin 
rivnn rullan numerojärjestyksen 
mukaisesti ja sitä seuraamalla saat
toi tarkasitaija helposti päästä selville 
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Nimi ja syntymä-Arvo N:o paikka 

Korpraali 1 Wilhelm Winqvist 
synt Hämeenlin-
nassa, ent Hä-
meenrykmentin 
korpraali 

Jääkäri 2 Henrik Ryd synt 
Hämeenläänissä 
jne 

miehistä riittävällä tarkkuudella. 
Oheinen taulukko ilmentää alku
osaa 1. Jääkärirykmentin Helsingin 
komppanian pestausrullasta. 

"Kenraalimajuri ja ylitarkastaja, 
Ruotsin Miekkaritarikunnan suur
ristin ritari, Korkeasti kunnioitettu, 
He~ Aug. Fredrik Palmfeltin 
Hämeeilllinnassa 9. 11. 1812 tapahtu
vaa tarkastusta varten laadittu 
Keisarillisen l:n Suomalaisen Jää
kärirykmentin Helsingin komppa
nian pestausrulla." 

Tämä rulla sisälsi yhteensä 46 
nimeä, joista muutama hylättiin 
hentona tai. vaivaisena. Luettelosta 
selviää myös, että näistä 46 jääkä
riksi pyrkivästä 33 oli entisiä Suo
men sodan aikaisia sotamiehiä tai 
korpraaleita. 

Tarkastuksen jälkeen hyväksytyt 
tekivät kirjallisen sitoumuksen, 
joka oli samalla kuittaus pestaus
rahasta. Näitä asiapapereita on 
jälkimaailmalle säilynyt kaksi kap
paletta, joista toinen suomennettu
na oli seuraavan sisältöinen . 

N:o 136 

Täten tunnustan vapaaehtoisesti 
ja raittiina pestautuneeni jääkä
riksi sekä sitoudun palvelemaan 
uskollisesti kuuden (6) vuoden 
ajan Keisarillisen l:n suomalaisen 

Sitou- 1 Pituus !Tarkasta-
mus- Ikä 

1 Tuu- 1 jan mer-
aika 1 Jalka kintä ma 

3 V 
1 28 V 5 10 Hyv 

1 

6v 
1 21 V 5 10 Hyv 

1 1 

Jääkäri Rykmentin Hämeenlinnan 
pataljoonan Herra Majuri ja Ritari 
Langen komppaniassa yhdeksän
toista Ruotsin taalerin pestaus
rahaa vastaan, minkä kuittaan vä
hentämättömänä vastaanottaneeni. 

Hämeenlinnassa 9. 1. 1813 
N:o 136 Johan Carlsson Lax 

23 vuotta vanha 5 jalkaa 8 tuu
maa pitkä, Janakikalan pitäjän, 
Turkhaudan Tanttalan kylästä. 

Todistavat J. R. Taube. Luutnantti 
T. A. Thuneberg. 
Lähetti. 

Pestauksen jälkeen nuori jääkäri 
sai lomatodistuksen, josta ilmeni 
että hänet oli lomautettu seuraava
na keväänä pidettävään harjoitus
kokoukseen saakka. Ennen paikalta 
poistumista miehille vielä erityises
ti korostettiin, miten jääkärin tulisi 
kotipaikallaan elää ja olla, jotta se 
koituisi kunniaksi armeijalle ja 
maalle. Jääkärin elämää tulisi hä
nen komppanianpäällikkönsä jatku
vasti valvomaan. Nyt sai jääkäri 
lähteä ensimmäiselle lomalleen tas
kussaan lomatodistu'ksen lisäksi 
pestausraha ja selässään neljän 
kuukauden palkkaa ilmentävä säk
ki, jonka sisältönä oli 15 kappaa 
rukiita. 
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Tarkasteltaessa värväystä 1. ja 2. 
Jääkärirykmentin osalta voidaan 
helposti todeta, että nämä joukot 
saivat toimia varsin vapaasti. Eri
tyisesti kiinnittää huomiota se, että 
l .Jääkärirykmentti sai värväys
alueekseen maan ydinalueen V ar
sinais-Suomen, Satakunnan, Uuden
maan ja Hämeen. Tästä johtuen 
nousi esim erään komppanian vah
vuus 240 mieheen, määrävahvuu
den ollessa 150 miestä. Tätä seik
kaa pyrittiin toisaalta selvittämään 
siten, että näin saadaan luoduksi 
t arpeellisia reservejä ja toisaalta 
taas siten, että ylivahvuuksista ei 
aiheudu valtiolle lisäkuluja, koska 
·karkuruus on vastaavasti kasvanut 
3.Jääkärirykmentissä. Varsin jous
tavaa olosuhteiden hyväksikäyttöä! 
Samanaikaisesti kun l.Jääkäriryk
mentti painiskeli runsaudenpulan 
kanssa, haravoi 2.Jääkärirykmentti 
harvaan asuttua Savoa ja jäi ko
vasti alivahvuiseksi. Tärkein tekijä 
pestauksen edes jossakin määrin 
tapahtuneelle onnistumiselle Savos
sa oli se, että jääkärit vaimoineen 
tultaisiin vapauttamaan kruunun
verojen maksusta. 

Sama epäsuhde, mikä voitiin ha
vaita miehistön pestauksessa, val
litsi myöskin upseerin virkoja ,täy
tettäessä. 2.Jääkärirykmentissä ma
juri ja viisi kapteenia saivat tyytyä 
alikapteenin virkaan (komppanian
päällikkö ilman · komppaniaa), sa
manaikaisesti kun 1. Jääkäriryk
mentissä 2 luutnanttia sai oman 
komppanian. · · 

Värväyksen lopputuloksesta ei 
ole mitään varmaa tietoa, sillä pes
tausrullista sitä ei enää saa selville. 
1. ja 2.Jääkärirykmentin osalta 
päättyi värväys 1. pv:nä kesäkuuta 
1813. Myöhemmin aloittivat joukot 

10.2 

omatoimisesti lisävärväyksen, sillä 
kuolleisuus sekä karkuruus olivat 
jokapäiväisiä ilmiöitä kaikkialla 
silloisissa armeijoissa. 

Joukkojen 
järjestelyt 
sekä 
pääpiirteiset 
vaiheet 

Pestausvaiheen päätyttyä alkoi 
joukkojen järjestely keisarillisen 
manifestin mukaisesti kolmeksi 
jääkärirykmentiksi. Kuten edellä 
on jo käynyt ilmi 3.Jääkäriryk
mentti jatkuvasti koossa olevana 
erosi muista silloisista suomalai
sista joukoista. Mitkä seikat tähän 
vastoin keisarin käskyä olevaan 
,tilaan johtivat jäänevät ainaiseksi 
täydellisesti selvittämättä. Ehkäpä 
se juontui "Vanhan Suomen" tar
peista ja tottumuksista. Sensijaan 
kahden muun rykmentin muodos
tamisessa tuli mahdollisimman suu
ressa määrin nojautua Savon Jää
:kärijoukon antamaan esikuvaan. 
Tällä perusteella sekä lisäksi ottaen 
huomioon silloiset mahdollisuu
temme ei 1. ja 2. Jääkärirykmen
tistä tullut puhtaasti värvättyä 
eikä ruotujakoista joukkoa. Uudet 
joukot voitaneen asettaa luonteen
sa puolesta edellämainittujen jouk
kojen puoliväliin. 

Talvella 1812-1813 toteutetun 
järjestelytyön tuloksena muodostui 
joukkojen kokoonpano alla olevan 
kuvan mukaiseksi. 

Suomalaisia joukkoja uudelleen 
luotaessa oli maan kenraalikuver
noorma kreivi Fabian Steinheil 
(1810-1823) . Hän oli maassa ole
vien sekä suomalaisten että venä
läisten joukkojen ylipäällikkö. 

Vastuu uusien joukkojen perus
tamisen loppuun saattamisesta, 
koulutuksesta ja hallinnasta lan
kesi hallituskonseljin sota-asiain
toimituskunnalle, jonka päällikkönä 
oli l.Jääkärirykmentån komentaja 
eversti H. C. Reuter.s<kiöld sekä 
armeijan ylitarkastajalle kenraali
majuri A. F. Palmfeltille. Molem
mat tunsivat varmasti hyvin suo
malaisen sotamiehen, sillä kumpi
kin oli äsken päättyneen sodan 
veteraaneja. 

Rykmentin komentajan tehtävät 
siihen aikaan olivat varsin vaati
mattomia. Kerran vuodessa tapah
tuneesen pataljoonien tarkastuk
seen rajoittuikin heidän toimintan
sa tällä aJalla. Runsaat muut virat 
olivat voimakkaan komentajan ot
teen tiellä. 

Pataljoona koostui toimistosta 
sekä neljästä komppaniasta. Komp
pania nimitettiin joko komppanian 
kokoontumispaikan tai sen paikka
kunnan mukaan, josta yksikön mie
histön pääosa oli pestattu. Komppa
nia jakautui kahteen joukkueeseen 
ja ne taas kahteen ryhmään. Perus
yksikön vahvuus oli 150 jääkäriä. 

Pestauksen jatkuessa 1. ja 2. 
J ääkärirykmentin alueella sai Vii
purissa olevan 3.Jääkärirykmentin 
komen1Jaljai evl Stärnvai11 20. helmi
kuuta 1813 Aleksanterin käskyn, 
jonka mukaan hänen tulee marssit
taa rykmenttinsä Pietariin ja liittyä 
siellä oleviin varuskuntajoukkoihin. 
1. 3. 1813 lähti rykmentti mitä 
vaiherikkaimmalle ja vaikeimmalle 
retkelleen valtakunnan pääkaupun
kiin. Seuraavana vuonna syyskuus
sa päättyi rykmentin komennus 
venäläisten joukkojen palattua ta
kaisin Napoleonia vastaan ·käydystä 
sodasta. Rykmentin ollessa Pietaris-

sa se oli alistettuna siellä olevalle 
varuskunnan päällikölle. Suomen 
hallituksen tuli kuitenkin edelleen 
maksaa palkat sekä vastata muista
kin menoista. 

Samana päivänä kun rykmentti 
palasi Viipuriin sai komentaja vas
taanottaa jälleen keisarillisen mani
festin, joka kooki joukko-osaston 
uudelleen organisointia Rykmentin 
tuli siirtää ensimmäiseen pataljoo
naansa kaikki rangaistut, huonosti 
käyttäytyneet, epäilyksen alaiset ja 
siviilielämään vähemmän sopivat 
jääkärit. Tämän joukon tuli jäädä 
Viipuriin ja muodostaa "Hänen 
Keisarillisen Majesteettinsa 3. suo
malaisen Jääkärirykmentin Palve
lusta suorittava Pataljoona" Kun
non jääkärit koottiin saman ryk
mentin "Viipurin Pataljoonaan." 
Tämä joukkoyksikkö lomautettiin 
ja siitä muodostettiin toisten patal
joonien kaltainen joukko. Vuoden 
1815 lopulla sen perusyksiköt ni
mettiin Kymin-, Viipurin-, Käki
salmen- ja Sortavalan komppa
nioiksi. 3.Jää'kärirykmentin hajoit
tamisella pyrittiin vähentämään 
joukon ylläpitomenoja. Vaikutta
vimpana tekijänä lienee kuitenkin 
ollut se, että rykmentin vahvuus 
oli Pietarin...Jkomennuksen aikana 
vähentynyt kuolleisuuden ja kar
kuruuden johdosta niin suuresti, 
että sen vahvuus oli lähempänä 
pataljoonaa kuin rykmenttiä. J at
kuva pestaus ei myöskään tuonut 
enaa riittävästi miehiä lippujen 
alle, sillä Pietarissa oli saatavilla 
runsaasti työtä. Sitäpaitsi venäläi
set pestasivat Viipurin läänissä 
samanaikaisesti ja he maksoivat 
jopa 300 ruplaa pestausrahoja. 
Värväysvaikeuksia ilmentää konk
reettisesti Viipurin pataljoonan ko-
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mentajan, maj. Wärnhielmin kirjel
mä 16. 1. 1816 armeijan ylitarkas
taljaille ev Reuterskiöldille (tässä 
virassa keväästä 1814 alkaen), jossa 
hän pyytää hallituksen nopeita toi
menpiteitä suomalaisten Pietariin 
muuton estämiseksi. Muussa ta
pauksessa tulisi Viipurin pataljoo
na hajoamaan, sillä seitsemässä 
kuukaudessa on saatu pestatuksi 
vain 40 uutta jääkäriä va1au'ksen 
ollessa sillä hetkellä 260. Koko 
rykmentin vahvuudessa oli 1816 
lopussa 532 jääkärin vajaus. 

Viipurin läänin rykmentin vai-
1keuksien ratkaisemiseksi teki yli
tarkastaja kaksi merkittävää esitys
tä kenraalikuvernööri Steinheilille. 
Ensimmäinen esitys koski jo sil
loinkin vallinneen upseeripulan 
poistamista siten, että Helsinkiin 
perustettaisiin "Koulupataljoona". 
Tässä pata1lioonassa tulisi 1kiai:kkien 
nuorten upseerien aloittaa sotilas
uransa. Toinen esitys taas koski 3. 
Jääkärirykmentin Palvelusta suo
rittavan pataljoonan siirtoa Vaasan 
läänin. Siellä tulisi vapaaehtoisella 
värväyksellä saattaa joukkoyksikkö 
jälleen täyteen vahvuuteensa. Tä
män jälkeen pataljoona aloittaisi 
palveluksensa muiden suomalaisten 
miliisipataljoonien tavoin. 

Tehtyyn esitykseen saapui 5. 9. 
1817 päivätty keisarin vastaus, 
jonka mukaan 3.Jääkärirykmentin 
Palvelusta suorittavasta Pataljoo
nasta on siirrettävä Viipurin milii
sipataljoonaan ne syntyperäiset 
Viipurinläänin miehet, jotka ovat 
kunnolla suorittaneet palvelusteh
tävänsä ja haluavat lisäksi jatkaa 
palvelusta kyseisissä joukkoyksi
kössä. Näitä oli kaikenkaikkiaan 44 
jääkäriä. Jäljelle jäävä osa patal
joonaa marssii Hämeenlinnan kaut-
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ta Vaasaan. Pataljoonan vahvuus 
oli 16 upseeria, 29 aliupseeria ja 
korpraalia, 8 rumpalia ja 260 jääkä
riä, kun se 20. lokakuuta lähti pit
källe marssilleen. Kaksi viikkoa 
marssittuaan saapui pataljoona Hä
menlinnaan, jossa se majoittui van
haan sotilassairaalaan. 14 upseeria 
ja 17 aliupseeria jatkoi marssia 
Vaasaan, missä se 24. 11. ilmoittau
tui pataljoonan komentajalle majuri 
Carl Fredrik Schulmanille. 

Runsaista pohjalaisten pestautu
mista koskevista epäluuloista huoli
matta oli pataljoona pian määrä
vahvuinen. Vaasan pataljoona, jossa 
olivat Kokkolan, Uudenkaarlepyyn, 
Närpiön ja Saarijärven komppaniat 
liitettiin Keisarilliseen 3. Suomalai
seen Jääkärirykmenttiin. Hämeen
linnassa ja Parolassa oleva kahden 
komppanian osasto oli Vaasan pa
taljoonan komentajan alaisuudessa 
aina kesään 1818 asti, jolloin se 
itsenäistyi. Elokuun 1. päivänä otti 
everstiluutnantti Herman Wärn
hjelm joukon komentoonsa ja tästä 
muodostettiin Helsingin pataljoona. 

Vuoden 1819 alussa kenraaliku
vernööri ilmoitti Helsingin raken
nuskomitean puheenjohtajalle, että 
keisari näkisi mielellään rakennet
tavan kasarmin Helsinkiin Uuden
maan kaupunginosassa olevan torin 
eteläsivustalle. Tänne suunniteltu 
teatteri voitaisiin siirtää sopivam
malle paikalle. Rakennustyön jou
duttamista varten myönsi keisari 
yli puolen miljoonan ruplan määrä
rahan. Jouluna 1825 muutti Hel
singin pataljoona Hämeenlinnasta 
nykyiseen Pääesikunnan rakennuk
seen. 

Vaasan pataljoonan perustaminen 
aiheutti 3. Jääkärirykmerutille suu
ria vaikeuksia. Kymissä asuvan 

rykmentin komentajan everstiluut
nantti Adolf Brobergin oli käytän
nöllisesti katsoen mahdotonta joh
taa joukkoaan. Komentajan käskyn 
toimittamiseen Kymistä Vaasaan 
kului kymmenkunta vuorokautta. 

Asian ratkaisemiseksi suoritettiin 
kesällä 1819 rykmenttien kokoon
panoissa eräitä tarkistuksiia. Samas
sa yhteydessä muutettiin keisarin 
18. 2. tekemän käskyn mukaises
ti kaksi joukko-osastoa jalkaväki 
(lin,ja)rykmenteiksi. Armeijan yli
tarkastaja kenraalimajuri (ylennys 
1817) Reuterskiöld saisi Ollllian har
kintansa mukaan säilyttää jonkin 
rykmentin jääkärirykmenttinä. Tä
män perusteella muodostui ko
koonpano seuraavaksi: 

J oukko-osa3tojen komentajina 
olivat 

- l.JR kenrm H. C. Reuter-
skiöld sij. evl Bremer, 

- 2.JR ev G. Ehrnrooth, 
- 3.JääkR evl A. Broberg ja 
- Helsingin opetuspataljoona 

evl H. Wärnhieilm. 
Merkillisenä piirteenä voidaan 

pitää silloisessa henkilöstön sijoitte
lussa sitä, että samalla henkilöllä 
on useita virkoja. Esimerkiksi yli
taTkastaj a kenrm Reutierslkiöld oli 
lisäksi l.JR:n koment:aija, hallituik
sen sota-asiain toimituskunnan pu
heenjohtaij a, vastaperustetun sota
ylioikeuden puheenjohtaja sekä di
visioonan komentaja vuodesta 1820 
alkaen, jolloin suomalaisille maa-
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voimille perustettiin oma "esi
kunta." 

Edellä ~sitetty organisaatio säilyi 
vuoteen 1827 saakka. Nikolai I:n 
tultua keisariksi 1825 joutui suo
malainen "armee en: miniature" -
joksi venäläiset sitä nimittivät -
1823 nimitetyn kenraalikuvernöörin 
Arsenij Zakreffskin erityisen mie
lenkiinnon kohteeksi. 17. 3. 1827 
annetun keisarillisen manifestin 
mukaan tuli rykmenttien nimet 
vaihtaa prikaateiksi ja pataljoonien 
vastaavasti tarkka-mnpujapataljoo
Illiksi. Helsingin opetuspataljoona 
sai nimekseen Suomen Opetus
tarkka-ampuj apataljoona. Tällä ker
taa rajoittui uudelleenorganisoiillti 
pelkkiin nimenmuutoksiin. Kaksi 
kuukautta myöhemmin määrättiin 
tarkk-ampujapataljoonan perusyk
sikön vahvuudeksi 100 tarkka
ampujaa. Tämän johdosta armeijan 
kokonaisvahvuus väheni 1200 mie
hellä. 

Vuoden 1829 alussa Venäjän 
Pääesikunnan päällikkö kenraali 
Tchernischoff ilmoitti keisarin 
maaranneen venäjänkielen Suo
men Opetustarkka-ampujapataljoo
nan komentdkieleksi. Ruotsinkieli 
saatiin säilyttää vielä muissa tark
ka-ampuj apataljoonissa. 

Vuoden 1829 loppupuolen ja seu
raavan vuoden alkupuolen asiakir
jat antavat yllättäen varsin yksi
tyiskohtaisia ohjeita siitä, miten 
joukkojen varustus sekä aseet on 
pakattava ja mitä seikkoja niiden 
kuljetuksessa Suomenlinnaan tai 
Viipuriin on otettava huomioon. 
Sensijaan asiakirjat eivät mainitse 
mitään syytä tähän. Vasta huhti
kuun 28. pv:nä ilmoitti Pietarissa 
oleva ministerivaltiosihteeri Reh
binder, että "H M Keisari on ar-
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mollisesti käskenyt hajoittaa no
peasti 5. ja 6. Tarkka-ampujapatal
joonan." Mitään muuta erityistä 
asiaa valaisevaa ei käsky sisältänyt. 
Seuraavan kuun puolivälissä tuli 
jälleen käsky, joka määräsi perus
tettavaksi 1. Suomalaisen merieki
paasin. Perustettava uusi osasto 
olisi sijoitettava joko Suomenlin
naan tai muualle sopivampaan 
paikkaan. Suunnitelman mukaan 
tulisi 1/3 päällystön kokonaisvah
vuudesta olemaan venäläisiä meri
upseereita. Päällystön loppuosa 
sekä miehistö tultaisiin kokoamaan 
hajoitetuista tarkka-ampujapatal
joonista. Miten tässä onnistuttiin, 
sitä ei voida enaa .asiakirjojen 
puuttumisen tähden numeerisesti 
esittää. Vuonna 18i33 oli ekipaasin 
vahvuusrullissa a:inoastaan 136 ni
meä, mikä oli vain 15 % jou
kon kokonaisvahvuudesta. Sensi
jaan huomattavasti suuremman 
miesjoukon nimen perässä voidaan 
todeta synkkä merkintä "Död i 
cholera morbus å Marine-Hospitalet 
i Sveaborg." 

Elokuun 14. päivänä 1830 ratkesi 
sitten lopullisesti 1812 perustettujen 
suomalais-kansallisten jalka väki
joukkojen kohtalo. Tuolloin käski 
Nikolai perustaa Bomarsundin lin
noituksen ja tätä varten Suomelle 
myönnettäisiin neljäksi vuodeksi 
kahden miljoonan ruplan valtiolai
na. Tämän lainan kuoletukseen 
tulisi käyttää ensisijaisesti niitä 
säästöjä joita saavutetaan, kun nyt 
jo lakkautettujen pataljoonien li
säksi hajoitetaan tarkka-ampuja
pataljoonat 1.-4. Alkuperäisten 
rykmenttien hajoittaminen ei kui
tenkaan merkinnyt suomalaisen 
jalkaväen loppua, sillä näistä jouk
ko-osastoista päällystönsä ja mie-

histönsä saanut Helsingin Ope- vaaralliseksi. Vuonna 1829 asia jär
tustarkka-ampujapataljoona jatkoi jestyi, sillä tästä alkaen pataljoona 
edellisten perinteitä.. oli kesäisin rauhan aikana Krasnoje 

Samassa yhteydessä kun Hel- Selon leirillä InkerinmaaJ!La. 
singin pataljoonan nimi muutettiin Edellämainittu vuosi merkitsi pa
Suomen Opetustairkka-ampujapatal- taljoonan vaiheissa merkittävää 
joonaksi toteutettiin joukkoyksikös- taiitekohtaa. Pataljoonan saavuttua 
sä eräitä järjestelyitä. Vahvuus Krasnoje Seloon tarkasti keisari 
korotettiin 500 .mieheksi ja tästä hen!kilökohtaiisesti joukkoyksikön. 
johtuen perustettiin kaksi uutta ·· Huolimatta siitä, että keisari oli 
komppaniaa. Hieman myöhemmin ,tunnetusti tarik!ka muotoseikkojen 
tarkennettiin perusyksiköiden ko- piJk!kupiwteissä jra kiitsas ikiirttämi- · 
koonpanoa. Tähän saakka oli jako sessä, niin meni tatlcastus loista
rakentunut Ruotsinvallan aikaiseen vaisti. Kiitoksena erinom,aisesta 
1794 ohjesääntöön, jonka perusteel- suorituksesta keisari korortrti pat,a[
la komppaniassa oli kaksi osastoa joonan nuoren kaiartin arvoon seikä 
(= joukkuetta). Uudessa kokoon- nimitti sen Henkriva:rtiovä-en Suo
panossa komppania jakautui nel- men Tarkika~ampujaparoaljoon1aksi. 
jään joukkueeseen ja nämä edel- Saman leirin aikana sai pataljoona 
leen 10-miehisiin puolijoukkueisiin. vas<taanotta:a myöskin oman lipun. 
Vuonna 1830 lisättiin pataljoonan Nyt vaist1a suomailaisesta jailikaväiki
vahvuutta jälleen sadalla miehellä. pataljoonasta saaitiin oikea kuva, 
Tämän jälkeen oli perusyksikön kun sitä voitiin verrata Venäjän 
taisteluvahvuus noin 100 miestä. vanhan kiaa:ritin vailioy,ksiiköihin. 

Värväystä koskevia määräyksiä Pataljoonan komentaijan eversti A. 
myöskin tarkennettiin. Uusien oh- E. Ramsayn työ oli johtanut tu
jeiden mukaan tuli 1. ja 4. K:a:an lokseen. 
pestattavien miesten olla ainakin 5 Nykyaikana ei enää kaartinjou
jalan ja 10 tuuman (178 sm) pitui- kon arvo suinkaan merkitse sitä, 
sia. Kahden muun komppanian mitä se oli tuolloin. Siihen aikaan 
alarajana oli 5 jalkaa ja 6,5 tuumaa. kaikki joukot kilvan pyrkivät esiin
Yli 30 vuotiaita ei saanut enää tymisellään pääsemään kaartin yk
pestata palvelukseen. Pestausraha silköiiksi. Harvoin, hyvin harvoin 
oli edelleen joko 60 tai 30 ruplaa tämä kunnia kuitenkin suotiin. 
palvelusa1asta riippuen. Kaartilaiselle kuului pa~as mahdol-

Pataljoonan siirryttyä Helsinkiin linen aseistus ja varustus, hänellä 
se joutui varsin nykyaiikaisten vai- oli suurempi palkka kuin tavallisen 
keuksien eteen. Siltä puuttui nimit- linjarykmentin miehellä. Upseeri
täin harjoitusalue. Tosin silloinen arvot tarjovat hyvän kuvan "kaar
koulutus edellytti ensisijassa tasais- tilaisuudesta." Mikäli lkiaarrtinjouk
ta toria, mutta koska 'kiinnostus kojen kapteeni siirrettiin tavalliseen 
ampumakoulutusta kohtaan oli kas- rykmenttiin, niin hänet yleilillettiin 
vamassa, niin tästä syystä tarvittiin samalla everstiksi. Samoin linjacyk
ampumarataa. Kovapanosammunto- mentin luutnantti vastasi nuoren 
jen suoritus Helsingin Tähtitornin- kaartin aliluutnanttia ja vanhan 
mäellä oli käynyt sivullisille liian 'kaartin vänrikkiä. 
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Ranskan heinäkuun vallanku
mous 1830 herätti myös puolalaisis
sa vapaudenkaipuun, jonka seu
rauksena he nousivart kapinaan ve
näläismiehittäjiä vastaan. Nikolai 
kukisti puolalaiset seuraavaan syk
syyn mennessä. Tässä sodassa sai 
venäläiseen Kaartin armeijakun
taan kuuluva suomalainen pataljoo
na tulikasteensa. Vuonna 1812 pe
rustettujen alkuperäisten joukkojen 
hajoittamisen jatkuessa sai Kaartin
pataljoona 14. 12. 1830 keisa
rin liikekannallepanokäskyn, jonka 
mukaan "Suomen Kaartin pataljoo
nan on viipymättä vahrustaudutta
va ja lähdettävä valtakunnan länsi
rajalle." Pataljoonan saautiaminen 
sotavahvuiseksi sekä täydennys
komppanian perustaminen veivät 
aikaa niin paljon, että vasta tammi
kuussa saattoi joukkoyksikkö aloit
taa siirtymisensä rekikuljetuksin 
Haminan ja Viipurin kautta Pieta
riin. Tämän marssin aikana joukko 
kärsi ensimmäiset tappionsa. Noin 
neljän joukkueen verran miehiä 
paleltui matkalla siinä määrin, että 
heidät tuli jättää kotimaahan:. Kau
niit paraativarusteet eivät olleet 
mitään kenttäpukuja. Huhtikuussa 
1831 oli pataljoona ensimmäisen 
kerran taistelussa Itä-Preussin ete-

Suomen Kaartin päällystöä vuo
detta 1850. 
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läpuolella Govorovon ja Krasno
seljskin luona. Pataljoonan erittäin 
hyvin osunut kiväärituli ratkaisi 
taistelut. Juhannuksena seuraavan 
heinäkuun loppuun välisen ajan 
raivosi kolera pataljoonassa. Tau
tiin kuoli noin 400 kaairtilaista. 
Pataljoonan rippeet osallistuivat 
vielä syyskuussa Varsovan valtauk
seen, mikä sotatoimi johti vihdoin 
rauhaan. Kotimatkalla ollessaan sai 
pataljoona vastaanottaa 18. 12. 1831 
keisarin myöntämän Pyhän Yrjön 
lipun tunnustuksena menestykselli
sistä sotatoimista. 

Patailjoonan palattua Helsinkiin 
aloitettiin laaja uusien rekryyttien 
pestaus. Kovin pieneksi oli patal
joona Puolan retken aikana kutis
tunut ja nyt tuli pataljoona saattaa 
jälleen täysivahvuiseksi. Koulutus
työtään sai pataljoona jatkaa aina 
vuoteen 1849 saakka, jolloin nyt 
vuorostaan unkarilaiset nousivat 
kapinaan Kaksoismonarkian itäval
talaista johtoa vastaan. Jälleen sai 
pataljoona lähtökäskyn. Merikulje
tuksin saapui pataljoona Riikaan, 
mistä se marssi Brest-Litovskiin. 
Siellä lamautti tällä kerta puna
tauti pataljoonan toiminnan. Patal
joonalle onneksi ei sen tarvinnut 
taistella omaa veljeskainsaansa vas
taan. Viisi kuukautta kestäneeltä 
sotaretkeltään pataljoona palasi 
lokakuussa Helsinkiin. 

Rauha ei ollut pitkäaikainen, 
sillä Nikolain kannalta katsoen oli 
yleistilanne Euroopassa mitä edul
lisin. Nyt olisi oikea hetki "lähteä 
vapauttamaan turkkilaisten i:keessä 
elävät kristityt". Suomalaisen pa
taljoonankin tuli olla keskitysval
mis 14. 3. 1854. Aluksi pataljoona 
siirtyi Pietariin vartiopalveilukseen. 
Syyskuussa pidetyn keisarin tar-
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kastuksen jälkeen aloitti pataljoona 
marssien siirtymisensä noin 1500 
km:n päässä olevaa sotanäyttämöä 
kohti! Taivallettuaan noin 400 km 
asettui pataljoona talvileiriin Vil-
111an kaupungin koillispuolelle. Jäl
leen kolera: ja lavantauti iskivät. 
Tauteihin kuoli miltei koko patal
joona. Vasta syyskuussa 1856 rip
peet palasivat takaisin. 

Krimin sodan aikana Suomessa 
todettiin jälleen oman anneijan 
tarpeellisuus. Venäläisten taistelles
sa etelässä oli Suomessa vähäisten 
venäläisten joukkojen lisäksi vain 
1845 Turussa perustettu Krenatöö
ritarkka..,ampujaipataljoona, joka oli 
mukana mm Bomaxsundin taiste
lussa. Jo kesäkuussa 1854 käsket-
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tiin Turun-, Vaasan- ja Oulunlää
nien yhteisesti perustaa kaksi ruo
tujakoista tarkka-ainpuj.apataljoo
naa ja vuoden lopussa vielä lisäksi 
neljä uutta vastaavaa joukkoa. Seu
raavana vuonna käskettiin jälleen 
lisäämään suomalaisten joukkojen 
kokonaisvahvuutta siten, että se 
nousi yhdeksään pataljoonaian. 
Näille joukoille ormeksi oli maihin
nousu siihen aikaan hyvin harvinai
nen sotatoimi. 

Aleksanteri II hallituskauden 
alkuosalle oli omånaista jatkuva 
olojen kehittyminen rauhan töissä. 
Loppujen lopuiksi hänenkin mielen
sä paloi sotaisiin urotöihin. Sodan. 
syyksi päti tälläkin kertaa kristitty
jen tulevaisuus Balkanilla. V enä-
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läisten suunnitelma rakentui sodan 
nopeaan ratkaisuun ja turkkilaisten 
aliarviointiin. 

Kun sotaa oli käyty puolisen 
vuotta ilman näkyvää menestystä, 
niin Kaartin joukotkin oli pantava 
liikekannalle. Suomen Kaarti sai 
lähtökäskyn palattuaan kesäleiriltä 
3. 8. 1877. Pataljoonan värväämi
seen sotavahvuiseksi sekä reservi
komppanian perustamiseen kului 
aikaa kuukauden verran. Sodan
ajan vahvuus edellytti 205 miehen 
pestausta ja rekryyttien pikakoulu
tusta. Pataljoona lähti 6. 9. 1877 
kahdella junalla: Pietarin kautta 
Bukarestin eteläpuolelle, jonne se 
saapui kolme viikkoa myöhemmin. 
Täältä Kaartin Tarkka--ampuja
prikaati, jonka alayksikkönä Suo
men Kaarti oli, aloitti marssinsa 
rintamalle. Gornij Dubnjakin ky-

y 

Sofiaan 

SELJTE 

Iän eteläpuolella Suomen Kaarti 
hyökkäsi ensimmäisen kerran his
toriassaan hyvin linnoitetussa ase
massa olevaa vihollista vastaan. 
Tämän jälkeen Kaarti taisteli mar
raskuussa Pravetzin luona, ylitti 
joulun tienoilla Bailkanin vuoret ja 
saapui helmikuussa San Stefanoon 
taisteltuaan sitä ennen Filipopolissa 
(Plowdiw)). Sotatoimi,en päätyttyä 
lähti pataljoona 22. 4. 1887 kotimat
kaJ.le, jonka kestäessä Suomen 
kaarti ylennettiin vanhan kaartin 
joukkoyksiköksi. 

KaaTtin palattua Suomeen oli 
täällä saatettu voimaan vuoden 
1878 asevelvollisuuslaki. Tämän pe
rusteella tuli Kaartin vaihtaa vär
vätty miehistönsä asevelvollisiin 
vuoteen 1883 mennessä. Vuosisadan 
alussa perustettujen värvättyjen 
joukkojen historia oli lopussa. 
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Gomij 
Dubnjakm 
taistelu 

Venäläisten hyökkäys Tonavan 
yli ja edelleen Schipka solan kautta 
Rumeliaan johti varsin suureen 
alueelliseen menestykseen. Turkki
laisia voimia ei kuitenkaan saatu 
tuhotuksi mutta sensijaan kaikki 
omat voimat sitoutuivat kiinni tais
teluun. Turkkilaisen Osman passan 
onnistui siirtää voimia venäläisten 
hyökkäysalueen oikealle sivustalle. 
Täydellinen tuho uhkasi keisarin 
veljen, suuriruhtinas Nikolain ar
meijaa. Tässä vaiheessa oli jo Kaar
tinarmeijakunta matkalla rinta
malle. 

Venäläisten joukkojen komenta
jan kenraali Gurkon suunnitelman 
mukaan tuli kenraalimajuri Ellisin 
komentamien joukkojen Kaartin 
Tarkka-ampujaprikaati, 2 patteria 
Kaartin tykistöä sekä kolme 
sotnjaa (eskadroonaa) Donin ja 
Kubanin kasakoita 24. 10. klo 01.00 
ylittää Vidjoki Tehirikovossa ja 
aamuun mennessä ryhmittyä lähtö
asemaan tasalle, joka oli 2,5 km 
Kurschevitzan kylästä etelään. 

Gornij Dubnjakin linnake (kart
tapiirros) oli hallitsevaJlai kukku
lalla ja sieltä oli helppoa pitää tulen 
alla laajoja alueita pohjoiseen, itään 
ja etelään. Maasto linnakkeen ym
pärillä oli liejuista maissipeltoa. 
Saatujen vankien perusteella voi
daan arvioida, että linnaketta puo
lusti patterilla vahvennettu ryk
mentti. 

Aamulla klo 06.15 aamurukouk
sen ja lippujen avaamisen jälkeen 
alkoi hyökkäys. Samanaikaisesti 
tykistö mpesi harvakseen tulitta
maan maaleja, jotka sen kannalta 

tuntuivat edullisimmilta. Noin 3000 
askeleelll päässä linnakkeesta itään; 
ryhmittyi prikaati uudelleen tien ' 
molemmille puolille. Tykistö siirtyi 
jalkaväen tasalle. Kaartin pataljoo
nan ryhmitys ilmenee oheisesta, 
karttapiirroksesta. Uudelleen ryh
mittymisen jälkeen aloitti Kaarti 
hyökkäyksensä. Noin 500 metrin 
etenemisen jälkeen painoi turkki
laisten tuli hyökkääjän maahan. 
Erityisesti keskimmäisestä linnak
keesta suunnattu tuli tuotti tap
pio~ta. Kaarti jatkoi hidasta työn-1 

tymistään A ja B linna:kkeiden 
saumaa Jmhti. Klo 10.00 alkoi 
Kaartin krenatöörien hyökkäys ete
lästä B-ilinnaketta vastaan. Samoi
hin aikoihin oli Kaartin pataljoona 
päässyt 200 metrin päähän kysei
sestä linnakkeesta itään. Kun turk
kilaiset nousivat asemistaan oli suo
malaisten toiminnan hetki koitta
nut. Kaartilaisten tuli osui hyvin 
turkkilaisten pyrkiessä tiheinä 
joukkoina B-linnakkeeseen. Klo 
12.00 mennessä oli pataljoonan toi
nen porras 4. ja 1.K siirtynyt en
simmäisen tasalle. Nyt piti · koko 
pataljoonan väkirynnäköllä tu:n:keu
tua A-linnakkeen eteläosaan. Pa
taljoonan lähtiessä rynnäkköön 
kaatoi turkkilaisten tuli kuitenkin 
heti alkuun viitisenkymmentä 
miestä, mikä tyrehdytti hyökkäyk
sen. Samana iltana klo 19.00, jolloin 
yleishyökkäyksen tuli allma, antau
tuivat turkkilaiset. 

Gornij Dubnjakin taistelu ei ollut 
suinkaan mikään ajalle ominainen 
malliesimerkki, sillä toiminnan pää
määrähän oli saarretun linnoituk
sen valtaus. Osasuorituksista voi
daan kuitenkin haivaita silloiselle 
taistelutavalle ominaisia piirteitä. 
Tykistö ja jalkaväki kävivät omaa 
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Gornij-Dubnjakin taistelu 24. 10. 1877. 

sotaansa. Näiden aselajien toimin
taa ei nivelletty yhteen. J aJkaväen 
tehtävänä oli oman tulen turvin 
pyrkiä tiheäksi joukoksi rynnäkkö
etäisyydelle. Täältä aloitettavalla 
väkirynnäköllä piti päästä lähitais
teluun teräasein ja vallata mää
rätty maastonkohta. Tuliaseiden 
merkitys ja käyttö oli kovin vähäis
tä silloin. Tätä ilmentää mm se, 
että pataJjoona ,ampui koko päivän 
kestäneessä taistelussa 7850 lau
kausta. Näin ollen yksityinen 

. tarkka-ampuja käytti vain alun 
toistakymmentä patruunaa. Tässä 
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hyökkäyksessä parhaat ampujat 
saivat avata tulen jo noin 600-700 
metrin etäisyydeltä. Saman.aikai
sesti voitiin kuitenkin pitää erin
omaisena saavutuksena, jos silloi
sella aseella osui 300 m:n päästä 
ampumaradalla tauluun. Kaartin
pataljoonasta kaatui koko sotare~ 
ken aikana 24 tark:ka--ampujaa sekä 
haavoittui 6 upseeria ja 94 miestä. 
Tämä taas kuvastaa osaltaan turk
kilaisten tulen vaikutusta hyökkää
vässä tiheässä joukossa. Silloisissa · 
sodissa: kulkutaudit olivat paljon 
vaarallisempia kuin vihollisen tuli. 

Koko sotaretken aikana sairastui 
512 upseeria ja miestä. Näistä kuoli 
148. 

Piirteitä suomalaisten 
rykmenttien koulutuksesta 
sekä palveluksesta 
yleensä 

Tutkittaessa otsakkeessa mainit
tuja seikkoja voidaan heti aluksi 
todeta, että jälikimaailmalle säily
neet kysymystä valoittavat asia
kirjatiedot ovat kovin niukkoja. 
Kirjallinen käskeminen oli nimit
täin siihen aikaan harvinaista. 
Joukkojen koulutus tapahtui kesäi
sin pidetyissä harjoituskokouksissa 
pataljoonan puitteissa. Tätä edelsi 
päällystökokous, jonlka aikana pa
taljoonan komentaja, joskus ryk
mentin komentaja selvitti suusa
nallisesti, mitä miehistölle tulee 
opettaa. Näihin päällystokokouksiin 
osallistuivat upseeriston lisäksi ali
upseerit, korpraalit sekä usein 
myös torvensoittajat ja rumpalit. 
Tästä syystä ei kirjallisia käskyjä 
t arvittu. 

Tammikuussa 1813 käskettiin 
Viipurissa olevan rykmentin perus
taa koulutuksensa vuoden 1794 

ohjesääntöön. Ihnei:sesti juuri tä
män "reglementin" mukaisesti har
joiteltiin kaikissa muissakin suoma
laisissa joukoissa. Tätä olettamusta 
tukee vielä lisäksi se, että suurin 
osa vuonna 1812 perustettujen 
joukkojen henkilöstöstä oli juuri 
kyseisen 1794 ohjesäännön mukaan 
koulutetua ainesta. Tutuksi käy
neistä tavoista ja tottumuksista on 
vaikeata luopua. 

Vuoden 1794 harjoitusohjesääntö 
oli kovin laaja laitos. Se sisälsi yh
teensä 16 lukua. Kaksi ensimmäistä 
käsitteli päällystöä ja alokasikoulu
tusta, neljä seuraavaa sul:keisjärjes
tystä, seitsemäs esteiden voittamis
ta, seitsemän seuraavaa 'komppa
nian, pataljoonan ja rykmentin 
ryhmitysmuotoja ja viimeinen tu
leillcl!Iltoa. Ohjesääntö korosti aivan 
erityisesti pataljoonan toimintaa 
taisteluyksikkönä. Sulkeisjärjestys 
ja taistelukoulutus niveltyivät lä
heisesti toisiinsa. Taisteluikoulutus 
erosi itse asiassa sulkeisjärjestyk
sestä vain siten, että siihen sisälly
tettiin tulenanto. Sprengtportenin 
aikaiset avomuodot eivät sisälty
neet koulutukseen. 

Komppanian yleisin muoto oli 
linja, jota ilmentää ,alla oleva 
piirros. 
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Miesten väli r1v1ssa oli yksi 
tuuma laskettuna käsivarresta käsi
varteen. Rivien etäisyys oli 1 kyy
närä ja 9 tuumaa laskettuna kanta
päästä kainrt;apäähän. Avatussa ri
vissä, jota käytettiin paraatissa, se 
oli neljä kyynärää. Miesten pituu
den mukaan järjestettiin yksikkö 
·siten, että pisimmät miehet olivat 
sivustoilla ja lyhimmät keskellä. 
Kun komppania oli pataljoonan ri
vistössä lippujoukkueen oi:kealla 
puolella, johti komppanian pääl
likkö ,ensimmäistä joukkuetta ja 
luutnantti toista. Jos taas komppa
nia ryhmittyi lippujoukkueen va
senunalle puolelle, niin silloin 
!komppanian päällikkö vastaavasti 
siirtyi vasemmalle sivustalle ja otti 
johtoonsa lähimmän joukkueen. 
Ohjesäännön mukaan 150 miehen 
va!hvu.isen suomalaisen komppanian 
käyttöala oli selkä tarkastuksessa 
että taistelussa noin 50 m leveä ja 
1 m syvä. 

Pataljoonan ryhmitysmuotoina 
olivat litzja j,a kolonna. Linjassa 
patalljoona ryhmittyi pannvnn 
komppaniat numerojärjesty'kse55ä 
oikealta vasemmalle. Toisen ja kol
mannen komppanian välissä oli 
lippujou.kkue. Vänrikki 'kantoi lip
pua, hänen takaniaan oli neljä ali
upseeria ja, näiden takana kaksi 
korpraalia. Lippujouilclmeen takana 
oli torvensoittaja, jonka antamin 
merkein pataljoona toimi. Lippu
joukkuetta lähinnä olevat ruodut 
saivat ampua aseensa tyhjiksi vas
ta silloin, kun todelilinen vaara 
uhlk.asi lippua. Kolonnassa pataljoo
na liikkui siten, että Jinjiassa olevat 
komppaniat olivat peräkkäin. Linja 
·oli pataljoonan yleisin muoto. Täl
löin oli pataljoonan rintama noin 
200 metriä leveä. 
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Sekä komppanian että pataljoo
nan ryhmityksen tiheys osoittaa 
selvästi, miten vähäistä oli tulen 
teho siihen ,aikaan. V astai sata 
vuotta myöhemmin Länsirintaman 
veriset tappiot opettivat ikonkreet
tisesti avomuotojen merkityksen. 
Viime vuosisadan alussa lineaari
nen "pistintaktiikka" oli kaikki 
kaikessa. Ampumisen tuli vain 
terästää omaa ja •laskea vihollisen 
taistelulhalua. 

Sulkeismuodossa olevan pataljoo
nan "ampuvana yksikkönä" saattoi 
olla sivusta, komppania, joukkue 
tai koko rivi. Ammuttaessa sivus
toittain· aloitti aina oikea sivusta. 
Komppanioittain tai joukkueittain 
ammuttaessa laukaisivat vuorotel
len parilliset ja parittomat yksiköt 
aseensa. Yksittäistuli sallittiin vain 
linnoitetun aseman puolustuksessa. 
Rintamassa toinen rivi latasi ensim
mäiselle. Jos hyökkäyksessä ennen 
fähitaisteluvaihe.tta tuli ampua kaik
si yhteislauk.austa, niin se tapahtui 
seuvaavalla tavalla. Molemmat rivit 
,ampuivat yhteislaukau:ksen 120 as
keleen päässä vihollisesta, minkä 
jälkeen aseet ladattiin kovalla kii
reellä uudelleen. Hyökkääjän pääs
tyä 60 askeleen päähän vihollisesta 
ampui takimmainen rivi etummai
sen yli. Tämän jälkeen komennet
tiin "Fäld bajonett gå på 
mairsch". Etummainen rivi ampui 
yhteislaukauksensa vasta 10--8 as
keleen päästä ja tätä seurasi. pistin
hyökkäys vihollisen ryhmitykseen. 

Puolustustaistelusta ohjesääntö 
esitti ilähinnä sen, että puolustaja ei 
saa passiivisesti paikallaan seisten 
odottaa vihollisen hyökkäystä. Puo
lustajan tulee ripeästi, pajunetit 
tanassa, marssia vihollista vastaan. 
25 kyynärän päästä ammutulla 

yhteislau:kaukselila tulee vihollisen 
ottaa vastaan. 

Marssivan osaston suojaamisesta 
ylläköiden varalta antoi ohjesääntö 
myös :tarkkoja määräyksiä. Etujou
kon työntämän kärkipartion ja 
pääjoukon sivustapartioiden pai
kat oli määrätty kyynärän tark
kuudella. Silloisen ohjesäännön 
leiriytyneen joukon suojaamista 
koskevat pykälät ovat vieläkin pä
teviä. 

Kesäisin pidettävät harjoitukset 
,aloit ettiin päällystöikokouksilla. 
Rykmentin päällystö rumpaleita 
myöten kokoontui rykmentin jom
mankumman patalljoonan harjoitus
paikalle. Päällystökokousten alku
peräisenä tarkoituksena oli kerrata 
ennen opittua ja sodassa käytän
töön sovellettua taitoa. Kolmen 
vuoden aikana unohtuneet tiedot 
ja taidot tuli kerrata. Myöhemmin, 
kun erityisesti nuorempi upseeristo 
oli miltei ammattitaidotonta., pyrit
tiin näiden kokousten puitteissa 
antamaan nuorille upseereille ja 
aliupseereille a:lan alkeistiedot. Sil
loinhan ei käytännössä asetettu mi
tään pätevyysehtoja jalkaväen nuo
r emmalle päällystölle. Vaatimuksia 
oli kylläkin olemassa mutta ne jäi
vät teoriaksi. Sukulaisuus tai tutta
vuus olivat kaiketi tärkeimmät 
edellytykset upseerinvailtakirj an 
saamiselle. 

Seuraava .ansioluettelo antanee 
kuvan siitä minkälaisilla pohjatie
doilla mies saattoi anoa Keisarilli
sen Viipurinläänin Jääkärirykmen
tm aliluutnantin virkaa 
- syntynyt 4. 3. 1788 Drengfurth

issa, vanhassa Preussissa, 
- kirjanpitäjä 1802-1810 Liitze

nissä, Königsbergissä ja Grod
nossa, 

- virkailija Viipurin maistraatissa 
1810'---1812, 

- Viipurinläänin ryikmentin vää
peli 1. 11. 1812-1. 4. 18113. 

Ansioluettelo osoittaa, että kysei
sen henkilön sotilaalliset ammatti
tiedot olivat varsin vaatimatonta 
luokkaa. Haapaniemen kadettikou
lun käyneitä upseereita ei palvellut 
1812 perustetuissa alkuperäisissä 
rykmenteissä paria porkkeusta lu
kuunottamatta. 

Päällystökokoustein aikana ope
tettavia seikkoja ilmentää eversti 
Reuterakiöldin kirje ylitarkastaja 
Palmfeltille, jossa hän tekee selkoa 
päivittäisistä opetuskohteista sekä 
ajoista 
- sulkeisjärjestys ilman asetta ja 

sen kanssa klo 07.00-10.00 se
kä 16.00-19.30, 

- komppanianpääillikön luento ja 
kuulustelu harjoitusohjesäännös~ 
tä siekä kiväärinkäsittelystä nuo
rille upseereille ja aliupseereille 
klo 10.00-11.00, 

- pataljoon.anlkomentajan luento 
upseereille hatjoitusohjesään-
nöstä 11.30-13.00, 

- kahdelk.san koko päivän kestä
vää pataljoonan "seiväsharjoi
tusta." Seiväshatjoituksessa 
:kaksi miestä kantoi välissään 
pitkää riu:kua, joka kuvasi puut
tuvia miehiä. Tällä taivoin ha
vainnollistettiin käyttöaJla ... kysy
mystä ja 

- vartiokoulutus on jatkunut koko 
harjoituksen ajan. Tämä sisälsi 
ikäy:tännössä sen, että joukon 
nuorimmat suunnittelivat ja pe
rustivat vartiopaikan jonkin tien 
varteen tai kruunun makasiinin 
nurkalle. 

Edellä esille tulle1iden kysymys
ten parissa askarteli joukko-osas-
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tojen päällystö tavallisesti touko
kuun puolivälistä alkaen noin kuu
kauden ajan. Kokouksen päätyttyä 
siirtyi osa rytkmentin pääillystöä pa
taljoonien kokoontumispaikoille 
vastaanottamaan harjoituskokouk
seen saapuvaa rykmentin miehis
töä. Toinen osa, lähinnä komppa
nioiden nuorimmat up.s,eerit, otti 
'komppainioiden kokoontumispaikoil
la yksiköt johtoonsa ja aloitti mars
sin pataljoonan harjoituspaikalle. 

Pataljoonan miehistön kokoami
nen harjoituspaikaille oli jo sinänsä 
varsin monitahoinen tehtävä, jonka 
suunnittelussa ja johtamisessa maa.
herralla ja 'läänin:konrttorilla oli rat
kaiseva osuus. Patailjoonan kokoa
mista voidaan ehkä verrata liike
kannallepanoon, jossa nykyistä 
aluejärjestöä vastasi silloin lään:in
konttori. 

Rykmentin komentajan ilmoitet
tua maaherralle harjoituskokouk
sen alkamisa:jan laati lääninkonttori 
pataljoonan yiksiköiden marssitau
lu:kon. Taulukon suunnittelussa 
tuli ottaa huomioon se, että päivä
taipale sai olla 30-35 km ja että 
joukko voisi yöpyä kesti.kievarissa 
tai kylässä, joka kykenisi ruokki
maan ja majoittamaan joukon. 
Mikäli jollaikin paikkakunnalia oli 
tul!lut kato, niin sinne tuli maa
herran etukäteen toimittaa elintar
vilkikei,ta. Kuormaiston haJillkik.iminen 
marss:ivalle joukolle oli myös var
sin runsastöin,en kysymys. Huolta
miskysymykisestä johtui niinikään 
se, että pataljoonan al,ayksiköt siir
tyivät omilla, tal'koin rajoitetuilla 
marssikaistoillaan kdkoontumispai
kalle. Lääninkonttori toimitti mars
si taulukot kom ppanianpäälliköille, 
jotka vastasivat kokoorntumiskut
sun levittämisestä. Pataljoonan ko-
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koomisen vaikeuksia kuvastaa mm 
se, että 1.Jalkavä:kirykmentin Hä
meenlinnanrpata1joona asui n 100 
·km:n säteellä Hämeenlinnan ympä
rillä. Pataljoonan miehistö oli levin
nyt 52 kunnan ,alueelle. 

Pataljoonien harjoituspaikat oli
vat seuraavat: 

-- Turun pataljoona Pori 
-- Hämeenli.rman pataljoona Pa-

rola 
- · Heinolan pataljoona Heinola, 

Orimattila ja Ves.ivehmaa 
- Kuopion pataljoona Juva ja 

1821 alkaen Kuopiossa ollut 
Pohjois-Savon Prikaatin ka
sarmialue. 

Pataljoonan kokoonnuttua har
joituspai,kalle jaettiin miehistölle 
siellä olevasta pataljoonan varas
tosta varustus ja aseistus. Päivit
täinen koulutusaika käsitti kolme 
tuntia aamupäivällä ja neljä ilta
päivällä. Keskipäivällä klo 10.00-
15.00 oli vapaata. Herätys oli klo 
5.00 ja iltahuuto klo 21.00. Päivä 
aloitettiin aamuhartaudella, minkä 
jälkeen joukolle selvitettiin 2-3 
pykälää sotalakia. Koulutus käsitti 
paaasiassa sulkeisjärjestystä sekä 
taistelukoulutusta, jotka käytän
nossa merkitsivät samaa asiaa. 
Komppanian ja pataljoonan linjat
han olivat samanlaisia sekä torilla 
paraatissa että maastossa tpiste
lussa. Metsässähän ei voitu tais
tella, koska siellä ei saatu riviä 
ojennukseen! Vartiopail.velus sisäl
tyi itsestään koulutukseen jo var
kaiden varalta. Ampumakoulutuk
seenkin uhrattiin pari päivää. 

Harjoituskokouksen kohokohtana 
oli tavallisesti suomalaisten joukko
jen yHtarkastajan suorittama kou
lutustarkastus. Tässä tarkastukses-· 
sa kenraali erityisesti kiinnitti huo-

mionsa miesten ryhtiin ja pukeutu
miseen, kivääriotteisiin, ojennuk
seen sekä ohimarssiin. Joukko-yksi
kön talous ja miesten hyvinvointi 
olivat myös tarkastus.kohteina. 
Kesän 1819 harjoituskokous oli 
sikäli merkittävä, että kaikki suo
malaiset joukot koottiin Parolaan 
Aleksanterin tarkastusta varten. 
Keisarin tarkastuksen tulosta ku
vastaa se, että hän käski jakaa joka 
miehelle palkikioksi tynnyrin viljaa. 
Nykyaikana tämä merkitsisi sitä, 
että erinomaisesti menneen presi
dentin suorittaman tarkastuksen 
tuloksena jaettaisiin miehille yli
määräisenä n 300:n päivän päivä
raha. 

Divisioonan komentajan, kenraali 
Ehrnroothin 11. 8. 1825 ylitarkas
taja Zagreffskille lähettämästä kou
lutustarkastuskertomuksesta ilme
nee joukkoyksiköiden paremmuus
järj·estys 

tilaisuuksiin kokoontuivat komp
paniat ker11an kuussa. Papin saar
nan lisäksi miehille teroitettiin hy
vien elintapojen merkitystä. Noin 
tunnin sulkeisjärjestys siviilipuvus
sa ja ilman asetta sisältyi myös oh
jelmaan. Kirkkoparaatien päätar
koituksena lienee kuitenkin ollut 
se, että miehistö ja esimiehet oppi.:. 
sivat tuntemaan toisensa. 

Majoitusvälineiden ja joukkojen 
huollon puuttuminen vähensi rat
kaisevasti koulutuksen tehokkuut'ta 
harjoituskokousten aikana. Miehet 
majoitettiin taloihin ympäri pitäjää, 
mistä tietenkin aiheutui ainaista 
harmia. Keskellä päivää ollut pitkä 
ruokatunti johtui siitä, että miesten 
tuli hankkia itse muona:nsa ja val
mistaa se. Miehistölle maksettiin 
harjoitusajalta leirirahaa ruoan 
ostamista varten. Kotoisen kuivan 
muonan varassa he kuitenkin pyr
kivät elämään ja leirirahat meni-

Harjoitus 
1 

Talous 
1 

Miehistön huolto 

1. Helsingin patl 1. Helsingin patl 1. Helsingin patl 
2. Turun -,,- 2. Turun -,,- 2. Turun -,,-
3. Heinolan -,,- 3. Viipurin -,,- 3. Heinolan -,,-
4. Viipurin -,,- 4. Heinolan -,,- 4. Viipurin -,,-
5. Vaasan -,,- 5. Vaasan -- 5. Kuopion -,,-

" 6. Kuopion -- 6. Hämeenlinnan patl 6. V:aasan --
" " 7. Hämeenlinnan patl 7. Kuopion 

Kuukauden kestäneen harjoitus
kokouksen jälkeen yksiiköt lähtivät 
paluumarssille kotiseudulleen. Läh
töä edeltäneenä päivänä aseet ja 
kruunun varusteet luO'Vutettiin 
pataljoonan varastoon säilytettä
väksi. Seuraavan yhdentoista kuu
kauden aikana eivät miehet saa
neet sotilaskoulutusta kirkkopa
raateja lukuunottamatta. Näihin 

patl 7. Hämeenlinnan patl 

vät lähimpään krouviin. Henkilö
kohtaisen vaatetuksen kenttäkel
vottomuus johti siihen, että satei
sena aikana ei voitu pitää harjoi
tuksia ulkona. 

Perustettujen suomalaisten ryk
menttien aseistaminen muodostui 
alusta alkaen yllättävän vaikeaksi 
pulmaksi. Vasta pitkällisen Arm
feltin ja Pietarin tykistödeparte.:. 
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mentin välisen kirjeenvaihdon tu
loksena saatiin maahan keväällä 
1813 jokin määrä aseita 2.Jalka
väkirykmentin komentaja eversti 
Ehrnrooth ilmoitti 15. 5. 1813, että 
hänen rykmenttinsä on saanut 120 
kpl täysin käyttökelvottomia aseita. 
Samanaikaisesti l.Jääkäricykmentti 
ilmoitti 'kivääreitä puuttuvan vielä 
400 kpl. Aseet olivat enimmäkseen 
vanhoj,a Ruotsi-Suomen aikaisia ja 
lisäksi sellaisia, joita venäläiset ei
vät katsoneet voivansa enää käyt
taia sodassa Napoleonia vastaan. 
Vuonna 1817 saivat suiomail.aiset 
joukot Tulan kivääritehtaiden val
mistama{ uudet aseet. LaiadUJllisesti 
nämäkJ.n olivat täysin a1J:a-airvoisia. 
Alkuperäisten rykmenttien hajoit
tamiseen mennessä ei niille saatu 
kelvollisia aseita. Suomen Kaarti 
sai Lilttich- ja Minietussareiden 
jälkeen 1870 15 mm Berdankivää
rin aseekseen. Tämän jälkeen patal
joona varustettiin vuonna 1892 
meil:le kaikille tutulla 3 linjan 
kiväärillä m/ 91. 

Nykyisin jäljellä olevien silloisten 
asiakirjojen perusteella voidaan to
deta, että Pietarissa ollut 3.Jääkäri
rykmentti aloitti jo kesällä 1813 
ampumakoulutuksen. Oltuaan muu
taman kuukauden jo säännöllisessä 
vartiopalveluksessa sai rykmentti 
käskyn suorittaa asekokeiluja. Ryk
mentin tuli nimittäin selvittää, 
mitkä sen aseet kestivät 0,5 luodin 
(6,6 gr) painoisen ruutipanoksen 
laukaisemisen. Tämän perusteella 
pyrittiin löytämään ne aseet, joita 
voitaisiin käyttää paraateissa kun
nialaukausten ampumiseen sekä 
myöskin varsinaiseen ampumakou
lutukseen. Ennen koulutusammun
tavaihetta oli kuitenkin rykmentin 
itse valettava tarvittava määrä 

118 

kuulia. Heinäkuun puolivälissä 
alkoi rykmentin ampumakurssi, 
joka kesti kolme päivää. Jokainen 
jääkäri, jolla oli käyttökelpoinen 
ase, sai ampua kunakin päivänä 
ensin yhden paukkupatruunan ja 
sitten kolme kovaa patruunaa 80 
askeleen päässä olevaan tauluun. 
Ensimmäisen ja toisen laukauksen 
sai jokainen ampua yksinään, sitten 
ampui 2-miehinen ruotu ja lopuksi 
koko komppanian linja. Tällä ta
voin harjoittelivat muidenkin suo
malaisten rykmenttien jääkärit ja 
sittemmin sotamiehet. Joka mies 
ampui keskimäärin 10-12 lau
kausta vuodessa harjoituskdkousten 
aikana. 

9Dsm 

67sm 

75sm 

67sm 

Vuodelta 1825 peräisin oleva am
pumakoulutuksen tarkastuskerto
mus kuvastaa parhaiten silloista 
jalkaväen tulen tehoa. Joka patal
joonasta valittiin komppanian (n 
150 jää'käriä) vahvuinen osasto, 
joka ampui 100 askeleen (8-0 m) 
päässä olevaan tauluun yhteislauk
sen. Maali,taulun mitat ja ulkomuo
to ilmenevät oheisesta piirroksesta. 

Ampuva Tuldkset 

pataljoona Sydän I Vartalo 

Helsinki 6 24 
Turku 8 38 

Vaasa 7 38 
Hein01la 5 56 
Hämeenlinna 3 29 
Kuopio 4 24 
Viipuri 8 39 

Ottaen huomioon silloin ampu
rnakou.1.utusta kohtaan tunnetun 
vähäisen mielenkiinnon ja silloi:5et 
myös ampujalle hyvin vaaralliset 
aseet, niin tulosta voidaan pitää 
normaalina. 

Kuvaavan piirteen ampumakou
lutuksesta antaa se, 1että kun 3. 
Jää:kärirykmentin piti aloittaa am
pumakurssi Pietarissa, niin naapu
rissa olevasta venäläisestä ry'kmen
tistä piti kutsua pari aseseppää 
opettamaan kiväärin lataaminen! 
Silloisen upseerin tehtävä ampuma
koulutuksen alalla rajoittuikin vain 
siihen, että kivääri oli hangattu 
kiiltäväksi tiilikivijauheelila ja hie
k.ailila sekä, että kivääriotteet meni
vät hyvin. Kiväärin käyttäminen 
sen ailikuperäiseen tarkoitukseen oli 
jo sivuseik!ka. Vuosisadan puoli
välissä käsitykset ampumakoulu-

sesta muuttuivat. TäUöin Suomen 
Kaiairti. nousi koko keisarikunnan 
parhaiiten ampuvain yks:ilkön mai-
neeseen. 

Kurin ja järjestyksen ylläpito 
muodostuivat erittäin vaikeaksi ky
symykseksi 1812 perustetuissa suo
malais,issa joukoissa. Karkuruus, 
juopottelu sekä kruunun omaisuu
den hävittäminen olivat jokapäi
väisiä ilmiöitä. Erityisesti vanhan 
Suomen alueelta koottu rykmentti 
aiheutti runsaasti harmia sinä aika
na, j olloi.n se oli Pietarissa. Tämän
kin. seikan voi helposti ymmärtää 
kun muistaa, että vapaaehtoisuu
den sijasta tämä ry:kmentti koottiin 
vanhaan väenotto-oikeuteen perus
tuen. Tietenkin silloiset kunnan 
johtomiehet lähettivät kunnan kan,... 
nalta vaikeimmat yksilöt sotavä
keen, jotta niistä siellä tehtäisiin 
kunnon kansalaisia. Täl1aisesta ai
neksesta johtuen karkuruus nousi. 
Niinpä esimerkiksi 3.Jääkäriryk
mentin I P:sta oli syksyyn 1813 
mennessä karannut 119 jääkäriä; 
16,5 % pataljoonan kokonaisvah
vuudesta. Rykmentin aines muuttui 
vielä huonommaksi, kun joukko
osaston täydentämiseen ruvettiin 
käyttämään toisissa rykmenteissä 
rangaistuja miehiä sekä venäläisten 
sotavangeiksi ottamia keski-eurooP
palaisia. Muissa rykmenteissä julis
tettiin mies karkuriksi, mikäli hän 
oli aiheetta poissa palveluskokouk
sesta, kirkkoparaatista tai poistui 
luvatta omalta kotiseudultaan. 

Valtion omaisuuden hukkaami
nen oli taas luonnollisena seurauk
sena jouklkojen a1kee1lisesta huol
losta. Miehet vaihtoivat henkilö
kohtaisesti jaettuja varusesineitään 
ruokaan. 

Ruumiillinen rangaistus ja aresti 
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olivat siihen aikaan yleisimpiä ran
gaistusmuotoja. Silloisessa harjoi
tusohjesäännössä oli asiaa koskeva 
pykälä: "Den i Exercitien vårds
löse och sturske bör strängt agas 
med käppen eller värjan." J oukko
jen asiakirjoissa oli tavantakaa pa
taljoonan-, komppanian k ujan.juok
sua tai raippojen jakotilaisuuksien 
järjestämistä koskevia määräyksiä. 
K iinniotettua karkuria rangaistiin 
tavallisesti 2-3 pataljoonan kujan
juoksulla. Karkurin pidättäjälle 
maksettiin lisäksi kuuden ruplan 
kiinniottopalkkio. 25-30 raippapa
riil1a rangaistiin mm seu;raiavistia 
rikkomuksista 

- luvaton oleskelu krouvissa klo 
21.00 jälkeen, 

- aiheeton oleskelu pataljoonan 
leipomossa palveluksen aikana, 

- aseen laukaiseminen ennen 
komppanian yhteislaukausta 
jne. 

Usein rangaistukseen liitettiin myös 
palkanmen·etys määräajaksi. 

Silloinen joukkojen kurittomuus 
ei ollut suinkaan vaivana yksin
omaan täällä Suomessa, vaan se oli 
yleistä kaikkialla. Erityisesti nuo
rissa joukoissa kurin j,a järjestyk
sen ylläpito oli vaikeata. Rautaisen 
kurin ja järkkymättömän järjestyk
sen omasivat vain todella vanhat 
j ouk:ko-osastot. 

Suomen Kaarti muodosti kurin 
suhteen moitteettoman joukon, joka 
oli kunniaksi maalle ja sen armei
jalle. Kaartin ei tosin tarvinnut 
toimia niissä synnytystuskissa, jot
ka olivat ominaisia alkuperäisille 
rykmenteille. 

Nykyään voidaan helposti kysyä, 
mikä oli tämän "miniatyyri-armei
jan" merkitys. Sillähän ei ollut 
taistelussa rikkiarnmuttuja ja veri-
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siä lippuja, jotka olivat vanhojen 
rykmenttien taistelujen tien sym
boolej a. Vuonna 1812 perustettujen 
suomalaisten joukkojen merkitys 
piileekin lähinnä niiden perustami
sessa. Suomen sodassa miltei lop
puun palanut kansa pyysi vapau
tusta sotalaitoksen ylläpidosta. 
Maan valloittaja hyväksyi tämän ja 
tilalle tuli vieras sotamies, jonka 
tuli vastata järjesty,ksestä ja maan 
puolustuksesta. Suomalaisen miel
tymystä miehittäjään kuvastaa 
hyvin se, että vaikka maa oli sodan 
runtelema, niin kuitenkin kaikki 
olivat valmiita vapaaehltoisella 
kansalliskeräyksehlä luomaan oman 
armeijan, jotta vieraasta joukosta 
voitaisiin vapautua. 

Armeijamme koulutus oH täysin 
vanhanaikaista, eikä se vastannut 
enää silloiselle joukolle 1asetettavia 
vaatimuksia. Parikymmentä vuotta 
aikaisemmin oli Sprengtporten kir
joittanut, että "sotamies on opetet
tava suorittamaan marsseja ja liik
keitä nopeasti ja yksinkertaisesti 
sekä periaatteessa että käytännössä. 
Koulutus pitää soveltaa todellisuu
den mukaiseksi ja viapaaksi pikku
maisuudesta, joka palvelee vain 
paraaJteja. Ollaan hulluuteen asti 
tarrautuneita moniin liikkeisiin, 
joita vain rauhan aikana käytetään. 
Nyt tehdään sen seitsemän temp
pua ennenkuin päästään johonkin 
paikkaan tai ennenkuin pataljoona 
saadaan kääntymään, mutta eikö 
olisi parempi antaa sotamiehen 
tehdä työtä, juosta tai tottua leiri
elämään, jolloin hän tulisi vahvaksi 
ja pystyväksi. Täten he oppisivat 
käyttäytymään sodan mukaisesti, 
sillä eihän Suomen sotamies, joka 
on palveluksessa 24 päivää vuodes
sa, opi tekemään temppuja niin 

Varma 
kaarteissa, 

turvallinen 
vauhdissal 
Jäl leenmyyjiä 
kautta maan 

Valitkaa: 

(gntinental. 

hyvin kuin joku ulkomaalainen 
soturi, jota aina opetetaan." Sprent
portenin yleispätevät opit olivat 
ehkä silloin liian uusia ja kumouk
sellisia. 

Käytetyt lähteet 

- G A Gripenberg: Den år 1812 Uppsätta 
Finska Militärens Historia, Lifgardets 
3 finska Skarpskyttebataljon 1812-

1905 
- Generalstaben: Sveriges krig åren 1808 

och 1809 
- Huhtala: Suomen Valkoinen Kaarti 
- Huuskonen: Savon Jääkärirykmentti 
- Koskinen: Suomen kansan historia 
- Kuvat sotamuseon kokoelmista valo-

kuvannut kad H Grönberg 

Rakennustoimisto 

A. PUOLIMATKA Oy 

Turku - Helsinki 
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ASETEHTAAN 
TUOTANTOA 
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20 mm joukkojen ittykki, 
malli Oerlikon 

lähtönopeus n. 1200 m/sek 

tulinopeus n. 1000 1/min 

- ajopaino n. 560 kg 

- tuliasemapaino n. 360 kg 

- korkeussuuntaus -5° + +85° 

- sivusuuntaus 360° 

Helsinki, Autotalo 

Puh. 10 078 

Majuri Ilkka Seppälä 

T AISTELUKOULU 

PERUSTAMINEN 

"Taistelukoulussa järjestetään 
kuluvan vuoden aikana kohne 
noin kohne kuukautta kestävää 
kurssia, joista ensimmäinen a1kaa 
lokakuun alussa 1927. Kouluun 
tullaan toi!Staiseksi komentamaan 
vanhimpia komppanianpäälliköitä 
ja vastaavia. Koulun tarkoituk
sena on antaa tietopuolis-käytän
nöllinen koulutus johtajana ja 
kouluttajana. Tämän lisäksi tul
laan Taistelukoulussa järjestä
mään lyhyet orientoivat kurssit 
divisioonien, prikaatien ja itse
näisten joukko-osastojen komen
tajille." 

Näin määriteltiin koulutuksen 
suuntaviivoissa koulutusvuodelle 1. 
9. 1927-1. 9. 1928 ensimmäisen 
kerran Taistelukoulun tehtävä. 
Itsenäisyytemme ensimmäisen vuo
sikymmenen lopulla upseereiden 
p e r u s ko u 1 u t u s oli jo vakiin
tunut ja k o r k e a ko u 1 u t u s 
saatu alkuun. Näiden mukana oli
vat myös opetusmenetehnät samoin 
kuin taktillinen ajattelutapa hakeu
tumassa omiin s u o m a 1 a i s i i n 
uomiinsa. Nuorinta polvea lukuun
ottamat,ta oli upseerikunnan perus
koulutus kuitenkin varsin epäyhte
näinen ja riittämätönkin yhä vaati
vampien tehtävien pohjaksi. Kuten 
alussa olevasta koulutuskäskystä
kin ihnenee, synnytti Taistelukou
lun perustamisajatuksen juuri yhte-

naisen koulutuksellisen ja taktilli
sen ajattelutavan vakiinnuttamisen 
ja toisaalta upseeriston yleisen, 
aikaansa seuraavan jatkokoulutuk
sen tarve. 

Taistelukoulun vuosipäiväksi on 
vahvistettu lokakuun 10. pa1va, 
jolloin ensimmäiset oppilaat v 1927 
klo 12.00 astuivat koulun suojiin 
Viipurin Markovillassa. Kysymyk
sessä oli tällöin ensimmäinen komp
panian,päällikkökurssi - nykyisten 
kapteenikurssien edeltäjä - vah
vuudeltaan 29 kapteenia tai ratsu
mestaria. Tässä yhteydessä voita
neen mainita, että nykyinen Puo
lustusvoimain komentaja, silloinen 
kapteeni J aa:kko Sakari Simelius 
suoritti tämän kurssin parhain arvo
sanoin. 

Koulun perustamista koskevia 
toimenpiteitä oli luonnollisesti suo
ritettu jo pitkin vuotta 1927. Maa
liskuun 12. päivänä julkaistussa 
väliaikaisissa määräyksissä puolus
tuslaitoksen kokoonpanosta, virois
ta ja ·toimista on Taistelukoulun 
nimi jo sotakoulujen joukossa. Sen 
varsinaisiksi viroiksi ja toimiksi 
määrätään 
- 1 evemtiluutnantti yp (johtaja) 
- 1 majuri ap (johtajan apu-

lainen) 
- 1 luutnantti yp (adjutantti) 
- 1 aseteknikko yp ja 
- 1 taloudenhoitaja. 

Opettajat ikomenne,ttaisiin kou
luun kulloisenkin tarpeen mukai
sesti. 
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Toukokuun 27. pruvana pruva
tyssä Tasavallan Presidentin soti
laskäskyssä n:o 25 määrättiin jää
kärimajuri Hannes Matias O 1 k k o
n en Taistelukoulun vt johtajaksi 
siirrettynä Kadettikoulusta. Koulun 
ensinunäinen päiväkä.siky on päi
vätty 1. 7. 1927 Helsingissä. Ensim
mäinen Viipurissa päivätty päivä
käsky oli n:o 15/16. 9. 1927. 

Kun Taistelukoulun sijoituspai
kaksi määrättiin Viipurin Marko
villa, liitettiin siihen aliupseerilin
jana siellä jo vuodesta 1921 saakka 
toiminut J aJkaväen aliupseerikoulu, 
jonka nimi vuodesta 1925 lähtien 
oli ollut Jalkaväen kapitulantti
koulu. Näiden koulujen yhteinen 
taival kestiikin sitten Talvisotaan 
saakka. 

MARKOVILLAN 
KAUSI 
1927-1939 

Sotia edeltäneen ajan kurssitoi
mintaa tarkasteltaessa on helposti 
havaittavissa miten se jo ensivuo
sista lähtien on saanut ne muodot 
joiden puitteissa Taistelukoulu pe~ 
riaatteessa vielä tänäkin päivänä 
toimii. 

Markovillan kautena toimeenpan
tiin Taistelukoulussa upseereille 
- orientoivia kursseja eri astei,sille 

komentajille 
- komppanianpäällikkökurssej a 

( v:sta 1931 alkaen kapteenikurs
seja) 

- joukkueenjohtajakursseja (v:sta 
1931 lähtien luutnanlttiikursseja) 
sekä 

- eräitä erikoiskursseja. 
0 r i en t o i v a t ko m en t a j a

k u r s s i t aloitettiin puolustusvoi
main ylimmälle päällystöHe järjes-
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tetyillä n kuukauden ikestäneillä 
kursseilla. Tämän jälkeen pidettiin 
joukkoyksikköjen komenta1ille vuo
den 1930 aikana kolmet n kuukau
den mittaiset orientoivat kurssit, 
joilla oli oppilaita yhteensä 3i 
Nykyisten esiupseerikurssien edel
täjäksi voitanee katsoa v 1931 jär
jestetty yhdeksän kuukautta kes
tänyt majurikurssi, jolla oli 12 
oppilasta. Vanhemman päällys
tön jatkokoulutu·ksen kokonaisuut
ta ajatellen on otettava huomioon, 
että Taistelukoulussa pidetyn ko
mentajiston jatkokoulutuskurssien 
lisäksi myös Sotakorkeakoulussa 
toimeenpantiin 1930-luvulla muu
tamia komentajakursseja. 

Kuten edellä mainittiin, aloitettiin 
Taistelukoulun toiminta ik o m p p a
ni a n pää 11 i k k ö k u r s se il l a. 
Kurssien nimi muuttui v 1931 (8. 
kurssilla) kapteeni kurssiksi 
s.amalla, kun :kestoaika piteni kol
mesta ja puolesta kuukaudesta 
kuudeksi kuukaudeksi. Ennen tal
visotaa ennätettiin pitää 15 kaptee
uikurssia, joilla koulutettiin yh
teensä 37 4 oppilasta. 

Joukkueenj ohtaj akurs
s i t alkoivat toukokuussa 1928. 
Vuonna 1931 (8.kurssilla) niiden
kin nimi muutettiin 1 u u t n a n t t i
k u r s s i ks i. Kurssin kestoaika 
vaihteli vajaasta kahdesta kuukau
desta kolmeen kuukauteen. Taiste
lukoulun alusta alkaen säilynyttä 
päätehtävää - upseeristomme kou
lutuksellisen ja taktillisen ajattelu.;. 
tavan yhdenmukaistamista - ko
rostaa sekin, että ensimma1sen 
joukkueenjohtajakurssin oppilaiksi 
komennettiin ensikädessä vain niitä 
nuoria upseereita, joiden käsissä 
sillä hetkellä oli uuden aktiivi- ja 
reserviupseeripolven kouluttami-

Taistelru!koulun kurssirakennus Markovillassa. 

nen, nimittäin Kadettikoulun ja 
Reserviupseerikoulun nuoria kou
luttajia. Joukkueenjohtaja - luµt
nanttikursseja ehdittiin pitää 15 
ennen talvisotaa ja niillä koulutet
tiin yhteensä 544 yliupseeria. 

E r i k o i s k u r s s ei k s i lienee 
luettava vuosina 193~1937 pide
tyt seitsemän konekivääri- ja 
kranaatinheitin:kurssia, joiilla koulu
tettiin yhteensä 184 puolustusvoi
main ja suojeluskuntajärjestön up
seeria. Näillä kursseilla opetettiin 
sekä teknilliset että taktilliset pe
rusteet jalkaväen raskaiden aseiden 
käytössä. 

Kuten edellämainitusta oppilai
den ja kurssien lukumääristä ilme
nee, olivat kapteeni- ja luutnantti
kurssit Taistelulwulun upseerilin
jan pääkurssit. Vaikka näille kurs
seille komennettiinikin upseereita 

kaikista aselajeista oli kuiten
kin tarkoituksenmukaisempaa an
taa muiden aselajien nuoremmille 
upseereille heidän aselajinsa vaati
ma teknillinen ·jatkokoulutus omilla 
aselajikursseilla. Näin Taistelukou
lusta ennen sotia yhä kasvavassa 
maarm muodostui jalkaväkemme 
oma oppilaitos. Näin voitaneen pää
tellä siitäkin huolimatta, että vuo
sien 1934-35 vaihteessa Taistelu
koulussa pidettiin mm rannikko
tykistön upseereille oma kapteeni
kurssinsa. 

Miten lienevät opetustavat ja 
opetuksen sisältö vuosien kuluessa 
muuttuneetkin, ovat tärkeimpien 
kurssien pääopetusaineet pysyneet 
pääpiirtein samoina, kuten alla 
oleva kapteenikurssien opetusai
neiden vertailu eri aikakausina 
osoittaa 

125 



1927 1934 1963 

- Taktiikka - Yleinen taktiikka - Yleinen taktiikka 
- Kenttä- ja taiste- - Taistelu'koulutus - Taistelukoulutus 

luharjoitukset 
- J alkaväkitaiktiikka 
- Ase- ja ampuma- - .Arnpumakoulutus - Ase- ja ampuma-

1koulutus oppi - Pioneeripalvelu 
- Linnoitusoppi - Viestipalvelu - Sotatekniikka 
- Viestipalvelus ~ Kaasusuojelu-
- Kaasusuojelu- palvelu 

palvelu - Sotalaitosoppi - Jk-osastopalvelu 
- Sotalaitosoppi - Liikuntakasvatus - Liik.untakoulutus 
- Ruumiinharjoi- - Venäjänkieli - Vieras kieli 

tu1kset 

Lisäksi arvosteltiin ennen sotia 
kuten nytkin erikseen johtamis
taito. Samoin nykyisen käytännön 
kanssa yhdenmukaisesti kenttä
tykistötaktiikka sisällytetään ylei
seen taktiikkaan. Nykyiseen sota
tekniikkaan sisältyy luonnollisesti 
paljon muutakin kuin pioneeri-, 
viesti- ja suojelutekniikka. Yleisen 
kehityksen mukaisesti onkin juuri 
sotatekniikan ala Taistelukoulun 
opetusohjehnissakin laajentunut nä
kyvimmin. 

Sovellettuun käytännön opetuk
seen on Taistelu'koulussa pyritty 
alusta alkaen. Tästä johtuen on 
koulutuksessa tarvittavien harjoi
tusjoukkojen saaminen koulun 
käyttöön ollut alusta alkaen varsin 
tärkeä kysymys. Vähää ennen 
koulun alkua antoi 2.Divisioonan 
komentaja kenraali ö h q v i s t 
asian järjestämiseksi alaisilleen 
joukko-osastojen ja vastaavien ko
mentajille seuraavan käskyn: 

"Asianomaisille komentajille tie
doksi ja noudatettavaksi ilmoitan, 
että olen valtuuttanut Taistelu
koulun johtajan, jääkärimajuri 
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- Sotahistoria 
- Sotilaskasvatus-

ja opetusoppi 

Olkkosen tarpeen vaatiessa kään
tymään suoraan ao joukko-osas
tojen puoleen tarvitessaan erilai
sia joukkomuodostelmia. Taiste
lukoulun ohjelman suorittami
seksi Taistelukoulun ko pyyntöi
,hin on ao kouluttajan suostut
tava, mikäli se joukko-osaston 
omaan koulutusohjelmaan näh
den suinkin on mahdollista." 
Ylläolevaa ohjetta noudatettiin-

'kin täsmällisesti. Kun kerrankin 
eräs Karjalan Kaartin Rykmentin 
komppanian päällikkö oli unohta
nut ajoissa lähettää hänen 'komppa
niastaan Taistelukoulun käyttöön 
käsketyn harjoitusosaston määrät
tyyn paikkaan, keräsi hän viime 
hetkessä kaupungilta kokoon tar
peellisen määrän vuokra- ja yksi
tyisautoja, lähetti osaston niissä 
harjoituspai:kalle ja maksoi kaikes
sa hiljaisuudessa itse ·kuljetuskus
tannukset. Joukko saapui ajoissa 
perille ja joukko-osaston kunnia oli 
pelastettu. 

Kun 27. 5. 1927 virkaansa mää
rätty koulun ensimmäinen johtaja, 
majuri Hannes Matias O 1 k k o-

n e n 14. 9. 1931 komennettiin Poh
jois-Savon Rykmentin komentajak
si, jäi hän kuitenkin koulun johta
jan virkaan aina 1. 7. 1933 saak
ka pääasiallisena viransijaisenaan 
mi:rjuri Väinö Jo'hann!es Oinonen. 
Seuraavat koulun johtajat olivat 
everstiluutnantti Aarne Leopold 
B 1 i c k ajan 1. 7. 1933-14. 1. 1936 
ja hänen jälkeensä Talvisotaan 
saakka everstiluutnantti Aarne 
Ilmari K i i r a. 

Taistelukoulun suuri merkitys 
upseeristomrne jatkokoulutuslaitok
sena itsenäisyytemme ensimmäisinä 
vuosikymmeninä on kiistaton. Teh
dyn työn tulos näkyi sekä upsee
ristornme tason nousussa ja ennen 
k aikkea niissä teoissa, joita Taiste
lukoulun entiset oppilaat sodissa 
suorittivat. 

SANTAHAMINASTA -
HAMINAAN 
1945-1949 

Välittömästi sotien jälkeen oltiin 
upseeriston jatkokoulutukseen näh
den jälleen saman tapaisten kysy
mysten edessä kuin Taistelukoulun 
syntyvaiheissakin. Vakinaiseen pal
velukseen jääneen upseeriston pe
ruskouJ.u1ru!kse1linen pohja ei ollut 
yhtenäinen, ohj,esäännöt olivat sodan 
vanhentamia ja sotakokemuksia py
rittiin tutkimatta yleistämään liian 
yksipuolisesti. Taktillinen ajattelu
tapa vaati jälleen yhtenäistämistä. 
Jalkaväen kehitys oli sotien aikana 
kulkenut erityisesti tulivoiman 
osalta pitkän askeleen eteenpäin. 
Jotta siitä kuitenkin saataisiin täysi 
teho irti, oli jokaisen jalkaväen 
upseerin hallittava nyt taktillisen 
taitamisen lisäksi riittävästi myös 

ase- ja ampumatekniikkaa. Oli näin 
ollen tärkeätä, että Taistelukoulu 
saatiin käyntiin mahdollisimman 
pian aukomaan sotien aikana um
peutuneita upseereiden jatkokoulu
tuksen latuja. 

Taistelukoulun sotien jälkeinen 
toiminta alkoi 4. 6. 1945. Aluksi 
koulu sijoitettiin tilapäisesti Maa
sotakoulun rakennuksiin Santaha
minaan. Tässä yhteydessä koulu 
myös muuttui pelkäksi upseerien 
jatkokoulutuslaitokseksi, kun kan
ta-aliupseerien peruskoulutuksesta 
huolehtivasta Jalkaväen Aliupseeri
koulusta tuli sotien jälkeen jälleen 
itsenäinen sotakoulu. Koulun var
sinaisiksi pääkurssei•ksi oli ajateltu 
yleinen komentajakurssi 
ja jaJkaväen kapteeni
k u r s s i. Santahaminan vaihetta 
sävytti ensisijaisesti "alun hanka
luus". Opetussuunnitelmis.ta lähtien 
kaikki oli luotava alusta "alivuok
ralaisina" ja henkilöstön jatkuvasti 
vaihtuessa. Ensimmäinen yJeinen 
komentajakurssi ja kaksi kapteeni
kurssia vietiin kuitenkin tänä aika
na läpi ja kolmaskin sodan jälkei
nen kapteenikurssi ehdittiin vielä 
aloittaa Santahaminassa. 

Koulun johtajan virassa oli ajan 
2. 3.-2. 7. 1945 kenrrn Antti K ä ä
r iäinen viransijaisenaan evl Sulo 
Häkkinen ajan 2. 3.-22. 5. 1945 
ja ev Bertel Osiaan I k on en ajan 
22. 5.-2. 7. 1945. Toisena koulun 
johtajana oli eversti Albert Alek
sander P u r o m a a ajan 2. 7. 1945 
-S. 7. 1946. Hänen siirryttyä mui
hin tehtäviin hoitivat koulun joh
tajan viransijaisuutta evl Lars 
R ö n n q v i s t ajan 8. 7. 1946-2. 
1. 1947 ja evl Paavo Joel Hirve-
1 ä ajan 2. 1.-18. 3. 1947. Kaik
kiaan siis kuusi henkilöä ehti käy-
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Taistelu}{Joulun kurssirakennus Haminassa. 

tännössä hoitaa koulun johtajan 
tehtäviä n kaksi vuotta kestäneen 
Santahaminan kautena. 

18. 3. 1947 otti koulun johtajan 
tehtävät vastaan eversti Adolf 
E h r nro o t h ja kolmisen viikkoa 
myöhemmin siirtyi Taistelukoulu 
Haminaan. 

Taistelukoulun saamat omat tilat 
Haminassa olivat varsin tyydyttä
vät. Koulua varten kunnostettu 
nykyinen RUK:n esikuntakomppa
nian hallussa oleva kasarmialue oli 
sinänsä koululle sopiva rakennus
ryhmä, johon kuuluivat varsinai
sen kurssirakennuksen lisäksi mm 
erilliset rakennukset esikunnalle 
sekä toimitusjoukkueelle ja varas
toille. Kurssien majoitustilat olivat 
komentaja- ja kapteerukursseja aja
tellen riittävät ja vähin korjauksin 

128 

saatiin kyllin suuri yhteisluokka n 
40 oppilaan kapteenikurssi:llekin. 

Komentajakursseja ehdittiin Ha
minassa pitää kolmet (2.-4). Nii
den kestoaika oli n 7 1/2 kuukautta 
ja yhteinen oppilasmäärä 48. Kap
teenikurssej a pidettiin Hamiinassa 
loppuun saakka neljä (18.-21.). 
Kurssien pituus vaihteli opetus
ohjelmista, pyhäpäivien ja lomien 
määrästä riippuen n 6---8 k'k. 

Kuten edellä on jo todettu, oli 
johtajien valmentaminen sodan 
arkana tavattomasti lisääntyneen ja 
monipuolistuneen jalkaväen tulen 
hallintaan eräs jalkaväen upseerien 
tärkeimpiä jatkokoulutuksen koh
teita. Rauhan ajan joukko-osasto
jen raskasaseyksikköjen komenta
ji!ksi ja päälliköiksi oli nopeasti 
saatava riittävän ase- ja ampuma-

teknillisen koulutuksen saaneita 
upseereita. Paitsi joukkojen koulu
tuksessa oli entistä yleisempi ase
ja ampumateknillisten perusteiden 
tuntemus tarpeen myös siinä laaja
mittaisessa ja perustavaa laatua 
olevassa ampumat~knillisessä ja 
taktillisessa kokeilu-, tutkimus- ja 
ohjesääntötyössä, joka jalkaväen 
raskaiden aseiden kohdalta sodan 
jälkeen oli aloitettava. Koulutus
tarpeen kiireellisyyden takia men
tiin aluksi erikoiskurssi-linjalle. 
J a 1 k a v ä e n a s e- j a a m p u m a
t e k n il Ii s i ä k u r s s e j a ehdit
tiin Haminassa pitää kolme yhteen
sä 46 upseerille. Kurssit kestivät 
n 4 kuukautta jakautuen aseteknil
liseen jaksoon (Asekoululla), teo
reettiseen ampumateknilliseen kau
teen (Taistelukoululla) ja ampuma
leiriin. 

Kun upseereiden peruskoulutus 
ei vielä antanut jalkaväen nuorim
mille upseereille riittävää pohjaa 
toiminnalle kranaatinheitiny'ksikkö
jen kouluttajina, oli tälläkin alal
la lisäkoulutus tarpeen. Kesällä 
1949 toimeenpantiin tätä varten 
ensimmamen jalkaväen upsee
rien k r a n a a t i n h e i t i n k u r s
s i, joka kesti n 3 kuukautta. 

Ase- ja ampumateknillisen kou
lutuksen aloittamisen rinnalla luon
nehtii Taistelukoulun Haminan 
kautta ennen muuta opetussuunni
telmien luominen ja kehittäminen 
sekä pyrkimys taktillisen ajattelu
tavan yhtenäistämiseen. Vaikka 
koulun sijoituspai!kka vielä kerran 
vaihtuikin oltiin koulutuksessa 
pääsemässä jo vakiintuneisiin muo
toihin. Tähän loi mahdollisuuden 
ennenkaikkea se, etteivät välittö
mästi sodan jälkeiselle ajalle omi
naiset jatkuvat henkilösiirrot enää 

9 - Jalkaväen Vuosikirja 

siinä maann kuin Santahaminassa 
häirinneet koulun johtajan, opetta
jiston ja muun henkilöstön työ
rauhaa. 

TUUSULASSA 

Vuoden 1949 lopulla päättyi Tais
telukoullllil. kymmenen vuotta aikai
semmin Viipurin Markovillasta al
kanut eva:kkotaival. 4. 11. 1949 
koulu siirtyi Tuusulaan entisen 
Suojeluskuntain Päällystökoulun 
rakennuksiin Tuusulanjärven itä
rannalle. Suojeluskuntajärjestön 
lakkauttamisen yhteydessä oli Pääl
lystökoulun maat ja rakennukset 
siirtyneet Suomen Punaiselle Ris
tille, jolta puolustuslaitos ne nyt 
vuokrasi Taistelukoulua varten. 

Siirtyminen uusiin entistä väl
jempiin ja tarkoituksenmukaisem
piin tiloihin omalle alueelle oli 
koulun kannalta onnistunut ratkai
su. Se, että jouduttiin toimimaan 
vuokralaisina, rajoitti kuitenkin ti
lojen saattamista mahdollisimman 
tarkoitubenmukaiseen kuntoon ja 
siten ainakin välillisesti vähenisi 
koulutuksellistakin tehoa. Jonkin 
verran oli koulutukselle aiheutunut 
haittaa myös siitä, että sotien jäl
keiset asutustoimenpiteet olivat ka
ventaneet Päällystökoulunkin mai
ta, jotka olisivat olleet tarpeen 
ennenkaikkea erilaisten ammunto
jen suorittamiselle. Vaikka heti 
koulun siirryttyä ryhdyttiin toi
menpiteisiin omistussuhteiden jär
jestämiseksi ja harjoitusalueiden 
laajentamiseksi, kesti yli kaksi ja 
puoli vuotta ennenkuin kiinteistö 
siirtyi puolustuslaitoksen hallin
taan. Tämän jälkeisinä vuosina 
koulurakennuksessa tehtiinkin pe
rusteellisia korjauksia ja muutok-
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sia, joiden avulla on merkittävästi 
parannettu oppilaiden ma1oitus- ja 
opetustiloja. Taistelukoulun tapai
sen sisäoppilaitoksen oppilaiden 
viihtyisyyden kannalta oli merkit
tävä parannus sekin että upseeri
kerho näiden korjaustöiden ansios
ta pääsi koulurakennuksen pohja
kerroksen ahtaudesta entiselle 
Päällystökoulun aikaiselle paikal
leen esikuntarakennuksen alaker
taan. 

V 1963, eli y Ii 13 vuotta sen 
jälkeen kun Taistelukoulu muutti 
nykyisiin tiloihinsa ja 11 vuotta 
siitä, kun tämä kiinteistö tuli puo
lustuslaitoksen hallintaan, määrät
tiin paikka lopullisesti koulun va
kinaiseksi sijoituspaikaksi. Tämä 
lopullinen paikallinen vakiintumi
nen tulee varmasti entisestään 
kaikin tavoin parantamaan ulkonai
sia koulutusolosuhteita ja täten 
välillisesti tehostamaan Taistelu
koulun koulutustehtävien suori
tusta 

Eversti Adolf E h r n r o o t h i n 
johtajakautena vakiinnutettiin Tais
telukoulun sodanjälkeiset opetus
tavat ja toimintamuodot. Hänen 
johdollaan koulu hakeutui Santa
haminasta Haminan kautta lopulli
selle paikalleen. 2. 5. 1952 hän luo
vutti koulun johdon eversti Jaakko 
Sakari S i m e 1 i u k s e 11 e. Eversti 
Simeliuksen johtajakausi jäi kui
tenkin verrattain lyhyeksi hänen 
siirtyessään 13. 9. 1953 3.Divisioo
nan komentajaksi. Koulun johtajan 
tehtävät otti tällöin vastaan eversti 
Paavo Joel H i r v e ~ ä, jonka yli 
yhdeksänvuotinen johtajakausi on 
pitempi kuin kenenkään muun 
tähän astisen koulun johtajan. 
Taistelukoulun koulutuksellista toi
mintaa tuldksekkaasti kehittäneen 
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johtaja:kautensa 27. 11. 1962 päät
tyessä hän luovutti koulun johta
jan tehtävät eversti Unto Osvald 
M a t i k a i s e 11 e. 

Kun vuonna 1964 siirrytään Tais
telukoulunkin varsinaisten kurssien 
- esiupseeri- ja kapteenikurssien 

osalta uusitun upseereiden 
perus- ja jatkokoulutusjärjestelyn 
mukaisiin kurssiohjelmiin, ei se 
kovinkaan oleellisesti mullista tä
hän saakka "luonnollisesti" kehit
tyneitä opetussuunnitelmia. 

Yleisten komentajakurssien eli 
vuonna 1958 toimeenpannusta 13. 
kurssista alkaen e s i u p s e e r i -
k u r s s ien opetusohjelma on sekä 
sisäisiltä rakenneperiaatteiltaan että 
ulkonaiselta muodoltaankin eniten 
säilyttänyt Santahaminasta ja Ha
minasta periytyneet piirteensä. 
Kun kurssin päämäärä on periaat
teessa ollut ja pysyy edelleenkin 
muuttumattomana, on opetussuun
nitelmankin muutokset johtuneet 
lähinnä vain oppilasaineksen "nuo
rentumisesta" sotaan nähden sekä 
yleisestä teknillisestä, taktillisesta 
ja koulutuksellisesta kehityksestä. 
V 1963 Juhannukseksi päättyi 18. 
esiupseerikurssi, joka oli viides
toista Tuusulassa toimeenpantu. 
Yhteensä on näillä kursseilla kou
lutettu sotien jälkeen 409 upseeria. 

Taistelukoulun toisen pääkurssin, 
jalkaväen 'kapteenikurs
s i n, opetuksen päämäärä - upsee
rien johtamistaidon kehittäminen ja 
riittävän tuntemuksen antaminen 
joukkoyksikön johtamiseen erityi
sesti sodan aikana - on sekin pys
tynyt periaatteessa muuttumatto
mana. Kurssin opetusohjelmassa on 
sensijaan tapahtunut suuriakin ra
kenteellisia muutoksia. Vuoden 
1952 syksyllä päättyi kuudes ase-

Nykyinen Taistelukoulu. 

ja ampumateknillinen kurssi. Niillä 
koulutetut 104 upseeria tyydytti
vät jalkaväen raskasaseyksikköjen 
päälliköitten ja komentajien kou
lutuksellisen ensikäden tarpeen. 
Toisaalta oli välttämätöntä, että 
vast'edes joka i se 11 a jalkaväen 
upseerilla on oltava riittävät ase
ja ampumateknilliset perustiedot 
myöskin raskaiden aseiden toimin
nan johtamista varten. Näin jalka
väen kapteenikurssin ohjelmaa laa
jennettiin siten, että siihen sisälly
tettiin ase- ja ampumateknillisen 
kurssin opetusohjelma, jolloin sen 
kestoaika piteni 8-9 kuukaudesta 
aina 11 kuukauteen. Samassa yh
teydessä suoritettiin luonnollisesti 
opetussuunnitelman perusteellinen 
tarkistus. Seuraava täydellinen 
kapteenikurssin ohjelman tarkistus 
tapahtui v 1955. Tällöin upsee-

reiden jatkokoulutusjärjestelmää 
muutettiin siten, että kapteeni
kurssit jaettiin kahteen osaan, ni
mittäin luutnanteille pidettävään 
luutnanttikurssiin, jonka nimi v 
1957 muutettiin y 1 i upseeri -
k u r s s i k s i, seikä yliluutnanteille 
ja nuoremmille kapteeneille pidettä
vaan kapteenikurssiin. Vuonna 
1961 päättyi viimeinen, kahdeksas 
jalkaväen yliupseeri'kurssi ja vuon
na 1963 ovat kapteenikurssilla vii
meiset yliupseerikurssinsa käyneet 
jalkaväen upseerit. 1964 siirrytään 
jalkaväen kapteenikurssien osalta 
uusittuun u pseerikoulu tusj ärj estel
mään, mikä jälleen merkitsee ope
tussuunnitelmien perusteellista tar
kistusta. 

Kun upseerien peruskoulutuk
sen ajankohtaistetut opetussuunni
telmat alkoivat vail~uttaa nuo-
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rimman upseeriston raskaiden asei
den käyttöä koskevaan koulutus
tasoon, lopetettiin myös jalka
väen k r a n a a t i n h e i t i n u p -
s e e r i k u r s s i t siten että kesällä 
1951 toimeenpantu kolmas kurssi 
oli viimeinen. Kaikkiaan 49 nuo
rempaa upseeria oli näillä kurs
seilla saanut kranaatinheitinperus
koulutuksen. 

Muutto Tuusulaan merkitsi paitsi 
toimintaolosuhteitten vakiintumista 
myös toimintatilojen väljenemistä. 
Oppilaiden majoitus- ja opetustiloja 
vielä lisättiinkin edellä mainittu
jen kurssirakennuksen korjausten 
avulla. Niinpä Taistelukoulussa on 
Tuusulan kaudella ollut mahdolli
suus pitää varsinaisten pääkurssien 
- esiupseerikurssien ja jalkaväen 
kapteenikurssien ja siihen liittynei
den täydentävien kurssien - lisäk
si runsaasti erilaisia tilapäiskurs
sej a vakinaisessa palveluksessa ole
ville upseereille ja upseerikokelail
le sekä kertausharjoituksia reser
vin upseereille. Vuoden 1963 lop
puun mennessä on pidetty mm seu
raavat tilapäiskurssit ja kertaus
harjoitukset 

2 insinööriesiupseeri (majuri-) 
kurssia 

4 insinöörikapteenikurssia 
2 sissikomentajakurssia 
2 jalkaväen liikkuvuuskoulu

tustilaisu u tta 
- 13 upseerikokelaiden sissikurs

sia 
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3 tiedustelu-upseerien perus
opetustilaisu u tta 

- 16 upseerilwkelaiden tiedustelu
kurssia 

4 kertausharjoitusta pataljoo
nan komentajille ja 

7 kertausharjoitusta tieduste
lu-upseereille. 

Yhteensä näillä kursseilla ja ker
tausharjoituksissa on koulutettu yli 
1100 upseeria ja upseerikokelasta. 

Taistelukoululla, joka 27. 11. 1962 
vietti 35-vuotispäiväänsä, oli siihen 
mennessä ollut varsinaisia toiminta
vuosia lähes kolmekymmentä. Näis
tä koulu oli toiminut 
- Viipurissa 12 vuotta, 
- Santahaminassa lähes 2 vuotta, 
- Haminassa yli 21h vuotta ja 
- Tuusulassa 13 vuotta. 

Toisen pää:kurssinsa - esiupsee
rikurssin - takia ei Taistelukoulu 
ole puhdas jalkaväen aselajikoulu 
siinä mielessä kuin muut aselaji
koulut ovat. Sen vaikutuksen piiri 
on ulottunut kaikkiin maavoimiem
me aselajeihin ja muihin puo
lustushaaroihinkin. Tällä laajalla 
alueella se on menestyiksellä toteut
tanut sille alunperin annettua pää
tehtävää: upseeristomme ".tietopuo
liskäytännöllistä" kouluttamista 
johtajiksi ja kouluttaijiiksi, joilla on 
yhtenäinen, suomalainen sotilaalli
nen ajattelutapa. Vaikkapa koulun 
oppilaat koostuvatkin kaikista ase
lajeistamme on se kuitenkin pää
työnsä tehnyt jalkaväen piirissä 
niin ylivoimaisesti, että juuri 
Taistelukoulua voimme täydellä 
syyllä kutsua jalkaväkemme 
omaksi kouluksi. 

SUU RVOITOT 
SUURARVALLA 

Kaikki suurarpojen voitot ovat 
pikavoittoja, autoja, ompelu
koneita, levysoittimia, tele
visioita, kelloja jne. 

Sinä saatat olla onnekas voit
taja siinä kuin joku toinenkin. 
Osta suurarpoja ja Onnetar 
olkoon suosiollinen Sinulle. 

SUURARPAJAISIA HOITAA: 

Saat myyntipalkkiota kun ryh
dyt myymään suurarpoja. Li
säksi Sinulla on tilaisuus voit
taa hyviä palkintoja asiamies
kilpailuissa. Tilaa suurarpoja 
al laoleval la osoitteella, saat 
samalla myös asiamiesohjeet. 

SUURARPA r. y. 
Fredrikinkatu 47, Helsinki puh. 63 56 82 

PIETINEN 
MAINOSVALOKUVAAMO 

Veneentekijäntie 20 - Lauttasaari 

Puhelin 67 32 73 vaihde 
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Kapt Pekka R a u t a ko u r a 

KAD'ETTIKO'ULU 
VUOSIKYMMENIEN 
SAATOSSA 

JOHDANTO 

Ellemme ota huomioon Venet
siassa 1500-luvulla perustettua ty
kistökoulua, voimme todeta, että 
Ranskassa ja Saksassa on 1700-
luvulla perustettu kadettikouluja. 
Näissä kouluissa oli sotilaallisella 
koulutuksella etusija. 

Tässä suhteessa on Suomi varsin 
varhaisessa vaiheessa seuvannut ke
hityksen mukana, sillä jo 1700-
luvun lopulla Suomeen perustettiin 
sotakoulu upseerien :kouluttami
seksi suomalaista sotaväkeä varten. 

Syyn koulun perustamiseen antoi 
maamme erillinen maantieteellinen 
asema Ruotsin y,hteydessä, silloisen 
upseerikoulutuksen puutteellisuus 
sekä ylenemisperusteiden nurinku
risuus. Noihin aiikoihin nimittäin 
upseerien virat olivat ostettavissa 

ja ylenemiseen vaikutti enemmän 
suvun mainehikkuus kuin upsee
rina palvelevan suvun edustajan 
ansiokkuus. 

Lisäksi todettiin maamme eri
koisla:atuiisten olosuhteiden vaati
van kansalliselta pohj1awta koulutet
tua upseeristoa. Se mikä sopi rans
kalaisille ei sellaisenaan ollut sovel
lettavissa meikäläisiin olosuhteisiin. 

Näihin ja moniin muihin upseeri
kowutuksen ja maamme puolustus
valmiuden ja .. kyvyn kannalta tär
keisiin seilkkoihin kiinnitti Yrjö 
Maunu Spr en gtporten huo
mattavassa asemassa olevien henki
löiden ja jopa Ruotsin kuni.nJkaan
kin huomion 1700..Juvun loppu
puoliskolla. 

Sprengtporten korosti erityisesti 
kansalliselle pohjalle luodun upsee
rikoulutuksen ja sotatla!idon merki-
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tystä. Hän näki jo tuohon aikaan, 
että taistelua ei voiteta pa.raatitem
puilla eikä pelkällä muodollisella 
lroulutuksella, vaan sovelletulle 
.taistelukoulutukselle oli annettava 
etusija koulutuksessa. 

V 1775 nimitettiin Sprengtporten 
Savon Prikaatin llromentaijaksi ja 
komentajan mielen mukaisen kou-
1lutuksen ansiota oli, että prikaati 
muutamassa vuodessa kohosi maan 
parhaaksi joukko-osastoksi. Ko
meilltaj ana ollessaan Sprengtporten 
aloitti uuden luvun myös upseeTi
kloulutuksen historiassa. Hänen joh
dollaan toimeenpantiin Laajoja tie
dustelumatkoja rajalle sdtilasmaian
tieteellisten vaikutusten selvittämi
seksi. Operatiiviset tied.USltelut tak
tillisten ·näkökohtien pohtimisineen 
olivat myös ohjelmassa. 

Kesän tiedustelureitlk.ien tuiokset 
,arvosteltiin ja karttoja piirrettiin 
syksyllä Sprengtpontenin virkata
lossa Bra!helinnassa. 

Brahelinnassa annettua koulutus
ta voidaan pitää siemenenä tule
v:alle johdetulle upseerillmulutuk
seLle SuomeS1Sai. Erikoisesti on syytä 
lrorostaa, että koko tämä toiminta 
ja lisäksi monien ,upseereiden opin
rtomatik.at tapa!htuli.vat Sprentgporte-
nin <XtnaUa ikustanm .. 1ksel!J.a. 

Varsinaisen sotakoulun perusta
minen oli kuitenikin Sprengtporte
nin lempiaj atus ja :maaliskuussa 
1779 hän teki kunmk:aalle esi.tyk
sen, jonka mukaian Saivon ja, Karja
lan upseeritarpeen tyydytfltämiseiksi 
perustettaisiin sotakoulu. Koulu 
si.joiltettaisiin Ranrtasa.lmen pitäjässä 
sijaitsevalle Haapaniemen tilalle, 
jonka Sprengtporte.n oli edullisesti 
saanut ostaa vailtion lulk.uun. Ilmei
sesti juuri laitl()lksen perustamisen 
hai1:puus saikin ikurniinkaan suostu-
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maian ajatukseen ja 23. 7. 1779 mää
räsi kuningas 'koulun perustetta
vaksi. 

Tästä alkoi Suomen vakinaisen 
väen upseerik.oulurtus, jota nyt on 
j.art;kulllUt, tosin välillä keskeytyk
sissä ollen, 184 vuot!Ja .. 

HAAPANIEMEN 
AIKA 

Koulun 
sijainti 
ja 
alkuvaiheet 

Haapaniemen tila sijaitsi, kuten 
edellä mainittiin, Rantasalmen pitä
jässä, Saimaan vesistöön kuuluvan 
Haapaveden rannalla. Paikka oli 
'kauniilila lehti:metsää kasvavalla 
niemellä, joka tarjosi koulussa opis
keleville kadeteille vaa-sinkin kesäi
seen aikaan runsaaS/ti virkistäyty
misen mahdollisuwksia luonnon hel
massa. 

Koulu aloitti kuninkaan käskyn 
mukaisesti toimintam;ia elokuun 1. 
päivänä 1780 Kuopiossa, jossa ope
tusta annettiin seuraavan vuoden 
toulk.okuun 1. päivään saakka. Täl
löin koulu opettajineen ja oppilai
neen muutti Haaipaniemeen. 

Alkukuukausina toimi kou-
lun johtajana lmpteeni Albrecht 
W a dm a n, joka oli yhdessä 
Sprengtportenin kanssa ollut teke
mässä kauppaa Haapaniemen ti
lasta j,ai suorittamassa alkujärjeste
lyjä koulua perustettaessa. 

Ensimmäiset kadetit olivat suu
rimmaksi osaksi lähiseutujen aate
listen poikia, sillä Sprengtportenin 
suunnitelman mukaan tuli koulun 
kasvaittaa kyvykkäitii upseereita lä
hinnä Savon Prikaatin riveihin. 

Tässä yhteydessä ilienee paikal
laan todeta niiden nuorten miesten 
nimet, jotka vuonna 1779 otettiin 
k adeteiksi. Luettelossa mainitaan 
vielä ny;kyäänikin tunnettujen suo
ma1aisten soti.lassulkujen poikia, 
A m in of:f, v. Bu r gh a u sen, 
Q R Ehrnroot~ M. ~ 
E hrnrooth, Ladau, Palm
f elt j,ai Winter. Vuooina 1780-
&l tulivat oppilaii.ksi vielä edelfuten 
lisäiksi v. C r a u t 1 ei n, v. Essen, 
C. M. v. Fieandt, J. F. v. 
Fi eandt, Furumark, Pop
P i u s, Weber ja v. Wright. 

Nämä nuorukaiset, yhteensä 16, 
muodostivat ensimmäisen kadetti
kurssin. Lukumäärästä 16 tuli myö
hemmin ratkaå.seva -luku. 

Kou[un ylivialvojana toimi eversti 
Furumank, joka heinäkuun lopuHa 
1780 arut.oi kirjeessään "herroille 
opettajille Savon Sotakoulussa" 
ohjeet kadetti,en kouluttamisesta ja 
kasvatuksesta. 

Tässä selkeästi jäsennellyssä esi
t~än eversti Furumark ko
rosrtaa erityisesti opetu1ksen helppo
tajuisuutta, selvyyrttä ja; kuuli.joiden 
käsityskyvyn mu•kiaisuutta. Kaikki 
opittu teoria oli heti sovellettava 
ikäyitänitöön. V aivaJrloinen ulilroluku 
ei saanut •olla hämmentämässä 
oppilaiden tervettä ajattelua. Kurin 
tuli olla sotilaallista ja asiallista, 
turhaa pikkumaisuutta välttävää. 
Ylhäinen synrtyperä ei saanut Furu
m ai:,kin ohjeen mukaan tuoda mi
tään etuisuuksia. Opinnoissa saa
vutettujen tietojen ja taitojen tuli 
olla etevämmyyden ainoana kri-
teeriona. · 

Ohjeen hauskana yksityiskohtana 
maiin:ittaikoon vielä se, että Furu
mark varoitti tatjoamasta kadeteil
le runsaasti "ulkomaisia mausteita 

jai makeita ruokia, jotka tekevät 
ruumiin heikoksi ja veltoksi." 
Ruoan tuli ollai vahvaa ja yksinker
taista. Vuode ei myöskään ohjeen 
mukaan saanut olla liian pehmeä, 
koska se tekisi oppilaat uneliaiksi 
päiväsaikallllakin. 

Opetusohjehna 
ja 
Samuel 
Möllerin 
johtajakauden 
a1ku 

Pääsyvaatimuksena sotakouluun 
pidebtliin aatelista syntyperää. 13 
vuoden ikä kaitlsottiin sopivimmaksi. 
Lisäksi vaadittiin, että pyrkijöiden 
tuli tuntea katekismus, omata hyvä 
sisälukutaito, välttävä kirjoitustaito 
sekä hallita tyydytitäväsiti neljä 
laskutapaa. 

Koulu oli 4-lu<>ikikaånen ja oppi
aineet olivat su urimma:ksi ooaksi 
yleissivistävää ilaatua: Linnoitus
oppi, tyk.istöoppi, matematiikka, 
piirustus, joka oli pää.asiassa kar
tanpiirus>tusta, kaunokirjoitus, teo
logia, moraalioppi, historia, maan
rteide, ranskan-, saksan- jai venäjän
kieli, ratsastus ja miekkailu. 

Erikoisena maiastossa toteutetta
vana sotilaallisena oppiaineena oli 
ns rekognosointi, j,oka tarlrnitti 
maaston ja sotilasmaantieteen tut
kimista taktillisessa mielessä. Vas
tine nykypäivänä lienee lähinnä 
taktiikan maastoharjoitus. 

Koulun opetuskielenä oli ruotsi, 
mutta oppilaita kehoitettiin mah
dollisimman pai1:jon vapaa-aikoinaan 
puhumaan suomea. 

Albrecht Wadmanin jälkeen oli 
1koulun johtajana toiminut k,apteeni 
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Carl Henrik E h r e n s t o 1 p e va
jaat ka:ksi vuotta. Hänen toimiaika
naan sotakoulu pääsi hyvään toi
minnan alkuun ja opetus omiin 
vakinaisiin uomiinsa. 

Marraskuun 17. päivänä 1782 ni
mitettiJin koulun johtajaksi kaptee
ni Samuel M ö 11 e r, joka oli toimi
nut opettajana koulussa sen perus
tamisesta lähtien. 

Nimitys oli varmastikin hyvin 
onnistunut ja suureksi onneksi 
sotakoululle, sillä kapteeni Möller 
oli hyvin monipuolisesti sivistynyt 
upseeri, taitava ja kunnioitettu 
opettaja. MöUerin laatima ehdotus 
koulun johtosäännöksi käsittää 130 
pykälää. J ohtosääntö hyväksyttiin 
hiukan muutettuna v 1785. 

Johtosäännön jokain·en pyikälä 
kuvastaa laatijansa suurta elämän
viisautta, perusteellista käsitystä 
historian opetuksista, harrasta us
konnollisuutta, ,ehdotonta oikeuden
mukaisuutta, lakien noudattamisen 
tahtoa, korikeata moraalista tasoa 
ja ennen kaikkea hämmästyttävän 
terävää ironisen sielunelämän ja 
käyttäytymisen tuntemusta. Mikäli 
oppilaat tunsivat !koulusta pääs
tyään edes tämän johtosäännön py
kälät ja 'kykenivät sen antamat 
opit soveltamaan käytäntöön omas
sa elämässään, oli jo siinä ohjetta 
kyllin vaikka elämän loppuajaksi. 

Elämän.ohjeiden lisäksi johtosään
tö sisälsi varsin yksityiskohtaiset 
ohjeet opetuksesta ja järjestyksestä 
koulussa. 

Muutamat poiminnot tästä mai
niosta ohjeesta lienevät paikallaan. 

Historian opetusta käsittelevässä 
pykälässä Mölier esittää, että on 
tarpeetonta kuormittaa opetetta
vien muistia vuosiluvuilla ja hallit
sijaluetteloilla, vaan tärkeämpää on 
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osoittaa oppilaille kuinka hallitsi
joiden hyvät teot ja järkevät uudis
tukset ovat olleet siunaukseksi kan
salle. Oli myöskin opittava histo
riasta se, kuinka la!kien kiertämi
nen ja väärämielinen tul:kinlta oli 
useimmiten vahingoittanut yhteis
kuntaa enemmän kuin tietämättö
myys lain kirjaimesta. 

Nuoruuteen kuuluu Möllerin sa
noman mukaan ylpeys ja ylimieli
syys sekä ,epäilevä suht-autuminen 
vanhoihin tapoihin. Tämän vuoksi 
on nuorisossa h:isitori:an opetusten 
valossa herätettävä rakkaus isän
maahan ja sen hallitusmuotoon ja 
opetettava luja tahto hengellä ja 
verellä puolustaa niitä. 

Parasta Möl!lerin johtajakaudessa 
lienee ollut se, että johto.sääntö ja 
johtajan muutenkin suuri humaani
suus ei ole jäänyt pelkäksi kirjai
meksi tai kateederilta julistetuksi 
sanaksi, vaan ohjeita ja opetuksia 
on myös tarkoin noudatettu. 

K'.adettien 
päiväohjelma; 
Kustaa 
III:n 
sota 
vv 1788-90. 

Uusi päivä ,tervehti kadetteja 
Haapaniemessä säännön mukaisesti 
klo 6 rummunpäristyksellä. Aamu
toimien jälkeen päivy,stävä upseeri 
tarkasti poi!kien pukeutumisen ja 
siist.eyden. Klo 7 oli aamuhartaus, 
jonka kukin kadetti vuorollaan 
joutui pitämään. Kello 7.30 syötiin 
yksinkertainen ateria, jonka jäl
keen kello 8 ·a·likoi aamupäivän 
palvelus. 

Vuodenajasta ja luOikan tasos
ta riippuen opetusaineina olivat 

aammsm miekkailu, ratsastus, ma
temati~kka tai ylemmillä luokilla 
sotilaallisia aineilta. 

Opetusta oli usein päivittäin illal
liseen oli :klo 2,0 saakka. Välillä oli 
luonnollisesti ruokaiilutauko ja hiu
kan vapaatakin. Klo 21 tuli kaik
kien olla nukkumassa. 

Opiskeluaikaa oli varattu joskus 
aamulla tai sitten ennen illallista. 

Koulun toiminta oli jo vuosien 
mittaan va!kiintunut ja ope.tus oli 
solunut järjestettyihin uomiinsa, 
kunnes sota Ruotsin ja Venäjän vä
lillä keskeytti koulunkäynnin. 

Tammikuun puolivälissä v 1789 
annettiin käsky, jolla opettajat ja 
vanhemmat kadetit komennettiin 
j oulclro-osastoihin. 

Koulun päärak,ennus sisustettiin 
sairaalaksi ja vaikka raja oli vain 
2,5 peninkulman päässä ja taiste
lut riehuivat joskus rkoulun välittö
mässä läheisyydessä, ei yksikään 
vihollinen astunut jalaJlaan koulun 
alueelle. 

Toiminta 
sodan 
jälkeen 
ja 
johtajan 
vaihdos 

Sodan päätyttyä antoi kuningas 
helmi:kuun 2. päivänä 1791 käskyn 
koulun alo1ttamisesta. Kirjeessään 
kuningas käyttää Haaipanliemen 
sotalkoulusta ensi kertaa nimitystä 
Kadettikoulu. 

Eversti J ä g e r h o r n, joka Sa
von Prikaatin 'komentajan ominai
suudessa oli koulun ylivalvojan:a, 
pani toiminnan alkuun niin, että 
opetus alkoi syyskuussa 1791. 

Maijuriksi ylennetty Möller jätti 
sodan jälkeen hoirtJamarusa professo
rin villan Tukholmassa ja riensi 
entisellä innolla ja tarmolla johta
maan koulun toimintaa. 

Kuninkaan armollisella suostu
muksella lisättiin määrärahoja, 
joten toiminta siinäkin suhteessa 
sai paremmat puitteet. 

Johtosääntöä tarkistettiin ja nyt 
saivat muutkin kuin aateliston 
poj,at pyrkiä oppilaiksi Kadetti
kouluun. 

Oppilasmäärä kohosi jo ensim
mäisinä ,toimintavuosin1a sodan jäl
keen taas 50:een. Vuosittain järjes
tettiin tästä lähtien ju1kinen loppu
tutkinto 1kesä<kull51S.a. Ti!laisuutta oli 
usein seuraamassa arvovaltainen 
j ouooroo korkeinta pääJtlystöä. 

Kadettikoulun ylivalvonta siirtyi 
v 1793 eversti N. A. C ron
s te d t i n hoteisiin ja vuonna 1797 
ylivalvonta uskottiin kenraali W. 
M. Kling sporille. Molemmat 
herrat laativat toimintansa aikana 
u'seiita kirjelmiä, joissa he esittivät 
kuninkaalle koulun laajen,tamiseh
dotuksia. Kuningas ei kuitenikaan 
ollut suastuvainen e-hdotuiksiin. Nyt 
todettiin myöskin ensimmaisen 
kadettikurssin vahvuuden meI'lki
tys, sillä valtio kustansi 1ainoastaan 
16:n kadetin opinnot. Toiset mak
soivat 83 riikintaai1a:ria ja 16 'killin
kiä koulutuksestaan. 

Työskentely oli näihin aikoihin 
hyvin tiivistä jatkuen ilman lomia 
läpi vuoden. Kesä:lomatlkin tuli 
käyttää !koululla hyödyllisiin har
joituksiin. 

Kesällä 1799 täytti koulun koke
nut ja suuresti kunnioitettu johtaja, 
majuri Möller 56 vuotta. Lähes 
kaksikymmenvuotinen tiivis ja uh
rautuviainen työskentely suomalai-
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sen upseerik:oulutuksen hyväksi oli 
tehnyt hänet ·jo väsyineeiksi ja hän 
kaipasi lepoa. Lisäiksi oLi.vat vaikut
tamassa hänen eroonsa tuona kesä
nä ne taloudelliset vaikeudet, joi
den kanssa hän jourtuli. painiskele
maan hanklkiessaan koululle sen 
tarvitsemia vähttämättömiä välinei
tä. Hän oli uhrannut omia varo
jaanikin tähän työhön saamatta 
mitään ,takaisin. Möllerin tervey
dentilakaan ei noihin aikoihin ollut 
paras mahdollineil1. Näiden syiden 
vuoksi Möller 23. maailiskuuta 1799 
päivätyssä, hienosti muotoillussa, 
kaunissisältöisessä kirjeessä anoi 
eroa, jonlka myösik.in kesällä sai. 

Näin seiikkaperäinen selostus 
yhden johtajan toiminnasta ja eros
ta saattaa tuntua turhalta tässä 
yhteydessä, mutta on oteirtava huo-
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Paraisten Kalkkivuori 

Osakeyhtiö 

mioon, että Samuel Möller toimi 
Haapaniemen kadettikoulun johta
jana miltei kotko sen toiminnan 
ajan. Haapaniemen ootJaikoulun hen
ki ja opetustavat olivalt samaa kuin 
Samuel Möller. 

Kadettikoulun johtajaksi määrät
tiin Mö1lerin 'jälkeen kapteeni 
Gustaf Gabriel N y b e r g, joka toi
mikin johtajana aina siihen saa!kka, 
kun koulu sodan uhan vuoksi kes
keytti toimintansa. 

Viimeinen 
loppututkinto 
ja 
Suomen 
sota 
1808-09 

Kuten aikaisemmin on mainittu, 
pidettiin Haapianiemessä vuosittain 
kesällä julkinen iloppututkinto. 
Loppututkinto saatettiin toimeen
panna myös syyLSlukukauden päät
teeksi. 

V. 1806 loppututkinto pidettiin 
heinäkuun 22-25. päivinä ja tästä 
tilaisuudesta, jonka tarlcastaj ana 
oli eversti J. A. Sand e l s on säi
lynyt yksityiskohtaisia tietoja. San
dels'in laatimasta arvostelutaulu
kosta käy ilmi jokaisen kadetin 
suorituikset aine ainee'1ta. 

Yleensä voidaan loppututkinnos
ta sanoa, että se oli tiukka, eikä 
arvostelussa sanoja säästetty. Ylim
mällä luokalla kaikki arvosanat oli
viat hyväiksyttyjä. 

Tämä v 1806 pidetty lopputut
kinto oli viimeinen, jdka Haapanie
mes.sä pidettiin !koulun ollessa vielä 
kadettiikouluna. V 1807 ei lopputut
kintoa ilmeisesti sodan uhkan 
vuoksi pidetty. 

Vuoden 1808 alkupuole11a päät
tyneen kurssin jälkeen opettajat ja 
oppilaat !komennettiin j:ä!l.leen jouk
ko-OSastoihin ja Haa.paniemeen jäi 
vain yksi opettajista, nim1ttäin 
kapteeni M o 1 a n d e r. Hän kävi 
yksityisesti neuvotteluj·a komenta
van venäläisen iken1raalin, kenraali
luutnantti Tutsikovin kanssa ja 
sai aikaan sopimuksen, jonka mu
kaan kadettikowlun alue julistet
tiin puolueettomaksi. 

Sopimulksen ansiosta koulu sääs
tyi sodan jaloista vahingoittumatto
mana. 

Kenttäamittausosasto 
sodan 
jälkeen 
ja 
traaginen 
loppu 

Jo sodan kestäessä, ennen rau
harrsopimuklsen solmimista, heräsi 
venäfäiselJä rtahollla mieilenlkiinrto 
Haapaniemen 1kadettilkoulua koh
taan. 

Hänen Keisarillinen Majesteettin
sa ei kuitenkaan hyväksynyt sellai
sen1aan kadettikoulun jaifJkamisaja
tusta Haapaniemessä, vaan vasta v 
1812 perustettiin everstiluUitnanJt
tien v Fieandtin ja Mölile
r i n ehdotuksesta "Kenttämittaus
osasto" Itä-Suomen ka:rtoitushen:ki
lökwman tarpeen tyydyttämiseksi 
Haapaniemeen. 

Näin alkoi uusi vaihe Haapanie
men koulun historiassa. 

Koulun johtajana oli eversti
luutnantti v. F i e a n d rt. 

Kenttämittausosasfo a!loitti toi
mintansa ldkaJkuuss,a v 1812 ja sen 

opetusohjelmasta V1oidaan todeta, 
että tal'lkoitu'ksena oli nimenomaan 
·kouilu:ttaa topografi.upseereita, eikä 
varsinaista pääMystöä armeijalle. 

Opet~eina olivat matematiik
ka, fysi.i!kka, astronomia, a.l"kiki
tehrtuuri, linnoitusoppi, kenrfltäpii
rustus, venäjä, ranska ja saksa. 

Tällaisen ohjelman puitteissa föi
minta jaitkui aina vuoteen 1816, 
jol1oin uusien määräysten mukaan 
ohjelma muutett.Lln enemanän soti
lasaiheiseiksi. Tästä ajasta lähtien 
Haapaniemen koulusta valmistuvil
la oli mahdollisuus astua palveluik
seen myös venäläisiin jouk:ko-osas
toihin. 

Työskentely koulussa jatkui. Olo
suhteet olivat tosin tulleet huonom
miksi kuin mitä ne aikaisemmin 
olivat olleet. Tilanahtaus oli jo 
ilmeinen ja ympäristöo1osuhteetikin 
olivat tulleet rauhattomimmiksi. 
Tästä syystä olikin useaan ottee
seen ol!lut puhetta koulun siirtä
misestä Kuopioon tai Viipuriin. 
KoulUI11 johtaja vastusti kuitenkin 
näitä muuttoa:jatuksia, perustellen 
kantaansa mm sillä, että oppilaiden 
ylläpito !kaupungissa ,tulisi k:alliim.
maiksi sekä valtiolle että kadettien 
va:n!hemmille. 

Keskustelu muuttokysymyksestä 
sai syySkuun 27. päivän vastaisena 
yönä 1818 ,traagisen lopun. Koulul
la syttyi t'U:lipalo ja huolimatta 
tarmokkaista sammutusyrityksistä, 
koulurakennus paloi perustuksiaan 
myöten. Tähän päättyi suomalainen 
upseerikasv:atUJS Haapa.niemessä. 

Koulutus jatkui vielä jonkin 
aikaa Rarr..•3Sa.hnelia tilapäisissä 
suojissa, 1kunnes kadettikoulu kei
sarin 26. 6. 1819 päivätyllä käsky:llä 
siirrettiin "Suomen Kadettikoulu" -
nimisenä laitoiksena Haminaan. 
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Haapaniemen 
koulun 
merkitys 

Tarkasteltaessa Haapaniemen ka
dettikoulun aikaansaannoksia, voi
daan ,todeta koulun kasvattaneen 
toimika1Utenaan lähes neljäsataa 
upseeria. Heistä suurin osa osallis
tui kahteen sotaan osoittaen erin
omaisesti koulutuksensa pätevyy
den. 

Tärkeimpänä seikkana voidaan 
kuitenkin pitää sitä suomaJ,aiskan
salllista henkeä ja ajattelutapaa, 
jonka koulu juurrutti oppi1aisiinsa. 
Tämä henki on siirtyn~ kadetti
polvesta toiseen aina näihin päiviin 
saakka. 

SUOMEN 
KADETTIKOULU 
HAMINASSA 

Hamina 
sotakoulun 
sijaintipaikkana 
ja 
toiminnan 
alkuvaiheet 

Haminan kaupunki ei suinkaan 
koulutusnäkäkohtia ajatellen ollut 
paikkana paras mahdollinen Kadet
tikoulua varten, murtta siewlä olevat 
valmiit, käyttöön sopivat raken
nukset vaikuttivat suureiksi osaksi 
ratkaisuun. Tärkeänä on myöskin 
pidettävä Haminan sijaintia Pieta
rin läheisyydessä, jolloin valvonta 
pääkaupungista käsin tuli helpom
maksi. 

Rakennukset eivät kuitenkaan 
.se1Jlaisenaan ik,elvanneet käyttöön, 
vaan niitä oli korjai1tava. Työ suo-
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ritettiin al'lkkitehti C. L. En g e 1 i n 
johdolla ja se kesti lähes kaksi 
vuotta. Rahaa jouduttiin korjaus
työhön käyttämään Iähes 250000 
ruplaa ja lisäksi tkei!Sarinna Elisabet 
lahjoitti 10000 ruplaa kirjastoa var
ten. Tulos olikin hyvin tyydyttävä. 
Maaliskuun a1kupäivinä 1821 pääsi
kin koulu aloiittamaan toimintansa 
korjatuissa suojissa. 

Koulun johtajana toimi järjes
tely- ja rakennusvaiheesta al
kaen aina vuoteen 1834 evers
ti, sittemmin kenraalimajuri Peter 
Thesleff. 

Opetussuunnitelmiin ei alkuvai
heessa tehty mitään oleellisia muu
toksia. Koulu oli, !kuten aikaisem
minkin, Haapaniemessä, 4-luokkai
nen ja kaikkien luokkien opetus
ohjelmat tähtäsivä,t puhtaasti up
seerien kouluttamiseen. Uusi joh
taja totesi kuitenkin pian saman 
epäkohdan, minkä eversti v Fieandt 
oli Haapaniemessä jo havainnut. 
Oppilaat tulivat nimittäin kouluun 
ilman oppikoulun antamaa yleis
sivistyksellistä pohjaa. Tämän 
vuoksi heidän oli hyvin vaikeata 
seurata opetusta, joka kulki ope
tussuunnitelman mukaisesti. Ken
raalimajuri Thesleff ehdottikin, että 
Kadettilrouluun liitettäisiin 2-vuoti
nen alkeiskoulu omine johtosään
töineen ja opettajineen. Alkeiskou
lusta oppilaat sitten sU.r:tyisivät var
sinaisille kadettiluoikilJe. 

Keisari hyväksyikin ehdotuksen 
v 1822 ja alkeiskoulu saattoi aloit
taa toimintansa jo samana vuonna. 

Suomen Kadettikoulun asema 
ja johtajan vaihdos. 

Perusvaatimukselksi kadetiksi 
pääsyyn oli tullut uudelleen aateli
nen synrtyperä. Maan arvovaltaisim-

pien perheiden poikia koulutettiin 
tuohon aikaan upseereiksi Haminan 
kadettikoulussa. Koulun edesotta
muksia seurattiintkin näin ollen hy
vin twkasti. V 18i26 Suomen Kadet
tikoululta otettiin pois oikeus kas
vattaa upseereita keisariföseen 
seurueeseen huolimatta aikaisem
min valmistuneiden suuresta ansioik
kuudesta. Muutamaa vuotta myö
hemmin keisari ilmi tenkin korjasi 
tämän "erehdyksen" ja soi Suomen 
Kadettikoulussa vieraillessaan suo
malaisille upseereille samat oikeu
det ylenemisen ja virkapuvun suh
teen kuin keisarikunnan muilla 
upseereilla oli. 

Myöhemmin, vuonna 1836 Suo
men Kadettiikoulu alistettiin sotilas
oppilaitosten päällikön, suurruhrti
nas P a v 1 ovi.ts' i n alaisuuteen. 
Täs.sä yhteydessä /koululle suotiin 
suuri kunnia; lrouiusta tehtiin ni
mittäin I luokan oppilaitos, mikä 
kohotti Suomen Kadettikoulun 
kuvernementtikadettikoulujen luok
kaan. Tähän asti .ainoana venäläi
senä upseerikouluna tähän luoik
kaan oli kuulunut vain aatelisryik
mentti. 

Joulukuun 18. päivänä 1834 pit
kän ja ansiokikaan päivätyön Ka
dettikoulun johtajana suorittanut 
kenraalimajuri Thesleff erosi palve
luksesta terveydellisistä syistä. Ot
taen huomioon sen, että Thesleff 
itse ei ollut käynyt mitään sota:kou
lua tai palvellut niissä, ovat hänen 
aikaansaannoksensa johtajana var
sin kunnioitettavat. Hänen korkea 
sivistyksensä ja humaaninen luon
teensa antoivat perusteen niille huo
marttaville uudistuksille, jotka hä
nen toimikautenaan Kadettikoulus
sa aikaansaatiin. 

Thesleffin jälkeen nimitettiin 

Suomen Kadettikoulun johtajaksi 
eversti Eberhard D i t t m a r s. J oh
tosään tö ja opetusohjelmat säilyivät 
kuitenkin j,okseenlkin ennallaan 
vuoteen 1845 .saaikka, jolloin uudis
tus ohjelmassa tapahtui. 

Vuoden 1845 johtosäänfö 
ja opetusohjelma 

Mitään suuria muutoksia Samuel 
Möhlerin laatimaan johtosääntöön ei 
vuosikymmenien saatossa oltu teh
ty. 60 vuotta on kuitenkin pitkä 
aika ja vuonna 1845 vahvistettiin
kin uusi johtosääntö, jonka anta
mien ohjeiden mukaan koulutus 
tapahtui Kadetti:koulussa aina sen 
lakkauttamiseen saaikka. Tällä joh
tosäännöllä Suomen Kadetti!koulu 
jaettiin neljään yleiseen ja kolmeen 
erikoisluokkaan. 

Opetusohjelmasta voidaan todeta, 
että yleisten 1uolcltlen ohjelma oli 
aivan oppikoulumainen; näiden 
luokkien opetuspäämääränä olikin 
kelpoisuus opiskella yHopistossa. 

Eri:koisluokkien opetus oli varsi
naisesti tarkoitettu UIJ6eerin amma
tin oppimista varten. 

Yleisten luokikien oppimäärän 
suorittamisen jälkeen oli nuorella 
kadetilla mahdollisuus joko jatkaa 
opintojaau erikoisluokilla valmis
tuakseen upseeriksi tai sitten siir
tyä yliopistoon ja valmistua siviili
virkaan. 

Edelleen ohjelmaa silmäil!täessä 
voidaan todeta ,senaikaisen upseeri
koulutuksen olleen hyvin teoreet
tista. Ainoastaan ns. rekognosointi
eli tiedusteluretket olivat edelleen 
ohjelmassa. Minkäänlaista jouklko
osastokokemusta ei tuleva upseeri 
kadettiaikanaan saanut. 

143 



Pääsy kadettik!ouluun oli edel
leen v 1845 johtosäännön mukaan 
vain aatelissyntyisillä nuorukaisi:1la. 
Tähän epäkohtaan saatiin muutos 
vasta yleisen lkadettikoulujen uudis
tl.llksen yhteydessä. 

Ennen v:n 1845 uudistusta oli ta
pahtunut Kadettikoulussa johtajan 
vaihdos. Syyskuun 7. päivänä 1843 
kenraalimajuri DLttmars erosi ja 
hänen tilalleen nimitettiin kenraa!li
majuri Johan Reinhold M u n c k, 
joka hoitikin vir!kaa aina vuoteen 
1855, jolloin hänet nimitettiin yli
opiston varakanslerilksi. (Aikaisem
min oli myös kenraali Thesleff toi
minut yliopiston varakanslerina). 

Yleinen kadettikoulujen uudistus 
V 1862 

Venäjän keisarikunnassa toi
meenpantiin v 1862 Y'leinen kadet
tikoulujen uudistus. Uudistus ei 
heti sellaisenaan vaikuttanut Suo
men Kadettikoulun toimintaan, 
mutta kreivi A d 1 e r b e r g i n joh
dolla asetettiin kuitenkin toimikun
ta tutkimaan asiaa. 

Toimikunnan työn tuloksena 
poistettiin v 1863 sääityrajoitus ja 
näin ollen kuuluun pääsyn ratkaisi 
yksinomaan pääisytutikinto. Toisena 
tärkeänä, joskin epäonnistuneena 
uudistuksena, lakkautettiin valmis
tava luokka. La:kikauttamisen tulok
sena oli kuitenkin se, että seuraa
vana vuonna oli pyrkijöitä ainoas
taan kolme, joista yksi voitiin hy
väksyä. 

Asia korjattiin nopeasti ja val
mistava luokka pa,lautettiin, vieläpä 
vapaaoppilaspaikk,alukukin lisättiin 
neljäksikymmeneksi. 

Tällä välin oli koulun uudeksi 
johtajaksi lokakuun 31. päivänä 
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1855 määrätty kenraailluutnantti 
Otto Leonhard von B 1 o m, joka 
toimi virassa ainoastaan vuoteen 
1858 saakka. 

Hänen jälkeensä nimitettiin kou
lun johtajaksi huhtikuun 1. päivänä 
1858 kenraaliluutnantti Karl Mau
ritz Martina u, joka hoiti johta
jan tehtäviä miltei tasan viisi vuot
ta. Toukokuun 29. päivänä 1863 tuli 
koulun uudeksi johtajaksi kenraali
luutnantti Edvard af F o r s ,e 11 e s, 
joka oli johtajana aina vuoteen 1871 
saakka. 

Af F1orsellesin aikana rtoteutettiin 
yllämainitut uudistukset. Nämä 
uudistukset rajoittuivat kuitenkin 
hänen johtajakautensa ailikuvaiheis
sa toimeenpantuihin ja isyyskiuussa 
v 1871 hän •luovuttikin johtajan 
tehtävät kenraa!limajuri Frithiof 
Neo v i u ks e 11 e. 

Yleinen asevelvollisuuslaki ja sen 
vaikutukset Kadettikouluun 

Vuonna 1878 annettiin laki ylei
sestä asevelvollisuudesta keisari
kunnassa. Tämä oli omiaan vaikut
tamaan myös eräisiin näkökohtiin 
Suomen Kadettikoulun järjestel
mässä. Heräsi näet kysymys siitä, 
miten oli meneteltävä niiden ikadet
tien suhteen, jotika erosivat erikois
luokiltaan ennen valmistumistaan 
upseereiksi. Tästä asiasta teki mi
nisterivaltiosihteeri kyselyn maalis
kuussa v 1882. 

Kyselyn johdosta päättikin Suo
men keisarillinen senaatti, että mai
nittujen lkadettien tuli astua palve
lukseen joukko-osastossa joko va
paaehtoisina tai lkutswman kautta. 
Mikäli asianomainen oli sairauden 
vuoksi eronnut Kadettiikoulusta ,tai 
hän muuten oli !kykenemätön ase-

velvollisuuttaan suorittamaan, tuli 
hänen joka tapauksessa käydä kut
surm.assa tarkastuttamassa itsensä. 
Tällä tavoin palv,elukseen astuneet 
suorittivat sitten asevelvollisuutensa 
yleensä aliupseereina. 

Lokakuussa vuonna 1885 tapah
tui Suomen Kadettikoulussa vii
meinen johtajan vaihdos. Tällöin 
kenraalimajuri Neovius erosi ja 
hänen tilalleen koulun johtajaksi 
nimitettiin kenraalimajuri, sittem
min kenraaliluutnantti Carl E n c -
k e 11, joka toimikin koulun johta
jana aina sen lakkauttamiseen 
saakka. 

Kenraali Enckellin johtajakauden 
aikana toimeenpantiin eräitä uudis
tuksia. Kesäkuun 28. päivänä 1888 
vahvistettiin koululle uudet sään
nöt, joissa pääkohdat olivat 1845:n 
johtosäännön ja 1865:n sääntöjen 
mukaiset, mutta eräiltä tä.tkeitä, 
tavallaan sosiaalisia ja kansall.ispoh
jaisia määräyksiä annettiin. Näistä 
mainittakoon tärlreimpinä seuraavat 
- kaikille koulun upseereille, 

komppaniaupseerit poisluettuna, 
luettiin palvelus koulussa aktii
viseksi sotilaspalvelukselksi ja he 
nauttivat tästä seuraavia palve
lus- ja täysihoitoetuisuuksia, 

- kahden ylimmän luokan kadetit 
saivat lukea nämä ludkat hy
väkseen palvelusvuosia lasket
taessa, 

- kaikki venäläiset toimitusmiehet 
poistettiin ja ti:lai11e johtaja va
litsi suomalaiset, 

- kaikki Kadettikoulun ylläpito
kustannukset maksettiin tästä 
lähtien Suomen valtion kassasta, 

- kaikkien kadettien tuli suorittaa 
maksu koulutuksestaan paitsi 
1865 sääntöjen mukaan niiden 
40 vapaaoppilaan, jotka valtio 

10 - Jalkaväen Vuosikirja 

kustansi. Vapaaoppilaiden tuli 
olla erikseen valikoituja, valin
nasta annettujen määräysten 
mukaan. 

Suomen 
sotaväen 
lakkauttaminen 

Suomi eli kuten tunnettua, kan
sallisen heräämisen ja sortovuosien 
aikaa. Sotaministeri K u r o p atk i
n i n ja kenraalikuvernööri B o b -
r i 1k o v i'n nimet sanovat paljon 
senaikaisesta suhtautumisesta Suo
meen ja sen sotaväkeen. 

Helmikuun manifestin nimeUä 
tunnettu julistus v 1899 teki tiettä
väksi mm että suomalaisten tuli 
suorittaa asevelviollisruutensa Venä
jän keisariikunnan joukoissa. Vasta
reaktio kansalaisadressin muodossa 
lienee kaikille tunnettu. 

Mainitun manifestin jälkimainin
keina annettiin myös tärkeitä, 
Suomen Kadettikoulua koskevia 
määräyiksiä. Tärkeimmät määräyk
set olivat seuraavat 
- erikoisluokat ,lakkautetaan ja 

niiden oppilaiden, jotka päättä
vät opintonsa yleisillä luokilla 
tulee jatkaa opinitojaan jalka
väki-, ratsuväki-, tykistö- ja 
pioneerilkouluissa Venäjällä. Li
säksi perustetaan ka:ksi uutta 
luokkaa valmistavia luokkia 
vastaaviksi, mut,ta niiden tulee 
toimia yhteistoiminnassa kadet-

tikurssien ja maan muiden oppi
koulujen kanssa, 

- opetuksen kadettikoulussa tulee 
tapahtua venäjän ·kielellä. Kui
tenikin koulun johtaja!lla on lupa 
sallia opetuksen kahdella alim
malla luokalla tapahtuvan oppi
laiden äidinkielellä, 
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- venäläisillä nuoruikaisilla on 
sama oikeus pyrkiä kadeteiiksi 
Suomen Kadettikouiluun kuin 
suomalaisillakin, 

- rkaikikien koulun vi.rikamiesten 
tulee olla v,enäläisiä rtai sellaisia 
suomalaisia, jotka omaavat ve
näläisen kats•antolkiann.an, 

- Suomen Kadeifltiikoulu kuuluu 
,taloudellisesti, opetuksellisesti ja 
kaikissa muissakin suhteissa ve
näläisen sotilasoppilaiitosten yli
valvojan alaisuurteen. 

Helposti voidaan havaita, että 
"uudistusten" tarkoitukseina oli tosi 
asiassa yhdellä iskulla lopettaa suo
malainen upseerikoulutus. Kun näi
den määräysten lisäksi annettiin 
jatkuvasti vuosien 1899-1902 aika
na >lisää supistavia määräyksiä ja 
elokuussa 1902 valmistuneen vii
meisen kurssin vastineeksi ei saatu 

OY TE R M 0 
VESI- JA LÄMPOJOHTOLIIKE 

Konala, Malminkartanontie 

Helsinki 13. Puh. va·ihde 457733 

Korjauskonttori Pietarinkatu 12 

Puhelimet 63 39 81 ja 63 70 54 

Yöpäivystys: 
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ottaa uusia oppilaita, oli Suomen 
Kadettikoulun loppu hyvin lähellä. 
Toiminta jatkui vielä, mutta vanha 
henki oli poissa. Tosiasiassa tämä 
vanha oppilaito.s kuoli pois jo ke
vää1lä v 1902. Loppu tuli kuiten
kin täydellisesti. kesällä v 1903, jol
loin opettajat, ,toinen ,toisensa jäl
keen määrättiin pois viroistaan. 
He eivät olleet venäiläismielisiä. 

Kadetit lähtivät kuitenikin vielä 
kesälomalleen ja olivat lähtiessään 
siinä uslkossa, että syksyllä jälleen 
tavattaisiin. Loman aikana he sai
vat kuitenkin tietää, että koulu ei 
syksyllä enää aloittaisi toimintaan
sa. Voitiin vain todeta, että "vai
nada oli haudattu hiljaisuudessa." 

Suomen 
Kadettiklubi 

Suomen Kadettikoulun kilnlteä ja 
järjestelmällinen opetus ei voinut 
olla tuottamatta hyviä tufoksia. 
Kaikissa suoritetuissa tal1kastulksis
sa oli koulu saanut korkean arvo
sanan. Parhaimman ik.uvan koulun 
aikaansaannoksista al11taa kuitenkin 
sen oppilaiden suurenmoinen me
nestyminen elämässään. 

Koulusta on saanut kaikkiaan 
960 lmdettia päästötodistuksen. 
Heistä on kolmisenlkymmentä ko
honnut vähintäin kenraalimajuriksi. 
Suomen Marsalkka Mannerheim oli 
myös Haminan kasvatti. 

Siviilihallinnon alalta tapaamme 
entisiä Haminan 1mdetteja yhteen
sä yli 200 ministeriä, maaherraa, 
senaattoria, pää- ja ylijohtajaa, 
valtiopäivämiestä, vuorineuvosta, 
yli-insinööriä, suurten teollisuuslai
tosten toimitusjohtajaa jne. Tie
teen ja taiteen eturivissä on ollut 

paljon entisiä kadettikoulun kasvat
teja. Monet /kanavat ja rautatiet 
ovat heidän johdollaan rakennet
tuja. 

Tänäkin päivänä on Haminan 
Kadettikoulun perinlteitä vaalimas
sa entisten Haminan kadettien pe
rustama Suomen Kadettiklubi. 
Rivit ovat jo harventuneet alle 
sadan ja keski-ikä lähentelee yh
deksääkymmentä. Useimmat naut
tivat eläkettä huomattavista virois
ta, mutta osa on vielä täysin elin
voimaisena rakentamassa isänmaal
lemme parempaa tulevaisuutta. Jo
kaisen entisen Haminan kadetin 
sydäntä hyvin lähellä on nykyinen 
Kadetrtikoulu ja tämän pru.van 
kadetti, mutta kaikkien heidän sy
däntään lähinnä on Suomen kansan 
onni ja menestys. 

Suomen Kadettilklubin ansiosta 
on henkinen yhteys heidän koulun
sa kautta Haapaniemeen saakka 
lmtkeamaton. Me saamme olla kii
tollisia jokaisesta hetJkestä, minkä 
vanhat Haminat kadetiit saavat 
vielä keskuudessamme vai!lmttaa: 

ITSENÄISEN 
SUOMEN 
KADETTIKOULU 

Upseeri.koulutus 
Vapaussodan 
jälkeen 

Vapaussodan ,päätyttyä astui esiin 
kysymys puolustuslaiitoksen järjes
telystä. Tämän kysymyksen tär
keimpiä ongelmia oli päällystön 
saanti sotaväen •tairpei:siln. 

Haminan Kadettiikoulun käy
neistä suurin osa ·oli jo yli-ikäisiä 
ja lisäksi he olivat pääasiassa toi-

mineet sivilliviroissa, eiväitkä olleet 
seuranneet sotataidon kehitystä. 
Niitä, jotka olivat ottaneet osaa 
ensimmäiseen maailmansotaan, oli 
tuskin riilttävästi korkeimpiin vir
koihin. Sa:ksassa koulutuksensa 
saaneet jäälkärit astuivat nyt etu
alalle. He olivat Saksassa saaneet 
erinomaisen sotakou1utuksen, mut
ta vain vaillinaisen upseeri.kasva
tuksen, joka, varsinkin johtaviin 
asemiin nimitettäviltä, vaati lisää 
koulutusta. Sitä paitsi jääkärien 
lukumäärä oli liian pieni täyttä
mään upseeritarvetta edes aluksi. 

Armeijan järjestely vaati nopeata 
koulutustoimintaa. Tilapäisik.urssej a 
järjestettiinkin jo v 1918 useita. 
Mikkelissä toimi viapaussodan aika
na "Sotavänrikkikoulu" ja heti va
paussodan päättymisen jälkeen toi
meenpantiin 3-4 kk kestäviä 
upseerilkursseja. Tällaisia olivat 
Haminassa toimiva saksalaisten 
upseerien johtama, Jalkaväen tais
telukoulu, Lappoonramum tykistö
koulu ja 6.Jkuukautiinen "Markovil
lan Upseerikokelaskurssi" Viipu
rissa. 

Hiukan v.aativammaiksi sotakou
luksi oli · suunniteLtu ylipäällikön 
käskyn mulkaan kesällä v 1918 
muodostetut "Fahnenjunikel'lkurs
siit". Koulutus oli 1Ja.'.r'koitus järjes
tää siten, että upseerikokelaat sai
sivat 2-3 kk:n koulutuksen ensin 
Jalkaväen ,taistelukoulussa ja sen 
jälkeen he siirtyisivät Saksaan 4-6 
kk kestävälle kurssille, josta heidät 
komennettaisiin Itämeren divisioo
niin aselaji.n.sa mukaan. 

Tällainen kurs.5i aloittikin toimin
tansa 41:n ikokelaan vahvuisena 
syyskuussa 1918. 

Suunnitelmaa ei kuitenkaan voi
tu toteuttaa maailmansodassa ta-
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pahtuneen käänteen vuoiksi. Saksa
laisten sotaonnen kallistuessa tap
pion puolelle, kutsuttiin saksalaiset 
opetusupseerit kotimaahansa ja 
kurssi jäi ilman ulkomaalaisia opet
tajia. On selvää, että Saksan hävit
tyä sodan, ei Fahnenjunlk!kereiden 
jatkokoulutuksesta Saksassa tullut 
mitään. Tapahtumien käänne vaati 
nopeita toimenpiteitä. 

Kadett&oulukomitean 
toiminta 

Kenraalimajuri Hannes I g n a
t i u s oli ,tammikuun 2. pa1vana 
1919 nimitetty sotakoulujen tarkas
tajaksi. Hänen puheenjohdollaan 
asetettiin komitea 4. 1. 1919 jär
j estä.mään upseerikoulutusta Suo
messa. 

Tämä komitea oli todennäköisesti 
kaikkien aikojen nopein. Kun 
toimikunta asetettiin 4. pruva:na 
tammikuuta, niin itsenäisen Suo
men Kadettikoulu aloitti toimintan
sa saman kuun 25. päivänä! 

Tämän ajan !kuluessa komitea 
pystyi hankkimaan kouluraken
nuksen, joka oli entinen venäläinen 
kimnaasitalo, ja on nytkyään eläin
tieteellisenä museona Arkadian
kadulla. Talossa sijaitsi silloin sota
lääikintälaitos. Menoarvio vahvistet
tiin saman ajan kuluessa; opetus
välineitä hankittiin Ruotsista ja 
Saksasta. Kaiken lisäksi tämän 
kolmen viikon !kuluessa nimitettiin 
koululle johtaja ja k:aikiki tarvitta
vat upseerit, palkatrtii:n muu henki
lökunta, sisustettiin huoneisto, han
kittiin liinavaatteet ja suoritettiin 
monia muita valmisteluja, joiden 
tuloksena koulu saattoi alusta läh
tien toimia sisäoppilaitoksena. Sa
man ajan kuluessa valittiin vielä 
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ensimmäiselle kadettikurssille oppi
laatkin. 

Oppilaita valittaessa annettiin 
etusija "Fahnenjun:kkereille", joi
den oppiaika oli jo kestänyt 4 kuu
kautta. Loput oppilaista tulivat 
Markovillan upseerilkokelaskurs
seilta ja Lappeenrannan tykistö
koulusta. Kuusi ·oppilasta otettiin 
näiden kurssien ulkopuolelta ja 
kurssin vahvuudeksi tuli säädetty 
60. Jälkeenpäin ajatellen tuntuu 
suorastaan uskomattomalta, että 
kaikista noista järjestelyistä selvit
tiin niin lyhyessä ajassa. 

Alkuajan 
toiminta 
ja 
opetusohjelmat 

Kadettikoulun ensimmäisenä joh
tajana toimi eversti Rafael 
Schauman ja opettajina mm 
kenraalimajurit Paul v. G eri c h 
taktiikassa, Karl Berg sotalaitos
opissa, Hannes I g n a t i u s sota
historiassa, eversti Peter N e n o
n e n aseopissa ja eversti Sixtus 
H j e I m m a n topografia.ssa sekä 
useita muita vanhoja Haminan 
kadetteja ja jääkäreitä. 

Opetuskielenä oli alusta lähtien 
suomi. Oppiaineet erosivat osittain 
hyvinkin paljon Haminan ajoista. 
Pääaineina olivat taktiikka, sota
historia, linnoitusoppi, a.seoppi, 
topografia, sotala1tosoppi ja sota
lait. Sivuaineisiin kuuluivat sotilas
kirjanpito, saksan ja venäjänkieli, 
hippologia ja terveysoppi. Lisäksi 
oli ns harjoitusai:neita, joihin luet
tiin kenttä- ja . aseharjoitukset, 
ampuminen, konekivääri-, hyök
käysvaunu- miinanheittäjä- ja tyk
kipalvelus sekä voimistelu, miek-

Kenraalimajuri R. Schauman 1919. 

kailu ja ratsastus. Elämä kadetti
koulussa järjestettiin samaan .ta
paan kuin Haminan Kadettikoulus
sa paitsi, että lauantai oli kokonaan 
omistettu taktillisille harjoituksille 
Helsingin ympäristössä. 

Oppiaika oli määrätty 1,5 vuo
deksi ja talvikausi päättyi touko
kuun viimeisenä päivänä, jolloin 
koulu siirtyi Savonlinnan seuduille 
Pääsky lahteen käytännöllisiin topo~ 
grafian ja linnoitusopin töihin. 
Heinä-elokuun ajan kade.tit toimi
vat niissä rykmenteissä, joihin he 
aikoivat mennä upseereina palve
lemaan. Syyskuu oli lomaa ja syys
lukukausi alkoi lokakuun 1. päi
vänä. 

1. kadettikurssi nimitettiin va
kinaisen väen upseereiksi 31. 3. 
1920 Tasavallan Presidentin linnas-

Kenraalimajuri A. Lucander 1919 
-20. 

sa, jossa nimittäminen on siitä läh
tien aina tapahtunut. 

SyksylJä v 1920 alkaneen kurssin 
(3.kadettikurssi) rinnalla aloitettiin 
myös 2.vuotinen meriupseerien val~ 
mistuskurssi, johon otettiin kuunte
luoppilaiksi meriikapteeneja ja en
nestään laivastopaJveluksessa ollei
ta:. Ensimmäiset varsinaiset meri
kadetit tulivat 1. 2. 1922 meriväen 
linjalle, joka majoituksensa ym 
puolesta oli liitetty Kadetti!kouluun. 
Vuodesta 1927 lähtien mer1vaen
linjan yhteydessä toimi rannikko
ty kistölinj a. 

Meriväenlinja siirtyi sitten sytk
syllä 1926 omiin rakennuksiinsa 
Katajanokalle, kunnes v 1930 linja 
kokonaan erotettiin Kadettikou
lusta ja muodostettiin nykyinen 
Merisotakoulu. 
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Kenraalimajuri S. Hjelmmann 1920 Eversti H. Nurmio 1925-27. 
-25. 

Kenraali T. Laatikainen 1927-33. Kenraalimajuri E. A. Vihma 1934 
-36. 
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Eversti I. Salmio 1936-45. Kenraalimajuri Y. Valkama 1945 
-50. 

Kenraalimajuri L. Sotisaari 1950 Kenraalimajuri P. La.mmetmaa 1955 
-55. -58. 
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Eversti M. Sisto 1958-61. 

Muutto 
Munkkiniemeen 

Oppilasmäärän lisääntyessä ja 
opetusohjelmien kehittyessä havait
tiin piankin Arl{.adiassa sijaitseva 
koulurakennus tarkoitustaan vas
taamattomaksi. Tilanahtaus ja har
joitusmaastojen puute Helsingin 
kasvaessa olivat painavimmat teki
jät muuttoajatusten takana. Lisäksi 
oli asiaan vaikuttamassa se, että 
koulurakennus jonkin kaupanteon 
yhteydessä oli joutunut valtiolta 
~ityisten käsiin. Nämä uudet 
omistajat olisivat kyllä myyneet 
talon ,takaisin valtiolle, mutta he 
vaativat niin huimaa hintaa tai 
vuokratessaan niin valtavaa vuok
raa, että valtion ei sellaiseen kan
nattanut ryhtyä. 
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Eversti B. Backström 1961-. 

Uutta koulurakennusta oli niin 
ryhdyttävä etsimään. Aluksi näytti 
siltä, että Kadettikoulu suorittaisi 
paluun Haminaan ja tästä paikalli
nen lehti ehätti jo jul:kituomaan 
kaupunkilaisten tyytyväisyyden. 

Uusi koulurakennus löytyi kui
tenikin Helsingistä ja sopiva!ksi kat
sottiin Munkkiniemessä sijaitseva 
entinen täysihoitolaraikennus. 

Ilman perusteellista korjausta ei 
rakennusta kuitenkaan voitu käyt
töön ottaa. Rakennu·ksen sopivuu
desta otsikoi eräs sanomalehti kor
jaustöiden päätyttyä: "Hukkaan 
heitettyjä miljoonia. Kadettikoulun 
uusi huoneusto mahdoton tarkoi
tukseensa." 

Tässä "mahdottomassa" huoneus
tossa Kadettikoulu toimi kuitenkin 
yli 17 vuotta. Toiminta Munkkinie-

men ikoulurakennuksessa pääsi al
kamaan lokakuun 15. päivänä 1923. 

Kuvaavaa. tuon ajan -ajattelu
tavalle oli, et~ä yllä mainittu sano
malehti valitti, että ikadetit joutu
vat asumaan vain 3-5 miehen 
tuvissa, eivätkä näin o1len totu 
kasarmielämään, kuten lehden mie
lestä pitäisi, vaan kadetit asuvat 
"täysihoitolassa." 

Munkkiniemeen siirryttäessä muu
tettiin opetusjärjestelyjä sikäli, että 
opetus muuttui linjajakoiseksi. En
sin oli kolme jalkaväkijoukkuetta 
ja vakanssivalinnan jälkeen v 1924 
muodostettiin ns teknillinen lin1a. 
Tähän linjaan kuuluivat kenttä
ja rannikkoty:kistö sekä pioneeri
ja viestikadetit. 

Vuosien mittaan linjajakoisuutta 
vielä lisättiin erottamalla v 1927 
tykistö- ja ilmaluokka yleisestä 
linjasta. Seuraavana vuonna muo
dostettiin erikoiset pioneeri- ja 
viestiluokat. Vähitellen tiukennet
tiin myös pääsyvaatimuksia. Arka
dian aikana oli oppilait·a voitu ottaa 
suoraan siviilistäkin. Tällöin oli 
vaatimuksena pidetty yliopistoon 
johtavan oppikoulun lähinnä ylim
män luokan suorittamista. 

V 1925 lisättiin pääsyvaatimuk
siin reserviupseerikoulutus sekä 
kolmen kuukauden palvelus jouk
ko-osastossa RUK:n jälkeen. 

Vuoteen 1925 saakka oli kadet
tien täytynyt suorittaa 1500 mk:n 
lukukarusimaksu, mutta mainitusta 
vuodesta alkaen tuli kadettien 
opiskelu vapaaksi. Päivärahaa mak
settiin kadeteille vv 1925-32 8-10 
mk. Tällöin oli valtiolla kuitenkin 
kassakriisi ja kadettien päiväraha
summa 0,5 miljoonaa vuodessa siir
rettiin "muihin tarkoituksiin." 

Vuonna 1931 tuli ylioppilastut-

kinto välttämättömäksi pääsyvaati
mukseksi. Tätä määräystä ei kui
tenkaan käytännössä täysin nouda
tettu. Neljän vuoden kuluttua lisät
tiin, hakijoiden lukumäärän kas
vaessa, vaatimuksiin kuuluminen 
sk-järjestöön. 

Oppilasmäärä Arkadiassa oli ol
lut keskimäärin 6(l kadettia. Munk
kiniemessä oppilasmäärä vaihteli 
70-90 välillä. Pyrkijöitä oli usein 
varsin runsaastikin; mm v 1932 oli 
pyrkijöitä kokonaista 222. 

Talvisotaan mennessä oli Kadetti
koulussa tapahtunut monta joh
tajan vaihdosta, Kenraalimajuri 
Schaumanin jälkeen tulivat kenraa
limajuri Alfred Luc a n der, joka 
oli vain runsaan puoli vuotta joh
tajana ja sitten kenraalimajuri 
Sixtus H j e 1 mm a n, jonka toimi
kausi kesti yli viisi vuotta. Hänen 
aikanaan suoritettiin mm muutto 
Munkkiniemeen. 

Eldkuun lopussa v 19i25 nimi
tetJtiin johtaja!ksi eversti Heikki 
N u r m i o, joka ehti olla johtajana 
vajaat kaksi vuotta. Hänen jäl
keensä alkoi kenraali Taavetti 
L a a t i k a i s en valtakausi, jota 
kesti aina joulukuun viimeiseen 
päivään 1933. Hänen johtajakaute
naan suoritettiin opetusohjelmissa 
useita uudistuksia ja korostettiin 
kadetti.kasvatuksen merkitystä an
tamalla mm jyr,kkäsanainen käsky 
salaa ja julkisesti kukkineen penna
lismin ehdottomasta hävittämisestä 
Kadettikoulusta. 

Kenraalimajuri Einar V i h m a 
toimi sitten toukokuun 16. päivään 
1936 saakka koulun johtajana ja 
hänen jälkeensä siirtyi johtajaksi 
eversti Into S a 1 m i o, joka toimi 
johtajana vielä talvi- ja jatkosodan 
aikana. 
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Upseerikoulutuksen 
päämäärä 
ja 
siihen 
tähtäävät 
opetusohjelmat 
1920-30 
luvulla 

Itsenäisen Suomen Kadettikou
lun alkuvaiheen opetusohjelmasta 
on voitu jo yleispiirtein todeta kou
lutuksen päämäärä. Koulutusvaati
muksena se esitettiin siten, että 
ensiksi on upseerin pystyttävä suo
rittamaan sodana:jan johtajatehtä
vät, suunnittelemaan ja johitamaan 
sotaa varten valmistelut ja järjes
telytyöt, seuraamaan alan kehitystä 
tätä tehtävää varten sekä toiseksi 
toimimaan rauhanajan upseeriteh
tävissä, joista ikouluttamistaidon 
kehittäminen on erikoisen tär,keä. 

Hiihtoraitsastus on suosittu vapaa
ajan viettotapa talviaikana. 
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1930-luvun lopulla upseerien pe
ruskoulutuksen päämäärää täsmen
nettiin seuraavaksi 
- sotilaaillisen ja yleissivistävän 

tietopohjan antaminen 
- ohjesääntöjen ja niiden sovelta

misen perusteiden opetus 
- asevelvollisten kasvattamisessa 

tarvittavan ohjesääntöjen mu
,kaisen opettamis- ja koulutta
mi.staidon ikehittäminen 

- joukkueen puitteissa tapahtu
vien harjoitusten järjestäminen 
ja pito sekä joukkueen ja autta
vasti komppanian johtaminen 

- perustava valmennus eri ase
lajien palvelusta silmälläpitäen 

- upseerikasvatus 
- fyysillinen kasvatus; 

Pääpaino koulutuksessa oli teo
riassa 1920-luvulla. Vasta kenraali 
Laatikaisen johtajaikauden aikana 
alfilcoi käytännöHinen puoli koulutuk
sessa voittaa alaa. Eri kurssien 
ohjelmat olivat 1930-luvulla hyvin
kin paljon toisistaan· poikkeavat, 
mikä johtui upseerikoulutuikselle 
kulloinkin asetetuista päämääristä. 

Jaksollisesti opetus jakautui vuo
desta 1931 lähtien kolmeen osaan. 
Mainittuna vuonna KadettiJkoulu 
muutettiin 2-vuotiseksi aikaisem
man 1,5 vuoden asemesta. Ensim
mäinen jakso alkoi kadettikurssin 
alettua kesäkuussa ikesäJeirikau
della, jonka aikana koulutus oli 
pääasiassa käytännöllistä ja vain 
osittain teoreettista. 

Toinen jakso käsitti 1. talvikau
den ja 2. kesäleirikauden, jolloin 
koulutus oli puhtaasti ikäyrtännöl
listä. Talvikausi oli ta:as pääasiassa 
teoriaa. Kolmas jakso !käsitti 2. 
talvikauden, jonka lopulla olivat 
loppututkinnot. 

Ilmasotaosaston opinnot käsitt i-

vät vain kaksi oppijaksoa, joista 
ensimmäinen päättyi toisen kesä
leirikauden loppupuolella. Toisen 
jaksonsa ilmasotaosasto oli varsinai
sessa aselajikoulutuksessa Kauha
valla. Yleisten aineiden lopputut
kinnot olivat lentäjillä jo ensimmäi
sen jakson lopulla. 

Oppiaineet noudattelivat aluksi 
1920-luvulla Arkadian ohjelman 
suuntaviivoja, mutta :kehityksen 
mennessä eteenpäin oli vuonna 
1935 ohjelmassa jo 30 eri opetus
ainetta. 

Kesäleirikaudet 
1920-30 
luvuilla 

Kadettikoulun leirikaudet ansait
sevat aivan oman lukunsa. Ei 
ainoastaan sen vuoksi, että ne muo
dostivat tärkeimmän vaiheen ka
dettien !käytännöllisessä koulutuk
sessa, vaan myöskin siksi, että ne 
ovat ikadettien ikannalta katsoen 
olleet ikimuistettavat joka suli-
teessa. 

Ensimmäisenä leirialueena oli 
neljäntoista vuoden ajan Savonlin
nan läheisyydessä sijaitseva Pääs
kylahti. Paikka oli hyvin kaunis 
eikä muistuttanut tavanomaista lei
riä, vaan oli paremminkin kuin 
herraskartano, jossa Kadettikoulun 
johtaja oli 'kartanon herrana. 

Alue oli kuitenkin pieni, tuskin · 
2 k.m2, mutta y,ksityisten maanomis
tajien erinomaisen myötämielisyy
den ansiosta saatettiin harjoitukset 
hyvin seudulla pitää. Varsinaisen 
ampuma-alueen puuttuessa oli 
kuitenkin ·koulutuksen kehittyes
sä s iirryttävä suuremmalle leiri
alueelle. 

Muikkulan torppa Pääskylahdessa. 
Torpassa oli kaupan muikkuja, voi
leipiä yms. ja kauppa kävi Kadetti-

koulun leirin aikana hyvin. 

Niinpä keväällä 1933 siirrettiin
kin koulun irtain leiriomaisuus 
Pel"kjärvelle, jonne myös kadetit 
matkustivat ensi kertaa leirille. 

Alueella oli runsaasti kenttä- ja 
ilmatorjuntatykistön joukkoja. Ka
detit saivat näin ollen hyvin pereh
tyä mainittujen aselajien ampuma
toimintaan. Haittana oli kuitenkin 
se, että leirialue ei ollut oma, vaan 
oli eri kesinä majaiJ.tava eri pai
koissa ja olla muutenkin ikäänkuin 
muiden "jaloissa." 

Majoitusvaikeuksi.sta johtuikin, 
että Kadettikoulu v 1937 siirrettiin 
kesäleirikaudeksi Parolaan, jossa se 
sai oman leirialueen. 

Koulutus leireiHä oli hyvin moni
puolista. Oli kartoittamis- ja linnoi
tustöiden harjoituksia; taistelukou
lutuksella ja taktillisilla maastohar
joituksilla oli myös huomattava 
osuutensa. Ammunnat erilaisilla 
aseilla kuuluivat kesäohjelmaan. 
Urheilu sai tietysti huomattavan 
sijansa leiriaikana. Mm koulun 
ratsuhevoset tuotiin aina leirille 
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mukaan ja ratsastuskoulutusta ka
detit saivat koko kesän ajan. 

Ympäristön pitäjät ja !kaupungit 
tarjosivat leiriaikana kadeteille riit
tämiin vapaa-ajan viettomahdoUi
suuksia, ja kadetit itse järjestivät 
joka kesä taistelunäytöksen ja oh
jelmallisen illanvieton paikkaseutu, 
laisten iloksi. Leirikauteen verrat~ 
tavana voidaan ,lisäksi pitää kadet~ 
tien tuohon aikaan talvisin suorit
tamia parikin viikkoa kestäviä 
hiihtoretkiä Karjalan Kannakselle 
ja Laatokan Karjalaan. Retket oli
vat luonteeltaan yleistaktillisia ja 
sotilasmaantieteellisiä. Samalla nii
den tarkoituksena oli totuttaa ka
detit toimimaan talviolosuhteissa. 
Näihin re1lkiin osallistuivat myöskin 
vanhemman ilmaluokan kadetit 
Kauhavalta. 

Talvisodan 
vaikutus 
Kadettikouluun 

Tasavallan presidentti lausui 
Puolustuslaitokselle velvoittavia ja 
vakavia sanoja sotilaskäskyssään 
31. 12. 1938. Käytännöllistä johtaja
koulutusta lisättiin Kadettikoulun 
ohjelmaan v 1939 alussa. Talvi
kenttäharjoitus 19. 2.-2. 3. 1939 
Karjalan alueella Kivilahti -
Palkinjärvi - Lieksa - Hattu
saari keskeytti säännönmukaisen 
opiskelun. 

21. kadettikurssi vahnistui tavalli
seen tapaan 16. toukokuuta 1939. 
Uusi kurssi, 23. kurssi tuli taloon 
30. 5. 

Kesäleiri Parolassa alkoi kesä
kuussa niinkuin ennenikin. Leirissä 
oli kuitenkin nyt ehkä enemmän 
sodanuhkasta johtuvaa vakavuutta 
kuin aikaisempina vuosina. 
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Vanhempi kurssi tarvitsi tieto
jaan hyvinkin pian. Lokakuun 8. 
päivänä 1939 komennettiin nimit
täin 22. kadettikurssi joukko-osas
toihin ylimääräisten kertausharjoi
tusten (YH) johdosta ja heidät ni
mitettiin sittemmin a'ktiiviupsee
reiksi. 

Sodan puhjettua jatkoi touko
kuussa opintonsa aloittanut 23. 
kurssi opiskeluaan Munkkiniemes
sä. Joulukuun 1. päivänä siirtyi 
kdko Kadettikoulu uuteen sijoitus
paiik:kaansa, Niinisalossa toimivaan 
Sotakoulukeskukseen. 

Koulun johtajan, eversti Salmion 
tultua komennetuksi rintamatehtä
viin toimi Kadettikoulun johtajan 
sijaisena majuri A. K. P i h 1 a j a
m a a. 

31. 12. 1939 oli sitten viimeisten
kin kadettien astuttava tositoimiin. 
Mainittuna päivänä päättyi nimit
täin 23. kadettikurssi kestettyään 
vain puoli vuotta. Kadetit komen
nettiin eri joukko-osastoihin joh
tajatehtäviin ja ylennettiin upsee
reiksi. 

Välirauhan 
päivät 
Kadettikoulussa; 
toiminta 
jatkosodan 
aikana 

Talvisota päättyi tunnetuin seu
rauksin. Kadettikoulu oli antanut 
myös raskaan uhrin. 103 kadetti
upseeria, eli yli 6 % Kadettikoulun 
käyneistä upseereista antoi hen
kensä. 

Toiminnan oli lkuiten:kin jatkut
tava. Ensimmäinen Munkkiniemes
sä annettu päiväkäsky on päivätty 
huhtikuun 26 päivänä 1940 ja 

Kurssi on päättynyt, kunnianosoitus sankarivainajille. 

eversti Salmio otti jälleen koulun 
johtajan tehtävät vastaan touko
kuun 11 päivänä 1940. 

Uusi kurssi, 24. kade1ltikurssi, 
alkoi toukokuun 6. päivänä 1940 
vahvuuden ollessa 200 kadettia. 

Jo vuonna 1938 oli Olympiakiso
jen järjestämisen yhteydessä tehty 
aloite uuden Kadettikoulun raken
tamisesta ja rakennustyöt saatiin
kin alulle maaliskuussa 1939. Talvi
sota keskeytti kuitenkin työt, 
jotka sodan päätyttyä itaas pantiin 
käyntiin. 

Rakennukset olivat käyttökuntoi
sena juuri ennen joulua 1940 ja 
muutto Munkkiniemestä suoritet
tiin niin, että kadetit lähtivät joulu
lomalle Santahaminasta. 

Nykyinen rakennuskompleksi on 
arkkitehti Olavi S o r t a n käsialaa 

ja tilat ovat osoittautuneet varsin 
käytännöllisesti suunnitelluksi ja 
ovat miltei sellaisenaan käytän
nössä vielä tänäänkin. 

Tammikuun alussa v 1941 aloit
ti uusi kadettikurssi opiskelunsa 
Kadettikoulussa. 

Sodan uhka vallitsi jälleen maas
samme ja niinpä 24. kadettikurssi 
vahnistui jo 16. 5. 1941 UJPSeereiksi 
kurssin kestettyä runsaan vuoden. 

Kaikilla tämän kurssin kadeteilla 
oli kuitenkin raskas "praktiikka" -
aika Talvisodassa hankittuna. Ja 
sovellutuskausi oli taas edessä. 
J at'kosodan puhjettua lähtivät ni
mittäin tammikuussakin tulleet 
nuoret kadetit joukko-osastoihin, 
yleensä rintamapalvelukseen. 

Kesäkuun 4 päivänä ehti jälleen 
uusi kurssi (26. !kurssi) alkaa, 
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mutta kurssi keskeytyi jo parin 
viikon kuluttua jatkosodan vuoksi. 
Sama kurssi aNcoi uudelleen heinä
kuun 1. päivänä seuraavana vuonna 
ja päättyi 4. 6. 1943. Kurssin vah
vuus ,oli 460. Mukana oli sekä 
ennen kurssiUe hyväksyttyjä että 
runsaasti uusia. 

Pahasti 1kesken jäänyt 25. 'kadet
tikurssi suoritti vajaan 5 kk kestä
vän täydennyskurssin sodan pää
tyttyä vuonna 1945. 

On ehkä kiintoisaa todeta sodan 
aikaisten kurssien oppiaineiden 
eroavan vain hyvin vähän siitä, 
mitä ne aikaisemmin olivat olleet. 
Käytännöllinen harjoittelu oli luon
nollisesti tuntimäärissä voittopuoli
sesti esillä. 

Sodan vuoksi keskeytyi vielä 
kerran Kadeitilwulun toiminta. 
Kesäkuussa 1944 asemasotavaiheen 
muuttuessa kiivaaksi taistelutoi
minnaksi komennettiin myös 27. 
kadettikurssi rintamajoulkkoihin. 

Vasta seuraava 28. kurssi, joka 
alkoi tammikuun 14. päivänä 1946 
sai opinrtonsa päätökseen 2-vuoti
sen kurssin jälkeen. Rauhan aika 
oli palannut Kadet!tikouiuunkin. 

Sodan 
jälkeinen 
koulutus 
Kadettikoulu.ssa 

Toimittuaan yli y,hdeksän vuotta 
Kadettikoulun johtajana luovutti 
eversti Salmio johtajan tehtä
vät kenraalimajuri Yrjö V a 1 k a
m a 1,1 e. 

Eversti Salmion johtajakausi on 
ollut itsenäisen Suomen Kadetti
koulussa pisin tähän asti ja ilmei
sesti vaiheriklkain. 
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Sodan päivät olivat vaatineet 
raskaan uhrin myös vakinaisen 
väen upseererlta. Siitä ovat todis
teena ne 465 nimeä koulun sankari
taulussa. 

Vajauksen täyrttämiseksi ja up
seeritarpeen tyydyttämiseksi toi
meenpantiin Kadettikoulussa kaksi 
ns upseerien peruskurssia, joihin 
oppilaiksi otettiin sodan aikana 
upseereiksi ylennettyjä. Kurssilla 
annettiin ensin yleinen tietopohja 
ja toiseila jaksolla sotilasiteoreetti
set ja ..Jkäytännölliset tiedot. Käy
tännöllisen sotataidon nämä kurssi
laiset olivat 'kaikki hankkineet jo 
sodassa. Upseerien peruskurssit 
olivat toiminnassa vv 1946---49. 

Sota vaikutti ratkaisevasti ikadei
tikurssien vahvuuteen. Kansassa 
vallitsi sotaväsymys ja siviilialoilla 
tarjoutui runsaasti ansiomahdolli
suuksia. Kadettikurssien vahvuudet 
vaihtelivat aina vuoteen 1953 saak
ka 10-50 välillä. Vuonna 1953 tuli 
ensimmäinen "suuri" !kurssi, 39. 
kurssi, jonka vahvuus lähenteli 
sataa. 

Myöslkin ope11Jusohjelmissa tapah
tui sodan jälkeen muutoksia. Sodan 
antamat opetukset miesten käsitte
lyssä, erilaisten aseiden tuntemi
sessa ja eri aselajikouJ.utuiksessa 
pyrittiin 'Ottamaan huomioon. Tak
tillisei opetukset oteitiin vähitellen, 
ohjesääntöjen uudistuttua käytän
töön. Erikoisesti kiinnitettiin 40-
luvun lopulla ja 50-luvun alussa 
huomiota jal!kaväen rasikaihla aseilla 
annettavaan koulutukseen,. 

Erikoisuutena sodan jä1keisiltä 
päiviltä tulkoon mainittua silloisen 
Maasotakoulun päiväkäskyistä esim 
v:lta 1945 ,toteamcltset, joiden mu
kaan erikseen nimeltä mainitut 
kadetit oli Valtiollisen Po'liisin toi-

mesta pidätetty kuulusteluja varten 
jopa kesken ,oppiftuntejakin. Ajat 
olivat upseeriisto1le ankeat, eikä 
arvostus tätä ammattia kohtaan 
ollut kovinkaan !korkea. 

Koulun nimi oli muutettu Maa
sotalwuluksi v 1941 ja jälleen 
Kadeitikouluksi v 1952. 

Johtajien 
vaihdoksia; 
kurssit 
kasvavat 

Eversti Valkaman jälkeen num
tettiin syksyllä 1952 lkouiun johta
jaksi kenraalimajuri Lauri S o t i
s a a r i, jonka johtaijalkauden aikana 
suoritettiin opetusohjelmissa useita 
muutdksia. Kadettikoulu aikoi elää 
uutta nousukautta sodan jälkeen 
etenikin oppilasmäärän kasvun suh
teen. Leirielämä vilkastui, sillä 
tänä aikana oli Kadettikoulu kaksi 
kertaa vuodessa Rovajärven 
Ristilammin leirialueella ampuma
leiri'llä ja paluumarssi suoritettiin 
kesällä pitlkänä pp-marssina johon
kin Sisä-Suomen kaupunkiin ja 
talvella vastaavasti hiihtäen. Näillä 
marsseilla oli hyvin suuri propa
ganda-arvo. Leiriaika oli koulutuk
sellisesti erittäin antoisa ja samalla 
jokainen ~aupunkilaisnuorukainen 
totutettiin erämaan olosuhteisiin. 

Keväällä v 1955 kennnaj Soti
saari siirtyi muihin tehtäviin ja 
hänen tilalleen tuli kenraalimajuri 
Paavo L a mm et m a a, jonka joh
tajakausi kesti sylksyyn 1958, jol
loin hänet määrättiin Puolustusmi
nisteriön kansliapäälliköksi. 

Eversti Mikko S i s t o oli seu
raava johtaja aina syksyyn 1961, 
jolloin ·koulun johtajaksi nimitettiin 
eversti Börje B a c k s t r ö m. 

Viimeisten vuosien kuluessa ovat 
kadettikurssien vaJhvuudei vaihdel
leet sadan molemmin puolin. 
Kurssin alkamisaika muutettiin 
kenraalimajuri Lammetmaan joh
tajakautena syksyyn, jolloin se tuli 
samanaikaiseksi muiden korkea
koulujen alkamisajan kanssa. 

Viime vuonna toteutettiin jo mo
nia vuosia ajateltu upseerikoulu
tuksen uudistus, jonka tuloksena 
Kadettikoulu muuttui 2,5-vuoti
seksi ja opetusohjelmissa suoritet
tiin suuria muutoksia. Merkillepan
tavaa on, että edellinen suuri uudis
tus upseerikoulutuiksessa toimeen
pantiin v 1862 eli tasan sata vuotta 
aikaisemmin! 

Vuoden 1962 uudistus 
Kadettikoulussa 

Upseerikoulutuksen uudistamista 
tutkimaan asetettu :toimikunta sai 
mietintönsä valmiiksi hyvinkin no
peassa tahdissa v 1962. Puolustus
voimain komentaja hyväksyi uudet 
suuntaviivat ja yiksityiskohtaisia 
suunnitelmia ryhdyttiin ripeästi laa
timaan. Tuloksena oli se, että syk
syllä 1962 opintonsa aloittanut 49. 
kadettikurssi ryhtyi työskentele
mään uuden opetusohjelman mu
kaisesti. Uudistus aiheutti vilkasta 
keskustelua jul!k:isen sanan palstoil
la. Käytettiin puheenvuoroja puo
lesta ja vastaan. 

Kadettikoulun osalta tärkeimmät 
uudistukset olivat seuraavat 
- ehdottomalksi pääsyvaatimuk-

seksi tu'li jälleen ylioppilastut
lkinnon ja reserviupseerikoulun 
suorittaminen 

- koulutus muutettiin 2,5-vuoti
seksi ja kurssi alkaa syyskuun 
15. päivänä ja päättyy 2,5 vuo-
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den kuluttua Kadettikoulun 
vuosipäivänä maaliskuun 20. 
päivänä, 

- yleissivistäviä aineita lisättiin 
huomattavasti ja nostettiin ne 
muita ikorkeaJkouluvaatimuksia 
vastaaviksi. Jokainen kadetti 
suorittaa Helsingin Yliopistossa 
kasvatusopin approbatur-arvo
sanan, pro exercitio-kokeen yh
dessä kielessä sekä vapaaehtoi
sesti on kadetilla mahdollisuus 
suorittaa valtio-opin ja matema
tiikan approbaturarvosana 

- kielen pro-exercitio-koe ja yksi 
approbatur on jokaisen ehdot
tomasti suoritettava. Kielteisessä 
tapauksessa ei kadettia nimitetä 
upseerin virkaan, vaan hän saa 
suorittaa vuoden kuluessa omal
la kustannuksellaan ja ajallaan 
ko tutllkinnot 

- Tutkintovaatimuksia tiukennet
tiin muutenkin niin, että luon
nollinen karsinta heikommasta 
päästä tapahtuu ilman muuta 
kurssin aikana 

- aselajikoulutuista lisättiin run
saasti. Tämä saatiin aikaan sillä, 
että viimeinen 6 kk on pe1kkää 
aselajikoulutusta 

- huolimatta yleissivistävien ja 
teoreettisten aineiden runsau
desta on sotilaallisilla aineilla 
ylivoimainen sijansa opetusoh
jelmassa. 

Uudistuksen tulokset eivät vielä 
ole näkyvissä, mutta selvimmin 
havaittavina piirteinä on yleisen 
arvostuksen nouseminen Kadetti
koulua kohtaan. Hakijoita on ollut 
runsaasti niin että karsintaa pyrki
jöissä on voitu suorittaa. 

Uutta ohjelmassa on myös se, 
että laivastokadetit aloittavat opin
tonsa alusta alkaen Merisotakou
lussa osallistuen ainoastaan yliopis
tollisten aineiden opetukseen Ka
dettikoulussa. Lentäjät ovat edel
leen ensimmäisen vuoden ajan mui
den aselajien kanssa yhdessä Kadet
tikoulussa ja siirtyvät sitten Kau
havalle. 

Otto Vuorio Oy. 

Pitäjänmäki 

Muutamien sotilaallisten oppi
aineiden opetusmäärä Kadetti
koulussa 1931-63 

Taktiikka 1 Koul.taito 1 A~e- {a t I Aselajikoul I Sotahistoria I Huom amp ou u us 

Vuosi 
1 Tu_~!i-

% Tunti- % Tunti- % Tunti- % Tunti- % 
koko määr koko määr koko määr koko määr koko maar määr määr määr määr määr 

~~I __ ------_I_I_ ----
_1_1_) 

1949 230 8,8 445 16,9 305 

~, 6,81 436 
----

1953 12,8 648 
---- ----

1960 769 21,4 626 1 17,1 393 

1963 1131 30,l 64-0117,21S87 

1) Tältä ajalta on !käytettävissä 
ainoastaan tieto, jonka mukaan teo
riaa oli 1290 tuntia ja 'käytännöl
listä harjoittelua ja koulutusta 1710 
tuntia. 

2) K:okonaisprosenttimäärä on 
57,4, joten muuhun ikoulutukseen 
jää 42,6 %. Kouluttamistaidon tun
timäärään on otettu kasvatus- ja 
opetusopin sekä taistelukoulutuk
sen tunnit. 

3) Kouluttamistaidon osalta sa
ma huomautus kuin ede1lisessä; 
ase- ja ampumakoulutus ja asela:ji
koulutus ovat jv--kadettien osalta 
jonkin verran päällelkkäin. Taktii
kan tunneissa ei ole otettu huo
mtoon yleiseen takti:kkaan liittyviä 
aselajitaiktiikan tunteja. Kdk.onais
määrä näissä aineissa on 62,5 %, 

4) Aselajikauden opetusohjelma 
sisältyy muihin kokonais'tuntimää
riin; sotahistorian tuntimäärässä 
ovat näkyvissä vain pelkät luennot, 
joilla annetaan tietojen 'lisäksi itse-

ll - Jalkaväen Vuosikir1a 

11,6 555 17,4 70 2,7 2) 
-~-----------

20,0 648 20,0 70 2,9 3) 
--------

11,0 480 13,5 1()() 2,7 
--

15,6 1053 i----=-60rL6 4) 

opiskelu vaatimukset; .taktiikassa 
ovat aselajitalktiikan tunnit mukana. 

Toteamukset koulutuksesta 

Ylläolevaa tauluikkoa tarkastel
taessa on ensiksi valittaen todet
tava, että yksityiskohtaista tuntija
ottelua ei kirjoittaja onnistunut 
löytämään 1930-luvulta. Huomatta
va on kuitenkin, että lkäytännöllistä 
·koulutusta on ollut 57 % lkokonais
tllll!'timäärästä. 

TaulU!kkoa edeLleen silmäiltäessä 
voidaan todeta vv 1949-53 ase- ja 
ampumalroulutuksen ja aselajikou-
1lutuksen olleen voimakkaasti etu
alalla, ikun taas taktiikka on jäänyt 
vähenunälle. 

1960......@ ohjelmis.sa todetaan taas 
taktiikan tulleen voimakkaasti esiin 
johtuen koulutuspäämäärien ja 
-vaatimusten kohoamisesta tällä 
alalla. 
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Sotahistorian kokonaistuntimäärä 
on vaihdellut vuosien aikana hyvin 
vähän. Vuoden 1963 ohjelmasta voi
taneen panna merkille, että nämä 
puhtaasti sotilaalliset aineet, jotka 
taulukossa on mainittu, vievät ope~ 
tusajasta 64,5 %. Kun tähän lisä
tään sotatekniikan, johtamistaidon, 
ra-hallinnon ja hudllon, sotilas
maantieteen, kartoittamisen ja soti
lasgeologian tunnit, jää monen pel
käämälle liialle "akateemisuudelle" 
varsin pieni prosenttiluku. 

Itseopiskeluvaatimukset ovat sen 
sijaan nousseet moninkertaisiksi, 
eikä Kadettikoulusta nykyään sel
vitä kunnialla suinkaan pienellä 
työmäärällä. Voidaan vannuudella 
sanoa, että uuden ohjelman mukaan 
koulutettu kadetti tai paremminkin 
nuori upseeri, lähtee Kadettikou
lusta varmasti paremmilla "eväillä" 
varustettuna kuin ennen. Toisaalta 
tätä onkin pidettävä vähimmäisvaa
timuiksena, sillä onhan sodankäynti 
tavattomasti muuttunut ja vaati
mukset !kentällä huomattavasti li
sääntyneet. Tuntimääriä ylläolevas
sa taulukossa taclcasteltaessa voi
daan loppujen lopu'ksi todeta, että 
mitään varsinaisia valtavia mullis
tuksia ei aikojen kuluessa ole ta
pahtunut. 

Tämän hetken näkymiä. 

Tätä kirjoitettaessa on Kadetti
kouluun 50. 'kadettikunssille pää
tetty ottaa noin 240 kadettia. Koko
naisvahvu us syksyn 1963 kuluessa 
tulee näin olemaan 560 ikadettia. 

Kadettikoululle näin suuret ka
dettimäärät tuovat mukanaan paitsi 
mielihyvää yhteisestä edusta, niin 
myöskin runsaasti vaikeuksia. Tuol
laisen oppilasjoukon sijoittaminen 
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nykyisiin tiloihin ei käy päinsä. 
Asumaan tietysti voitaisiin ahtaa 
vaikka päällekkäin, mutta luokkia 
ei riitä, eivätkä "päällekkäin asu
jat" mitään itseopiskelua harjoita. 
Opintovaatimusten tultua tiukem
miksi, on myös pystyttävä luomaan 
edellytykset tehokkaalle opiskelulle. 
Tämä on otettukin huomioon jär
jestelyissä. 

Vanhempi kadettikomppania asuu 
nykyisin Ilmatorjuntakoulun enti
sessä rakennuksessa miltei kokonai
suudessaan. Nuorempi komppania 
on miehittänyt päärakennuksen. 

Kadettikoulun viereen rakenne
taan lisärakennusta, johon paitsi 
asuinkerroksia, on suunniteltu 
myös varastotiloja. Saman raken
nuksen siipeen tulee suuri luento
sali, johon mahtuu useita satoja 
kuulijoita 1kerrallaan sekä muita 
luokkatiloja. 

Uusi rakennus palvelee aikanaan 
vanhempaa komppaniaa ja Ilmator
juntakoulun entisessä ra!kennuikses
sa toimii aselajikaudellaan jalka
väkilinja. 

LOPUKSI 

Tämän kirjoitelman otsake jo sa
noo, että kysymys ei ole ollut varsi
naisesta historian kirjoituksesta. 
Sellaisen kirjoittaminen vaatisi pal
jon enemmän aikaa ja kirjoittajak
seen oikean historioitsijan. Tulok
sena työstä olisi vannastikin koko
nainen kirja. 

Tämä esitys on muodostunut pa
l~os.takin vain välähdyksenomaisten 
puitteiden juoksuttamiseksi lukijan 
silmien eteen. Sellaisena toivon sen 
palvelevan tarkoitustaan. 

Kokonaisuutena voidaan vain to
deta, että suomalaisella upseerikou
lutuksella on jo sangen vankat, 
kauas historiaan ulottuvat perin
teensä. Monet käydyt sodat ovat 
todistaneet, että suomalainen up
seeri on ollut parhaimmillaan tais
telukentällä ja pystynyt antamaan 
sen lisäksi voimakkaan panoksen 
maamme valtiolliseen ja taloudelli
seenkin elämään. Se kertoo jo pal
jon koulutuksesta. 

Kadettikoulun kasvattamien mies
ten tunnuksena on ollut ja tulee 
aina olemaan kadettikunnan tun
nukset: "Isänmaanrakkaus, uskolli
suus, miehuus, velvollisuudentunto 
ja toveruus." 

Sanokaa 

Lähteet: 

Tigerstedt E . S.: Haapaniemi Krigs
skola (1910) 

Nordenstreng Sigurd: Haapaniemi 
Krigssgola och Topografiska kår 

Kadettikoulun 20-vuotisjuhlajulkai
su (Asemies N:o 1 1939) 

Gripenberg G. A.: Finska Kadett
kåren (1912) 

Kadettioppilaskunta: Haapaniemes
tä Santahaminaan 

Kadettikoulun arkisto 
Kadettikoulun sanomalehtileikeko

koelma 
Minnesalbum från Finska 
Kadettkåren (Wentzel Hagelstams 

för lag, Helsingfors) . 

OTA 
PAX 
OTA 

FAZERIN 
PAXEJA 

KAKS' 
kun haluatte hyvää 
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he 
luottavat 
toisiinsa 

Or,,nistunut ostoskin rakentuu molemmin
puali.sell,e luottamukselle. Tämä suhde 
syntyy, kun asiakas tietää saavansa vain 
korkealuokkaisia tuotteita. 
SOK-la·inen osuuskauppajärjestö on luot
tamu•ksenne arvoinen. Se tekee jatkuvasti 
työtä tuotteiden ja palvelun kehittämi
seksi kohti osta,jan ja myyjän yhteistä 
,päämäärää -

yhä parempia tuotteita 
yhä mukavammin perheen käyttöön 

huippuluokan lastulevy 

[[~]3 avaa ovi osuuskauppaan .. teet hyvän kaupan E{~J 

Majuri V L i n n a k k o 

RESERVIUPSEERI KOULUN 
HIST0 1RIIKKI 

Reserviupseerikoulu ei voi laskea 
perinteitään varsin kaukaa mennei
syydestä kuten useat joukko-osas
toistamme. Se ei voi kertoa käy
dyistä taisteluista, ei voitoista eikä 
tappioista. Mutta se voi kertoa nii
den miesten koulutuksesta, jotka 
teoillaan maamme raskaina aikoina 
eri joukko-osastoissa erilaatuisissa 
tehtävissä osaltaan vaikuttivat sii
hen, että saamme elää vapaassa 
maassa. Näin Reserviupseerikoulun 
historia onkin reserviupseerikoulu
tuksen historiaa. 

UPSEERIKOULUTUS 
VAPAUSSODAN 
AIKANA 

Vapaussodan alkaessa oli päällys
töpuute aivan ilmeinen. Oli näin 
ollen luonnollista, että tätä puu
tetta pyrittiin poistamaan. Sodan 
aikana toimeenpantiinkin useita 
upseerikursseja. Vimpelin sotakou
lu aloitti toimintansa 26. 12. 1917, 
Vöyrin koulu 26. 1. 19118 ja Pää
majan reserviupseerikoulu - sota
vänrikkikoulu 14. 3. 1918. Näillä 
kursseilla luotiin reserviupseeri
koulutukselle pohja, jolle myöhem
min rakennettiin. 

Vimpelin sotakoulusta voidaan 
siis katsoa suomalaisen upseerikou-

lutuksen alkaneen. Koulussa oli 
200 oppilasta ja 14 opettajaa. Kurs
si oli lyhyt, vain 17 vuorokautta, 
mutta oppilaiden innostus oli sitä 
suurempi. Suurin osa heistä toimi
kin myöhemmin Vapaussodassa 
upseeri tehtävissä. 

Kurssin johtajana toimi kenraali
majuri Paul v Gerich, josta myö
hemmin tuli Reserviupseeri:koulun 
kunniapäällikkö. 1.K:n päällikkö oli 
Aarne Sihvo ja 2.K:n päällikkönä 
J Heiskanen. Opetusaineista mai
nittakoon mm taktiikka, linnoitus
ja maasto-oppi, topografia, sisäpal
velus, sotilaskuri, ase- ja ampuma
oppi, lääkintäpalvelu ja sulkeis
järjestys. Vimpelin koulu päättyi 
12. 1. 1918. Se oli lyhyydestään 
huolimatta kuitenkin antanut sy
säyksen ja suunnan tulevalle reser
viupseerikoulutuksellemme. 

Tämän sotakoulun perinteitä säi
lyttämään on Reserviupseerikoulun 
mustaan lippuun kirjailtu Vimpelin 
sotakoulun alkukirjaimet VK ja 
vuosiluku 1917. 

Vöyrin koulu oli luonteeltaan 
aliupseerikoulu. Se voidaan kui
tenkin perustellusti tuoda esiin 
reserviupseerikoulutuksesta puhut
taessa, koska monet sen oppilaista 
toimivat Vapaussodassa joukkueen
johtajina. Vöyrin koulun suoritti 
1kaikkiaan 1261 oppilasta. Oppilas-
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määrä on varsin kunnioitettava. 
Se vastaa yhtä tämän hetkistä 
kurssia vahvuudeltaan. Erikoista 
Vöyrin koulun kohdalla on se, että 
se muodosti Vapaussodassa oman 
pataljoonan, Vöyrin pataljoonan, 
joka osallistui Tampereen operaa
tioon. Tämän jälkeen pataljoona 
hajoitettiin ja miehet sijoitettiin 
Suomen armeijan eri joukko-osas
toihin aliupseeritehtäviin. 

Erityisen merkittäväksi reservi
upseerikoulutuksen kannalta muo
dostui Päämajan reserviupseeri
kurssi - sotavänrikkikoulu. Se 
aloitti toimintansa täydellä teholla 
25. 3. 1918 Vilppulassa. Oppilas
vahvuus oli verrattain vähäinen, 
vain 118. Opettajina oli päteviä 
upseereita - olihan koulu sijoi
tettu Päämajan yhteyteen. Kurs
sille oli nyt määritetty selvä ta
voite, opetusaineet, oppilaiden ase
ma ja heidän pohjasivistyksensä. 
Koulun johtajaksi määrättiin yleis
esikuntaeversti K E Berg ja hä
nelle apulaiseksi majuri N E Gado
lin. J oukkueenjohtajina toimivat 
jääkärit ja ryhmänjohtajina Vöyrin 
koulun käyneet aliupseerit. Koulun 
opettajista voidaan mainita mm 
kenraali v Gerich, joka opetti tak
tiikkaa ja eversti V P Nenonen 
aseopin opettajana. 26. 4. 1918 kou
lun johtaja harkitsi oppilailla ole
van jo riittävät tiedot ja päätti 
kurssin. Vänrikeiksi ylennettyinä 
oppilaat haajantuivat eri rintamille 
ja koulutuskeskuksiin. 

10. 5. 1918 alkoi toinen kurssi 
Mikkelissä, nyt sotavänrikkikoulun 
nimisenä. Mikkelistä koulu muutti 
kesken kurssin Helsinkiin, jossa 
oppilaat päättivät opintonsa 23. 6. 
1918. Sotavänrikkikoululla oli var
sin paljon samankaltaisuutta nykyi-
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sen Reserviupseerikoulun kanssa. 
Yhdessä Vimpelin koulun sekä 
eräiden Vapaussodan jälkeen jär
jestettyjen kurssien kanssa ne vii
toittivat tietä kohti vakinaisesti 
järjestettyä reserviupseerikoulu
tusta. 

VAPAUSSODAN 
JÄLKEINEN 
AIKA 

Sodan jälkeen luotu armeija tar
vitsi vakinaisen väen upseereita. 
Järjestetty upseerikoulutus tähtäsi
kin tämän puutteen poistamiseksi. 
Tätä silmälläpitäen järjestettiin Vii
purissa upseerikokelaskurssi, Lap
p~enrannassa tykistökursseja ja 
Haminassa Fahnenjunker-'kurssi. 

Viipurin upseerikokelaskurssi, 
joka oli jaettu oppilaiden kehitys
tason perusteella A- ja B-kurssei
hin, oli jo selvästi vakiintunut 
joukkueenjohtajakurssi. Sen ohjel
man erääksi päämääräksi oli ase
tettu "käytännöllisenä taitona saa
vuttaa joukkueen taistelu- ja muo
dollisen koulutuksen sekä opetuk
sen ohjaamis- ja joukkueen johta
miskyky taistelussa". Päämäärästä 
voidaan selvästi nähdä pyrkimys 
sodan ajan joukkueenjohtajan kou
lutukseen kuin myös kouluttajatai
don kehittämiseen rauhan ajan tar
peita varten. 

Tällä kurssilla olikin huomattava 
vaikutus Reserviupseeri:koulun en
simma1s11n kursseihin. Opetuksen 
päämäärän samankaltaisuuden li
säksi oli merkitystä sillä, että 
Reserviupseerikoulun ensimmäinen 
johtaja jääkärikapteeni K Sund
berg toimi opettajana kurssilla 
kuten myöskin Reserviupseerikou-

lun alkuaikojen komppanianpääl
likkö jääkärikapteeni E Wichmann. 

Lappeenrannassa koulutettiin ty
kistökursseilla, joita oli kolme, yh
teensä 212 oppilasta. Koulusivistyk
seltään tykistökurssin oppilaat oli
vat täysin rinnastettavissa nykyi
siin kursseihin. Ylioppilaita oli ni
mittäin 80 %. Lappeenrannan ty
kistökoulun oppilaat toimivat sitten 
aikanaan Reserviupseerikoulun ty
kistöopettaj ina. 

RESERVIUPSEERI
KOULUTUKSEN 
ALKAMINEN 

Ensimmäinen reserviupseerikurs
si määrättiin Sotaministeriön käs
ky lehdellä N:o 6/22. 1. 1920 alka
maan 1. 2. 1920. Käs'kylehden kohta 
kuuluu: 

"Helmikuun 1. päivänä 1920 toi
meenpannaan Haminassa 3 kk kes
tävä reserviupseerikurssi vakinai
sessa palveluksessa olevien upsee
reiksi sopivien asevelvollisten kou
luuttamiseksi reserviupseereiksi. 
Kurssi alistetaan 2.D:n alaiseksi. 
Uudenmaan rykmentti huolehtii 
kurssin muonituksesta ja koko ta
loudesta." 

Erinäisistä valmistelujen kesken
eräisyyksistä johtuen kurssi pääsi 
alkamaan vasta 1. 4. 1920. 

Kurssin johtajaksi oli määrätty 
jää:kärikapteeni K Sundberg ja 
komppanian päälliköksi jääkärikap
teeni E Wichmann. Joukkueenjoh
tajia oli kolme ja näiden lisäksi 
kk- ja tykistöupseerit. Komppanian 
vääpelinä toimi vääpeli Mustonen. 
Upseerikokelaita, joiksi oppilaita 
kutsuttiin, oli aluksi 143. 

Opetuksen päämääränä oli up-
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seereille tarpeelliseksi katsottujen 
perustietojen antaminen ja jouk
kueenjohtajien kouluttaminen. 

Vaikkakin päämäärä oli selvästi 
upseerikoufotukseen tähtäävä, ei 
käytännöllistä joukkueenjohtaja
koulu tusta voitu antaa kuin vasta 
neljällä viimeisellä viikolla. Tämä 
johtui varsin kirjavasta a.lkukoulu
tuksesta. Kurssilla oli nimittäin 19 
vääpeliä, 3,2 kersanttia ja paljon 
sellaisia, jotka eivät olleet olleet 
päivääkään kenttäharjoituksissa eli 
kuten kapt Wichmann mainitsi "ei 
ollut vaaleanpunaista aavistusta
kaan taistelukoulutuksesta". T'åmän 
vuoksi annettiin kurssilla yhdeksän 
viikon aijan mieskohtaista ja ryh
mänjohtajakoulutusta. 

Vaikkakin käytännön koulutus 
annettiin verrattain pienissä puit
teissa, oli teoreettinen opetus kor
keammalle tähtäävää ja sitä oli 
myös runsaasti. Lyhyessä ajassa 
koetettiin saada mahdollisimman 
paljon tietoa kaikilta sotilaallisilta 
aloilta. Ohjelmassa oli mm strate
giaa ja luentoja sissisodasta. 

Jo silloin todettiin, että 3 kk:n 
kurssi on liian lyhyt asetettuihin 
koulutustavoitteisiin verrattuina. 

Reservirupseerikurssin upseerit v 
1922. 

168 

Ensimmäinen kurssi päättyi ke
säkuun 30. päivänä ja 135 kokelasta 
komennettiin joukko-osastoihinsa. 
Vaikkakin tämä kurssi oli tilapäi
nen ,oli perusta luotu jatkuvuutta 
silmälläpitäen. 

Jo syksyllä 1920 sai kapt Sund
berg sotakoulujen tarkastaJjalta teh
täväkseen laatia esityksen uutta re
serviupseerikurssia varten. Esityk
sessään hän päätyi 5 kk:n pituiseen 
kurssiin, jonka oppilasvahvuus olisi 
140. 

Tässä vaiheessa siirtyi kapt 
Sundberg kuitenkin uuteen tehtä
vään Karjalan Kaartin rykmenttiin 
ja hänen tilalleen uutta kurssia val
mistelemaan määrättiin jääkärikap
teeni T Laatikainen. Valmistelut 
suoritettiin suurella kiireellä ja 20, 
4. 1921 antoi Sotaministeriö käs
kynsä v 1921 kurssin järjestämi
sestä. Tämän mukaan kurssi alkaa 
17. 5., kestää 4 kk ja oppilasvah
vuus on n 150. 29. 4. kapt La:atikai
nen (yl majuriksi 16. 5. 1921) mää
rättiin kurssin johtajaksi. Hänen 
toimintansa reserviupseerikoulu
tuksen jdhtajana jatkui sittemmin 
10 kurssin aijan. Kapt Laatikainen 
oli kurssiesityksessään korostanut 
mieskohtaisen ja ryhmänjohtaja
koulutuksen suurta mel"kitystä 
koulutettavan aineksen tason yh
denmukaistamiseksi. Tähän tulisi 
käyttää lähes puolet ajasta ja toi
nen puoli joukkueenjohtajien ja 
komppanian päälliköiden kasvatta
miseen. 

Jo tällöin alkoi vilkas ajatusten 
vaihto teoreettisen ja käytännölli
sen opetuksen suhteesta. Sotaväen 
päällikön ja Sotaväen esikunnan 
pyrkimys tähtäsi käytännöllisen 
opetuksen lisäämiseen, mutta kurs
sin johtajan ja sota:koulujen tarkas-

tajan mielestä tuli luentojen poh
jalta saada tietty opillinen taito. 
Verrattain paljon luentoja kuiten
kin ohjelmassa oli, yhteensä 365 
tuntia. 

Kurssilla oli alkuaan 153 koke
lasta. Koulusivistykseltään nama 
jakaantuivat siten, että 52 oli vä
hintäin ylioppilaita, 78 keskikoulun 
tai osan lukioluokkia suorittaneita 
ja alle keskikoulun käyneitä 23 
kokelasta. Viimeksimainitut mää
räsi Sotaväen päällikkö komennet
tavaksi takaisin joukko-osastoi
hinsa. 

T'åmän kurssin suoritti hyväk
syttävästi loppuun 121 kokelasta. 

Laatiessaan kurssikertomusta ma
juri Laatikainen ehdotti tulevaisuu
dessa järjestettäväksi kaksi kurssia 
vuodessa, talvella ja kesällä. Vaik
ka kaikki tätä järjestelmää kannat
tivat, ei esitys toteutunut. 

Uusi kurssi alkoi jälleen seuraa
van vuoden toukokuun alussa. 
Kurssi oli nyt 5 kuukauden pitui
nen opetusohjelman ja --vaatim:us
ten pysyessä silti entisenlaisina. 
Opettajilla oli jo kokemusta. Op
pilasvahvuus oli 165, joista 158 suo
ritti kurssin hyväksyttävästi. 

Opetusväline- ja kalustopuute 
haittasi koulutusta suuresti. Opet
tajavähyys oli myös eräs haittaava 
tekijä. Mainittakoon, että koulun 
opettajat saivat lisäpalkkioina 
200:- opettajalisänä ja 25:- kai
kista luennoista kuukaudessa. 

Teoreettista opetusta vähennet
tiin tällä kurssilla 45 tuntia. J oh
taj akoulutus tuli nyt enemmän 
pinn·alle. 

Majuri Laatikaisen kurssikerto
muksessa esiintyy nyt ensimmäisen 
kerran massakoulutus...:käsite, joka 
hänen mielestään johtui opettajå-

voiman ja välineiden niukkuudesta. 
Hän myöskin toi esille jälleen aja
tuksensa kahden kurssin järjestä
misestä vuosittain. 

RESERVIUPSEERIKOULU 
MUODOSTUU 

Reserviupseerikoulutuksen en-
simmäiset kolme kurssia olivat toi
mintaperiaatteeltaan erillisiä kurs
seja. Neljännen ja viidennen kurs
sin aikana tapahtui huomattavaa 
edistystä itsenäistä Reserviupseeri
koulua kohti. Opettajakuntaa lisät
tiin komennusteitse, koska Reservi
koulua ei vielä ollut sotarväen var
sinaisissa määrävahvuuksissa eikä 
upseerikoulutuksesta ollut annettu 
vielä lakia tai asetusta. Opetusoh
jelma noudatteli pääpiirtein edel
listen kurssien ohjelmia. 
' Opetusta annettiin kaikille sa

malla tavoin. Linjajakoa ei ollut. 
Leikillisesti sanottiinkin, että oli 
vain yleinen- Ja "litteralinja". 

Edellytysten paranemisesta on 
vielä mainittava, että 4. kurssin 
aikana koululle määrättiin tilapäi
nen organisaatio. Joukkueenjohta
jat olivat edelleen ulkopuolelta ko
mennettuja. Opetusvälineitä ja va
rasto- ym huoltotiloja lisättiin ja 
parannettiin. Muonituksen suhteen 
koulu itsenäistyi ja siitä tuli myös 
oma tiliyksikkönsä. 

5. ja 6. kurssi ajalta on mainit
tava, että koulutus tapahtui samo
jen suuntaviivojen mukaisesti kuin 
edellisetkin kurssit. Pohjakoulutuk
sen epätasaisuus oli silmiinpistävä. 
Maj Laatikainen toi tämän kerto~ 
muksissaan varsin selvästi esille: 
"Puhumattakaan siitä, että lähete
tään sellaisia, joilla ei ole päivää-
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kään rintamapalvelusta, lähetetään 
suorastaan henkisesti ja ruumiilli
sesti raihnaita." 

RESERVIUPSEERIKOULU 
VAKIINTUU 

Tasavallan presidentti vahvisti 
helmikuun 4. päivänä 1924 1 a i n 
u p s e e r i e n o p e t u s 1 a i t o k
s i s t a. Tämän edellyttämä a s e
t u s R e s e r v i u p s e e r d. k o u 1 u
t u s t a annettiin seuraavan loka
kuun 3. päivänä. 

Lain 3. §:n mukaan: 
"Reserviupseerikoulun tehtävänä 

on asevelvollisina vakinaisessa pal
veluksessa olevien sotilaiden sekä 
tarpeen vaatiessa aliupseerien kou
luttaminen resereviupseereiksi." 

Asetuksen 1. §:ssä tätä tehtävää 
vielä täsmennettiin: 

Valtion Viljavarasto 
He I s i n •k i, Stenbäckinkatu 26 

Postilokero 227, puhelin 413400 

Varastot: 

Helsinki .. .. .. .. .. . . .. . . puh. 33840 
Iisalmi (Peltosalmi) . . . . . . ,, 1779 
lmpivaara (Seinäjoki) . . . . ,, 21517 
Koria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 
Kuopio .. .. . .. .. .. .. .. .. . ,, 13772 
Loimaa . .. .. .. . .. . . . . . . .. 2320 
Mustio . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 48231 
Naantali .. . .. .. .. .. . .. .. ,, 53201 
Pieksämäki .. .. . .. .. .. .. . 2084 
Riste (Kokemäki) . . . . . . . . ,, 62094 
Seinäjoki .. .. .. .. . .. .. .. . ,, 21475 
Turenki .. .. .. .. .. .. .. . .. . ,, 82215 
Turku .. .. .. .. .. .. . .. .. . ,, 14954 
Vainikkala • .. .. .. .. .. . .. ,, 51 
Ylivieska . .. .. .. .. .. . . .. . 72 
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" - - - antamalla heille reser
vi upseerin tehtäviä varten tarpeel
lista tietopuolista ja käytännöllistä 
opetusta ja muutenkin kasvatta
maan heitä upseeritehtäviin." 

Koulu sai oman organisaation 
sekä henkilöstön ja se alistettiin 
suoraan Sotaväen päällikölle. 

Kun tämä laki ja asetus annet
tiin, oli koulussa juuri 7. kurssi 
päättynyt. Näin kauan toimittuaan 
RUK vasta pääsi vakinaiselle laki
pohj aiselle kannalle. Tänä aikana 
ehdittiin kouluttaa n 800 upseeria 
reserviin. Vaikkakin koulutus oli 
monipuolista, oli se samalla yksi
puolista, koska kaikki saivat sa
manlaisen koulutuksen. Seuraaval
la kurssilla suoritettiinkin tässä 
suhteessa muutoksia. 

LINJAJAKOISUUDEN 
ALKAMINEN 

Kun 8. kurssi alkoi 8. 11. 1924 
oli koulun oppilasvahvuus 272. 
Kurssin suuruus johtui siitä, että 
sk-järjestöstä pyrki Reserviupseeri
kouluun yhä enemmän oppilaita ja 
siitä, että Kadettikouluun tuli pää
syvaatimukseksi Reserviupseeri
koulun suorittaminen. 

Olennainen muutos aikaisempaan 
järjestelyyn oli se, että tykistö 
eroitettiin nyt koulun toiseksi lin
jaksi jalkaväkilinjan ohella. Tätä 
on pidettävä selvänä edistysaske
leena. Li~ja kuului kuitenkin kiin
teästi komppaniaan sen neljäntenä 
joukkueena. Tykistölinjan käytössä 
oli vain kaksi kenttäkanuunaa, 
mutta tykkihevoset ja ratsurit 
puuttuivat aluksi. Erikoista oli se, 
että tykistölinja oli n kuukauden 
vielä koulussa, kun muut jo olivat 

saaneet todistuksen. Tänä aikana 
heille annettiin yksinomaan tykistö
koulutusta. 

Tämän kurssin aikana oli selvästi 
havaittavissa se mielenkiinto, mitä 
Reserviupseerikoulua kohtaan tun
nettiin niin puolustuslaitoksen pii
rissä kuin sen ulkopuolellakin. Oli 
olemassa selviä viitteitä siitä, että 
lähitulevaisuudessa kurssit yhä 
suurenevat ja että tätä varten on 
suoritettava vastaavia järjestelyjä 
kaluston, henkilöstön ja majoituk
sen ym suhteen. 

RESERVIUPSEERIKOULU 
LAAJENEE 

Kymmenenteen kurssiin mennes
sä oli koulussa vuosittain koulu
tettu vain alle 300 reserviupseeria. 
Määrä oli vähäinen eikä vastannut 
sodan ajan tarvetta. Asiaa tutki
maan asetettu komitea tuli tähän 
t ulokseen ja esitti koulun laajenta
mista. Palvelukseen astuvan pääl
lystöaineksen määrä edellytti myos 
suurempien kurssien aikaansaa
mista. 

Sotaväen päällikkö yhtyi lämpi
mästi tähän kantaan ja korosti 
kirjelmässään johtajakoulutuksen 
suurta merkitystä ja johtajien mää
rän tärkeyttä. 

10. kurssi alkoikin suurena kurs
sina 2. 11. 1925 ja kun siihen lii
tettiin 1. 12. vielä 2/27 kokelasta 
toisena komppaniana, oli koko 
·kurssin vahvuus kaikkiaan 507 ko
kelasta. !.Komppania, jonka pääl
likkönä oli maj R Lagus, majoittui 
päärakennukseen ja 2.Komppania 
Rautatiepataljoonan käytöstä va
pautuneeseen kasarmiin. Opettajien 
lukumäärä oli nyt jo 24 upseeria. 

Opetusohjelma kulki yhä enem
män tämän asteen johtajakoulutus
ta vastavaksi. Mm taktiikan ope
tuksessa harjoiteltiin ja luennoitiin 
yhä enemmän komppanian puitteis
sa. "Sotilaallista sivistystä" koros
tavia aineita oli silti aivan riittä
·miin ohjelmassa. Erityisesti harras
tettiin sotilaspedagogiikkaa, mikä 
tähän aikaan oli puolustuslaitokses
sa muotiasiana. 

Tarvittavat lisätunnit sotilaspeda
gogiikalle saatiin vähentämällä ko
nekivääri- ja jalkaväkitykkiharjoit
telua. 11. kurssin ajalta on mainit
tava, että koulun erikoismerkki 
vahvistettiin upseerien ja kokelai
den kannettavaksi. Merkin oli 
suunnitellut reserviupseerikokelas 
Alvar Aalto 4. kurssin kurssijuhlan 
salin koristelumerkiksi. 

Everstiluutnantti Laatikainen siir
tyi 12. kurssin aikana toiseen teh
tävään ja hänen tilalleen tuli 21. 1. 
27 majuri A Kaila. 

ASELAJILINJAT 
SYNTYVÄT 

Koulun uusi johtaja ryhtyi tar
mokkaasti kehittämään koulutusta. 
Hänen käsityksensä mukaan kou
lutuksen tuli lähemmin vastata eri 
aselajien käyttötarvetta. Kokemuk
sia tästä oli jo saatu tykistölinjan 
osalta. Arvovaltainen komitea tutki 
tätä kysymystä ja maj Kaila lähetti 
9. 3. 1927 Sotaväen päällikölle esi
tyksensä koulun uudelleenjärjeste
lyistä. Esityksensä perustaksi hän 
esitti, että 

- lyhyenä kurssiaikana ei voitu 
kouluttaa "universaaliupseerei
ta" 
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- kertausharjoitukset olivat liian 
lyhyitä erikoiskoulutuksen an
tamiseen 

- liikekannallepanossa olisi upsee
rit sijoitettava valmiiksi paikoil
leen eri:koistehtäviinsä 

- reserviupseeri tulisi johtamaan 
vain yhtä ainoaa aselajia olevaa 
osastoa 

- hänelle riittää komppanian, 
eskadroonan ja patterin puit
teissa suhteellisen vaatimaton 
toisten aselajien tuntemus. 

Esitys sai yleensä kannatusta, 
mutta pioneeri- ja viestiaselajit 
suhtautuivat penseästi ajatukseen, 
koska heillä oli omat suunnitel
mansa. 

Erilaisista käsityksistä huolimatta 
Sotaväen päällikkö ratkaisi asian 
koulun johtajan esittämällä tavalla. 

13. kurssi, joka järjestettiin 17. 
5.-21. rn. 1927, aloitettiin uudessa 

t/J, 
i 

linjajakojärjestelmässä. Kurssi ja
kaantui siten, että 
- jalkaväkilinjalla oli 241 ko

kelasta 
- tykistölinjalla (rtjaos ml) oli 

116 kokelasta 
- pioneerilinjalla N kokelasta ja 
- viestilinj.alla 32 kokelasta. 

Nyt oli koulun upseerivahvuus 
jo 35, joista 14 komennettua. Kan
ta-aliupseereita .oli 40. Nyt oli myös 
ensi kertaa edellisen kurssin 12 
kokelasta "santsareina". 

Koulutuksen päämääräksi oli so
taväen päällikkö vahvistanut 
- antaa kokelaille jokaiselta re

servin upseerilta vaadittavat pe
rustiedot, joille myöhempi kou
lutus joukko-osastoissa ja itse
opiskelu perustuu, 

- kasvattaa ensikädessä itsenäi
seen toimintaan kykeneviä jouk
kueen tai vastaavan johtajia 

-hilloja ja 
marmeladeja 

-mehqja 
lihalientä ja 

-vihanneksia 

.__..... hyvä.ä herk.k.usuille 
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sekä etevimmistä kokelaista 
komppanian tai vastaavan pääl
liköitä 

- kasvattaa kokelaissa puolustus
tahtoa ja upseerilta vaadittavaa 
isänmaallista henkeä. 

Kurssikertomuksessaan koulun 
johtaja toi esille sen, että linjajako 
oli osoittautunut tarkoituksenmu
kaiseksi. "Samoilla upseerivoimilla 
samassa ajassa on päästy entistä 
parempiin tuloksiin. Sotalk:oulujen 
tarkastaja, eversti Oesch, oli myös 
tarkastuksessaan päätynyt samaan 
tulokseen. 

Jalkaväkilinjan komppanian pääl
likköinä oliva majuri A Kock 
(Kiira) ja kapt A Bäckman (Puro
ma). Tykistölinjan opettajana oli 
kapt U Tenhunen, viestilinjalla 
kapt H Lyra ja pioneerilinjalla ltn 
K Kivimäki. Opetusaineiden osalta 
poistettiin aineita, jotka katsottiin 
reservi upseereille tarpeettomiksi. 
Näin poistui opetusohjelmasta mm 
teoreettisen strategian opetus. 

Vuonna 1928 sattui koulun toi
minnassa kaksi kauaskantoista ja 
merkittävää tapahtumaa. 14. kurs
sin aloitteesta ja toimesta koulu sai 
oman lipun sekä kunniamarssin. 
Näiden aikaansaamista ajoi erittäin 
tarmokkaasti kokelas W Lindqvist. 
Lipun suunnittelijaksi pyydettiin 
professori Carolus Lindberg. Asiaa 
kehitettiinkin varsin nopeasti ja 16. 
5. 1928 Presidentti Lauri Kr Relan
der luovuttikin Reserviupseerik.ou
lun mustan lipun eversti Kailalle 
Suurtorilla pidetyn Anneijan lip
pujuhlan yhteydessä. Myöhemmin 
lippu sai vielä arvokkaan lisän, kun 
siihen kiinnitettiin Vapaudenristi. 

Heikki Klemetin sovittama mars
si "Heroes pugnate" vahvistettiin 
koulun kunniamarssiksi. 

RUK:n lipun luovutus 16. 5. 1928. 

Nämä kaksi sotilaallisen joukon 
tunnusmerkkiä lujittivat edelleen
kin sitä henkeä ja perinnettä, mikä 
tähänkin saakka oli ollut koululle 
ominaista. 

VAKIINTUNUT 
TOIMINTA-AIKA 
LINJAJAKOISUUDEN 
POHJALLA 

Reserviupseerikoulun toiminta 
vakiintui nyt viiden vuoden ajaksi. 
Tänä aikana koulutus jatkui yleis
järjestelyiltään, tavoiltaan, ohjel
miltaan ja opetusmenetelmiltään 
jokseenkin muuttumattomana. Erit
täin merkittävää opetustoiminnalle 
oli se, että koulun johtaja ja yksi
•köiden päälliköt pysyivät paikoil
laan. Joukkueenjohta:jat sensijaan 
vaihtuivat liiankin usein. Kurssien 
vahvuudet olivat keskimäärin 500 
oppilasta. Opetus kulki yhä enem
män käytännöllisyyttä kohti. Luok
kaopetus käsitti enää n 1/4-1/3 
koko opetuksesta. Uusina yhteisinä 
aineina oli nyt kaasusuojeluoppi ja 
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huolto. Huoltokysymyksiä käsitel
tiin varsin laajasti. 

19. 2. 1929 Tasavallan Presidentti 
vahvisti uuden sisäpalvelusohje
saannön. Reserviupseerikouluun 
tällä oli vaikutusta mm siinä, että 
tästä alkaen koulun oppilaita nimi
tettiin reserviupseerioppilaiksi ja 
koulun hyväksytysti suorittaneita 
reserviupseerikokelaiksi. 

Kurssien suuretessa esiintyi har
joitusmaastoista puutetta. Moottori
ajoneuvot puuttuivat kokonaan. 
Eversti Hanell, joka toimi sotakou
lujen tarkastajana, antoi koulusta 
v 1933 joulukuussa lausunnon, 
jonka mukaan opetus oli hyvin 
hoidettua ja tulokset sen mukaiset. 
Luentoja hän piti eloisina ja ha
vainnollisina ja harjoituksia vauh
dikkaina. 

V 1933 voimaantullut aluejärjes
telmä aiheutti muutoksia myös 
Reserviupseerikoulun toiminnassa. 
Yksi seuraus oli se, että koulun 
viroista muutettiin kaksi majurin 
ja kaksi kapteenin virkaa ylemmän 
palkkausluokan luutnantin viroiksi. 
Kun myös v 1933 lähtien neljän 
saapumiserän järjestelmästä siirryt
tiin kolmeen, jouduttiin harkitse
maan kahden kurssin järjestämi
sen tarkoituksenmukaisuutta. Vaik
kakin harkittiin siirtymistä kol
meen kurssiin vuosittain, päädyttiin 
kuitenkin edelleen kahteen kurs
siin, joiden pituudeksi tuli seitse
män kuukautta. Vuodet 1933 ja 
1934 olivat kokeiluvuosia. Pitkistä 
kursseista aiheutuvasta limittäi
syydestä johtuvat haitat olivat kui
tenkin huomattavat. 

Näinä vuosina ja myös seuraa
vina järjestettiin koulussa useita 
erikoiskursseja. Lääkäreille järjes
tettiin kurssi 15. 8.-5. 12. 1933 ja 
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metsänhoitajille 17. 8.-8. 9. 1933 
ja 6.-28. 8. 1934. Erikoinen kurssi
muoto oli v 1935 järjestetty sk
upseeritutkinto. Se toimeenpantiin 
7 kaupungissa 3-5 päivää kestä
vinä tentteinä. Lähes 600 suojelus
kuntaupseeria ylennettiin näiden 
perusteella reservi vänrikeiksi. 

UUDELLE 
POHJALLE 

Everstiluutnantti Kauppilan, joka 
oli toiminut koulun johtajana vv 
1928-1933, jälkeen määrättiin kou
lun johtajaksi everstiluutnantti K 
A Tapola. Heti alkuun hän kiin
nitti huomiota kouluttajavoiman 
vähyyteen. Tilanne olikin tässä suh
teessa varsin huolestuttava, koska 
yhden joukkueenjohtajan koulutet
tavana oli n 65 oppilaan joukko. 
Hyvällä syyllä voitiin tällöin puhua 
massakoulutuksesta. 

Esittäessään erilaisia ratkaisu
mahdollisuuksia hän toi esille kurs
sin lyhentämisen 4 kk:ksi, jolloin 
kouluttajavoimaa käytettäisiin vain 
yhtä kurssia varten. Lyhentämisen 
edellytyksenä olisi se, että oppilaat 
olisivat suorittaneet aliupseerikou
lun kurssin. Tällöin voitaisiin Re
serviupseerikoulussa päästä heti 
alkuun joukkueenjohtajakoulutuk
seen käsiksi. Jalkaväen tarkastaja 
ja Sotakoulujen tarkastaja yhtyivät 
tähän kantaan ja 29. 10. 1934 Sota
väen päällikkö antoi käskyn (YE:n 
Os 4:n kirj n:o 1568/X) "Kou
luun otetaan .ainoastaan täydellisen 
A UKn: kurssin suorittaneita varus
miehiä. RUK:n kurssin pituus on 
4 kuukautta ja koulussa on vas
taisuudessa vain yksi kurssi ker
rallaan". 

Tämä muutos oli varsin merkit
tävä. Se vaikutti vuosittain koulu
tettavan reserviupseerimäärän kas
vuun tuntuvasti. Myös opetusohjel
mat jouduttiin nyt rakentamaan 
aivan toiselle pohjalle, koska ennen 
kouluun tuloa jokaisella oppilaalla 
oli takana 8 kk:n joukko-osastopal
velus alokas-, korpraali- ja ali
upseerikoulutuksena. 

Reserviupseerikoulun kurssit al
koivat 1935 tämän järjestelmän 
mukaisesti tammi-, touko- ja elo
kuun alussa. Kurssin pituus oli 16 
tai 17 viikkoa. Opetussuunnitelmis
sa oli käytännön harjoittelu voi
makkaasti esillä. Vain n 1/5 ajasta 
käytettiin tietopuoliseen luokka
opetukseen. 

Laatiessaan opetusohjelmaa evers
tiluutnantti Tapola varsin laajasti 
perusteli tätä. Johtavana ajatuk
sena oli se, että opetus etenisi jat
kuvana harjoitussarjana, jossa eri 
tilannetyypit, taistelulajit ja -tehtä
vät käytäisiin läpi. Oppilaat tuli 
totuttaa pienten, nopeitten ja t4li
voimaisten yksiköiden käyttöön ja 
kasvattaa heidän taktilliseen ajatte
luunsa aktiivisuuden henkeä. 

Oppilaskunnan toiminnan koulun 
johtaja näki tärkeänä osana 
RUK:ssa. Hän määräsi 32. kurssin 
oppilaskunnan hallituksen ja kun
nianeuvoston antamaan seuraavan 
julkilausuman kiinnitettäväksi jo
kaisen perusyksikön seinälle: "Elä
mäntehtävänämme on työ isänmaan 
hyväksi rauhan ja sodan aikana. 
Koulutusaikamme RUK:ssa on ly
hyt, siksi on tärkeää, että jokainen 
meistä työskentelee antaumuksella 
voimiaan säästämättä. Hetken vas
toinkäymisetkin kannustakoot vain 
yhä suurempiin saavutuksiin. Jouk
komme yksimielinen henki on en-

simmäinen ehto taistelujemme voit
tamiseksi. Avuliaisuus ja toverilli
suus vallitkoot sekä palveluksessa 
että sen ulkopuolella. Älkööt mit
kään hajoittavat tekijät saako sijaa 
keskuudessanne. Oppilaskuntaa ja 
-tovereita halventavat ja vahin
goittavat puheet ja teot eivät saa 
tulla kysymykseen. Reserviupseeri
oppilaat! Meitä arvostellaan tulevi
na reserviupseereina. Osoittakaam
me käytöksellämme joka tilantees
sa esimerkillistä sotilaallisu u tta." 

Koulun kokoonpano oli seuraava: 
- esikunta, jossa oli kuusi toi

mistoa 
- yleinen linja, jossa oli kaksi 

komppaniaa 
- tykistöteknillinen linja, johon 

kuuluivat tykistö-, pioneeri- ja 
viestilinj a t 

- toimituskomppania 
Everstiluutnantti Tapolan joh

tajakausi kesti kaksi vuotta. Nämä 
kaksi vuotta merkitsivät koulun 
työlle varsin paljon. Erityisellä 
harrastuksella hän suhtautui oppi
laskunnan työhön. Tåmä toiminta 
saavutti vuosi vuodelta yhä kiin
teämmät muodot. Oppilaskunnan 
toiminta lujitti omalla työsarallaan 
oppilaiden yhteenkuuluvaisuutta ja 
isänmaallista henkeä. 

RUK:n 20-vuotisjuhlat pidet
tiin syksyllä 1937. Tällöin oli kou
lun johtajana everstiluutnantti 
Roos. Haminassa elämänsä ehtoota 
viettävä Vimpelin koulun johtaja, 
kenraaliluutnantti Paul v Gerich 
sai vastaanottaa arvokkaita kun
nianosoituksia. Hänet merkittiin 
puolustusvoimain upseeriluetteloon 
RUK:n kirjoihin ja oppilaskunta 
kutsui hänet kunniajäsenekseen. 

Tämän 20 vuoden aikana oli 
koulun suorittanut 12500 oppilasta. 
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RUK tunnettiin jo kaikkialla maas
samme. 

Vuoden 1939 loppu ja sitä seu
raava talvi punnitsivat sitten ne 
tiedot ja taidot sekä sen hengen, 
min:kä RUK oli oppilailleen lähes 
20 vuoden aikana antanut. 

Ylipäällikön päiväkäsky 26. 1. 
1941, jolla RUK:lle myönnettiin 
Vapaudenristi "tunnustukseksi suu
resta, kunniakkaasta työstä Isän
maan hyväksi" alkaa sanoilla: 

"Reserviupseerikoulu on luonut 
tuhansiin kouluttamiinsa nuorukai
siin sen taistelutahdon ja isänmaal
lisen hengen, joka vaaran hetkellä 
mahdollisesti vaativienkin tehtävien 
loistavan suorituksen. Se on oppi
laittensa kautta herättänyt luotta
musta puolustusmahdollisuuksiim
me ja luonut kansaamme järkky
mättömän tulevaisuuden uskon." 

RUK 
NIINISALOSSA 

Marraskuun viimeisenä päivänä 
1939 alkanut Talvisota pakotti 
Reserviupseerikoulun siirtymään 
väljempiin tiloihin Niinisaloon, jon
ka reservikasarmeihin Haminassa 
toimintansa aloittanut 43. kurssi 
muutti. Sen opinnot päältty:ivät 21. 
12. ja 366 oppilasta ylennettiin 22. 
12. reservinvänrikeiksi ja he jou
tuivat suoraan "ythteistoimintahar
joituksia" jatkamaan olosuhteissa, 
jotka eivät aina vastanneet Katti
laisten tien ja Kannusjärven olo
suhteita. 

Koulun toiminta Niinisalossa 
muodostui varsin merkittäväksi. 
Koulutettiinhan tänä ·aikana enem
män reserviupseereita kuin kahden 
aikaisemman vuosikymmenen ai:ka-
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na yhteensä. Niinisalon kurssien 
numerot olivat 44---59 ja kurssi 61, 
joka keskeytettiin. UK:n kurssi 60 
järjestettiin Santahaminassa. 

Alkukurssien oppilasaines oli 
iältään ja koulusivistykseltään kir
javaa. Kurssien keski-ikä pysytteli 
näillä kursseilla 30 vuoden vai
heilla. 

RUK:n johtajana toimi koko 
Niinisalo-vaiheen ajan eversti 
Kauppila, joka aikaisemminkin, vv 
1928-1933 oli ollut tässä virassa. 

Heti ensimmäisestä kurssista al
kaen opetus oli vaativaa, koska 
lyhyessä ajassa piti kouluttaa kent
täarmeijalle nuorempaa päällystöä. 
Käytännön taistelu- ja johtajakou
lutus oli selvästi etualalla. Oppi
lailla oli sotakokemusta, siksi ope
tusvaatimuksia voitiin kiristää. 

Helmikuun 5. päivänä alkoi 45. 
kurssi samanaikaisesti, kun edelli
nen vasta oli toiminut runsaan 
kuukauden. Koulun oppilasvah
vuus oli nyt kaikkiaan lähes 2500. 

Koulun organisaatio käsitti täl
löin johtajan ja esikunnan lisäksi 
I ja II pataljoonan a 3 kivääri
komppani.aia., raskia:an komppanian, 
patteriston, jossa oli 4 patteria, 
viestilinjan, jossa oli kaksi komp
paniaa sekä 2 komppaniaa käsittä
vän pioneerilinjan. Viimeksimainit
tu toimi Korialla, missä sillä oli 
paremm'at työskenJtelyedellytykset. 

Talvisodan päättymisen jälkeen 
RUK ei palannutkaan · Haminaan. 
Tähän ei puuttuvien tilojen ja so
dassa tuhoutuneiden entisten tilo
jen vähenemisen vuoksi olisi ol
lut mahdollisuuksiakaan, varsinkin, 
kun reserviupseereiden tarve yhä 
kasvoi ja kurssit tästä syystä py
syivät suurina. Koulutuksen jär
jestelyssä noudatettiin edelleen sa-

maa periaatetta, jolloin kaksi kurs
sia oli limittäin. 

Kurssien pituus kasvoi 47. kurs
sista lähtien neljäksi kuukaudeksi. 
Merkittävä muutos tapahtui seu
raavalla kurssilla, kun panssari- ja 
panssarintorjunta.koulutus lisättiin 
ohjelmaan. Myös liikuntakasvatus 
ja urheilukilpailut saivat ohjelmas
sa sijansa. Oppilaskunnan toiminta 
oli vilkasta ja ulottui jo koulun 
ulkopuolellekin. Konserttimatkoista 
ja radioesiintymisestä tuli jo tapa, 
jota noudatettiin seuraavillakin 
kursseilla. Erittäin merkittäväksi 
ja eheyttäväksi muodostui mm 49. 
kurssin konsertti Helsingin Työ
väentalon juhlasalissa 1941 tammi
kuussa. 

50. kurssista lähtien oppilasmäärä 
jälleen supistui, koska vain yksi 
kurssi oli kerrallaan koulussa. 
Tämä vaikutti organisaation supis
tamiseen. 

Kun uusi asevelvollisuuslaki 
tammikuussa 1941 vahvisti vakinai
sen väen pituudeksi kaksi vuotti:l, 
oli myös mahdollisuus pidentää 
kursseja. Nyt mentiinkin lähes puo
len vuoden kursseihin. Heijastu
mana rauhan aikaan siirtymisestä 
voidaan opetusohjelmista todeta 
uutena aineena kouluttaja.koulutus. 
Keväällä 1941 valmistunut Reservi
upseerikoulun uusi virkaohje mää
ritti yksityiskohtaisesti koko kou
lun elämän "aina oppilaiden kan
nustenkäyttöoikeutta" myöten. 

13. 6. 1941 annettiin ylipäällikön 
tekemän ehdotuksen pohjalta ase
tus, jolla reservin upseeri- ja ali
upseeriarvot yhdenmukaistettiin 
vakinaisen väen vastaavien arvojen 
kanssa. 

25. 7. 1941 annettu uusi laki soti
lasopetuslaitoksista muutti Reservi-

12 - Jalkaväen Vuosikirja 

upseerikoulun nimen Upseerikou
luksi. Tämä nimi säilyikin aina 1. 
12. 1952 saakka. 

JÄLLEEN 
SOTAKURSSEJA 

Kun Jatkosota kesäkuun lopulla 
1941 alkoi, oli koulussa parhaillaan 
51. kurssi. Sen päättyessä heinä
kuun 19. päivänä sai kenttäarmeija 
yli 1000 miehen upseeritäyden
nyksen. 

Jatkosodan aikana koulutettiin 
Upseerikoulussa yli 8000 upseeria 
kenttäarmeijaa varten. Kurssien 
vahvuudet vaihtelivat yli 1200:sta 
alle 700 oppilaan kursseihin riip
puen kulloisestakin tarpeesta. Kah
den kurssin päällekkäisyyteen ei 
enää menty. Hyökkäysvaiheen suu
resta upseeritarpeesta johtuen al
kukurssit olivat lyhyitä, jopa alle 
kolme kuukautta, mutta sitä mu
kaa kun tilanne rintamilla rauhoit
tui, pitenivät myös kurssiajat. 
Sodan kokemukset sävyttivät yhä 
enemmän ja enemmän opetusta. 
Erityisenä uudistuksena oli 54. 
kurssilla alkanut ps-alalinja. Myös 
harkittiin esikuntapalvelun sisällyt
tämistä ohjelmaan, koska monet 
Upseerikoulun ·käyneet upseerit 
joutuivat toimimaan esikuntatehtä
vissä. Tämä ajatus ei kuitenkaan 
toteutunut, joskin luentosarja 
aiheesta pidettiin. 

Opetussuunnitelma noudatteli jo 
koettuja linjoja. Aineet oli, kuten 
ennenkin, jaettu neljään pääryh
maan: yhteisharjoituksiin, oman 
linjan pääaineisiin, toisten aselajien 
tuntemukseen ja yleisaineisiin. Sel
vä painopiste oli kunkin linjan 
omissa pääaineissa. Huomattava 
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arvo annettiin kouluttajakoulutuk
selle, am.pumakoulutukselle ja 
kenttätöille. Erityinen pioneeriviik
ko oli sisällytetty ohjelmaan. 

1944 syksyllä tehty aselepo sattui 
aikana, jolloin Niinisalossa oli 59. 
kurssi. Tämä kiirehti kurssin päät
tämistä, mikä toteutettiinkin kolme 
viikkoå ennen säädettyä aikaa. 
Näin päättyi viimeinen Niinisalon 
kurssi 15. 11. 1944. 

7. 9. 1944 oli Santahaminassa 
aloitettu rinnakkaiskurssina 60. up
seerikurssi. Täällä koulutettiin vain 
jalkaväen upseereita everstiluut
nantti Y Haahden toimiessa kurssin 
jc,htajana. 26. 11. 1944 päättyi tä
mäkin kurssi keskeneräisenä, jos
kin 11 viikkoa kestettyään. Pääesi
kunta antoi 15. 12. 1944 käskyn 
UK 61:n alkamisesta 1924 synty
neitä varusmiehiä varten. Kurssi 
pääsi 2. 1. 1945 alkuun, mutta run
saat kaksi viikkoa toimittuaan 
kurssi äkkiä lopetettiin L VK:n 
määräyksestä. Näin oli reservi
upseerikoulutus Suomessa toistai
seksi keskeytetty. 

UK-RUK 
JÄLLEEN 
HAMINASSA 

Reserviupseerikoulutus oli kes
keytyneenä aina vuoteen 1948 
saakka. Valmisteluja koulun aloit
tamiseksi tehtiin kuitenkin jatku
vasti. Supistettu esikunta Niinisa
lossa jatkoi edelleenkin toimintaa. 
Puolustusvoimain organisaatiossa 
säilytettiin koulun virat ja toimet. 

Kun vuonna 1948 keväällä astui 
palvelusajan lyhentämisen takia 
voimaan puolustusvoimain uusi, 
tilapäinen kokoonpano, oli tästä 
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seurauksena mm Haminassa kou
lutustilojen avautuminen. Haminas
sa olevan JR 9:n komentaja eversti 
T V Viljanen määrättiin oman 
virkansa ohella valmistelemaan al
kamaan suunnitellun Upseerikou
lun toimintaa. Suunnittelu oli nyt 
huomattavasti helpompaa kuin 28 
vuotta aikaisemmin. Olihan käytet
tävissä 60 kurssin kokemukset ja 
kouluttajilla useimmilla kaksi käy
tyä kovaa sotaa takanaan. 

Kurssien tavoite pysytettiin pää
piirtein ennallaan - "kouluttaa 
oppilaat sodanaikaisiin joukkueen
johtajan (vast) tehtäviin ts antaa 
heille nuoremmille upseereille vält
tämätön yleiskoulutus". Tavoitetta 
määritettäessä oli haluttu välttää 
fökaa erikoistumista. Nähtiin sel
västi yleiskoulutuksen tarpeellisuus 
yhteistoimintaa palvelevana. 

Nytkin kuten aikaisemminkin 
esiintyi pyrkimyksiä eroittaa tietty 
ryhmä muun koulutuksen ulko
puolelle. Vuorossa oli nyt it-aselaji. 
Ittykistön komentaja nimittäin esit
ti, että kaikkien - myös jalkaväen 
it-yiksiköiden upseerikoulutus ta
pahtuisi itkoulussa. Eversti Vilja
sen kanta oli tähän kysymy,kseen 
kielteinen, kuten muidenkin kou
lun johtajien, joiden osalle aika
naan oli tullut antaa ,Iaiusuntton
sa vastaavanlaisista kysymyksistä. 
Asiassa päädyttiin lopulta kompro
missiin siten, että varsinaisten it
joukkojen osalta upseerikoulutus 
tapahtui Santahaminassa ja Hami
naan perustettiin jalkaväen ilma
torjuntalinja. 

31. 5. 1948 alkoi sitten 62. upsee
rikurssi Haminassa. Kahdeksan 
vuotta olivat upseerioppilaat puut
tuneet pikkukaupungin kuvasta, 
johon he 20 vuoden aikana olivat 

Täällä paras palkitaan. Kunkin kurssin prlimukselle ojentaa Reservi
upseeriliitto kunniamielmn. 

antaneet selvän leimansa. Haminfln 
k aupunki ja sen asukkaat ottivat 
koulun vastaan kuten perheeseen 
kuuluva otetaan. Organisaatioltaan 
koulu jakaantui kivääri- ja kklin
jaan, krhlinjaan, pstlinjaan, viesti
linjaan, pioneerilinjaan, ilmator
juntalinjaan sekä tykistölinjaan. 

Kahden vuoden ajan oltiin taas 
koulun toiminnassa kokeilujen tiel
lä. Koulun sisällä ja Pääesikun
nan sekä koulun välillä tuli esille 
samoja kysymyksiä kuin 28 vuotta 
aikaisemminkin. Tärkeimpinä näis
tä voidaan mainita teoreettisen ja 
käytännöllisen opetu'ksen suhde ja 
ennen kouluun tuloa annettava 
pohjakoulutus joukko-osastoissa. 

Puolustusrevis,ion mietintö val
mistui v 1949. Uusi asevelvollisuus-

laki tuli voimaan v 1951. Sen mu
kaan miehistön palvelusajaksi tuli 
nyt 240 päivää ja ,aliupseereiksi 
sekä upseereiksi koulutettaville 330 
päivää. Kurssit järjestettiin nyt 15 
viikkoa käsittäviksi kesä-, syys- ja 
talvikursseiksi. 68. kurssilla oppi
lasvahvuus ylitti 500. Tästä oli seu
rauksena toisen kiväärikomppanian 
perustaminen. Vuoteen 1957 saakka 
jatkui koulun toiminta pääpiirtein 
samoja linjoja noudatellen. Koulun 
ohjelmaan liitettiin nyt ampuma
leirit, jotka toimeenpantiin Niini
salossa. Alue oli hyvin sopiva 
ammuntoja varten, mutta se oli 
etäällä, joten matkat veivät mel
koisen ajan. 72. kurssilla oli taas 
panssarivaunulinja. Neljän vuoden 
kuluttua sen toimeenpanosta jäi-
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RUK:n ,aliupseeristo v 1962. 

leen luovuttiin. Itlinja siirtyi v 1952 
Santahaminaan. 

Vuonna 1952 eversti Viljanen 
luovutti koulun johdon eversti 
Karangolle. 

Hänen aikanaan Upseerikoulun 
nimi muutettiin jälleen perinteistä 
rikkaaksi Reserviupseerikouluksi. 
Tämä vanha nimitys omaksuttiin 
nopeasti. 

Eversti A Kurenmaa tuli koulun 
johtajaksi 12. 6. 1954. Hänen aika
naan pyrittiin erityisesti taktillisen 
johtajataidon kehittämiseen. Hän 
myös pani alulle koulun uuden 
organisaatioehdotuksen, jonka mu
kaan mm tuli lisää 3. kiväärikomp
pania sekä yksiköihin opetusali
upseerit. 
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Vv 1955-1957, jolloin eversti R 
Reunanen oli koulun johtajana, 
uusittiin koulun virkaohje. Siinä 
annettiin yksityiskohtaiset maa
räykset harjoituksista, sisäpalve
luksesta, oppilaiden arvostelusta 
jne. 

Kurssien vahvuuksien jatkuva 
kasvu toi mukanaan monia pulmia. 
Opettajakysymys, majoitustilat ja 
opetusvälineet olivat näistä keskei
simmät. Kouluttajakysymystä py
rittiin hoitamaan komennusteitse. 
Liikunta- ja vetokalustosta oli puu
tetta. Majoituskysymystä pyrit
tiin hoitamaan tilapäisjärjestelyillä. 
Luokkia otettiin majoitukseen. JP 
3:lta (KymJP) lainattiin yksi ka
sarmi patterille ja pioneerilinja si
joitettiin Korialle. 

RUK:n upseeristo v 1962. 

Vuonna 1955 saatiin päärak~n
nuksen ensimmäinen kerros 3.K:n 
majoituskäyttöön ja samana vuon
na valmistui uusi ruokala- ja 
huoltorakennus, joka heti valmis
tuttuaan osoittautui liian pieneksi. 

Vuonna 1955 määrättiin Reservi
upseerikoululle uusi määrävah
vuus, minkä mukaan oppilasyksik
köinä olivat: kolme kivääri- ja yksi 
tuki'komppania, tykistöpatteri sekä 
viesti- ja pioneeriosastot. Kahden 
kiväärikomppanian, tukikomppa
nian ja patterin päälliköinä olivat 
majurit, varapäälliköinä kapteenit, 
tukikomppanian krh- ja pst-osasto
jen sekä viesti- ja pioneeriosastojen 
johtajat olivat kapteeneja. Nyt 
määrättiin myös kiväärilinjalle ope
tusaliupseerit. Epäilyistä huolimatta 

aliupseerit ovat hyvin puoltaneet 
paikkaansa Reserviupseerikoulussa 
päällystöaineksen kouluttajina. 

KERTAUSHARJOITUSKURSSIT 

Vuosien 1945-1948 välisenä 
aikana oli päällystöaines kokonaan 
jäänyt upseerikoulutusta paitsi. 
Mielenkiinto maanpuolustusta koh
taan oli kohoamassa ja Reservi
upseerikoulun suorittamiselle an
nettiin yhä enemmän arvoa siviili
elämässä. Monet, jotka aikaisemmin 
olivat jääneet upseerikoulutusta 
vaille, heräsivät kyselemään, miten 
RUK:n kurssin suorittaminen kä
visi vielä päinsä. 

V 1950 asevelvollisuuslaki salli 
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vapaaehtoiset kertausharjoitukset. 
Tällä perusteella järjestettiinkin 
koulussa vuosien 1953-1955 väli
senä aikana neljä kurssia, joiden 
numerot sovellettiin normaalien 
kurssien numeroiden järjestykseen. 
Kertausharjoituskursseja olivat tä
ten kurssit 78, 80, 85 ja 88. Ne oli
vat n ka:hden kuukauden mittaisia 
ja niitä pidettiin sekä Haminassa 
että Ravijoella. JP 3:sta saatiin 
harjoitusjoukkoja ja maaliosastoja. 
Innostus kurssilaisten keskuudessa 
oli sotilasopintoihin suuri ja koulun 
johto oli tyytyväinen saavutetuihin 
tuloksiin. Näillä kursseilla koulu
tettiin lähes 600 upseeria reser
viin. Maanpuolustustahdon ihnaisu
na kertausharjoituksilla oli suuri 
merkitys. 

ALKUVALMENNUS 
TEHOSTUU 

Vuoteen 1957 saakka oli varus
miesten päällystöaineksen koulutus 
järjestetty siten, että he menivät 
aliupseerikouluun peruskoulutus
kauden I jakson jälkeen ja ali
upseerikoulusta taas I jakson jäl-
1keen Reserviup.seerikowluun. Näin 
heidän koulutuksensa oli kummas
sakin vaiheessa jäänyt kesken. He 
eivät olleet saaneet täydellistä 
peruskoulutusta eikä täydellistä 
aliupseerikoulutusta, joten he tuli
vat myös keskeneräisin tiedoin 
kouluun; jossa heitä melkein välit
tömästi ryhdyttiin kouluttamaan 
u pseeritehtä viin. 

Koko Reserviupseerikoulun ole
massaolon aikana oli todettu, että 
mitä tehokkaampi alkukoulutus oli 
ollut, sitä helpompi oli koulussa 
päästä upseerikoulutukseen käsiksi. 
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Toisaalta jos oppilaat olisivat 
käyneet aliupseerikoulun läpi, olisi 
s~urauksena kokelasajan lyhenemi
nen. Tätä epäkohtaa ei kuitenkaan 
pidetty ratkaisevana. · 

Pääesikunta käski siirtyä uuteen 
järjestelmään kirjelmällään 7. 11. 
1956. Kirjelmän kohta kuului: 

"Varusmiesten päällystöaineksen 
koulutuksessa siirrytään uuteen 
järjestelmään siten, että koulutetta
vat käyvät ennen RUK:a auk:n 
kokonaan. Siirtyminen aloitetaan 
15. 2. 57 saapumiserän osalta." 

ltkoulun reserviupseerikurssi 
määrättiin samalla käskyllä siir
rettäväksi Haminaan muun RUK:n 
yhteyteen. V 1957 valmistui uusi 
kasarmi, johon kt- ja itptrit majoit
tuivat. ItPtrin osallistuminen kou
lun yhteisharjoituksiin tuli suuresti 
elävöittämään niitä. 

Koulun opetusohjelma joutui nyt 
varsin suuren uudistustyön koh
teeksi, koska oppilaiden alkupohja 
oli toinen kuin ennen. 

7. 5. 1957 esitettiin Pääesikun
nalle uusi ohjehna. Koulutuksen 
päämäärä oli muotoiltu seuraa
vaksi: 

"Koulutuksen tärkein päämäärä 
on sellaisen taisteluteiknillisen joh
tamistaidon antaminen, että koulu
tettavat pystyvät hyvin hallitse
maan ja johtamaan joukkuetta ja 
vastaavaa sekä oikein soveltamaan 
taktillisia periaatteita taistelussa 
komppanian ja vastaavan puitteis
sa. Koulutuksessa on oppilaille an
nettava oikea kuva taistelun ole
muksesta ja kulusta sekä ne vält
tämättömät yleissotilaalliset tiedot, 
jotka upseerin on omattava osatak
seen oikein sopeutua sodan ja 
taistelun tapahtumiin ja ilmiöihin 
- -. Upseerioppilaille on annet-

tava lisäksi ohjausta upseerilta 
vaadittavien ominaisuuksien, ensi
sijaisesti itsekurin, esimiesvastuun, 
velvollisuuden tunnon ja alaisten 
oikean ja oikeudenmukaisen käsit
telyn kehittämiseksi." 

Uuteen koulutusjärjestehnään 
siirryttäessä tuli esille koulut
tajakokelaiden "santsareiden" tar
peellisuus. Heidän palvelusaikansa 
koulussa olisi jäänyt melko ly
hyeksi ja sitäpaitsi nyt oli koulussa 
opetusaliupseerit, joita käytettiin 
apukouluttajina. 

Vaikka koulun johto pitikin ko
kelaita tarpeellisina, määräsi puo
lustusvoimain komentaja 19. 6. 1957 
kokelaat poistettavaksi RUK:sta. 

Vuosi 1957 oli varsin merkittävä 
sodanjälkeisen RUK:n historiassa. 
Tänä aikana luotiin koulun toimin
nalle se perusta, jolle vieläkin ra
kennetaan. Koulun toiminnassa 
seurasi uudistusten jälkeen taas 
va:kiintunut aika. Eversti Reunasen 
jälkeen tuli koulun johtaijaksi 
eversti O Korhonen, Kymen Jääkä
ripataljoonan komentaJa. Hänen 
aikanaan sattui RUK:n historiassa 
kaksi merkittävää tapausta. Kaatu
neiden upseerien muistopatsas pal
jastettiin 1957 ja Reserviupseeri
koulu täytti 40 vuotta. Kummasta
kin näistä muodostui huomattava 
valtakunnallinen juhlatilaisuus. 

V 1957 jälkeen ei RUK kuiten
kaan polkenut paikallaan. Sen oli 
jatkuvasti ponnisteltava parempien 
toimintaedellytyksien luomiseksi. 
Tähän pakotti erityisesti se, että 
kurssit suurenivat jatkuvasti. Nyt 
päästiin oppilasluvussa jo toiselle 
tuhannelle. Huomattava parannus 
oli se, että yksiköt saivat polku
pyörät, joilla maastoon meno sujui 
nopeasti. Myös mt-ajoneuvokantaa 

lisättiin, joskaan ei riittävästi. Ra~ 
kennettiin uusi kasarmi kahdelle 
yksikölle. Se vahnistui v 1957. 

Niinisalon leireistä luovuttiin. 
Tästä lähtien ampumaleirit pidet
tiin 3.D:n leirialueella Pahkajär
vellä. 

Kantahenkilökunnalle rakennet
tiin vv 1954--1958 välisenä aikana 
kohne uutta asuinrakennusta. Enti
nen Kadettikoulun sairaala ''Kana
koppi" korjattiin luentosaliraken
nukseksi. Uusi sairaala valmistui 
V 1960. 

Reserviupseerikoulu v 1963 

Vuonna 1961 vaihtui taas koulun 
johtaja. Eversti Korhonen siirtyi 
Panssariprikaatin komentajaksi ja 
hänen seuraajaksi tuli eversti 
Hannila, Pohjan prikaatin icomen
taja. 

Kurssien vahvuudet ovat olleet 
jatkuvasti noususuunnassa. Suu
rimmat kurssit lähenevät jo 1300 
oppilasta. Organisaatioltaan koulu 
on pääpiirtein sama kuin v 1957. 
Ainoa muutos on tukikomppa~ 
nian jakaminen kahdeksi itsenäi
seksi perusyksiköksi, kranaatinhei
tinkomppaniaksi ja passarintorjun
takomppaniaksi. 

Opetusohjelmaan on tehty pi~ 
nehköjä muutoksia pitäen tavoit
teena yhä käytännöllisemmän joh
taj ataidon kehittämistä. "Loppu
sotaa" lukuunottamatta on patal
joonaharjoituksista luovuttu. Vah
vennetun komppanian puitteissa 
suoritettavilla harjoituksilla sensi
jaan on ohjehnassa vankka sijansa. 

Jatkuvasti tehdään työtä parem
pien opetusedellytysten luomiseksi. 
Uutta taisteluvälineistöä on saatu 
koulutuskäyttöön ja saadaan sitä 
mukaa, kun sitä hankitaan. Muu-
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RUl(:N OPPILASMÅÄRÅN K 1:L-IJTVS 

--
-

Kuvasta näkyy selvästi sotien aikainen upseeritarve. Sodanjälkeisen ajan 
kurssien vahvuudet ovat noususuunnassa. Syvät "laaksot" tänä aikana 

ovat kertausharjoi:tuskursseja. 

takin opetusvälineistöä on omatoi
misesti kehitetty. 

Harjoitusmaastokysymys on jat
kuvasti vaikea. Moottoroinnin li
sääminen ja polkupyörät mahdol
dollistavat kuitenkin harjoitusten 
siirtämisen kauemmas kuin ennen. 
Maanomistajat tuntuvat yleensä 
ymmärtävän oppilaiden harjoituk
set maillaan. Koulu on myös omal
ta osaltaan pyrkinyt tätä rasitetta 
lieventämään järjestämällä keväi
sin yhden päivän aikana metsän
parannustöitä lähiympäristön met
sissä. 

Vuonna 1961 kesällä tehtiin pää
rakennuksessa perusteellinen kor
jaus. Entiset suuret tuvat muutet
tiin pienemmiksi 12 miehen tuviksi. 
Mahtava päärakenenus tekee nyt 
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varsin upean vaikutuksen Kadetti
koulunkatua kulkeviin ihmisiin. 

Kantahenkilökunnalle valmistui 
elokuussa 1963 jälleen uusi asunto
talo, joka ratkaisevasti paransi 
henkilökunnan viihtyisyyttä. 

Reserviupseerikoululla on laaja
mittaisia suunnitelmia sen varalta, 
että kurssit jatkuvasti suurenevat. 
Osittain näitä suunnitelmia jo to
teuteetaankin. Mm 1600 miehen 
ruokala- j,a huoltorakennus on 
jo harjakorkeudessa. Piirustukset 
uudesta huolt0- ja korjaamoaluees
ta Pampyöliin ovat olemassa. Uusia 
·kasannirakennuksia myös taTvi
taan. Tämän suunnit,elman toteu
duttua on Reserviupseerikoulu en
tistä valmiimpi suorittamaan sille 
kuuluvaa tehtäväänsä. 

Runsas 43 vuotta ei ole varsin 
pitkä aika. Mutta kun vertaa tätä 
lyhyttä aikaa niihin tapahtumiin, 
mitkä tämän ajan sisällä maamme 
on kokenut, saa tuo aika aivan 
uuden sävyn. Reserviupseerikoulu 
syntyi Vapaussodan aikana. Se 
näki vielä kaksi sotaa, joissa kan
samme kamppaili olemassaolostaan 
ylivoimaa vastaan. Koulu näki 
työnsä tulokset - sen kasvattamat 
ja kouluttamat upseerit kestivät. 

Reserviupseerikoulun pääraken-

nuksen puistossa kohoaa sodissa 
kaatuneiden upseerien muistopat
sas. Se muistuttaa nykypolven 
oppilaita ja opettajia siitä vakavasta 
työstä ja päämäärästä, mitä pie
nessä Kaakkois-Suomen varus
kuntakaupungissa maanpuolustuk
sen eteen tehdään. 

Patsaan jalustaan on kaiverrettu 
Yrjö Jylhän sanat: 

Te ette turhaan taistelleet, te ette 
turhaan kaatuneet. 

Suomen Kumitehdas Oy. 

Helsinki 
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HÄISTÄ TUOTTEISTA 

TEHDÄÄN 
lämmön- ja ööneneristyksiin 

KARHU ERISTEET 
KARHULAN MINERAALIVILLATEHDAS 
lasitiili-ikkunoiksi 

1N1SULUX-LAS1THLET 
KARHULAN LASITEHDAS 
Vuarauksiin 

RA'KENNUSKARTO!NGIT 
KARHULAN KARTONKITEHDAS 
Kos+eussuluksi 

ARVO-M.UOVITIIVl1STYSPAPERI 
EURAN PAPERI OY 
Valumuotiksi 

BETO-LEVY 
VARKAUDEN VANERITEHDAS 
Äänenvaimennuksiin 

AKUSTO- JA A'LUMEX-LEVYT 
VARKAUDEN ÄÄNITEKNILLINEN TEHDAS 
lämmityslaitteisiin 

RADIA- JA TASO-RADIAA TIORIT 
VARKAUDEN KONEPAJA 
Seinä- ja kattorakenteisiin 

-TALO 

HUOKOISET JA KOVAT KUITULEVYT 
PIHLAVAN TEHTAAT 
Sisustuksiin 

PIHLA-LEVYT, VANER'IT 1JA Rl1MALEVYT 
PIHLAVAN TEHTAAT VARKAUDEN VANERITEHDAS 
Valaistukseen 

LASl'V ALAISIMET 
IITTALAN LASITEHDAS 
Sähköasennuksiin 

SÄHKÖASENNUSTARVIKKEET 
STROMFORSIN TEHDAS 
Putki- ja saniteettitöihin 

MUOVIPUTKmLIITTIMET, WC-ISTUl'M1E:r 
STROMFORSIN TEHDAS 

A. AHLSTRÖ M O S A KE YHT I Ö 

Ylil E Silvo 

KANTA-ALIUPSEERI
KOULUN 
VAIHEET 

KOULUN 
HISTORIAN 
PÄÄ.VAIHEET 

Alipäällystökoulutus sai alkunsa 
aivan itsenäisyytemme alkuvaihees
sa. Vuosien 1917-18 vaihteessa 
maassamme vallinneet olosuhteet, 
jotka lopulta johtivat vapaussotaan, 
pakottivat aloittamaan ryhmän
ja joukkueenjohtajakoulutuksen jo 
tammikuussa 1918. Tällöin nimit
täin järjestettiin Aktiivisen Komi
tean (AK) toimesta Vöyrin pitä
jässä Pohjanmaalla kurssit suoje
luskunnista kootulle, alipäällystö
tehtäviin koulutettavalle ainekselle. 
Näin syntynyt Vöyrin Sotakoulu, 
jonka perinteet on 27. 11. 1956 
luovutettu Kanta-aliupseerikoulun 
vaalittaviksi, oli tarkoitettu tyydyt
tämään ensisijaisesti suojeluskun
tien alipäällystötarvetta, joskin 
kohta kurssin alkamisen jälkeen 
syttynyt vapaussota muutti sen 
luonnetta ja lisäsi sen merkitystä. 
Kurssista muodostui toisaalta tais
teluyksikkö ja toisaalta valkoisen 
armeijan aliupseerikoulu. 

Itsenäisen Suomen joukko-osas
tojen tultua perustetuiksi koulutet
tiin alipäällystö aluksi divisioonien 
ja rykmenttien aliupseerikouluissa. 
Tällainen järjestely ei kuitenkaan 
tyydyttänyt kanta-aliupseeritarvet
ta sen enempää koulutustason kuin 

lukumääränkään suhU!en, jolloin 
päädyttiin eri aselajien kanta
aliupseerikoulujen perustamiseen. 
Jalkaväen Aliupseerikoulu (JAK) 
aloitti toimintansa syksyllä 1921 
Viipurissa, missä se toimi aina tal
visotaan asti. 

Kun Moskovan rauhassa 1940 
Viipuri jäi uuden rajan taakse, 
siirrettiin koulu Hämeenlinnaan, 
missä se aloitti toimintansa Linnan
kasarmin suojissa huhtikuussa 
1941. Kuitenkin jo saman vuoden 
kesäkuussa alkanut jatkosota kes
keytti koulun toiminnan kohta al
kuunsa, mutta kun rintama seu
raavaan vuoteen mennessä vakiin
tui, ryhdyttiin Hämeenlinnassa 
kouluttamaan jalkaväen aliupsee
reita sotatilan vaatiman runsaan 
alipäällystötarpeen tyydyttämiseksi. 
Tilanteen kärjistyttyä rintamalla 
1944 keskeytettiin koulutus maini
tun vuoden toukokuussa. 

Jatkosodan jälkeen siirrettiin 
koulu Lappeenrantaan, missä se 
aloitti toimintansa kesäkuussa 1945 
entisen Ratsuväkiprikaatin ali
upseerikoulun suojissa. Sotaa seu
ranneitten ankeitten vuosien jäl
keen vakiintuivat opetusohjelmat 
vähin erin rauhanajan vaatimusten 
mukaisiksi ja koulusta tuli kaik
kien aselajien aliupseereiden perus
koulu. Nykyisen nimensä, Kanta
aliupseerikoulu, se sai 1952 puo-
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lustuslaitoksen uudelleenjärjestelyn 
yhteydessä. 

Kanta-aliupseerikoulun paavai
heet voidaan siis lyhyesti esittää 
nimillä Vöyri, Viipuri, Hämeen
linna ja Lappeenranta. 

Vöyrin 
Sotakoulu 

Syyt koulun perustamise,en. 
Jo keisari Aleksanteri III:n aika

na alkaneet ja hänen seuraajansa 
Nikolai II:n hallituskautena lisään
tyneet Suomen venäläistämistoi
menpiteet aiheuttivat vähitellen 
vastavaikutuksen suomalaisten kes
kuudessa. Aluksi vastustus esiintyi 
ns passiivisena vastarintana, jol
loin laittomia määräy,ksiä jätet
tiin noudattamatta, mutta kun se 
ei näyttänyt auttavan, ryhdyttiin 
isänmaallisissa piireissä aktiivisem
paan toimintaan. V enäläistämistoi
menpiteisiin kuului mm uusi ase
velvollisuuslaki, jonka mukaan suo
malaisia joukko-osastoja saatettiin 
käyttää missa tahansa Venäjän 
keisarikunnan alueella. Lain toi
meenpanoa kohtasivat kuitenkin 
monet vaikeudet, kun useat kut
suntatoimistojen jäsenet kieltäytyi
vät tehtävistään ja suuri osa ase
velvollisista nuorukaisista jäi kut
suntoihin saapumatta. Tästä oli 
seurauksena se, että Suomen sota
väki lakkautettiin (1901-05) ja 
maan puolustus annettiin venäläi
sen sotaväen tehtäväksi. 

Kun sortovuosien yhä jatkuessa 
ylioppilasnuorison keskuudessa he
räsi ajatus maan itsenäistämises.tä, 
eikä maassa ollut lainkaan kansal
lista sotaväkeä, muodostui aktivis
tien ensimmäiseksi tehtäväksi soti-
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laskoulutuksen järjestäminen mah
dollisen aseellisen selkkauksen va
ralle. Siitä sai alkunsa jääkäriliike. 

Kun kesällä 1917 Aktiivisen 
Komitean toimesta ryhdyttiin pe
rustamaan suojeluskuntia maassa 
mielivaltaisesti mellastavan venäläi
sen sotaväen poistamiseksi, osoit
tautui kouluttaja- ja johtajapula 
jo alustapitäen huutavaksi. Jääkä
reistä, joita kaikkiaan oli n 2000, 
olisi saatu apu pahimpaan pulaan, 
mutta heidän saapumisensa koti
maahan oli vieraan valtion, sotaa 
käyvän Saksan päätettävissä. Oli 
perustettava omia koulutuskeskuk
sia. 

Vuodenvaihteessa 1917-18 pidet
tiin Vimpelissä kolme viikkoa kes
täneet päällystökurssi t Vaasan pii
ri pällikön, kenraalimajuri Paul von 
Gerichin johdolla. Vimpelin kurssin 
tulosten kannustamana heräsi aja
tus uusien kurssien järjestämisestä 
aivan lähiaikoina ensisijaisesti ali
päällystön kouluttamiseksi. Tällöin 
päädyttiin Vöyrin sotakoulun perus
tamiseen. 

Koulun 
alkuvaiheet. 

Koulun alkamispäiväksi oli maa
rätty 26. 1. 1918 ja sen oppilasvah
vuudeksi suunniteltu 240. Eri suo
jeluskuntapiireihin lähetettiin tietty 
määrä passeja oppilaitten komen
tamiseksi alkaville kursseille. Kui
tenkin jo ennen kutsun saapumista 
määräpaikkoihin oli tieto koulun 
alkamisesta levinnyt suusanallisesti 
ympäri maata, jolloin kärjistyneen 
poliittisen tilanteen johdosta lähti
vät monet nuoret miehet oma
aloitteisesti matkalle kohti Vöyriä. 

Osa Vöyrin koulusta joutui Ylistaron valtauksen yhteydessä katkaise
maan Seinäjoelta Vaasaan johtavan rautatien. Kainaston aseman lähei
syydessä syöstiin kiskoilta jWlla, jonka piti kuljettaa venäläisiä sotilaita 
Vaasaan, mutta joka sattuikin olemaan postijuna. Kuvassa raiteilta syös-

tyn junan veturi. 

Jo 20. 1. oli puolensataa karjalaista 
ja savolaista Tervajoen asemalla 
pyrkimässä Vöyrin kursseille. Eräi
den väärinkäsitysten vuoksi olivat 
Vaasan aktivistit vähällä antaa 
miehille palaamismääräyksen, mut
ta onneksi vasta pari päivää aikai
semmin Vaasaan saapunut kenraali 
Mannerheim sai kuulla asiasta, 
jolloin hän käski koulutuksen aloi
tetetavaksi Vöyrillä viipymättä. Se 
saatiinkin alkuun jo 23. L paikka
kunnalla olleitten jääkärien toi
mesta. Määrättyyn koulun alkamis
päivään mennessä oli Vöyrille saa
punut 365 miestä. 

Koulun johtajaksi oli alunperin 
määrätty jääkkapt Aarne Sihvo, 

mutta hän joutui muihin tehtäviin, 
eikä ehtinyt edes käydä Vöyrillä. 
Helmikuun lopulla koulun johta
jaksi määrätty jääkkapt Jussi Heis
kanen joutui myös hoitamaan run
saasti muita tehtäviä, joilta hän 
ehti koulun mukaan vasta maalis
kuussa, joten koulua johti tosi
asiassa jääkluu,tn Bertil Petrelius 
(Pertamo). Jääkä:reitten lisäksi 
toimi kouluttajina Vimpelin kurs
sin suorittaneita. 

Vöyri oli tyypillinen maatalous
pitäjä, lajissaan taloudellisesti erit
täin vauras. Asujamisto, joka 90 
% :sti oli ruotsinkielistä, suostui 
empimättä suunnitellun kurssin 
ylläpitoon. Koska Vöyrillä ei ollut 
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Konekivääriharjoituksia Vöyrin 
koulussa 

tarpeeksi kunnallisia rakennuksia 
kurssilaisten majoittamiseksi, jou
duttiin sotakoulun oppilaat sijoitta
maan yksityisiin taloihin ympäri 
pitäjää. Kun kurssi laajimmillaan 
käsitti 750 miestä, oli pitäjän etelä
osassa tuskin taloakaan, jossa ei 
olisi ollut sotilasmajoitusta. Pitäjä 
suoritti erinomaisella avuliaisuu
della kurssilaisten muonituksen, 
mikä alkuviikkoina tapahtui kor
vauksetta ja asukkaitten keskuu
dessa suoritettiin kurssilaisten hy
väksi vaatekeräyksiä. Mainitsemisen 
arvoisia ovat myös ne vapaaehtoi
set hevoskyydit, joita koulun siir
tojen yhteydessä toimeenpantiin. 

Hajamajoituksen aiheuttamasta 
hankaluudesta huolimatta oli kou
lutus tehokasta ja kuri hyvä, sillä 
oppilaat olivat vapaaehtoisesti saa
puneet kurssille, jopa oma-aloittei
sesti pyrkineet, kaiken toiminnan 
päämäärä oli kirkkaana jokaisen 
mielessä ja niin koulutettavien 
kuin kouluttajienkin innostus yh
teisen asian puolesta korvasivat 
ulkonaisten puitteiden aiheuttamat 
haitat. Koulutuksessa oli selvä 
painopiste taisteluäksiisissä, joskin 
luentojakin pidettiin. Harjoitukset 
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suoritettiin läheisillä pelloilla. Koko 
päivä käytettiin tarkkaan hyväksi, 
sillä aikaa ei ollut hukattavissa. 

Ensimmäinen 
sotaretki 

Tuskin kurssi oli saatu kokoon ja 
päivätyö aloitetuksi, kun kiristynyt 
tilanne leimahti kansalaissodaksi. 
Kun valkoisen armeijan ylipääl
likkö, kenr Mannerheim antoi käs
kyn venäläisten riisumisesta aseista 
Pohjanmaalla 28. 1., hän määräsi 
Vöyrin sotakoulun osallistumaan 
kokonaisuudessaan Ylistaron val
taukseen. Kurssia ei oltu alunperin 
tarkoitettu taisteluyksiköksi, mutta 
kun joukkoja oli vähän, oli ylipääl
likkö pakotettu näin tekemään var
sinkin, kun Vöyrin koulu lienee 
ollut silloin rakenteeltaan ja tais
telukyvyltään kiintein yksikkö Poh
janmaalla. Siitä alkoi koulun ensim
mäinen sotaretki, joka osan koh
dalla päättyi vasta helmikuun puo
livälissä. 

V ai:kka Ylistarossa oli 400-500 
venäläistä sotilasta käsittänyt varus
kunta, pystyivät vöyriläiset ja pai
kallinen suojeluskunta riisumaan 
sen aseista taisteluitta. Sotasaaliiksi 
saadut aseet ja ampumatarvikkeet 
antoivat tervetulleen lisän vajanai
seen sotavarustukseen. 

Ylistaron puhdistuksen jälkeen 
jakautui Vöyrin Sotakoulu kahteen 
osaan. Jäälk:ltn K Viljasen joh
ta<ma, noin 200 miestä käsittänyt 
komppania, osallistui Kristiinan val
taukseen käytyään sitä ennen avus
tamassa suojeluskuntalaisia Ilma
joella siellä olleiden venäläisten 
aseistariisumisessa ja Kristiinasta 
komppania siirrettiin Vi:lppulan-

Ruoveden rintamalle, mistä se 
vapautui vasta helmikuun 18. päi
vana osallistuttuaan sitä · ennen 
useihin raivokkaisiin torjuntatais
teluihin. 

Toinen osa, jolta johti jääkltn 
B Petrelius, osallistui Raahen puh
distukseen ja Oulun valtaukseen, 
minkä jälkeen se palasi Vöyrille 
5. päivänä helmikuuta opintoja jat
kamaan. 

Jo ensimmäisellä sotaretkellään, 
joka osalle kesti viikon ja osalle 
kolme viikkoa, osoittautui Vöyrin 
Sotakoulu iskukykyiseksi taistelu
yksiköksi, vaikka sen miehet olivat 
saaneet koulutusta vasta muuta
man päivän ajan. Joskin sodan 
alkupäivinä saatiin venäläisistä 
voittoja taisteluittakiin, ei enaa 
myöhemmin punakaartien liityttyä 
vastustajiin selvitty pelkillä neu
votteluilla. Ankarimmat taistelut 
jouduttiin käymään Oulussa ja 
Ruoveden rintamalla, missä taiste
luissa myös tappiot muodostuivat 
suurimmiksi. Jo ensimmäisen sota
retkensä aikana saavuttivat vöyri
läiset maineen, joka herätti pelkoa 
vastustajien keskuudessa - "Vöy
rin kaarti saapuu". 

Koulutuskausi 

Kurssilaisten palattua Vöyrille 
saatettiin aloittaa järjestelmällinen 
koulutus. Oppilaat järjestettiin 
komppanioiksi, joissa jokaisessa toi
mi päällikkönä jääkäri ja jouk
kueenjohtajina joko jääkäreitä tai 
Vimpelin kurssilaisia, myöhemmin 
myös oman kurssin oppilaita. En
simmäisen sotaretken jälkeen oli 
koulussa neljä komppaniaa, mutta 
koska jatkuvasti ilmoittautui uusia 
oppilaita, jouduttiin komppanoita 

vähin erin lisäämään niin, että 
maaliskuun loppuun mennessä oli 
niitä muodostettu kaikkiaan yhdek
sän kiväärikomppaniaa ja kaksi 
konekiväärikomppaniaa. Kaikki nä
mä eivät kuitenkaan olleet koossa 
yhtäaikaa, sillä eniten koulutusta 
saaneet kolme ensimmäistä komp
paniaa hajoitettiin jo maaliskuun 
alussa. Kaikenkaikkiaan osallistui 
Vöyrin kursseille 1326 oppilasta. 

Suurin osa ajasta käytettiin käy
tännölliseen harjoitteluun, jolloin 
opetusaiheina olivat mm ampumi
nen, ampumaketjun muodostami
nen, ammunnan johtaminen, mars
sit, leiriytyminen, etuvartiopalve
lus ja kenttävahti. Erityinen huo
mio kiinnitettiin komentamis- ja 
johtamisharjoitteluun. Harjoitukset 
tapahtuivat cyhmittäin, jolloin jo
kainen oppilas joutui Jcomentamaan 
omaa cyhmäänsä vuoronperaan. 
Myöhemmin siirryttiin kaksicyh
ma1s11n osastoihin. Erikoisuutena 
mainittakoon, että sotaretken aikana 
taistelutaukoja käytettiin 'koulutuk
sen lisäksi teorian opetukseen suo
rittamalla paikanpäällä käydyn tais
telun arvostelu. 

Toinen 
sotaretki 

Tällä välin olivat sotatoimet 
kehittyneet. Venäläisten joukkojen 
avustamat punaisten hyökkäykset 
oli pystytty torjumaan ja valkoinen 
armeija oli maaliskuun alkuun 
mennessä keskitetty Tamperetta 
kohti suoritettavaa hyökkäystä var
ten. Jälleen kääntyi päämajassa 
huomio Vöyrin sotakouluun. Aluksi 
ylipäällikkö vastusti koulun käyttä
mistä sotatoimiin taisteluyiksikkönä, 
sillä noihin aikoihin suunniteltiin 
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jo koulun hajoittamista, mutta kun 
eversti Hjalmaxssonille alistetut 
joukot olivat aivan liian heikot 
niille asetetun tehtävän - Vaski
veden ja Kurun valtaamisen - suo
rittamiseen ja kun lisäksi punaiset 
aloittivat 9. 3. voimakkaat hyök
käykset Vilppulan molemmin puo
lin tavoitteena Haapamäen valtaa
minen, määräsi ylipäällikkö lopulta 
Vöyrin Sotakoulun osasto Hjahnars
sonin vahvistukseksi. Koulusta 
muodostettiin ns Vöyrin Koulu
pataljoona (myös nimitystä Vöyrin 
Pataljoona käytettiin) , johon kuu
lui viisi kiväärikomppaniaa ja yksi 
konekiväärikomppania, yhteensä 
650 miestä. 

Koulu lähti Vöyriltä 10. 3. Oiko
päätä siirrettiin pataljoona Virtain 
kautta: V askivedelle, mistä viholli
sen vetäydyttyä jatkettiin hyök
käystä kohti Kuroa. Sen valtaa
miseksi jouduttiin käymään kiivas 
kaksipäiväinen taistelu, minkä tu
loksena vihollinen lähti pakoon. 
Kurusta jatkui Vöyrin Pataljoonan 
tie Teiskon, Sorilan, Juvelan, Taka
huhdan, Uusikylän ja Messukylän 
kautta Tampereen liepeille. 

Vöyrin Sotakoulun kunniakkaak
si päätteeksi ja tavallaan palkkioksi 
aikaisemmista suorituksistaan tais
telukentällä saivat vöyriläiset olla 
ensimmäisten mukana hyökättäessä 
Tampereen kaupunkiin. Huhtikuun 
3. päivänä murtautui Vöyrin Patal
joona osasto Mahnbergin kärjessä 
Lapinniemestä Tammelan kaupun
ginosaan ja saavutti tavoitteensa 
yhdessä päivässä. 

Koulun 
hajoittaminen. 

Kun Tampereen valtauksessa oli 
päästy r atkaisuun, katsoi ylipää!-
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likkö tarpeelliseksi hajoittaa Vöyrin 
Sotakoulun ja asettaa sen oppilaat 
niihin johtaja- ja kouluttajatehtä
viin, mihin heidät oli alunperin 
tarkoitettukin. 

6. 4. 1918 Iidesjärven ylikäytävän 
kohdalla pitämässään koulun kat
selmuksessa kenr Mannerheim lau
sui mm: 

"Vöyrin koululaiset. Te olette 
kunnialla ottaneet osaa kaikkiin 
taisteluihin Ylistarosia Tampereelle 
asti. Missä taistelu on ollut verisin, 
missä vastus on ollut vahvin, siellä 
on se teidän rinnoillanne ja verel
länne murrettu. Minä hajoitan nyt 
Vöyrin koulun ja lähetän teidät 
opettajiksi Suomen sotaväen eri 
joukkoihin, mutta Vöyrin koulu on 
pysyvästi saanut paikan isänmaan 
historiassa. Minä y lennän kaikki 
oppilaat aliupseereiksi ja teidän 
uljaan päällikkönne jää.kärikapteeni 
Heiskasen majuriksi ja rykmentin 
päälliköksi. Minä kiitän teitä 
Vöyrin pojat ." 

Viimeiset oppilaat matkustivat 
Vöyriltä, minne koulu oli palannut 
Tampereelta, huhtikuun 12. päi
vänä. Kaikki eivät kuitenkaan koti
s eudulleen palanneet, yli sadan 
kurssilaisen elämä päättyi sankari
kuolemaan vapaussodan talvisilla 
hangilla. 

AIKA 
ENNEN 
TALVISOTAA. 

Koulun 
perustaminen. 

Kun vapaussodan jälkeen 1918 
perustetussa itsenäisen Suomen 
armeijassa ei divisioonien ja ryk
menttien puitteissa tapahtunut ali-

upseerien koulutus tyydyttänyt 
vallinnutta kanta-alipäällystötar
vetta, ryhtyi maan korkein sotilas
johto suunnittelemaan jo keväällä 
1920 kanta-aliupseerikoulua Kadet
tikoulun mukaisesti. Seuraavan 
vuoden toukokuuhun mennessä oli 
asiassa edistytty niin pitkälle, että 
saatettiin antaa käsky ko oppilai
toksen perustamisesta. 10. 5. 1921 
julkaistussa sotaministeriön käsky
lehdessä mainitaan jalkaväen, rat
suväen ja kenttätykistön aliupseeri
koulujen järjestelystä mm seuraa
vaa: 

- Oppilaaksi pyrkijöiltä vaadi
taan, että 

a) hän on hyvämaineinen ja so
piva sotilasuralle, 

b) hänellä on vähintäin kansa
koulusivistys ja 

c) hän kurssin suoritettuaan 
sitoutuu palvelemaan sotalaitok
sessa vähintäin kaksi vuotta. 

- Koulun sijoituspaikat ovat 
a) jalkaväen aliupseerikoulu 

Viipuri 
b) ratsuväen aliupseerikoulu 

Lappeenranta 
c) tykistön aliupseerikoulu 

Helsinki. 
- Oppikurssi kestää 11 kuu

kautta, mihin sisältyy 1 kk:n koe
aika ja 1 kk:n loma. 

Koulu sijoitettiin Viipurin Mar
kovillaan, joka oli rakennettu vuo
sina 1914-16 Karjalaan perustet
tavien kansakoulujen opettajasemi
naariksi, mutta joutunut 1918 puo
lustuslaitoksen käyttöön. 

Hakijoita ensimmäiselle kurssille, 
samoinkuin neljälle seuraavallekin, 
oli varsin vähän, vain n 60. Ajat 
olivat muuttuneet sitten vapaus
sodan päivien. 

13 - Jalkaväen Vuosikirja 

Viipurin Markovilla. 

Jalkaväen 
Aliupseerikoulu 
(JAK). 

Ensimmäiset oppilaat ihnoittau
tuivat Markovillassa 17. 10. 1921. 
Heidät jaettiin jalkaväki- ja kone
kivääriosastoon. Ensimmäinen kuu
kausi oli koeaikaa, jonka jälkeen 
pidettiin kuulustelut läpikäydyistä 
asioista ja ne oppilaat, jotka osoit
tautuivat vaadittua tasoa heikom
miksi, vapautettiin palveluksesta. 

Koulun päiväohjelma oli pääpiir
teissään seuraava: 

- klo 06,00 herätys, jota seurasi 
aamuvoimistelu ja aamutee 

- klo 07,00-11,30 aamupäivä
palvelus 

- klo 13,00-17,00 iltapäiväpal
velus 

- klo 21,00 iltahartaus. 
Opetusaineet jakautuivat teoreet

tisiin ja käytännöllisiin painopis
teen ollessa selvästi sotilasaineissa. 

Aineet, joissa annettiin arvosana, 
olivat seuraavat: 

a) Tietopuolinen opetus 
- aseoppi 
- ampumaoppi 
- kk-ampumaoppi (vain kk-osas-

toon kuuluneilla) 
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- ohjesääntöjen tunteminen 
- maasto-oppi 
- sotalaitosoppi 
- taktiikka 
- pikakiväärin tunteminen 
- konekiväärin tunteminen (vain 

kk-osastoon kuuluneilla) 
- linnoitusoppi 
- ·sotalaiitoksen taloudenhotto 
- kansalaisopetusaineet (sota-

historia, maantieto ja kansantalous). 
b) Käytännölliset harjoitukset 
- muodollinen harjoitus 
- kkharjoitus (vain kk-osastoon 

kuuluneilla) 
- komentaminen ja esiintyminen 

rintaman edessä 
- kenttäharjoitus 
- ampuminen 
- voimistelu. 
Kesäkautena oli kurssi kolme 

viikkoa kestäneellä leirillä Lap
peenrannassa. Kurssin lopulla oli 
kuukauden kestänyt tenttikausi, 
jolloin lopullisesti punnittiin oppi
laan tiedot. Kokeet suoritettiin seu
raavasti: 

- oppilaat jaettiin 6---7 miehisiin 
tenttiryhmiin 

- pari viikkoa ennen !kuulustelu
jen alkua jakoi kukin opettaja 
aineestaan harjoituskysymykset, 
joita saattoi käyttää apuna kokei
siin valmentauduttaessa 

- kuulustelut suoritettiin kaikki 
suullisesti koko tenttiryhmän olles
sa läsnä 

- kuulustelulautakunnan muo~ 
dostivat koulun johtaja, osastojen 
johtajat ja ko aineen opettaja 

- kysymyksen teki aineen opet
taja ja vastauksen arvostelivat 
kaikki läsnä olleet opettajat. 

Jos loppukokeissa menestyi huo
nosti, saattoi siitä olla seurauksena 
koulusta poiskomentaminen. 
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Kaksi ensimmäistä kurssia olivat 
toistensa kaltaisia ja kestivät 11 
kuukautta. Kolmas kurssi kesti sen
sijaan vain 5 kk ja neljäs kurssi 7 
kk. Opetusohjelma oli pääpiirtein 
sama kuin kahdella ensimmäisellä
kin, mutta sitä oli tuntimääriltään 
huomattavasti supistettu. Viiden
nen kurssin, joka jälleen kesti 11 
kk, opetusohjelmaan tehtiin huo
mattavia muutoksia. Toisia aineita 
yhdistettiin, kuten ase- ja ampuma
koulutus, ja uusia aineita otettiin 
ohjelmaan. Niistä mainittakoon 
kenttäpalvelusohj esääntö, j alkavä
kiharjoitus, oppituntien pito sekä 
kartanluku ja piirustus. Lisäksi 
Suomen sotahistoria, maantiede ja 
yhteiskuntaoppi erotettiin omiksi 
aineikseen. Suuri huomio kiinnitet
tiin tällä kurssilla pioneeritöihin, 
jolloin suoritettiin useita vesistöjen 
ylimenoharjoituksia sekä rakennet
tiin kantalinnoituslaitteita ja siltoja. 
Kurssi suoritti myös marssiretken 
Karjalan kannakselle, minkä yhtey
dessä tutustuttiin rajaseutuun ja 
sen väestöön. 

Vuonna 1925 muutettiin koulun 
num Jalkaväen Kapitulanttikou
luksi (JKK). Tähän kauteen sisäl
tyivät kurssit 6-8. Ensimmäisten 
kurssien aikana oli aiheuttanut run
saasti hankaluuksia oppilaitten eri
lainen taso nimenomaan sotilas
aineissa. Oli sellaisia, jotka olivat 
aikaisemmin palvelleet aliupsee
reina kouluttajatehtävissä, toisia 
vain huoltoalalla palvelleita ja sel
laisia, jotka olivat tulleet suoraan 
siviilistä. Tästä aiheutuneen haitan 
poistamiseksi järjestettiin 1. 11. 
1925 alkaneelle 6. kurssille, jolle 
entistä laajemman mainonnan an
siosta hakeutui tavallista enemmän 
oppilaita, kolme rinnakikatis:kurssia: 

- 9 kk kestänyt A-kurssi suo
raan siviilistä tulleille ja vähiten 
sotilaskoulutusta saaneille 

- 5 kk kestänyt B-kurssi jouk
ko-osastoista komennetuille koulu
tusaliupseereille ja 

- 2 kk kestänyt C~kurssi jouk
ko~osastoisrta komennetuiUe huolto
alan aliupseereille, joille annettiin 
vain lyhyt jalkaväkikoulutus. 

Kuudennen kurssin jälkeen ei 
enää otettu oppilaita suoraan sivii
listä eikä yllämainittua kolmijakoa 
uusittu. 

Vuonna 1927 aloitettiin Marko
villassa myös upseerien jatkokou
lutus, jolloin koulun nimi muutet
tiin Taistelukouluksi (TK). Aluksi 
JKK ja TK toimivat erillisinä, 
mutta jo seuraavan vuoden kesä
kuussa ensiksimainittu liitettiin 
Taistelukouluun sen kanta-aliupsee
riosastoksi. 

Tuohon aikaan sai koulun ope~ 
tusohjelma vähitellen vakiintuneen 
muodon, jota noudatettiin aina tal
visotaan asti ja kurssit alkoivat 
pyöriä kuuden kuukauden pituisina 
alkaen yleensä kerran, joskus kaksi 
kertaa vuodessa. 

Arvosana annettiin seuraavissa 
aineissa: 

A Sotilasaineet-
- johtamis- ja esiintymistaito 
- taistelukoulutus 
- taktiikka 
- sotilasopetusoppi ja oppitun-

nin pito 
- jalkaväen aseet 
- ampumaoppi 
- ohjesäännöt 
- kartanluku ja piirtäminen 
- liikuntakasvatus 
- pioneeripalvelus 
- kaasupalvelus 
- viestipalvelus 

- sotalaitosoppi 
- sotalait ja -asetukset 
B Yleiset aineet 
- Suomen maantieto 
- laskento 
- yhteiskuntaoppi. 
Vuoden 1929 alkuun mennessä 

oli koulutettu etupäässä jalkaväen 
aliupseereita, lukuunottamatta yhtä 
ilmavoimien aliupseerikurssia, joka 
oli 1928 järjestetty ilmavoimien 
nimenomaisesta pyynnöstä. Muiden 
aselajien aliupseerit olivat saaneet 
koulutuksen omissa aliupseerikou
luissaan. Mainittuna vuonna aloitti
vat Markovillassa toimintansa myös 
tykistö- ja kevytaselinjat, millä sei
kalla oli huomattava merkitys näi
den aselajien yhteistoimintaa aja
tellen. 

Vaikka ei enää otettukaan oppi
laita suoraan siviilistä, oli opetus
työtä vielä haittaamassa se, että toi
set oppilaista olivat palvelleet vain 
huoltoalalla ollen ohjesääntöjen tun
temisessa, kouluttamistaidossa jms 
selvästi jäljessä aikaisemmin koulu
tuspuolella palvelleita. Tämän epä
kohdan poistamiseksi lisättiin pää
syvaatimuksiin, että 

- asianomainen on suorittanut 
aselajinsa asevelvollisten aliupseeri
koulun tai palvellut vuoden aliup
seerina ja harkitaan sen lisäksi 
joukko-osastossaan saamansa jatko
koulutuksen perusteella pystyväksi 
seuramaan opetusta Taistelukou
lussa rinnan asevelvollisten ali
upseerikoulutuksen saaneiden ja 
rintamapalvelusta suorittaneiden 
oppilaiden kanssa. 

Vuosina 1930 ja 1932 pidettiin 
kaksi ruotsinkielistä kurssia, mutta 
myöhemmin ruotsinkieliset oppilaat 
kävivät suomenkielisillä kursseilla, 
joskin kokeensa he saivat suorittaa 
äidinkielellään. 
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Viipurissa ehdittiin kouluttaa 
kaikkiaan 25 kurssia. Viimeinen 
Markovillassa pidetty kurssi, jär
jestyksessä 26, jouduttiin keskeyt
tämään talvisodan kynnyksellä 
YH:n takia. Tiauvisotaian mennessä 
oli koulun hyväksyttävästi suorit
tanut 2325 ,aliupseeria. 

5. Koulun johtajat Viipurikau
tena 

tansa Hämeenlinnassa Jalkaväen 
Aliupseerikouluna (JvAUK). Tal
visodan jälkeen vallinnut isänmaal
linen mieliala sai entistä runsaam
min nuoria miehiä hakeutumaan 
aliupseerin ammattiin. Ensimmäi
selle kurssille ilmottautui n 300 
oppilasta, jotka jaettiin kahteen 
kiväärikomppaniaan ja yhteen ras
kaaseen komppaniaan. Hämeenlin-

- maj J Ahlroth ............. . 17. 10. 21-22. 3. 24 
23. 3. 24-15. 6. 24 
16. 6. 24-13. 9. 25 
14. 9. 24-11. 4. 25 
12. 4. 25-20. 6. 26 
21. 6. 2&-23. 8. 27 
24. 8. 27-17. 9. 27 
18. 9. 27-28. 9. 31 
29. 9. 31-24. 8. 33 
25. 8. 33- 7. 4. 36 

,, E Wichman ........... . 
- evl L Tiainen ...... . ... . .. . 
- maj S Isakson . . . . . ... . . . .. . 
- kapt Y Tuompo ........... . 
- maj L Aalto ...... · ......... . 
- kapt K Gahnström ......... . 
- maj H Olkkonen ........... . 
- ,, V Oinonen ............. . 
- ev A Blick .. .. . ..... · .. ..... . 
- evl A Kiira ....... . ....... . 8. 4. 3&-talvisota 

HÄMEENLINNAN 
VXLIKAUSI 

nan ensimmamen kurssi jouduttiin 
kuitenkin keskeyttämään jatko
sodan vuoksi jo parin kuukauden 
kuluttua kurssin alkamisesta. Talvisodan päätyttyä oli kanta

aliupseerien koulutus pysähdyksis
sä vuoden päivät. Vasta huhti
kuussa 1941 aloitti koulu toimin-

Koulun esikunta Hämeenlinnassa 
1942. Kesk!ellä eversti H Oikkonen. 
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Jälleen oli koulun toiminta py
sähdyksissä noin vuoden, sillä 
vasta elokuussa 1942 .alkoi seuraa
va kurssi, jolloin ryhdyttiin ikoulwt
tamaan jalkaväen aliupseereita lä
hinnä vallitsevaa sotaa ja rintama
oloja silmälläpitäen. Koulusta muo
dostui taas vain yhden aselajin, 
jalkaväen, aliupseerikoulu. Oppi
laat olivat pääasiassa reserviläisiä, 
ainoastaan n 10 % oli kantahen
kilökuntaan kuuluvia ja kaikki 
sodanaikaiset kurssit vahvuudel
taan suuria, jopa 1100 miestä 'käsit
täviä. Koulu jakautui kahteen pa
taljoonaan ja edelleen kolmijouk
kueisiin komppanioihin, joita yh-

tl'ensä oli 8-10 kappaletta. Kurssit 
kestivät 4-6 kuukautta, riippuen 
kulloinkin rintamalla vallinneesta 
tilanteesta. Koulutuksen painopiste 
oli sotilasaineissa niin kokonaan, 
l'ttä yleissivistävistä aineista opetet
tiin vain matematiikkaa. 

Hämeenlinnan JvAUK:ssa ehdit
tiin kouluttaa kolme kurssia. Neljäs 
kurssi keskeytyi 1944 Kannaksen 
suurhyökkäyksen kynnyksellä. Hy
väksytysti suoritti Hämeenlinnan 
JvAUK:n 2508 aliupseeria. Koulun 
johtajana toimi koko ajan eversti 
H Oikkonen. 

.JATKOSODAN 
JALKEINEN 
AIKA 

Sodan jälkeen siirtyi koulu Lap
peenrantan, m1ssa ensimmamen 
kurssi aloitti opiskelunsa 15. 6. 
1945. Seitsemän ensimmäisen kurs
sin aikana vuosina 1945-48 koulu
tettiin vain jalkaväen aliupseereita, 
mutta 8. kurssille otettiin oppilaita 
kaikista aselajeista, jolloin koulusta 
muodostui jälleen kaikkien asela
jien aliupseereiden peruskoulu. 

Ensimmäiset sodanjälkeiset kurs
sit saivat silloisista olosuhteista joh
tuen ylimenokaudelle ominaisen 
luonteen. Kursseille oli vähän pyr
kijöitä, kurssiaika jäi lyhyeksi ja 
opetusohjelma heilahteli puolelta 
toiselle hakeutuessaan parhaim
paan muotoonsa siirryttäessä sota
ajan koulutuksesta rauhanajan tar
peita vastaavaan koulutukseen. 
Koulun opetusohjelmassa otettiin 
tosin heti huomioon yleissivistyk
sellinen puoli, jolloin siihen liitet
tiin oikein- ja ainekirjoitus, teks
taus, laskento, maantiede, historia 
ja yhteiskuntaoppi, mutta kun 

kurssiaika oli vain 3-4 kk, jäi eri 
aineiden tuntimäärä niin vähäi
seksi, ettei tuloksena voinut olla 
muuta kuin hyvin pintapuolinen 
yleiskuva kustakin aineesta. 

Vuonna 1949 uusittiin koulun oh
jelma puolustusrevision mietinnön 
perusteella, jolloin luotiin perusta 
koulutuksen järjestämiseksi sellai
seksi, kuin se on vielä tänäkin päi
vänä. Järjestelmä perustui siihen, 
että kunkin aliupseerin tuli saada 
jo peruskoulutuskaudellaan mah
dollisimman täydellisen yleiskoulu
tuksen lisäksi ntin riittävä aselaji
koulutus, että hän pystyy koulutus
haaransa vaatimaan tehtävään il
man jatkokoulutuskursseja. Kurssi 
kestää yhden vuoden jakautuen 
kahteen jaksoon. I jakso on yleis
jakso, joka toimeenpannaan kaik
kien eri aselajien aliupseereille 
samassa oppilaitoksessa, Kanta-ali
upseerikoulussa. II jakso on ase
lajijakso, jolloin opetus tapahtuu 
aselajista riippuen joko KAuK:ssa 
tai aselajikouluissa eri puolilla 
maata. 

Peruskurssi 9 oli ensimmamen 
tällä opetusohjelmalla läpiviety 
kurssi. Uudistuksen yhteydessä sa
malla lisättiin yleissivistävien ainei
den lukumäärää. Asiassa mentiin 
kuitenkin liiallisuuteen, sillä esim 
peruskurssilla 10 oli ko aineita 18 
niiden yhteisen tuntimäärän ollessa 
yli 500, kun taas sotilaallisten ainei
den tuntimäärä oli vain n 400. 
Ohjelmaan sisältyi mm sellaisia 
aineita kuin siveysoppi, luonnon
historia, fysiikka, kemia, konekir
j oitus, ruotsi ja venäjä. Myöhem
min poistettiin vähin erin ohjelmas
ta toisarvoisia aineita tai yhdistet
tiin niitä pääaineitten osiksi, jol
loin on päädytty nykyiseen aine-
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Suomen historia 
matematiikka 
valtio- ja yhteiskuntaoppi 
maan tieto 

B Sotilasaineet 
johtamistaito 
kouluttamistaito 
taistelukoulutus 
ase- ja ampumakoulutus 
liikuntakoulutus 
pioneerioppi 

Ensimmäinen sodanaikainen kurs
si oli sijoitettu sekä Suomen
että Linnankasannille. Oppilasjouk
kueita palaamassa harjoituksista 

viesti oppi 
huolto-oppi 
sotilaslait ja ohjesäännöt. 

Kurssien vahvuudet olivat en
simmäisinä sodanjälkeisinä vuosina 
varsin pienet, noin 50--80, mutta 
ennen pitkään 1950 luvulla alkoi
vat kurssit suurentua ja ovat ne 
viime vuosina käsittäneet n 250 
oppilasta. Rajoittavana tekijänä 
tässä suhteessa ovat olleet koulun 
tilat, sillä ne kävivät kurssien suu-

Suomenkasarmille. 

ja tuntimäärään. Arvosana anne
taan seuraavissa aineissa: 
A Yleissivistävät 

- suomenkieli 
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DYNAMIT - NOBEL - GENSCHOW 

R-PATRUUNIA 

HÄMMERLI TARKKUUSPISTOOLEJA 

WONDER, RANSKALAISIA KUIVAPARISTOJA 

Pääedustaja 

Kommandiittiyhtiö 

TOIVO SAIRANEN 
Kommanditbolag 

Bulevardi 3, puh . 61 461 Helsinki 

Koulun majoitusrakennus sijaitsee kauniilla paikalla Salpausselän rin
teellä Saimaan rannalla. 

rennuttua ahtaiksi ja tehokasta 
koulutusta rajoittaviksi. Osittainen 
parannus saatiin tässä suhteessa 
vuonna 1959, jolloin valmistui uusi 
esikunta- ja ruokalarakennus ajan
mukaisine liikunta- ja luokkatiloi
neen. Majoitusrakennus jäi silloin 
kuitenkin entiselleen, mutta sen 
korjaaminen on suunniteltu aloitet
tavaksi jo kuluvana vuonna. 

Jatkosodan jälkeen on saatu pää
tökseen 22 peruskurssia, joiden 
yhteinen, kurssinsa hyväksytysti 
suorittaneiden oppilaiden määrä on 
5493. Viipurin ajoista lukien on 
koulun läpikäynyt yli 10000 ali
upseeria. 

Koulun johtajina Lappeenranta
kautena ovat toimineet seuraavat: 
ev A Kiira 8. 1. 45- 5. 5. 48 
evl K Loimu 6. 5. 48-26. 3. 53 

,, V Väänä-
nen 27. 6. 53- 8. 8. 57 

,, L Paavola 9. 8. 57- 7. 1. 61 
,, J Suninen 8. 1. 61-10. 11. 61 
,, R Keto-

nen 11. 11. 61-
Kanta-aliupseerikoulun ikä on 

vähäinen verrattuna monen muun 
jou~ko-osaston historiaan, mutta 
sitä onkin arvosteltava Suomen 
itsenäisyysaikaa mittapuuna käyt
täen. Sen 45-vuotistaipaleelta erot
tuu selvästi neljä jaksoa, jotka voi
daan ilmaista nimillä Vöyri, Viipu-
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Tasavallan presidentti U K Kekko
nen luovuttaa lipun silloiselle kou
lun johtajalle evl L Paavolalle 
puolustusvoimain 40-vuotisparaatin 

yhteydessä 1958. 

ri, Hämeenlinna ja Lappeenranta. 
Vaikka kehitys on ollut huomat
tava yksityiskohtien osalta, on kou
lun toiminnan pääpiirteissä havait
ta'Vissa selvää yhtäläisyyttä aina 
Viipurin ajoista nykypäivään. Kui
tenkin jokaiseen vaiheeseen ovat 
kulloinkin vallineet olosuhteet pai
naneet oman leimansa. Vöyri -
vapaussota, Viipuri Suomen 
armeija111. perustaminen ja ,alku
vuodet, Hämeenlinna - jatkosota 
ja Lappeenranta rauhanajan 
koulutus. 

Koulun perimmäinen päämäärä 
on aina ollut sama: Kasvattaa luja 
ja yhtenäinen, vastuuntuntoinen ja 
ammattitaitoinen aliupseeristo, joka 
pystyy täyttämään sille asetettavat 
tehtävät niin rauhan kuin sodan
kin aikana. 

Koulun uusi esikunta- ja ruokalarakennus. 
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UUDET 
JALKA VÄKI UPSEERIT 

Kadettikoulusta 25. 10. 63 val
mistuneet jalkaväkiupseerit Kurs
si 48 

Ltn Aarnio, R I 
,, Ahonen, H E 
,, Eskola, 0 A 
,, Haikonen, K T 
,, Hakala, N M 
,, Harviainen, E P 
,, Hautamälki, J K 
,, Honkaniemi, J J 
,, Hors:ma, J V 
,, Hänninen, 0 T 
,, Hälllrunen, R A J 
,, Ilmola, I K 
,, Jauho, S I 
,, J okihara, M K 
,, Juottonen, J K 
,, Kausto, J H 
,, Kettunen, S I 
,, Kiira, KJ 
,, Kolehmainen, P 
,, Kontkanen, M 
,, Korhonen, L 0 
,, Kronlund, J E 
,, Kujanpää, E A 
,, Ky llön:eni, V 0 
,, Käki, P 
,, Lampinen, M O J 
,, Launo, K 0 
,, Lehmussaari, 0 A 
,, Lehtosuo, K J 
,, Leirimaa, P A 
,, Liljanmaia, J V 
,, Martikainen, T K 
,, Marttinen, J A 
,, Maitero, A J 
,, Moilanen, A K 
,, Mustonen, A L 
,, Mökkönen, M F 

SavPr 
Rajav 
K,arJP 
PohmJP 
SavPr 
SaivPr 
PsK 
HämRjP 
PSarvPr 
UudPr 
SavPr 
HämRjP 
PohmJP 
HämRjP 
UudJP 
KymJP 
KarPr 
PSarvPr 
PSarvPr 
Rajav 
KymJP 
UudPr 
PorPr 
PorPr 
SavPr 
SavPr 
KairPr 
RannJP 
PsR 
HämJP 
PsK 
PSavPr 
PSaivPr 
Rajav 
Rajav 
HämJP 
UudRakP 

Ltn Nikiainde,r, T K 
,, Nissinen, J H 
,, Nuotio, J J 
,, Närhi, MK 
,, Palosaari, K J 
,, Prosi, MA 
,, Porras, J iK 
,, Pyötsiä, P E J 
,, Raitanen, T V 
,, Rehunen, T A 0 
,, Ristolainen, 0 J 
,, Roiha, R T 
,, Rovio, M 
,, Saikkonen, R 
,, Saikkonen, S A 
,, Salminen, 0 K 
,, SaJonen, S J 
,, Savolainen, K J 
,, Simeliws, K G 
,, Sivilä, P K 
,, Suominen, A 0 
,, Suorsa, A E K 
,, Susi, TA 
,, Susineva, K J 
, Tanskanen, S T 
,, Tiitola, I J 
,, Tissari, V K 
,, Toikka, P A J 
,, Turkki, V T 
,, Turunen, M Y K 
,, Uusipaiikka, P K 
,, Varjonen, A J E 
,, Vesanen, K K 
,, Wilen, H H 
,, Winter, A E 
,, Virtanen, P A 
,, Virtanen, P J 

ErKrhK 
HämJP 
PohmJP 
UudRakP 
RannJP 
UudPr 
PohmJP 
KarPr 
PsR 
KarPr 
KymJP 
UudRakP 
KarPr 
PorPr 
PorPr 
KaartP 
Rajav 
UudJP 
UudPr 
PorPr 
PsR 
PohPr 
KarPr 
Rajav 
KarJP 
Rajav 
Sa,vPr 
RannJP 
UudRakP 
PohPr 
PSavPr 
PsR 
Rajav 
UudPr 
Rajav 
PorPr 
PohPr 
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RAJ AVARTIOS'f OJEN 
V.AJHEITA 
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KILPASUUNTO 
varustettuna uudella kätevällä ja kestävällä 

askelparimittarilla. 

MARSSI KOMPASSI 
KÄSISUUNTAKEHÄ 

M 311 
KB 14 

sotilaallista tarkkuutta ja varmuutta. 

SUUNTO OY 
204 

Kapteeni E N ä r h i s a 1 o 

KAAKKOIS-SUOMEN 
RAJA V A'RTIOSTÖN 
VAIHEET 

AIKA 
ENNEN 
TALVISOTAA 

Nykyisen nimensä on Kaakkois
Suomen Rajavartiosto (K-SR) saa
nut Ra!ja'V'arnolaitdksen uudelleen
järjestelyssä v 1947. Näin lyhyt ei 
rajavartioston historia kuitenkaan 
ole, vaan se juontaa alkunsa itse
näisyytemme aamunkoitosta al
kaen. J oukkO-OSastona KSR vaa:lii 
lähinnä Kannaksen Rajavartioston 
(KanR) perinteitä. Näkyvänä todis
teena tästä on KanR:n lippu, 
jonka alla nykyisen kaakkoisrajan 
vartijat tehtäväänsä suorittavat. 

1. 1. 1922 yhdistettiin siihen 
saakka Kannaksella raianvartiointi
tehtäviä suorittaneet Rajamaan 
Komendanttilaitos ja Tullipoliisin 
esikunta Kannaiksen Rajavartios
toksi. Järjestelmä jäi edelleenkin 
väliaikaiseksi ja ei-sotilaalliseksi. 
Miehistönä olivat värvätyt tullivar
tijat ja tullipoliisit. 

Vakinaistettunia ja sotilaallisena 
joukkO-OSastona KanR (majuri K 
A Inkala) aloitti toimintansa 1. 5. 
1936, jolloin siihen kuului yksi 
komppania jalkaantuen viite.en 
joukkueeseen. Päällystö siirrettiin 
muista, huomattavasti aikaisemmin 
sotilaallisesti organisoiduista raja
vartiostoista. Alipäällystö saatiin 

rajapitäjien suojeluskunnissa soti
laskoulutuksensa saaneista tullipo
liiseista ja -vartijoista. 

V 1938 koki KanR jälleen pe
rusteellisen organisaatiomuutoksen. 
Rajavartiosto jaettiin kolmeen 
komppaniaan, joiden pääsi:joituspai
koiksi tuliv.at E ja l.KanR Terijoki, 
2.KanR Joutselkä ja 3.KanR Rautu. 
Tässä kokoonpanossa KanR säilyi 
vuoden 1939 YH:n alkuun saakka. 

TALVISOTA 

YH:ssa muodostettiin KanR:n 
vastuualueella kymmenen kenttä
armeijan eri yhtymille alistet
tua suoj,ajoukkokomppania:a. Näistä 
kuusi oli rajamiesrun!koisia, neljän 
komppanian miehistön ollessa yk
sinomaan rajapitäjien suojeluskun
ta!laisia ja reserviläisiä. 

Pienten, erillisten yksiköiden osa 
sodassa "suurempien" joukossa on 
toistuvien alistussuhteiden muuttu
misen johdosta hyvin raskas. Sekä 
talvi- että jatkosodassa tuli tämä 
rajajoukkojen osaksi maksaen pal
jon hikeä ja verta. Suojajoukkoteh
tävän päätyttyä alistettiin raja
·komppaniat ja erillisiä joukkueita 
eri yhtymille. Pst-aseistuksien puut
tuessa oli yhtymien !keksittävä 
mitä erilaisimpia keinoja panssa-
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reiden tuhoamiseksi. Rajakomppa~ 
niat oivallettiin jo sodan alkuvai
heessa sopiviksi panssarintorjunta
osastoiksi. Tähän tehtävään joutui
kin suuri osa Kannaksella taistel
leista rajakomppanioista. Senaikai
sin välinein muodostui taistelusta 
usein miehen ja panssarivaunun 
välinen kamppailu. 

1.KanR:n läntiset vartiot runko
na perustettiin Inossa komppania, 
joka ErP 3:lle alistettuna sai ni
mekseen 1./ErP 3 (kapt L Palo~ 
heimo). Komppania toimi sodan 
ajan V ammelsuun-Kauikjärven
Summan-Säiniön-Viipurin suun
nalla, Summan tasalta alkaen eril
liseksi pst.komppaniaksi muutet
tuna. 

1.RajaK:n (kapt E Paloheimo) 
runkona. oliv.at l.KanR:n itäiset 
vartiot. Myöhemmin l.ErK:n nimi
senä (ltn E Kääpä) komppania 
toimi pst-osastona eri yhtymille 
alistettuna Pien-Peron, Kämärin, 
Heinjoen, Karisalmen, Talin ja 
Näätälänjärven suunnilla. 

2.RajaK (kapt L Varko) ja 
3.RajaK (ltn Pyykkö) olivat Raja
joen ja Kivennavan suojeluskunta
laisista ja reserviläisistä kokoon
pantuja. 2.RajaK (2.ErK) taisteli 
Summan suunnalla ja 3.RajaK 
(3.ErK) viivytysvaiheen jälkeen eri 
suuruisina pst-osastoina Summan
Muolaan - Punnusjoen - Pasurin
kankaan alueilla. 

4.RajaK:n (ltn H Marikkola) ja 
5.RaijaK:n (ltn E Hyttinen) runko
na oli 2.KanR; perustamispaik:koina 
Joutselkä ja Lipola. Juuri 4.Raja
K:n alueelta venäläiset väittivät 26. 
11. ammutuksi •kuuluisat Mainilan 
laukaukset. Kiivaimmat taistelunsa 
joutuivat nämäkin yksiköt käy
mään Summan alueella pst.osastoi-
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na. Sodan loppuvaiheessa komppa
nioista muodostettiin ErPstOs/ II 
AK. 

Raudun ja Sakkolan reserviläi
sistä muodostettu 6.RajaK (ltn Hal
la-Seppälä) sekä 3.KanR:n perus
tama 7.RajaK (ltn K Sihvola) osal
listuivat taisteluihin Raudun-Kivi
niemen-Vuosalmen suunnilla. 

8.RajaK (ltn P Alaranta) ja 
9.RajaK (ltn K Suurkari) piirsivät 
nimensä Taipaleen taisteluiden his
toriaan. Nämä Metsäpirtin reservi
läisistä ja 3.KanR:n rajamiehistä 
muodostetut "Metsäpirtin rajasissit" 
(ikapt Inkinen) kävivät katkeria 
kamppailuja mm Terenttilässä, Kir
vesmäellä, Mustaojalla, Volossulassa 
ja Linnaharjulla. 

Talvisodan päättyessä siirtyivät 
rajajoukot kenttäarmeijan mukana 
uuden rajan taakse. KanR:n raja
miehet olivat hajallaan Kiteenjär
ven-Suomenlahden välillä - sopi
vasti aloittamaan rajavartiotehtävät 
uudella kaakkoisrajalla. 

VÄLIRAUHAN 
AIKA 

Moskovan rauhassa määrätyn 
demorkatiolinjan taakse joukot ryh
mittyivät puolustukseen siten, että 
Kiteenjärven-Kuurmanpohjan vä
lillä oli III AK, Kuurmanpohjasta 
Vainikkalan pohjoispuolelle I AK 
ja Vainikkalasta (ml) Suomenlah
teen II AK. Rauhan.teosta huoli
matta yleinen tilanne oli arvelut
tava. Tilanteen vakavuutta oli 
omiansa lisäämään se, että venäläi
set joukot seurasivat ·kiinteästi 
vetäytyviä joukkojamme. Näissä 
oloissa oli luonnollista, että uuden 
rajan vartiointi jäi aluksi kenttä-

Välirauhan aikana Ilmavoimat luovuttiva,t rajavartioston käyttöön Immo
lan bsarmialueen rakennuksineen. Kuvassa edessä esikunta, keskellä 
ruokala- ja takana kasarmirakennus. Esikunnan takaa näkyvään metsik
köön alettiin v 1963 rakentaa uutta koulurakennusta, johon Lohjalla 
toimiva Rajakoulu siirtyy vuo~en 1964 aikana. (Kuva: Kekäläinen) 

armeijan tehtäväksi. Pian todettiin 
kuitenkin, että jatkuvasti lisäänty
vät rajanvartiointitehtävät vaativat 
omat, kenttäarmeijasta erotetut 
joukot. Ensimmäisen käskyn tällais
ten joukkojen perustamisvalmiste
luista antoi Maavoimien Esikunta 
jo 19. 4. 4-0, jolloin aik:t velvoitettiin 
selvittämään aiemmin rajavartiolai
toksessa palvelleiden upseereiden, 
aliupseereiden ja miesten luku
määrä sekä muu rajavartiolaitoksen 
palvelukseen sopiva ja halukas 
henkilöstö. Näin alkoi vanhojen 
rajamiesten "erottelu" myös em 
ak:ien lohkoilla. Talvisodan kuri
muksesta oli KanR:n henkilöstöä 

säilynyt sen verran, että heistä saa
tiin pätevä runko perustettaville 
rajavartioyksiköille ja -elimille. 
Vuoksen pohjoispuolella oli III 
AK:lla ,käytettävinään Saaren
Parikkalan alueelle vetäytyneet 
"Metsäpirtin rajasissit" sekä Ruo
kolahden-Rautjärven alueelle tul
leet 6. ja 7.RajaK. I AK:lla oli 
l.KanR:n perustama l.ErK sekä 
Kivennavan miehistä kokoonpantu 
3.ErK. II AK sai rajamiesrungon 
aikaisemmin mainitusta, rajakomp
panioista muodostetusta PstOs/ II 
AK:sta sekä 2.ErK:sta (2.RajaK). 
Raj,anvartiointitehtäviin haluavista 
ei ollut puutetta. 

I; 
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11. 5. 40 antoi Maavoimien esi
kunta käskyn rajavartiostojen pe
rustamisesta. Käskyn mukaan pe
rustettiin itärajalle 1. 6. 40 alkaen 
6 rajavartiostoa, joista nykyisen 
K-SR:n rajaosuudelle :tulivat II 
AK:n loh!kolle Rajavartiosto 1 (3 
kompp), I AK:n lohkolle Rajavar
tiosto 2 (2 kompp) ja III AK:n 
lohkolle Rajavartiosto 3 (4 kompp). 
Rajavartiostojen vastuualueiden ra
jat yhtyivät armeijakuntien rajoi
hin. Kunkin komppanian kokonais
vahvuudeksi määrättiin 4 upseeria, 
1 sotvirkamies, 22 kanta-aliupseeria 
ja 9-0 rv.sotilasta. 

Rajavartiostot määrättiin 15. 6. 
40 alkaen Sisäasiainministeriön 
alaisiksi. Tällöin ne komento- ja 
rajavartiopalveluksen suhteen alis
tuivat rajavartiostojen päällikölle 
(kenrmaj W E Tuompo). 

Kakkoisrajalla muodostui raja-
joukkojen ryhmitys seuraavaksi 

!.Rajavartiosto (evl V Räsänen) 
Esikunta- Hamina 
l.K - Miehikkälän 

kirkonkylä 
2.K - Ylijärvi 
3.K - Simola 

2.Rajavartiosto (maj A Hirva) 
Esikunta- Lauritsala 
l.K - Rapattila (Sunila) 
2.K - Ravanttila (Mustola) 

3.Rajavartiosto (evl V V Palo-
heimo) 

Esikunta- Punkaharju 
1.K - Immola 
2.K - Rautjärvi 
3.K - Parikkala 
4.K - Kitee 

Tilanteen epävarmuuden johdosta 
oli tämän ajan rajanvartioinnille 
luonteenomaista suuri varuillaan 
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olo. Suuri työ jouduttiin tekemään 
keväällä ja kesällä 1940 uuden 
rajalinjan aukaisussa sekä raja
merkkien valmistuksessa ja pystyt
tämisessä. 

Hangon vuokra-alueen rajalla 
1. 11. 40 toimintansa aloittaneen 
Rajavartiosto l:n perustaminen 
aiheutti uudelleenjärjestelyn myös 
kaakkoisrajalla. Entiset R 1 ja R 2 
yhdistettiin Rajavartiosto 2:ksi ( evl 
V Räsänen), joka vastasi rajasta 
Ku urmanpohj asta Suomenlahteen. 
Esikunta sijoitettiin Lappeenran
taan ja rajavartiostoon tuli kuulu
maan viisi komppaniaa, jotka olivat 
sijoitetut: l.RajaK Miehi!kkälään, 
2.RajaK Ylämaalle, 3.RajaK Simo
laan, 4.RajaK Sunilaan ja 5.RajaK 
Mustolaan. 

Kuurmanpohjan - Kiteenjärven 
välilä oli Rajavartiosto 3 ( ev 1 V V 
Paloheimo), jonka esikunta oli siir
tynyt Ilmavoimien luovuttamalle 
Im.molan kasarmialueelle. Komppa
niat olivat sijoitetut: l.Raja:K Immo
laan, 2. RajaK Miettilään, 3. RajaK 
Parikkalaan ja 4.RajaK Kiteelle. 

Rajamiesten koulutusta varten 
oli R 2:lla ja R 3:lla yhteinen Raja
koulu ((ikapt M Avela) Immolassa. 

Tästä kokoonpanosta lähtivät 
kaakkoisrajan vartijat jatkosotaan 
entiselle raj,alle ja vähän yHkin. 

SUOMEN 
SOTA 
1941-44 

Liikekannallepanossa perustivat 
rajavartiostot talvisotaa edeltäneen 
tavan mulkaisesti erillisiä komp
panioita. R 2:sta muodostettiin 
12.RajaK, 22.RajaK, 32.RajaK, 42. 
RajaK ja 52.RajaK. Komppaniat 

alistettiin IV AK:lle. R 3:sta muo
dostettiin 13.RajaK, 23.RajaK, 33. 
RajaK, 43.RajaK ja 53.RajaK (pe
rustettiin Tarnalassa), jotka alistet
tiin II AK:lle. Rajakomppanioiden 
perustaminen kävi nopeasti, sillä 
täydennys saatiin perustamispaik
kojen lählkylistä. Muutamissa 
komppanioissa oli lkp:n alkaessa 
kertausharjoituikset käynnissä. 

II AK ja IV AK ryhmittyivät lii
kekannallepanon jälkeen puolustuk
seen Kiteenjärven-Suomenlahden 
välille välirauhan aikana linnoitet
tuun, noin 20 ikm:n päässä rajasta 
olevaan asemaan, välirajana Vuoksi. 
Suunnitelmien mukaan piti raja
komppanioiden yhdessä muiden 
suojajoukkojen kanssa viivyttää 
vihollista pääasemaan saakka. Täl
laista toimintaa silmälläpitäen oli 
rajakomppanioissa laadittu yhteis
toiminnassa puolueettomuuden suo
jaamisesta vastuussa olleiden yhty
mien esikuntien kanssa perusteelli
set valmistelut sulutus- ja sissitoi
mintasunnitelmineen. Näitä suun
nitelmia ei kuitenkaan koskaan · 
toteutettu. 

Kun KarA:n hyökkäys oli 10. 7. 
41 alkanut eikä venäläisten odotet
tua hyökkäystä Karjalan Kannak
sella tapahtunut, siirtyivät IV ja 
II AK:n joukot rajan pintaan. Raja
komppanioiden tärkeimpänä tehtä
vänä oli tässä vaiheessa tiedustelu 
sekä osallistuminen rajoitetuin 
tavoittein suoritettuihin hyökkäyk
siin. 

KarA:n hyökkäyksen edistyttyä 
Tuulosjoelle aloitti II AK 31. 7. 
Tyrjän-Rautjärven alueelta hyök
käyksen Itä-Kannaksen valtaami
selksi. Näihin sotatoimiin osallistui
vat myös R 3:n perustamat raja
komppaniat. Niinpä 53.RajaK osal~ 

14 - Jalkaväen Vuosikhija 

listui kiivaisiin Ristilahden taiste
luihin 2.D:n mukana. 

Parikkalassa muodostettiin heinä
kuun lopulla 13., 23., 33. ja 53. 
RajaK:sta ErRajaJP. 43.RajaK pi
dettiin erillisenä yksikkönä ja alis
tettiin 19.D:lle. Tämä RajaK kui
tenkin hajoitettiin toukokuussa 
1942. ErRajaJP:n hyökkäys rajan 
yli tapahtui 31. 7. Tyrjän alueella. 
Pataljoonan hyökkäysreitti kulki 
Elisenvaaran kautta Kur'kijoelle ja 
Kilpolanniemeen. Etulinjassa hyö
käten tuli pataljoonan osalle anka
ria taisteluja ja pitkiä marsseja. 
Tärkeimpiä taist.elupaiikkoja olivat 
Syväoro, Sunnirunäki, Sorjon ase
ma, Elisenvaara, Kurkijoki, Kil
pola. Elokuun lopulla hyökkäys jat
kui Muolaan ja Uupuneen kautta 
kohti Valkeasaarta. 

1. 11. 41 ErRajaJP muodostettiin 
RjP 2:ksi. 53.RajaK siirrettiin Sy
värille ja liitettiin RjP 4:ään. Vuo
den lopulla pataljoona siirtyi Lem
paalan lohkolle, oli v. 42 kuukau
den 10.D:n reservinä ja kesän -43 
II AK:n reservinä vastaten muun 
ajan etulinjasta Lempaalassa aina 
joulukuulle -44. 

Viivytysvaiheessa pataljoona osal
listui mm Ihantalan ja Vuosalmen 
suurtaisteluihin kärsien myös huo
mattavia tappioita. Sodan lopulla 
päätyi pataljoonan tie puolustuk
seen Kiviniemen lohkolle, josta se 
aselevon jälkeen siirtyi välirauhan 
aikaisen R 3:n kaistalle kaakkois
rajalle raj.anvartiotehtäviin. ErRaja 
JP:n ja myöhemmin RjP 2:n pitkä
aikaisena komentajana toimi kap
teeni M A vela. 

II AK:n Vuoksen pohjoispuolella 
saavuttamaa menestystä hyväksi
käyttäen aloitti IV AK elokuun 
lopulla hyökkäY1ksensä Länsi-Kan-
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V 1961 käyttöönsä saamalla heli
kopterilla on K-SR suorittanut 
koulutus- ja rajapalvelulenfoja li
säksi lukuisia ensiapulentoja Kaak
kois- j,a Etelä-Suomen alueella. 

(Kuva: Ahonen) 

naksen valtaamiseksi, ensitavoittee
na Viipurin alueella olevien vihol
lisvoimien saartaminen ja lyömi
nen. Tähän operaatioon osallistui
vat R 2:n perusitamat rajakomp
paniat. 

IV AK:n hyökkäyksen nopeutta
miseksi Vuoksen yli kohti Viipuria, 
oli alen johtoon muodostettu ke
veitä joukkoja. Tällainen oli mm 
Lappeenrannan alueella koottu 
KevPrT (ev Tiiainen), joka suun
nattiin Hopeasalmen alueelta Vuok
sen yli Viipuria puoJustavan vihol
lisen sivustaan ja selustaan. Kev 
PrT:n mukana ylitti Hopeasalmen 
myös Os Kanerva (kapt Kanerva), 
joka oli heinäkuun alussa muodos
tettu 12. ja 22.RajaK:sta. Ensim
mru.sen tulikasteensa OsK sai 
Kuparsaaressa 21. 8. Hyökkäys jat
kui Mannikkalan-Lyykylän alueen 
koviin taisteluihin, joissa vihollinen 
koetti l"ajuilla vastahyökkäyksillä 
pelastaa Viipurin. Viipurin operaa
tion loppuvaiheessa OsK torjui 
saarretun vihollisen ulosmurtau-
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tumisyrityksiä Kuolemanjärven
Muurilan alueella. Syyskuun alussa 
osasto siirrettiin Terijoen-Inon 
alueelle rantavarmistukseen ja 30. 
10. 41 se hajoitettiin ja muodostet
tiin RjP 1:ksi. 

Uudelleenjärjestelyssä pataljoo
naan liitettiin myös 52.RajaK, joka 
KevOs 1:lle (ratsumest Kokko) 
alistettuna oli hyökännyt Vuoksen 
etelärantaa ja joutunut Viipurin 
omistuksesta käytyihin taisteluihin 
samoilla alueilla kuin OsK. 

Hyökkäysvaiheen jälkeen joutui 
RjP 1 Lempaalan lohkolle, josta se 
kesällä 1943 siirrettiin Syvärille. 
Siirron yhteydessä pataljoonan 1.K 
heitettiin Lappiin partisaanintor
juntatehtäviin. Helmikuussa 1944 
komppania palautettiin pataljoo
nansa yhteyteen Syvärille. 

Venäläisten suurhyökkäyksen al
kaessa kesällä 1944 RjP 1 joutui 
vaikeisiin taisteluihin Tuuloksen 
maihinnousun torjunnassa. Vetäy
tyminen jatkui Laatokan rantatien 
suunnassa Näykkijärvelle, josta pa
taljoona siirrettiin Loimolan kautta 
Tolvajärven taisteluihin. Ilomantsin 
kautta kulki pataljoonan tie sodan 
päätyttyä entisille elomaille - ra
janvartiointitehtäviin kaakkoisra
jalle. 

32. ja 42.RajaK hyökkäsivät rajan 
yli Nuijamaalla (JR 53) ja etenivät 
Juustilan kautta Viipurin tailstelui
hin. Täältä komppaniat siirrettiin 
Jessoilaan, ja edelleen Aunuksen 
raskaisiin taisteluihin mm Petros
koissa, Hiisjärvellä, Liistepohjassa ja 
Suurlahdella. Helmikuussa 1942 
komppaniat liitettiin RjP 5:een (evl 
Kivikko). Pataljoona toimi asema
sotavaiheen laajan erämaa- ja 
vesistöalueen varmistuksessa Paa
teneen-Seesjärven pohjoispuolisel-

la alueella. V etäytymisvaiheen tais
teluista mainittakoon mm Torni
kukkulan, Porajärven, Hingesvaa
ran ja Korkeavaaran taistelu. Ase
levon jälkeen osallistui RjP 5 ns 
Lapin sotaan Itä- ja Koillis-Lapissa. 

KAAKKOIS-SUOMEN 
RAJAVARTIOSTO 

Välirauhan aikana raivattu raja 
sai aselevon jälkeen jälleen varti
jansa. 17. 11. 44 aloitti kaaklkoisra
jaJla rajanvartiointitehtävät Raja
jääkärirykmentti 1 (RjR 1) ensim
mäisenä komentajanaan everstiluut
nantti V Kivikko. Rykmenttiin 
kuuluivat kaakkoisl"ajalla Rajavar
tiosto 1 (R 1), esikunta Taavetissa, 
1.K Miehikkälässä, 2.K Simolassa 
ja 3.K Mustolassa sekä Rajavartios
to 2 (R 2) , esikunta ja l.K Immo
lassa, 2.K Simpeleellä ja 3.K Särki
salmella. 

Kun R 1 siirrettiin kesällä 1945 
Lappiin, jäi kaakkois:riajalle R . 2, 
joka sai R l:n ja 1. 1. 46 RjP l:n 
nimen. Vanhoja KanR:n ja Salmin 
Raij avartioston rajamiehiä oli näin
ollen Hangossa ja Lapissa, mutta 
vielä ku1tenkin eniten kaaikkois
rajalla. 

1. 7. 194 7 tapahtuneessa uudel
leenjärjestelyssä sai rajavartiosto 
vihdoin nykyisen nimensä - Kaak
kois-Suomen Rajavartiosto (evl V 
Kivikko). Rajavartioston vastuu
alueena oli - ja on edelleenkin -
rajaosuus Pyhäjärvestä Suomenlah
teen. Komppanioiden sijoituspaik
koina olivat: 1.K Miehikikälä, 2.K 
Mustola ja 3.K Immola. Tåmän jäl
keen on ryhmityksessä tapahtunut 
(1951) vain se muutos, että 2./K-SR 
on siirtynyt Mustolasta Immolaan 

Rajavartiosto joutui toimimaan vä
lirauhan aikana ja Suomen sodan 
jälkeen tilapäisissä majoitustiloissa. 
Suuren l"akennustyön jälkeen on 
~aikille vartioille (29) ja pää
sijmtuspaiikoille (3) saiatu nyky
aikaiset rakennukset. Kuvassa 2./ 

K-SR:n Kuurmanpohjan vartio. 

ja 3./ K-SR lmmolasta Särkisal
melle. 

Rajåjääkärijoukkojen historiaan 
ei sisälly suurten joukkojen mitta
via operaatioita. Kuten edellä on 
käynyt ilmi, olivat kaakkoisrajan
kin vartijat useina pieninä osas
toilla laajojen sotanäyttämöiden 
kaikilla osilla. Historiallisesti ottaen 
suoritukset peittyvät helposti suu
rempiin pyörteisiin. Oikeaan arvoon 
osaavatkin suoritetut teot panna 
vain ne sodanaikaiset komentajat, 
joiden alaisina rajajääkäriyksiköt 
taistelivat. 

Sotien jälkeen on K-SR, kuten 
muutkin rajavarticostot, suorittanut 
laajan jälleenrakennustyön. Nyky
päivien K-SR ei ole yksinomaan 
määrärahojen turvin rakennettu, 
vaan se on vaatinut, etenkin ensim
ma1sma sodanjälkeisinä vuosina, 
runsaasti omatoimista työtä kaikilla 
aloilla. Työn tuloksena on nyt 
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kaakkoisrajalla 29 nykyaikaista 
vartiota käsittävä rajaivartiosto, jon
ka asema on vakiintunut kiinteästi 
kaakkoisen maakunnan kuvaan 
kuuluvaiksi. 

KAAKKOIS-SUOMEN RAJA-
VARTIOSTON 

ja sen edeltäjien k omentajat 

KANNAKSEN RAJAVARTIOSTO 

1) Kapt I E Schroeder 1922-1936 
2) Maj K A Inka,la 1936---1939 

RAJAVARTIOSTO 2 

3) Evl V Räsänen 1940-1941 
RAJAVARTIOSTO 3 
4) Evl V V Paloheimo 1940-1941 

RAJAJÄÄKÄRIRYKMENTTI 1 

5) Evl V Kivikko 1944-1945 
6) Ev K A Inkala 1945-1946 
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Majuri J o r m a K o r t e l a i n e n 

POHJOIS-KARJALAN 
RAJAVARTIOSTON 
VAIHEET 

Nykyisen Pohjois-Karjalan lää
nin vastaisella rajaosailla suorittaa 
rajanvartiointia Pohjois-Karjalan 
rajavartiosto. Tehtävät rajanvar
tioinnin osalta ovat pysyneet sa
manlaisina koko itsenäisyytemme 
ajan. Rajan kulku ja paikalliset 
olosuhteet ovat Pohjois-Karjalan 
alueella muuttuneet siitä, mitä ne 
olivat vuonna 1939. Nämä muutok
set ovat omalta osaltaan aiheutta
neet vastaavasti m uutoksia organi
saatioon ja antaneet suoritettavaksi 
eräitä lisätehtäviä varsinaisen ra
janvartioinnin ohella. Vuosien ku
luessa on rajavartiostolla ollut 
useita nimenmuutoksia. Perustarhi-

Vartiorakennus ennen sotia. 

sesta aina syksyyn 1939 saakka oli 
vartioston nimenä Joensuun raja
vartiosto (JR), sotien välillä vas
tasi rajanvartioinnista Rajavartiosto 
4 (R 4). Vuosina 1944--1945 oli 
nimenä Rajavartiosto 3 (R 3) ja 
Rajavartiosto 2 (R 2). Vuonna 1946 
nimi muutettiin Rajajääkäripa.tal
joona 2:ksi. Kun vuonna 1947 tapah
tui uudelleen järjestelyjä koko raja
vartiolaitoksessa, tuli vartioston 
nimeksi Pohjois-Karjalan rajavar
tiosto (P-KR). 

RAJAVARTIOSTON 
PERUSTAMINEN 
JA 
ALKUJXRJESTELYT 
vv 1919-1920 

Vapaussodan päättyessä olivat 
olosuhteet itärajalla varsin seka
vat. Itä-Karjalaan oli Suomesta 
paennut vakaumuksensa puolesta 
taistelleita. Heistä muodostettiin 
siellä aseellisia yksi'köitä, joiden 
tarkoituksena oli hyökätä Suo
meen. Tåmän estämiseksi sijoitet
tiin mm Pohjois-Karjalan alueen 
vastaisella osalla nykyisen rajan 
taakse Suomen armeijan joukkoja 
Repolan ja Por~ärven pitäjien 
alueille. Näin oli uusi tuleva raja 
osittain turvattu ja vartioitu, mutta 
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kun joukot vedettiin pois rajan 
takaa, oli ryhdyttävä tositoimiin 
rajanvartioinnin järjestämiseksi. 

Kun aivan alkuaikoina ei ollut 
käytettävissä vaikinaisia joukkoja 
rajanvartiointiin, oli tyydyttävä 
käyttämään paikallisten suojelus
kuntaesikuntien muodostamia osas
toja tähän tehtävään. Näin muo
dostui väliaikaisesti järjestettyjä 
ra,javartiopataljoonia. Kuopion lää
nin rajaosalla vastasi rajanvartioin
nista III Rajavartiopataljoona elo
•kuuhun 1918. Samanaikaisesti oli 
laadittu suunnitelmia ratianvartioin
nin suorittamiseksi vakinaisin jou
koin. Niinpä sitten 22. 8. 1918 anne
tulla armeijan käskyllä n:o 48 mää
rättiin, että asevelvollisista muodos
tetut rajavartiopataljooniat vastaa
vat rajan.vartioinnista 1. 9. 1918 
alkaen Suomen Armeijan ylipäälli
kön alaisina. Tämän käskyn mukai
sesti muodostettiin Sortavalan Ryh
mä, joka käsitti 3 pataljoonaa. Sen 
II pataljoona vartioi rajaa Kuopion 
läänin alueella. 

Ajan mittaan olosuhteet vakiin
tuivat itärajallakin, eivätkä soti
laalliset toimenpiteet maatamme 
vastaan näyttäneet todennäköisiltä. 
Kun näinollen rajanvartiointia suo
rittavien joukkojen toiminta vähi
tellen muutti luOillllettaan, ryhdyt
tiin suuillllititelemaan rajanvartiointi
vastuun siirtämistä sotarruinisteriöltä 
sisäasiainministeriölle. Tätä suun
nitelmaa tukivat mm ne seikat, 
että luvattoman rajanylikulun, ra
jantakaisen kiihoitus- ja asiamies
toiminnan estämisen sekä rajaseu
dun sisäi'3en turvallisuuden suojaa
misen katsottiin olevan vieraita 
armeijan vakinaiselle t ehtävälle, 
mutta liittyvän läheisesti sisa
asiainministeriön hallin tohaaroj en 
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tehtäviin. Suunnitelma hahmot
tui vähitellen. Niinpä sitten 21. 3. 
1919 määräsi valtioneuvosto sota
ministeriön asiaa koskevan esityk
sen pohjalta, että sisäasiainministe
riön oli 1. 4. 1919 alkaen huolehdit
tava rajojen vartioinnista Laatokan 
pohjoispuolella. 

Tämän päätöksen perusteella an
toi sisäasiainministeriö ohjeet lää
nien maaherroille oojanvartioinnin 
järjestelystä. Kuopion läänin maa
herralle osoitetussa kirjelmässä 
sanottiin: "Kuopion läänin raja
osalle tulee 150 miestä. Kantajou
koksi asettaa sotaministeriö maalis
'ku un kuluessa 3 aliupseeria ja 40 
miestä. Loput tulevat toukokuun 
ikäluokasta, joka katsotaan koulu
tetuksi kesä!kuun 1. päivään men
nessä. Tarpeellisena täydennysmie
histönä on käytettävä suojelukun
nista värvättyä miehistöä." 

Tämän kirjelmän mukaisesti pe
rustettiin sitten Joensuun rajavar
tiosto, joka otti vastaan rajanvar
tioinnin Sortavalan Ryhmän II 
pataljoonalta. Näin muodostettu 
Joensuun rajavartiopiiri käsitti Ilo
mantsin ja Pielisjärven pitäjät. 
Ensimmäiseksi rajakomendantiksi 
määrätitiim. res ltn, I E S c h r o e -
der, joka Kuopion läänin maaher
ran alaisena sai vapaat kädet jär
jestää rajaosuutensa vartioinnin. 

Raj:akomendantti sai armeijan 
puolelta käytettäväkseen 2 upseeria 
ja 3 aliupseeria, joiden avulla 
hänen oli vajaassa kahdessa kuu
kaudessa koulutettava käyttökel
poisia sotilaita ja rajanvartijoita 
niistä 154 alok:kaasta,, jotka astuivat 
JR:n palvelukseen 23.-25. 4. 1919. 
Kesäkuun alussa oli näet vapau
tettava ne 49 värvättyä, jotka oli-

vat hoitaneet koko yli 200 km 
pitkän ratiaosuuden vartioinnin. 

Organisaatio muodostui seuraa
vaksi: rajiakomendantin kanslia 
ja varusmieskomppania sijaitsivat 
Joensuun kaupungissa, Ilomantsin 
pitäjän alueella oli kolme kenttä
vartiota ja Pielisjärven pitäjän 
alueella oli neljä kenttävartiota. 
Kun viastaperustetulle raljavartios
tolle ei voitu osoittaa majoitusti
loiksi valtion omistamia rakennuk
sia, sijoitettiin koko rajavartiosto 
tilapäisesti vuokrattuihim. tailoihin 
ja huonetiloihin. 

RAJA VARTIOSTON 
TOIMINTA 
vv 
1921-1939 

Tarton rauhan solmiamisen jäl
keen ei sotaministerin rajavartios
tojen tarkastajalle antaman ilmoi
tuksen mukaan rajavartiolaitokselle 
enää vuodesta 1921 lähtien voida 
antaa asevelvollisia. Kun eduskun
ta ei vielä vuodeksi 1921 myöntä
nyt määrärahaa värvätyn miehis
tön palkkaamiseen, toimivat asevel
volliset lokakuuhun 1921 rajanvar
tijoina, minkä jälkeen mm Joen
suun rajavartiosto joutui vaikeaan 
tilanteeseen, kun rajanvartiointi oli 
suoritettava 60 värvätyn voimalla. 

Tällä välin oli rajavartioston 
organisaatiossa tapahtunut muutok
sia. Maaliskuun 3. päivänä 1921 
määrättiin Joensuun rajavartios
toon perustettavaksi esikunnan li
säksi kaksi rajakomppaniaa varus
mieskomppanian tullessa lakkaute
tuksi sen jälkeen kun viimeiset 
varusmiehet oli kotiutettu. Raja
komppanioista 1.K perustettiin 
Ilomantsin pitäjän alueelle pää-

sijoituspaikkana Ilomantsin kirkon
kylä. l.K:aan !kuului kaikkiaan 
kahdeksan vartiota. 2.K perustet
tiin Pielisjärven pitäjän alueelle 
pääsijoituspaik!kana Lieksa. Komp
paniaan kuului yhteensä seitsemän 
vartiota. Rajavartioston esikunta 
jäi edelleen Joensuuhun. 

2. 5. 1921 määrättiin JR:n ko
mentajaksi jääkärikapteeni Erkki 
Johannes Ra a p p a n a res kapt 
Schroederin siirtyessä Karjalan 
kannakselle. Uuden komentajan 
ote rajavartiostoon oli luja ja soti
laallinen alusta alkaen. Marras
kuussa 1921 antamallaan kirjalli
sella käskyllä hän - tiettävästi en
simmäisenä komentajana - mää
ritteli tarkoin rajavartiosotilaan 
tehtävät. 

Tämän käskyn sisältö kuului ko
konaisuudessaan seuraavasti: 

Rajakomendantin 
käsky 
no 8. 

Rajavartiosotilaiden tehtävät 

Rajavartiosotilaan tehtävänä on 
tarkasti valvoa, että rajan ylikul
kua ja salakuljetusta ei harjoiteta 
ja että tarkasti noudatetaan jo 
ennen annetuita tai. vastaisuudessa 
annettavia määräyksiä. 

Kaikki väärinkäytökset palveluk
sessa sekä sopimattomasta käyttäy
tymisestä johtuvat rikokset tulen 
ankarasti rankaisemaan. 

I Rajan ylikulku 

R a j a n y 1 i k u 1 k u j a t a v a
r a n s a 1 a k u 1 j e t u s o n a n k a
rasti kielletty niin Suo
meen kuin Venäjällekin. 

Rajavartiosotilas ei saa itse kul
kea rajan yli eikä saa sallia sitä 
muidenkaan tekevän. Ainoastaan 
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rajakomendantin antamalla lupato
distuksella varustettu henkilö saa 
kulkea valtakunnan rajan yli. 
Lupatodistus on virallinen jos siinä 
on rajakomendanrtin nimi ja hänen 
leimansa. 

Jos tavataan henkilö, joka aikoo 
ylittää rajan on hänet heti pidätet
tävä ja vietävä viipymättä lähim
pään aliupseerivartioon. Ylikulke
van tavarat on takavarikoitava. 

II Ohjeita partiomatkoilla 
Partiomatkoilla on jokaisen mie

hen otettava tarkka selvyys seu
dusta ja pienemmisrtä teistä, jotka 
kulkevat rajan yli tai sen läheisyy
dessä. Jokaisen miehen on koetet
tava päästä selvyyteen salakuljet
tajista ja rajan yli pyrkivistä seu
raamalla jälkiä ja tiedustelemalla 
seudun asukkailta. On kielletty 
puhumasta sotilaiden tehtävistä, 
R a j a v a r t i o s t o n v a h v u u
d e s ta ja s a 1 a i s i s ta maa
r ä y ks i s t ä. Rajavartiosotilaan on 
tarkasti noudatettava määrättyjä 
patrulliteitä ja annettuja ohjeita 
patrullimatkoilla. Jos mat'kalla pi
dättää jonkun henkilön on tarkas
tettava hänet, riisuttava mahdolli
sista aseista ja varottava, että hän 
ei pääse pidätyksen jälkeen kenen
kään kanssa tekemisiin tai puhei-
siin. 

III ilmoitusten tekeminen 
Jokaisen sotilaan on tehtävä il

moitus patrullima1Jkallaan tekemis
tään havainnoista ja pidätyksistä. 
Nämä ilmoitukset on tehtävä eri
tyiselle paperille ja annettava ali
upseerivartiostonsa päällikölle. 

IV Aseen käyttö 
Asetta saa käyttää: 
1) Jos joku kiellosfa ja varoi

tuksesta huolimatta yrittää päästä 
rajan yli. 
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2) Jos pidätetty yrittää karata 
3) Itsepuolustuksessa 
4) Jos joku henkilö tavataan 

törkeästä rikoksenteosta ja hän 
yrittää päästä pakoon. 

Jos asetta on käytetty on siitä 
heti tehtävä ilmoitus. 

V Järjestystehtävät 
Poliisiviranomaisille on annettava 

apua saatuaan siitä määräyksen 
esimieheltään. Erikoisissa tapauk
sissa, milloin poliisiviranomainen ei 
ehdi virk,a-apua pyytää esimieheltä, 
ei tarvitse esimiehen määräystä 
odottaa, vaan on heti apua pyydet
täessä sitä annettava. Jos huomaa 
laittomuutta harjoitettavan, 01ll siitä 
ilmoitettava viranomaisille ja esi
miehilleen. Asetta kantavalta hen
kilöltä vaaditaan kantolupa nähtä
väksi. Ellei aseenkantolupaa ole, 
on ase tak,avarikoitava ja otettava 
henkilön nimi selville ja tehtävä 
ilmoitus heti esimiehelle. 

VI Valtion omaisuuden hoito 
Jokainen mies on vastuunalainen 

hänelle uskotun valtion omaisuu
den hyvästä hoidosta. Varusteet 
kuten vaatteet ja !kengät ovat 
pidettävät puhtaina ja ehjinä. Pie
nemmät viat on itse korjattava, 
kuten napit neulottava, !kengät kui
vattava ja rasvattava huolellisesti. 
Kengänpohjista ei koskaan saa 
puuttua anturanastoja jne. 

Asunnot on pide,ttävä puhtaina 
ja hyvässä kunnossa sekä järjes
tyksessä. 

Aseita on hoidettava 
hyvin. 

Hukatusta valtion tavarasta vaa
ditaan maksu sen arvon mukaan 
uutena. 

Joensuussa, marraskuun 15 päi
vänä 1921 

Joensuun 
Raj akomendan tin 
leima 

Raappana 
J ääkärikapteen! 

ja 
Rajakomendantti 

Kuten käskystä huomataan, oli
vat ohjeet kaikesta lyhykäisyydes
tään huolimatta selvät, ja niitä 
noudattamalla tehtävistä suoriudut
tiin. 

Vuosi 1922 muodostui Joensuun 
rajavartioston kannalta käänteen
tekeväksi. Vuosien 1921-1922 
vaihteessa olivat olosuhteet rajan 
takana sekavat ns Karjalan kan
sannousun vuoksi. Niinpä ei Joen
suun raijavartiostdkaan välttynyt 
välikohtauksilta. Kun tammikuun 
6. päivänä 1922 karjalaiset jättivät 
Porajärven kylän ja vetäytyivät 
rajan yli Suomen puolelle Megrin 
kylään, m1ssa heidät riisuttiin 
aseista,, hyö!kkäsi venäläinen komp
pania samana pa1vana Megriin. 
Lyhyen tulitaistelun jälkeen vetäy
tyi Megrin vartion miehistö Lius
vaaraan. Ennenkuin Ilomantsista 
lähetetty osasto ehti paikalle, olivat 
venäläiset jo vetäytyneet rajan 
taakse. 

Tämä ja eräät muut rajatapahtu
mat saivat aikaan sen, että edus
kunrta keväällä 1922 myönsi li~ä
määrärahan, minkä turvin mm 
JR:n miesvahvuutta saatiin kohot
taa 200. Aloitettiin ns värväystoi
minta miesvahvuuden lisäämiseksi. 
Vahvuuden kasvaessa perustettiin 
23. 4. 1922 JR:oon 3. komppania 
sijoituspaikkana Onttola, jonne esi
kunta oli siirtynyt huhtikuun alus
sa. JR:n organisaatio pysyi komp
panioitten lukumäärään ja sijoitus
paikkoihin nähden samana loka
kuuhun 1939 saakka. 

Alkuvaikeuksien jälkeen alkoivat 
olosuhteet kehittyä kaikilla aloilla 
entistä parempaan suuntaan. Vär
vättyä miehistöä koulutettiin raja
palvelua varten 3.komppaniassa, 
ennenkuin se siirrettiin rajalle. Ja 

jo vuonna 1923 sai JR toukokuussa 
ottaa jälleen koulutettavakseen va
rusmiehiä. Koulutusmielessä edet
tiin pitkin askelin. Vuosina 1919-
1921 harjoitetun "suljetun" lisäksi 
aloitettiin avomuotojen ja ase-käsit
telyn harjoittelu sekä taistelukou
lutus. Rajavartiostojen aliupseeri
koulu aloitti toimintansa vuonna 
1926 Kajaanissa siirtyen vuonna 
1928 JR:n alaisuuteen. Rajamiesten 
kouluttamista varten perustettiin 
vuonna 1933 Rajavar:tiokoulu Ont
tolaan, josta se vuonna 1937 siirtyi 
2./JR:n uuteen kasanniin Lieksaan. 
Vuodesta 1924 lähtien JR osallistui 
2.D:n ja Karjalan suojeluskunta
piirien järjestämiin sotaharjoituk
siin. Parina vuotena pidettiin yh
teiset sotaharjoitukset Pohjois
Savon Rykmentin kanssa. Muista 
koulutustilaisuuksista mainittakoon 
JR:n vuotuiset kesäleiripäivät, 
jotka pidettiin vuoroin 1./JR:n ja 
2./ JR:n alueella. 

Rajanvartioinnin päätehtävänä 
oli - ja on edelleenkin - luvat
toman rajanylikulun estäminen ja 
ilmisaattaminen sekä salakuljetuk
sen estäminen. Näiden tehtävien 
yhteydessä valvottiin erityisesti 
Pielisjärven alueella 1920-luvulla 
suoritettua rajakauppaa, jota käy
tiin pääasiassa Repolaan johtavan 
tien suunnassa, jolloin tavaroiden 
luovutus ja vastaanoitto sekä tar
kastus tapahtuivat raja-aukolla mo
lempien maiden rajaviranomaisten 
ollessa läsnä. Lisäksi valvottiin ns 
rajauittoja niissä Venäjältä Suo
meen laskevissa joissa, joita pitkin 
Venäjältä ostettu puutavara uite.t
tiin Suomen puolelle. Lukuisten 
rajan läheisyydessä olevien työmai
den tarkastukset ja salakuljettajien 
etsintä kieltolain aikana antoivat 
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runsaasti lisätyötä muun rajapalve
lun ohella. 

Rajapalvelun kannalta oli suuri 
merkitys kesällä 1934 suoritetulla 
rajankäynnillä, jolloin molempien 
maiden edustajista muodostettu 
rajakomissio suoritti rajan ja raja
merkkien ~kistuksen laaitien sa
mana pöytäkirjat rajamevkk.ien 
sijainnista. Vanhan rajan kohdaUa 
olevat kivipYY'kiit vuodellta 1839, 
jotka ovat yhä edeHeen paikoillaan, 
saivat silloin uuden tunnuksen. 

Kun rajavartiolaitos vakinaistet
tiin AsK:n N.o 28/ 22. 1. 32 mukai
sesti, määrättiin Lieksan Sotilaspii
ri Joensuun raj,avartioston komen
taj,an johtoon vuodesta 1932 lähtien. 
Sotilaspiirin alaan kuuluvia kut
suntatehtäviä varten määrättiin 
E/ JR:oon kutsunta~asiainupseeri ja 
-aliupseeri. Kuitenkin vasta syys
kuussa vuonna 1936 suoritettiin 
heidän johdollaan ensimmäisen ker
ran kutsunnat Pielisjärven, Enon 
ja Ilomantsin kunnissa-. Muita soti
laspiirin alaan kuuluvia tehtäviä 
hoitivat E/ JR:n toimistopäälliköt 
oman toimensa ohella. 

Vuosien kuluessa saavutti Joen
suun rajavartiosto hyvän maineen 
ja sai myös runsaasti ystäviä. Nä
kyvänä tuloksena oli oman lipun 
saaminen, jonka vuonna 1936 
toukokuun 16. päivän paraatin yh
teydessä silloinen Tasavallan Presi
dentti P E Svinhufvud luovutti 
Helsingissä JR:n komentajalle. 

Vuoteen 1939 tultaessa oli Joen
suun rajavartiosto saavuttanut va
kiintuneet olosuhteet. Sillä oli hy
vin koulutettu kantahenkilöstö ja 
kantamiehistö. Majoitusolosuhteet 
oli saatettu lähes tyydyttäväksi 
aina kenttävartioita myöten. Sen 
aikuisia olosuhteita varten oli saatu 
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rakennetuksi riittävän hyvä viesti
verkosto. 

Ja ennenkafäkea rajavartiostossa 
vallitsi isänmaallinen ja hyvän pal
velustahdon läpitunkema rajamies
henki, jonka aikaansaamisessa oli 
suuri osuus sillorsella JR:n komen
tajalla evl E J Raappanalla. 

TALVISOTA 
1939-1940 

Maailman poliittisen tilanteen ki
ristyessä ja Saksan hyökätessä 
Puolaan syyskuun alussa vuonna 
1939 alkoi Suomessa puolueetto
muuden ;turvaamista koskevien 
suunnitelmien toteuttaminen. Niin
pä JR:oon saapui 17. 9. ylimääräi
siin harjoituksiin 79 reserviläistä, 
jotka sijoitettiin täydennykseksi 
rajakomppanioihin. Kun sitten 
lokakuun 7. päivänä tuli määräys 
suojajoukkojen lii!kekannallepanos
ta, perustettiin Ilomantsissa ErP 11 
komentajana maj V Nikos'kelainen, 
Lieksan Harjoituskeskuksessa pe
rustettiin Pohjois~Karjalan Ryhmä 
(P-KR), jonka komentajaksi mää
rättiin JR:n komentaja evl E J 
Raappana. P-KR:ään kuuluivat 
ErP, ErP 13 ja I TP / P-KR. 

V,ahvennetut kenttävartiot suo
rittivat rajanvartiointia entiseen ta
paan partioiden ja tähystäen. Niin
pä sitten huolimatta siitä, ettei mi
tään virallista sodanjulistusta oltu 
kuultu, osasivat raj,an pinnassa ole
vat vartiomiehet suorittaa oikeat 
toimenpiteet, kun sota alkoi. Häly
tys annettiin nopeasti vartioille, 
joista viesti annettiin puhelimitse 
nopeasti eteenpäin. Perustettuihin 
pataljooniin liitetyt rajakomppaniat 
aloittivat viivytystaistelun jouk
kueittain ja puolijoukkueittain. 

Ilomantsin suunnalla joutui ErP 
11 käymään erittäin raskaita tor
juntataisteluj a aina 10. 12. saakka, 
jolloin Ilomantsin suunnalle perus
tetun Os A:n toiset joukko-osastot 
ottivat siltä rintamavastuun Kallio
niemen - Nuorajärven - Oinassal
men tasalla. Os A:lle alistettuna 
ErP 11 osallistui Oinassalmen
Möhkön suunnan taisteluihin sekä 
suoritti kaukopartiointia ja sissitoi
mintaa hyökkääjän selusta-ailueilla. 

Pielisjärven alueella taistelivat 
ErP 12 ja 13 pysäyttäen venäläis
ten etenemisen Hatunkylän-lnarin 
tien suunnassa 6-7. 12. Viisikko
järven tasalle ja Nurmijärven
Repolan tien suunnassa 4-5. 
12. Jongunjoen - Puuruunjoen -
Puuruunjärven tasalle. Venäläiset 
yrittivät murtaa viimeksi mainitun 
puolustusaseman suuntaamalla yh
den tiedustelupataljoonan Kuhmon 
suunnasta Nurmijärvelle. 16-17. 
12. tämä pataljoona tuhottiin n 10 
km Nurmijärveltä Kuhmon suun
taan Savijärven eteläpuoleisella 
alueella. Tähän tuhoamistaisteluwi 
keskitettiin Nurmijärven alueelta 
ErP 13 sekä Kuhmon suunnasta 
yksi pataljoona. Joulukuun a.i'kana 
suorittivat ErP 13:n eri yksiköt 
erillisiä hyökkäyksiä sekä Inarin 
että Repolan teitten suunnissa ve
näläisten sivustoilla ja selustan 
kohteita vastaan. Samanaikaisesti 
ErP 12 torjui puolustusasemissaan 
Puuruunlinjalla useita venäläisten 
suorittamia hyökkäyksiä. Kun ve
näläiset eivät kyenneet murtam,aa:n 
puolustusasemiamme Puuruunlin
jaUa ja Viisikkojärvellä 'ja kun 
Kuhmosta suunnattu apujoukko oli 
tuhoutunut sekä kun selusta
alueella suoritetut hyökkäykset 
aiheuttivat suurta hämminkiä, ir-

Rajakoirakaan ei vapaa-aikanaan 
"vedä lo~aa", vaan senkin on 
huolehdittava taidoistaan koulutta
jansa opastuksella. Tässä Ansa ylit
tää tyylipuhtaasti korkean ~teen. 

tautuivat venäläiset molempien em 
teitten suunnissa ja vetäytyivät 
rajan taakse joulukuwi lopussa. 
ErP 13 ja I TP ottivat rintamavas
tuun Pielisjärven alueella. 

Kun sotatoimet Pielisjärvellä oli 
saatu onnelliseen ratkaisuun, alet
tiin P-KR:sta siirtää joukkoja 
Kuhmon suunnan rat!kaisutaistelui
hin. Niinpä ErP 12 siirrettiin 
26./29. 1. 40 Kuhmon alueelle ja 
liitettiin Pr Wuokkoon. 7. 3. siir
rettiin ErP 13:sta 2 komppaniaa 
Kuhmoon. 

Sodan loppupuolella ei Pielisjär
ven alueella käyty varsinaisesti 
kiivaampia taisteluja. Sen sijaan 
suorittivat suomalaiset taisteluosas
tot lukuisia tiedustelu- ja tuhoamis
retkiä venäläisten sivustoille ja 
·selusta-alueille. 
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VÄLIRAUHAN 
AIKA 
1940-1941 

Rauhan solmiminen 13. 3. 1940 
toi rajanvartiointiin uusia tehtä
viä. Olihan kaakkoisraja kokonaan 
uutta Ilomantsin Virmajärvestä al
kaen aina Suomenlahteen saakka. 
Kenttäarmeijaa ei ryhdytty välit
tömästi kotiuttamaan ja oli näin 
ollen luonnollista, että sen joukot 
huolehtivat ra:janvartioinnista. Kun 
sitten toukokuussa alkoi joukkojen 
kotiuttaminen, ryhdyttiin saman
aikaisesti toimenpiteisiin rajanvar
tiointivastuun siirtämiseksi raja
vartiostoille. 

Rajavartiosto 4 (R 4), joka pe
rustettiin entisen Joensuun raja
vartioston tilalle, sa:i vartioitavak
seen rajaosuuden Kuhmon ja Pie
lisjärven pitäjien rajalta etelään 
Virmajärvelle saakka vanhaa rajaa 
ja siitä edelleen uutta rajaa aina 
Tohmajärven ja Kiteen pitäjien 
väliraj alle. V astuu raj arnvartioin
nista siirtyi R 4:lle 1. 6. 1940. 

Rajavartiosto 4:n esikunta sijoi
tettiin Onttolaan entiseen JR:n esi
kunnan sijoituspaikkaan. Raja
komppaniat perustettiin seuraa
vasti: 
- 1./R 4 uutena yksikikönä Tohma

Jarven, Värtsilän ja osittain 
Tuupovaaran pitäjien alueille 

- 2./R 4 Ilomantsin ja Tuupovaa-
ran pitäjien ,alueelle ja 

- 3./R 4 Pielisjärven pitäjän 
alueelle. 

Vartioiden lukumäärä oli 1./R 
4:ssä 10, 2./R 4:ssa 11 ja 3./R 
4:ssa 7. 

Raja:nvartioinnin järjestely uudel
la rajalla oli aluksi erittäin vaikeaa. 
Tähän oli syynä sekin, että rajan-
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käynti oli suorittamatta. Siihen 
saakka kunnes raja-aukko oli 
avattu uudella rajalla, oli partioille 
annettu ohjeeksi, että niiden oli 
liikuttava riittävän kaukana rajas
ta. Rajan epäselvästä 'kulusta joh
tuneet erehdykset saatiin poiste
tuksi, kun kesällä 1940 Suomen ja 
SNTL:n yhteiset raja'komiteat suo
rittivat uuden rajan mittauksen ja 
rajamerkkien paikoilleen asettami
sen. R 4:n alueella tämä tapahtui 
toisella alalohkolla rajamerkistä 
Il/128 rajamerkkiin Il/145, 18. 7.-
25. 7. ja kolmannella alalohkolla 
rajamerkkien IIl/1- III/277/577 
välillä ajalla 28. 5.-5. 8. 

Sodan jälkeinen levoton aika, 
rajan siirtyminen uusille alueille 
paikoin tiheän asutuksen tuntu
maan, uusien rajan asukkaiden tot
tumattomuus muuttuneisiin olosuh
teisiin ja heidän suhtautumisensa 
rajan koskemattomuuden tärkey
teen pakottivat rajan vartijat en
tistäkin tiiviimpään vartiopalveluk
seen. Kiinteiden vartiopaikkojen 
jatkuva miehitys ja läpi vuorokau
den tapahtunut partiointi veivät 
ajan tarkkaan, eikä rajakomppa
niain hieman toiselle sadalle nous
sut vahvuus suonut liikoja lepotau
koja tiiviin rajapalvelun lomassa. 

Vartioitten sijoittaminen oli mel
ko pulmallinen tehtävä, kun majoi
tuspaikkoja ei ollut niinkään hel
posti saatavissa ja varsinkin kun 
vanhalla rajalla olleet vartioraken
nukset kolmea rakennusta lukuun
ottamatta olivat tuhoutuneet käy
dyn sodan aikana. Vartiot joudut
tiin majoittamaan siviilitiloihin ja 
aluksi osittain pahvitelttoihin. Ra
kennustoiminta aloitettiin heti, 
kun saatiin määrärahoja. 

Rajanvartiointiin liittyvän yh-

teystarpeen aikaansaaminen aiheut
ti runsaasti ,työtä. Ennen sotaa ra
keil!Iletut johdinyhteydet olivait mil
tei tyystin hävitetty. Korjaamalla 
vialliset avojohdinyhteydet, raken
tamalla välttämätön määrä kenttä
kaapeliyhteyksiä ja käyttämällä 
pll:n sekä paikallisten puhelinyh
distysten johdinyhteyksiä saatiin 
kaikissa yksiköissä puhelinyhteys 
jokaiseen v,artioon. 

Vaikkakin sodan jälkeen rauhan
sopimuksen ankarat ehdot olivat 
raskaana taakkana painamassa 
kaikkien mieltä, osattiin kohtaloon 
tyytyen ryhtyä rakentamaan uutta 
menetetyn tilalle. Puutetta ei ollut 
sanottavasti muusta kuin hyvistä 
majoitustiloista, mutta henkilöstö 
ymmärsi nämä vaikeudet. Värvät
tyä miehistöä oli riittävästi, sillä 
useat siirtoväkeen kuuluvat, var
sinkin poikamiehet, kotiseutunsa 
menettäneinä hakeutuivat mielel
lään rajavartioston palvelukseen. 
Uuttera työ alkoi tuottaa tuloksia. 
V oida,ankin sarnoa, että kevääs~n 
1941 mennessä oli rajanvartioinnis
sa luotu sellainen perusta, jolle 
vartioinnin pysyvä rakentaminen 
olisi ollut vain ajan kysymys. 

JATKOSODAN 
1941-1944 
AIKA 

Yleisen tilanteen alkaessa touko
kesäkuun vaihteessa 1941 enteillä 
uusien selkkauksien mahdollisuuk
sia siirrettiin R 4:ssa saatujen käs
kyjen mukaisesti henlkilöstöä ker
tausharjoituksiin kussakin raja
komppaniassa jo 2. 6. alkaen ja 
samalla kutsuttiin osa rajakomppa
nioitten reserviin kuuluvista ase-

velvollisista ylimääräisiin harjoi
tuksiin 4. 6. alkaen. Reserviläisiä 
kutsuttiin lisää palvelukseen 8. 6. 
alkaen se määrä, joka tarvittiin 
käskettyjen yksiköiden perustami
seen. Niinpä sitten 10.-11. 6. pe
rustettiin seuraavat yksiköt: 
- 14.RajaJK · Tohmajärven Neno

senlrunrnen maastossa 
- 44.RajaJK Tuupovaaran Kattila

ahossa 
- 24.RajaJK Ilomantsin Tervaruu

killa ja 
- 34.RajaJK Pielisjärven Nurmi

järvellä 
Perustamisen päätyttyä siirrettiin 

komppanioiden pääosat rajalle var
tioportaaseen, jossa tehostettu par
tiointi ja tähystyspalvelu jatkuivat 
aina hyökkäysvaiheen alkuun saak
ka. Samalla toiimittiirn oppaina niillä 
alueilla, missä rajan läheisyyteen 
siirretyt joukko-osastot suorittivat 
annettuja tiedustelutehtäviä. Sodan 
alkaessa liitettiin rajajääkärikomp
paniat kenttäarmeijaan eri yhty
mille alistettuina. 

14.RajaJK alistettiin VII AKE:lle. 
Värtsilän valtauksen jälkeen osal
listui komppania sotatoimiin Mat
kaselässä, Otrakkalassa. Hely Iässä 
ja Sortavalassa. Sortavalasta 14. 
RajaJK marssi Niiniselkään, mistä 
käsin se 7 .D:lle alistettuna lähetti 
sissiosaston venäläisten selustaan. 
Osasto kävi tuolloin Latvan ase
malla ja Tarsepolissa. Hyökkäys
vaiheen jatkuessa 14.RajaJK:n tie 
kulki Pyhäjärven, Lohijärven, 
Soksun ja Soutjärven kautta Syvä
rin eteläpuolelle Baraanin ja Goran 
kyliin. Lokakuun loppupuolella 
osallistui komppania vielä motti
taisteluihin Oreshenskojan kohdal
la, minkä jälkeen se joutui 7.D:n 
reserviksi. 
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44.RajaJK:sta ja sille alistetuis
ta kahdesta rajajääkärijoukkueesta 
muodostebtiin KevOs/ VI AK (Osas
to R), jonka komentajaksi määrät
tiin maj Riitesuo. Hyä~käyksen 
alettua eteni Os R Korpiselän, 
Tolvajärven, Muuannon, Leppäsyr
jän, Lemetin ja Käsnäselän kautta 
Kolatselän alueelle. Hyrsylän järvi
alueen valtauksen jälkeen Os R 
siirtyi Varloihin, mistä se eteni rei
tillä Niiniselkä-Torasjärvi-N ovin
ki - Aunus - Vaaseni osallistuen 
Syvärin aseman valtaukseen. Tääl
tä jatkui Os R:n eteneminen 
Nishin, J akovlevska(ian ja Pavlov
skajan kylien kautta Pidmajärven 
-Vaatsjärven kannakselle. Mänty
sovan kylän valtauksen jälkeen os 
R osallistui Podporozen ja Bulaje
van valtaukseen. Jandebanjoelta 
heitettiin osasto 7.D:lle alistettuna 
Oreshenskojan taisteluihin. Näiden 
taistelujen jälkeen Os R siirrettiin 
lepoon Podporozen alueelle. 

Oreshemkoj·an tadsteluden jälkeen 
täydennettiin 14. ja 44.RajaJK. 
Joulukuun alkupäivinä siirrettiin 
Karjalan kann~kselta 53.RajaJK 
Syvärille. Näistä kolmesta yksi
köstä perustettiin 4. 12. 41 RajaJP 
4, joka sitten heti joulukuun puo
lenvälin jälkeen 7.D:lle alistettuna 
osallistui Goran :kylän taisteluihin. 
Asemasotavaiheen aikana osallistui 
RajaJP 4 keväällä 1942 Shemens
·kin-Pertajärven alueen tuhoamis
taisteluihin, minkä jälkeen se 
11.D:lle alistettuna oli rintamavas
tuussa Julksovan alueella vetäyty
misvaiheen alkuun saakka. Vetäy
tymisen suoritti RajaJP 4 kesällä 
1944 pääosin Tarsepolin-Kaska
nan-Vieljärven :kautta Orusjär
velle. Täältä pataljoona suunnat
tiin taisteluihin Tulemajoen länsi-
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rannalle Koveron tien suunnassa 
ja Kauniskankaalle sekä Uuksun
joki-linjalle. Osallistuttuaan 7. D:lle 
alistettuna taistelui1hin Loimolan
järven-Suovanjärven alueilla lii
tettiin Raj.aJP 4 17. 7. 1944 Raja
Pr:iin, jonka mukana se osallistui 
taisteluihin aselevon solmiamiseen 
saakika Huosiuskankaan - Tavas-
·kaisenjärven Korojärven 
Hiisjärven - Vegarusjärven -
Pumujärven Varislammen 
alueella. 

24.RajaJK alistettiin sotatoimien 
alkaessa Ryhmä Oinoselle. Komp
pania osallistui alkuvaiheessa Lou
hivaaran ja Kuolismaan valtauk
siin. Elokuun lopulla v 1941 alis
tettiin 24. Raja.JK Megrijärvellä 
Prikaati Kuussaarelle. Hingervaa
ran kautta komppania eteni 
Nunnasjärvelle ja edelleen Pora
järvelle. Siellä komppania alistet
tiin 8.D:lle ja osallistui sittemmin 
Paateneen alueen puhdistukseen. 
Tämän jälkeen 24. RajaJK mää
rättiin varmistustehtäviin Seesjär
ven luoteispään tasalle. 

Maaselän kannaksella suoritetus
sa joukkojen uudelleenjärjesteJyn 
yhteydessä perustettiin RajaJP 5, 
johon 24. RajaJK liitettiin 1. 3. 
1942. RajaJP5 otti rintamavastuun 
Seesjärven lohkolla, jonka leveys 
oli noin 70 km. Harvassa puolustus
ryhmityksessä olevien komppanioit
ten tukikohdat olivat :kaukana toi
sistaan. Tästä oli seurauksena, että 
venäläiset tuhosivat eräitä tukikoh
tia ja työntyivät puolustajan selus
taan. Kesällä 1942 operoi venäl 
l.SissiPr V oijärven - Tumbajärven 
länsipuolisilla alueilla murtaudut
tuaan RajaJP 5:n harwm puolustus
aseman läpi Ontajärven - Jolmas
järven kannaksella. Kuukauden 

ajan kes1täneissä taisteluissa tämä 
venäläinen prikaati lyötiin hajalle 
j,a tuhottiin pääosin. Vuoden 1943 
aikana joutuivat RajaJP 5:n tuki
kohdat useiden hyökkäysten koh
teiksi, jolloin eräät menetetyt tuki
kohdat vallattiin takaisin vasta
hyökkäyksin. Vetäytymisvaföeen 
alkaessa v 1944 kesäkuun lopulla 
Maaselän kannaksella siirtyi Raja
JP 5 Selkin kylän kautta Kuma
rinojoelle ja sieltä Jänkäjärven 
kautta Va1asmon alueelle, missä 
pataljoona kävi kovia taisteluita. 
Nurmasjärven alueella käytyjen 
taistelujen aikan,a sai RajaJP 5 16. 
7. käskyn irtaantumisesta ja siir
tymisestä Muuannon alueelle liitet
täväksi RajaPR:iin. Siirtymisensä 
aikana joutui RajaJP 5 pari kertaa 
hyökkäämällä aukaisemaan siirty
mistiensä, ·ennenkuin se lopullisesti 
pääsi aloittamaan siirtymisensä 
Muuantoon. RajaPr:n mukana 
RajaJP 5 osallistui taisteluihin 
Korojärven - Hiisjärven alueilla 
aselevon solmiamiseen saakka. 

34.RajaJK alistettiin 14.D:lle ja 
hyökkäyksen alettua koottiin 
komppania Ruunaan maastoon, 
josta se eteni Lusmankylään ja 
sieltä Repolan - Roukkolan -
Miinoan kautta Luvajärvelle. Luva
järvellä muodostettiin 34.Raja
JK:sta ja vahv 15.RajaJK:sta Osas
to Seitamo. Kiimasjärven, Tsolman 
ja Kuollunkijärven kautta osasto 
eteni Ontrosenvaaraan, jossa osasto 
sai vahvennuksia ja nimi muuttui 
RajaJP Seitamoksi. 

14.D:n muiden joukkojen muka
na tämä pataljoona osallistui Ruka
järven valtaukseen johtaneisiin 
taisteluihin ja hyökkäysvaiheen 
päätyttyä oli pataljoona varmistus-

Kuvamme rajamiehen arkipäivästä, 
Ruunan vartion p;äällikkö Väinö 
Tähkänen selostaa mjajääkäri Ossi 
Huoviselle ja Olavi Ukonmaan
aholle näiden senpäiväistä tehtävää 

kartan ääressä. 

tehtävässä Ontarjärven - Ontajoen 
tasalla. 

Päämajan 17. 10. 1941 antamalla 
·käskyllä suoritettiin 14. D:n uudes
tijärjestely. Tämä käsky sisälsi mm 
määräyksen RajaJP 6:n muodosta
misesta ja nuorentamisesta Run
kona oli käytettävä jo olemassa 
olevaa RajaJP Seitamoa. 5. 11. 
1941 mennessä oli Raja.IP 6:n 
uudestijärjestely suoritettu lop
puun. Pataljoona osallistui Ruka
järven suunnan taisteluihin useam
malla lohkolla aselevon solmiami
seen saakka. Huomattavin tapahtu
ma RajaJP 6:n osalta oli talvella 
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1942 Muurmannin radalla suori
tettu hyökkäys, jolloin se Osasto 
M:lle alistettuna suoritti V ojatsun 
asema-alueen valtaamisen tuhoten 
siellä olevat varastot ja laitteet. 

RajaPr:n mukana osallistuivat 
Ra:jaJP 4 ja 5 Lapin sotarekeen. 
Junakuljetusten päätyttyä marssi
vat pataljoonat ensin Hyrynsalmen 
ja Puolangan kautta Taivalkoskelle. 
6. 10. jatkettiin marssimista ilman 
taistelukalustoa Taivalkoskelta Po
siolle, sekä edelleen Pekkalaan ja 
Luusuan kautta Kemijärvelle, min
ne saavuttiin 17. 10. RajaJP 5 
marssi Kemijärveltä vielä Pelko
senniemelle. 29. 10. alkoi vanhem
pien ikäluokkien kotiuttaminen 
sekä mm RajaJP 4:n ja RajaJP 5:n 
kantahenkilöstöä alettiin siirtää ete
lään rajarvartiointitehtäviä varten 
muodostettaviin rajavartiostoihin. 

SOTIEN 
J.itLKEINEN 
AIKA 

Välirauhan solmimisen jälkeen 
19. 9. 1944 siirrettiin kenttäarmei
jan joukot Karjalassa vuoden 1940 
r>ajan taakse. Rajanvartiointi aloi
tettiin näillä joukoHia. Pohjois
Karjalan alueella järj·estettiin ra
janvartiointi siten, että RajaJP 6 
rtoimi Pielisjärven pitäjän alueella, 
RajaJP 3 Ilomantsin, Tuupovaaran, 
Värtsilän ja Tohmajärven pitäjien 
alueilla sekä RajaJP 2 Kiteen pitä
jän alueella. Kun rauhansopimuk
sen ehdot vaativat joukkojen ko
tiuttamista antoi päämaja 19. 11. 
1944 käskyn, jossa määrättiin 
rajanvartiointi vastuu luovutetta
vaksi rajavartiolaitokselle 1. 12. 
1944 mennessä. 
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Rajavartiostojen esikunta maa
räsi 15. 11. 1944 antamallaan käs
kyllä perustettavaksi Pohjois-Kar
jalan alueen itärajalle Rajavartiosto 
3:n, jonka tehtävänä oli Rajajääkä
rirykmentti 1:lle alistettuna suorit
taa rajanvartiointia Oulun ja Kuo
pionläänien rajan-Pyhäjärven vä
lisellä rajaosuudella. R 3 otti rajan
vartiointivastuun II AK:lta 26. 11. 
1944 mennessä. 

Rajavartioston ryhmitys tuli seu
raavanlaiseksi 

- E/R 3 Onttolassa 
- 1./R 3 Kiteen, Tohmajärven, 

Värtsilän ja Tuupovaaran pitä
jien alueella, 21 vartiota 

- 2./R 3 Tuupovaat":an ja ILomant
sin pitäjien alueella, 12 var
tiota ja 

- 3./R 3 Pielisjärven pitäjän 
alueella, 10 vartiota 

Ensimmäinen rauhan vuosi toi 
paljon muutdksia mukanaan. Oli 
päästävä irti monessa suhteessa 
alkeellisista olosuhteista. Vartiopor
ras oli lii,an suuri ja monilukuinen. 
Niinpä sitten vuoden 1945 aikana, 
jolloin Rajavartiosto 3:n nimitys 
muutettiin 24. 6. Rajavantiosto 
2:ksi, lakkautettiin kaikkiaan 19 
vartiota. Vartioitten lukumäärä 
muuttui tuolloin lähes sen suurui
seksi, kuin mitä se on täilläkin het
kellä. Vuonna 1946 muutettiin 
Rajavartiosto 2:n nimitys Raja
jääkäripataljoona 2:ksi. Kun sitten 
vuonna 1947 suoritetussa raja
vartiolaitoksen uudelleen järjeste
lyssä lakkautettiin Rajajääkäriryk
mentti 1, muuttui Rajajääkäripatal
joona 2· suoraan Rajavartiostojen 
esikunnan alaiseksi Pohjois-Karja
lan rajavartiostoksi (P-KR). Raja
komppanioiden lukumäärä on py-

synyt samana sodan päättymisestä 
lähtien. E/P-KR:n sijoituspaikalle 
Onttolaan perustettiin v 1953 orgi
saatioon lisätty esikuntakomppania, 
johon sijoitettiin varsinaiseen esi
k untaan kuulumaton toimi,tushen
kilöstö sekä varusmiesten koulu
tusta varten koulutusjoukkueet. 
Vuonna 1958 lakkautettiin esikun
takomppania. Sen tilalle perustet
tiin 4./ P-KR eli jääkärikomppania 
ja esikunnan alainen esi:kunta
joukkue. 

Ennenkuin rajanvartiointi sodan 
jälkeisinä vuosina pystyi muodos
tumaan sellaiseksi, mitä se nyit on, 
oli voitettava monenlaisia vai
keuksia. Sotatoimien uhkaava ke
hitys sodan loppuvaiheessa oli pa
kottanut ryhtymään laajoihin va
rustelutöihin raja--alueella mm run
saiden miinoittamisien muodossa. 
Näiden purkaminen ja raivaaminen 
kesti toista vuotta. Raiaseudun 
väestö alkoi sodan jälkeen vähitel
len palata entisille asuinsijoilleen. 
Siirtoväki etsi itselleen paikkaa 
uuden elämän aloittamiselle. Rajan 
pintaan jäi runsaasti ylimääräistä 
väestöä. Sen vuoksi, ettei mitään 
sekaannuksia paas1s1 syntymään 
rajanaapurin kanssa siviiliväestön 
taholta, määräsi valtiovalta raja
kuntien ,alueelle 3 km:n levyisen 
rajavyöhyklkeen ja pysytti edelleen 
voimassa matkustuskiellon raja
seudun pitäjiin. Rajamiesten teh
tävänä oli valvoa, että määräyksiä 
näillä ,aJlueilla noudaitettiin. Råikko
m uksia tapahtui alkuaikoina hyvin 
runsaasti. Niinpä esim vuonna 1945 
suoritettiin 174:n henkilön osalta 
kiinniotto puutteellisten iliikkumis
lupien vuoksi. Samana vuonna jou
duttiin vähintään kerran kuukau
dessa selvittämään venäläisten raja-
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viranomaisten kanssa luvattomia 
raj anylitystapauksia. 

Toukokuun 17 päivänä vuonna 
1947 annettuun rajavyöhykelain ja 
-asetuksen määräysten noudattami
sen valvonta ovat muodostaneet ja 
muodostavat edelleenkin rajamies
ten päätehtävät rajanvartiointi
työssä. 

Elämä rauhoittui vähitellen raja
seudulla, hankaukset vähenivät ja 
niinpä rajavartioston toiminta on 
saavuttanut vakiintuneet, oleviin 
oloihin sovelletut toimintamuodot. 
Rajaseudun asukkaiden toimintaa 
on pyritty kaikin tavoin helpotta
maan. Niinpä esim vuonna 1947 
annetulla asetuksella määrättyä 
rajavyöhykettä on Pohjois-Karjalan 
kaa!kkoisella r>ajalla useaan ottee
seen kavelllllettu. 

Heti sodan päätyttyä alkoi viral
linen yhteistoiminta, SNTL:n raja
viranomaisten kanssa. Tiettyä kan
keutta ja mahdollisimman paljon 
muodollisuutta oli yhteistyössä al
kuvuosina. Vuosien kuluessa on 
työskentelyssä kuitenkin päästy 
varsin luontevaan ja jossain mää
rin joustavaankin asioiden hoita
mistapaan. Suhteiden normaalisoi
tumista kuvastaa se, että rajata
pahtumia on ollut varsin vähän ja 
että suurimman työmäärän var
sinaisen rajanvar:tioinnin ohella an
taa kauppasopimuksiin perustuvien 
puutavaranuittojen ja !kuljetusten 
valvonta rajalla. Tämän ·lisäksi on 
vuodesta 1948 alkaen suoritettu ns 
rajauittoja, jolloin Suomen puo
lella hakattu puutavara uitetaan 
SNTL:n alueen kautta takaisin 
omalle puolelle. 

Rautatieliikenne Suomesta Neu
vostoliittoon Värtsilän aseman 
kautta alkoi heinäkuussa 1945. 
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Junat, jotka kuljettivat paaas1assa 
sotakorvaus- ja ns palautustavaraa, 
tarkastettiin ,huolellisesti ennen 
xiajanylitystä Niiralan asemalla. 
Samat tarkastustoimenpiteet ovat 
yhä edelleen voimassa sekä Neu
vostoliittoon että Suomeen tapahtu
vien junakuljetusten osalta. 

Kesällä 1946 suoritettiin tehdyn 
sopimurksen perusteella raja-aukon 
raivaus P-KR:n alueeNa. Raivaus
työn päätyttyä suoritettiin SNTL:n 
rajaviranomaisten kanssa katsel
mus, minkä perusteella voitiin 
puuttuvien rajamerkkien tilalle 
asettaa uudet ja korjata vielä 
käyttökelpoisina olleet. Suomen 
Tasavallan ja SNTL:n hallitusten 
kesken rajaselkkausten ta-

Rj:t Pertti Hongisto ja Osmo Mar
,tiskainen 2. Jromppanian viimeisen 
osuuden viestinviejät, varmistivat 

komppanialleen toisen tilan. 
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pahtumain selvittämisjärjestyksesfä 
vuonna 1948 tehdyn ja vuonna 1960 
uusitun sopimuksen mukaisesti toi
mii P-KR:n komentaja Suomen 
Tasavallan Pohjois-Karjalan alueen 
rajavaltuutettuna. Rajauittoja kos
kevissa asioissa toimii P-KR:n ko
mentaja valtioneuvoston maaraa
mänä Itä-Suomen alueen lauttaus
valtuutettuna. Tässä omin!aisuudes
sa hän johtaa suomalaisten puo
lesta neuvotteluja, joita käydään 
SNTL:n raja- ja uittoviranomais
ten kanssa. Rajauittoja on suori
tettu joka uittokautena vuodes.ta 
1948 lähtien. 

Rajavartiopalveluksen menesty k
sellinen suorittaminen riippuu huo
mattavasti pafvelukse.ssa olevan 
henkilöstön koulutustasosta. V aik
ka rajavartioston toiminta on työn 
täyteistä, kootaan henkilöstö aika 
ajoittain yhteisiin koulutustilai
suuksiin ja sotaharjoituksiin. Raja
palveluksen monipuolisen harjoit
telun rinnalla on ylläpidetty myös
kin sotilaallisia tietoja ja taitoja. 
Varusmiesten koulutus on keski
tetty kokonaisuudessaan jääkäri
komppaniassa suoritettavaiksi. Va
rusmiesten ja osittain myöskin 
kantahenkilökunnan koulutuksen 
kohokohtina ovat olleet yhteiset 
varuskuntaharjoitukset KarJP:n, 
PohSavPr:n ja Pohjois-Karjalan 
Patteriston kanssa. 

Sodan jälkeen olivat majoitus
olosuhteet puutteelliset, mikä joh
tui siitä, että välirauhan aikana ei 
sanottavasti ehditty rakentamaan 
silloin tarpeellisi,a majoitustiloja ja 
että majoitustilojen saanti vuokraa
malla oli kiven takana. Niinpä 
olikin rakennustyöt saatava käyn
tiin mahdollisimman pian. Vuosien 
kuluessa on mkennusohjelma saatu 

vähitellen toteutetuksi. Kun nyt 
vuonna 1963 on suunnitelmien mu
kainen viimeinen vartiorakennus 
saatu valmiiksi, on todettava, että 
esikunnan ja rajakomppanioitten 
eri sijoituspaikoille on sodan päät
tymisen jälkeen rakennettu yh
teensä 45 asuin-, kasarmi-, esi
kunta- ja vartio- sekä varastora
kennusta sekä peruskorjattu enti
siä asuin- ja kasarmirakennuksia 
yhteensä 9. Rajanvartioinnin edel
lyttämän viestiverkoston luominen 
on sodan jälkeisinä vuosina ollut 
myös merkittävä työsaavutus. 

Miespolvet ovat vaihtuneet -
tehtävä on pysynyt entisenä. Isän
maamme itäisimmän läänin itära
jalla vartioi suomalainen rajamies 
valtakunnan rajan koskematto
muutta niinkuin on. sitä tehnyt jo 
vuosikymmenet. Rakentaen sille 
isänmaata rakastavalle uhrautu
vaisuuden ja uskollisuuden pohjal
le, minkä vanhat ra1amiehet ovat 
perustaneet, tämän. päivän rajamies 
katsoo tulevaisuuteen luottavaisena 
vastuunsa ja velvollisuutensa tun
tien. 

Pohjois-Karjalan Rajavartioston 
ja sen edeltäjien komentajat 

Joensuun Rajavartiosto 
Res kapt I E Schroeder 1919-1921 
Jääk evl E J Raappana 1921-1939 

Rajavartiosto 4 
Maj V Nikoskelainen 1940-1941 

Rajavartiosto 3, Raj,avariiosto 2, 
Rajajääkäripataljoona 2 
Maj Y E Saarelainen 1944-1945 
Evl V Kivikko 1945--1946 
Maj O KorhOil!en vs:na 1947 

Pohjois-Karjalan rajavartiO\Sto 
Evl A Seitamo 1947-1961 
Evl O A Kaakinen 1961-

Vartiorakennus v 1963. 

Oy KALLION AUTO Ab 

Varaosa- ja tarvikemyymälä, 

autotallit 

Helsinginkatu 1 

Puh. vaihde 70 850 

AUTOHUOL TOASEMA 

(UNION· 3) 

Vaasankatu 2, puh. 76 00 07 
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KAUPPAPUUTARHA 

VAKKURI 
HYVINKÄÄ 
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Majuri U J u h a 

KAINUUN 
RAJAVARTIOSTON 
VAIHEET 

AIKA 
ENNEN 
TALVISOTAA 

Itsenäistyneen Suomen rajojen 
vartiointi oli kevää,llä 1918 eri 
retkikuntien ja paikallisten suoje
luskuntien järjestämän vaTtioinnin 
varassa. Tällaisena rajan vartiointi 
oli elokuuhun 1918, jolloin vakinai
nen sotaväki otti sen hoitaakseen. 
1. 9. 1918 alkaen otti vastuun rajan 
vartioinnista Kainuussa Suomen 
armeijan ylipäällikön alaisen Lapin 
Ryhmän I Pataljoona. 

Valtioneuvoston 21. 3. 1919 hy
väksyttyä sotaministerfön asiaa 
k oskevan esityksen tuli raJOJen 
vartiointi 1. 4. alkaen sisäasiainmi
nisteriön alaisuuteen. Tästä joh
tuen sai Lapin Ryhmän I Pataljoo
na ylipäällikön esikuntapäällikön 
päiväkäskyllä N:o 25 huhtikuun 2. 
päivältä 1919 hajoitusmääräyksen 
ja uusi Kainuun radaivartiosto pe
rustamiskäskyn. Rajan vartiointi 
siirtyi nyt uudelle rajavartiostolle 
sitä mukaa kuin miehiä saatiin 
siihen pailcattua, 'koulutettua ja siir
rettyä rajalle. Perustetun rajavar
tioston komentajaksi ja Kair;.•.iun 
piirin rajakomendantiksi määrättiin 
jääkärikapteeni Tauno Ilmoniemi. 

Kainuun rajavartioston esikunta 
sijoitettiin Kajaaniin. Rajavartios-

toon tuli kuulumaan kolme kompa
niaa, jotka nimettiin siojituspaik
kojensa mukaan 
- Kajaani/Kainuu, 
- Kuhmo/ Kainuu ja 
- Suomussalmi/Kainuu. 

Koko rajavartioston vahvuus oli 
toukokuussa 1919 6 upseeria, 11 
aliupseeria, 578 varusmiestä, 13 
värvättyä aliupseeria ja 78 värvät
tyä miestä. 

Rajavartio- ja huoltoasioissa raja
vartiosto oli Oulun Läänin Maa
herran alainen. Rajavartioston ko
mentajalla oli oikeus suorittaa raja
vartioston yleiset järjestelyt ikuten 
jaon komppanioihin, vartiopaikko
jen sijoitukset, rajan vartioinnin, 
koulutuksen, taloudenhoidon jne. 
Sotaoikeusasiat käsiteltiin Pohjois
Savon rykmentin sotaoikeudessa. 

Joulukuussa 1920 muuttui raja
vartioston kokoonpano, Lapin raja
vartiostosta siirrettiin siihen Kuu
samon komppania, joka sai nimek
seen Kuusamo/ Kainuun komppa
nia. Kuitenikin 1. 1. 1929 siirrettiin 
Kuusamon komppania takaisin 
Lapin rajavartioston yhteyteen. 

Lokakuussa 1921 siirryttiin ra
J OJen vartioinnissa yksinomaan 
värvättyyn miehistöön. Kunkin 
rajaikomppanian määrävahvuudeksi 
määrättiin 150 miestä, joista aluksi 
saatiin ottaa palvelukseen vain 
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puolet. Vuoden 1922 talvella, itä
rajalla 'Sattuneiden levottomuuksien 
ja varsinkin Kuolajärvellä sattu
neen "Läskikapinan" johdosta 
komppanioiden henkilömäärä nos
tettiin määrävahvuuksien mukai
seksi. 

Vuoden 1923 alussa perustet
tiin Kajaaniin varusmieskomppa
nia, jonka vahvuus oli 100 miestä. 
Kuusamon komppanian yhteydessä 
oli myös ,enintään 60 mies.tä käsit
tävä varusmiesosasto. Nämä varus
miehet toimivat värvätyn miehistön 
reservinä, jota voitiin käyttää raja
palveluun erittäin pakottavan tilan
teen vaatiessa. 

Rajaosuutensa vartioinnin järjes
tivät rajakomppanioiden päälliköt 
sangen itsenäisesti. Alkuvuosina he 
saivat rajakomendantilta ainoastaan 
suullisia ohjeita rajakomendan
tin tarkastusmatkojen yhteydessä. 
Myöhemmin arunettiin ohjeet päivä
käskyssä. 

Rajapalvelulle luotiin sotia edel
täneenä aikana perusta. Toiminta
piirien kokonaisuudet, niin sisä
maassa kuin rajanpinnassakin, otet
tiin valvontaan. Päämenetelminä 
kehitettiin partiointia ja tähystystä 
ja varsinkin mitä toimintaan sisä
maassa tuli pidettiin yllä yhteis
toimintaa poliisi- ym viranomaisten 
kanssa. 

Aina talvisotaan asti partiot 
käyttivät sulanmaan aikana raja
partioreittinään valtakuntien välis
tä raja-aukkoa. Tähän syntyi sekä 
suomalaisten että venäläisten par
tioiden jäljistä vankika polku, joka 
vieläkin on osin selvästi näkyvissä. 
Talvisaikaan partiot hiihtelivät 
partiolatujaan pääasiallisesti raja
aukon läheisyydessä rajan omalla 
puolella. 
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Rajavartioston viestiyhteydet ke
hittyivät siten, että vuoteen 1939 
mennessä oli kaikkiin vartioihin 
vedetty johdinyhteydet pääasiassa 
omalla henkilöstöllä. Helmikuussa 
1929 rajavartiosto sai Kajaaniin 
radioaseman, joka toimi kuuntelu
asemana talvisotaan asti. Vuonna 
1938 kokeiltiin Kuhmon komppa
niassa viestikyyhkysiäkin, mutta 
nama kokeilut jäivät kuitenkin 
vähäisiksi. 

Huollon alkutaival on ollut vai
keuksien kanssa kamppailemista. 
Erityisesti kuljetukset Kajaanista 
rajakomppanioihin olivat vaikeita. 
Talvisin oli kuljetusvälineenä yk
sinomaan hevonen ja reki, mutta 
kesällä voitiin käyttää Kuhmoon 
myös laivaliikennettä avuksi. Tosin 
hankittiin paljon, kuten elintarvik
keet paikallishankintoina. Ruoan
pito perustui ennen talvisotaa 
ruokakuntajärjestelmään. Vuosina 
1919-1925 myönnettiin miehistön 
varu'Stamiseen 1500:- miestä kohti 
vuodessa. Sen jälkeen muuttui vuo
siraha varuspäiväraha:ksi, joka oli 
keskimäärin 3:50 miestä kohti. 
Säästämispakko johti siihen, että 
,eräissä vartioissa ostettiin kankaita 
ja teetettiin puvut paikkakunnan 
räätäleillä. Vaatetus oli huonokun
toista ja kirjavaa ja pysyi sekalai
sena aina vuoteen 1936, jolloin 
määrärahoja alettiin korottaa. 

Rajavartiolaitoksen tultua huhti
kuun 17. päivänä 1931 annetulla 
lailla vakinaistettua vuoden 1932 
alusta lukien, toimi Kainuun raja
vartiosto edelleen aikaisemmin 
mainitussa kokoonpanossa 
- esikunta ja varusmies.komppa

nia (1./KR) Kajaanissa 
- 2./KR Kuhmossa ja 
- 3./KR Suomussalmella. 

Jo vuonna 1926 oli yksiköille 
määrätty numerot aikaisemmin ol
leitten paikkakuntien nimien ase
mesta. 

Rajavartiolaitoksen vakinaistami
sen jälkeen joulukuussa 1932 mää
rättiin Kainuun sotilaspiiri raja
vartioston komentajan johtoon, jol
loin sotilaspiirin esikunta tuli raja
vartioston esikunnan yhteyteen. 
Tämä lisäsi suuresti esikunnan työ
taakkaa, koska henkilöstöä ei saatu 
riittävästi sotilaspiirin asioiden hoi
tamiseksi. 

Armeijan lippujuhlassa 16. 5. 
1936 Kainuun rajavartiosto sai lip
punsa Tasavallan Presidentti P E 
Svinhufvudin luovuttaessa lipun. 

TALVISOTA 

Talvisodan alkaessa rajavartio
laitos liitettiin puolustusvoimiin. 

Talvisodan taisteluihin osallistui 
rajavartioston henkilökunta Kuh
mossa Er P 14:n, Suomussalmella 
Er P 15:n ja Kuusamossa Er P 
16:n riveissä. Esikunnan henkilö
kunnasta joutui osa 111 AKE:n esi
kuntaan, osa Er P 14:aan ja Er P 
15:aan. 

Er P 14 joutui suojajoukkopatal
joonana heti sodan alkuhetkistä 
sitkeään viivytystaisteluun viholli
sen kanssa suojaten samalla siviili
väestön evakuointia. Vihollinen py
säytettiin Rastin linjalla, jossa pa
taljoona alistettiin tälle suunnalle 
muodostetun Prikaiaiti Vuokon alai
suuteen. 

Huklkajärven suunnalla 2./Er P:n 
onnistui työntää jo Tyrävaaraan 
edennyt vihollinen takaisin rajalin
jan taakse. 

Er P 14:n pääosat kävivät 7. 
12.-26~ 1. välisenä aikana torjun
tataisteluja Jyrkänkosken-Rastin 
alueella ja ratkaisun tapahduttua 
Suomussalmen suunnalla pait,al
joona osallistui 29. 1. aloitettuun 
suureen hyökkäykseen Rastin
Luelahden-Löytövaaran alueella 
olevan vihollisen 54. divisioonan 
tuhoamiseen. Nämä taistelut kesti
vät rauhantekoon saakka ja samal
la torjuttiin Löytövaarassa uuden 
idästä tulevan divisioonan hyök
käykset kovissa taisteluissa. 

Er P 15 joutui heti sodan syt
tyessä epätasaiseen taisteluun vi
hollisen 163. divisioonan kanssa, 
jonka päävoimat saapuivat yllät
täen Juntusrannan suunnalta. Suo
mussalmen ,kirkonkylä oli luovutet
tava 7. 12. Pataljoona ryhtyi puo
lustukseen Haukiperän eteläran
nalla onnistuen torjumaan yksinään 
vihollisen ankarat hyökkäykset 
siksi kunnes Prikaati Siilasvuon 
joukot ennätti'\rät 10. 12. saapua. 
Jo seuraavana päivänä aloitettiin 
hyökkäys 163. D:n tuhoamiseksi, 
mikä saatiin päätökseen vuoden 
vaihteeseen mennessä. Samalla tu
hottiin 163.D:n jäljessä edennyt vi
hollisen 44.D kuudessa päivässä 
2.---8. 1. 1940. 

Suomussalmen voittojen jälkeen 
Siilasvuon joukot siirrettiin Kuh
moon. Raatteen tien suunnan var
mistus uskottiin Er P 15:lle, joka 
seisoi tässä rauhantekoon asti. 

Kuusamon suunnassa rajoittui 
toiminta molemminpuoliseen par
tiointiin. Tästä suunnasta vastasi Er 
P 16:sta erotettu osasto Seppälä. 

SuojaijoukkopaitaJ.joona Er P 16 
siirrettiin sodan ensi pru. vma 
Suomussalmelle. Pataljoona torjui 
Juntusrannasta pohjoiseen pyrki-
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neet vihollisjoukot Piispajärvi
Velliselkä linjalla ja osallistui 
Kiantajärven suunnalla taisteluihin 
os. Susitaipaleen mukana. Sodan 
loppuvaiheessa pataljoona ryhmit
tyi puolustukseen linjalla Saari
järvi - Tormua käyden ajoittain 
kiivastakin partiosotaa. 

SOTIEN 
VÄLIVUOSI 

Sodan jälkeen aloitti rajavartios
to toimintansa everstiluutnantti 
Vilho Roinisen johdolla kesäkuun 
1. päivänä 1940 Rajavartiosto 5 ni
misenä. Esikunta oli edelleen Ka
jaanissa, 1. Komppania Kuhmossa, 
2. Komppania Suomussalmella ja 
3. Komppania Kuusamossa. Ka
jaanissa ei välirauhan aikana ollut 
komppaniaa. Esikunnan yhteydessä 
oli esikuntajoukkue, jossa oli sekä 
värvättyjä miehiä että varusmies
palvelusta suorittavia. Kajaanin 
miehistökasarmi oli Maaselän soti
lasläänin esikunnan käytössä. Alue
järjiestöasiat oli jo talvisodan aika
na siirretty Kainuun sk-piirille, 
joten rajavartiosto ei niitä enää 
hoitanut. 

Rajakomppanioitten vahvennuk
sena oli runsaasti v;arusmiehiä ja 
k(jko rajavartioston henkilöstö oli 
lähes kaksi kertaa niin suuri kuin 
ennen sotaa. 

Rajan vartioinnilla talvisodan jäl
keisissä oloissa oli oma jännittynyt 
leimansa. Vaikka partiointi suori
tettiin noin kahden kilometrin etäi
syydellä valtakunnan rajasta, tavat
tiin partiopoluilla venäläisiä par
tioi ta. Vakavampia selkkauksia ei 
kuitenJkaan sattunut muita kuin 
Suomussalmen Puraksen vartion 
rajaosuudella, jossa partiomme jou-
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tui tulitaisteluun venäläisen partion 
kanssa. Kaatumisia ei tässä kaha
kassa kuitenkaan sattunut. 

Välirauhan aika oli jokaisessa 
rajak.omppaniassa vilkasta raken
nustoiminnan aikaa, sillä sodassa 
oli palanut useita vartiorakennuk
sia ja olihan Kuusamossa raja siir
tynyt kokonaan uuteen paikkaan. 

SUOMEN 
SOTA 
1941-45. 

Rajakomppanioiden vartiot py
syivät toiminnassa sodan alkami
seen saakka, jolloin Suomussalmen 
ja Kuhmon komppaniat koottiin 
kumpikin omaksi vahvennetuiksi 
rajajääkärikomppaniaksi, 15. ja 25. 
RajaJK, ja Kuusamon komppania 
neljäksi erilliseksi osastoksi, jotka 
myöhemmin yhdistettiin nekin vah
vennetuksi raj aj ääkärikomppaniak
si 35. RajaJK. 

15. RajaJK:n tie kulki Korkanan, 
Miinoan ja Luvajärven kautta 
Kiimasjärvelle, jossa se yhdistettiin 
34. RajaJK:n kanssa Os. Seitamok
si, joka myöhemmin muodostettiin 
RjP 6:ksi. Kiimasjärveltä kulki 
hyökkäys edelleen Ontrosenvaa
raan. 

Pataljoona osallistui tämän jäl
keen Rukajärven valtaukseen. Hel
mikuussa 1942 pataljoona osallistui 
ns. Muurmannin radan retkeen, 
mistä palattuaan se toimi jon
kin aikaa Rukajärven-Pälkjärven 
kannaksella. Toukokuun 11 päivä
nä 1942 se siirrettiin Ontajärven 
linjalle toimien 14.D:n eteläisenä 
siipenä. Tässä tehtävässä se toimi 
syyskuuhun 1944 asti käyden lu
kuisia taisteluita asemiensa pitämi
seksi. 

Syyskuun lopulla 1944 pataljoona 
siirrettiin kuorma-autoilla Kuhmon 
kautta Kuivajärvelle, mISSa se 
marssi Kontokkiin varmistamaan 
erämaakaistaa, jossa vihollinen oli 
osoittanut toimeliaisuutta. Ja siellä 
kohtasi pataljoona aselevon. 

25. RajaJK ylitti valtakunnan 
rajan Karttimossa ja eteni sieltä 
Lonkan, Vuonnisen ja Eldankajär
ven kautta Tsirnijärvelle. 21. 2. 
1942 komppania siirtyi Jyvälahteen 
ja sieltä heinäkuun alussa Pinko
joelle. 

Pinkojoella muodostettiin 2.9. 7. 
42 RjP 8, johon mm 52. RajaJK 
tuli kuuluma~n. Pataljoona puo
lusti miltei sodan loppuun asti 
Kuittijärven ja Nuokkijärven vä
listä erämaakaistaa. Juhannuksena 
1944 se siirretetiin Hyrynsalmelle 
ja sieltä edelleen Hyrsylän mut~ 
kaan. Siellä se fötettiin vasta pe
rustettuun Rajajääkäriprikaatiin ja 
osallistui viivytystaisteluihin Tolva
järvellä, Kontrossa ja Sheme~assa. 

Aselevon solmimisen jälkeen pa
taljoona marssi Tohmajärvelle siel
tä junalla Kontiomäkeen ja 'edel
leen marssien Ämm.änsaareen, jon
ne saavuttiin 4. 10. 1944. 

35. RajaJK aloitti sotansa nel
jänä erillisosastona (Os. Säärelä, 
Os. Sylvin, Os. Puupponen ja Os. 
Pessi), jotka ensivaiheessa valtasi
vat rajan pinnassa olevat vartiot 
ja lähikylät. Osastot toimivat tämän 
jälkeen eri yhtymille alistettuina 
mm Os. Säärelä 111/ JR 33:lle Pää
järven~Kiestingin suunnalla, Os. 
Sylvin II/ JR 33:lle Sohjanan suun
nalla ja Os. Pessi 1/JR 33:lle 
Kananaisten-Röhön suunnalla. 

13. 7. yhdistettiin osastot 35. 
RajaJK:ksi Tuhkaputanassa ja siir
rettiin Valaslahteen. Komppania 

osallistui tämän jälkeen aluksi 1/ JR 
33:lle alistettuna ja myöhemmin 
DivJ:n johdossa Kiestingin-Lohi
lahden kiivaisiin taiisteluihin, mitkä 
päättyivät 35. RajaJK:n osalta 
marraskuun lopulla, jolloin se pääsi 
DivJ:n reserviksi Tuoppajärven 
niemeen. 

Huhti-toukokuussa 1942 suoritti 
vihollinen suurehkon hyökkäyksen 
Jeletin suuntaan, jota torjumaan 
myös rajajääkärit lähetettiin. Täl
löin oli kuitenkin 35. RjK:sta muo
dostettu täydentämällä 2 komppa
niaa 1/RjOs 35 ja 2/RjOs 35. Osas
to toimi tämän vaiheen ajan JR 
14:lle alistettuna. 

Juhannuksena 1942 marssi RjOs 
35 jalkapatikassa Kiestingin suun
nalta Röhön kautta Uhtualle, missä 
muodostettiin RajaJP 8. Entisen 
35. RajaJK:n päälliköksi tuli ltn 
Vaalama. 

Tämän jälkeen seuraakin komp
panian taistelutie jo kerrottua 
RajaJP 8:n tietä Kostamuksen 
Hyrsylän, Tolvajärven, Tohmajär~ 
ven kautta Kontiomäelle, mistä se 
lokakuun alussa 1944 marssi Kuu
samon Kuolioon. 12. 11. 1944 kotiu
tettiin komppanian reserviläiset ja 
rajamiehet ryhtyivät järjestelemään 
rajanvartiointia Kuusamon raja
osuudella. 

SOTIEN 
JÄLKEINEN 
AIKA 

Sotatoimien jatkuessa edelleen 
Lapissa saksalaisia vastaan perus
tettiin rajavartiosto uudelleen ma
juri V Karhusen johdolla Rajavar
tiosto 4 nimisenä ja Rajajääkäri
rykmentti 2:een kuuluvana. Enti
nen henkilökunta tosin pahasti 
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KR:n voitokas hiihtojoukkue v. 
1963. 

harventuneena palasi tehtäviinsä ja 
uutta henkilöstöä palkattiin. Puut
tuvaa päällystöä saatiin myös ar
meijan eri joukko-osastoista ja osa 
raj ajääkäripataljoonissa palvelevis
ta varusmiehistä siirrettiin raja
vartiostoon. Yksikköjen sijoituspai
kat olivat entiset paitsi 3. Komp
panian pääsijoi:tuspaikka keväällä 
1945 siirtyi Kuusamon Torangin
aholta nykyiselle paikalleen Nilcin
kankaalle. 

Rajavartioston nimi muutettiin 
1. 7. 45 Rajavartiosto 3:ksi ja Kuu
samon komppania siirrettiin Raja
vartiosto 4:än. 

Kajaanissa ei ollut komppaniaa, 
mutta entisessä komppanian kasar
mirakennuksessa toimi RjR 2:n 
,alainen Rajajääkärikouiu 2. Kuh
mon Paloniemessä oli suoraan 
RajavE:n alainen Raij,a:koiraltarha. 

Vuoden 1946 alussa tapahtunees
sa uudelleen järjestelyssä rajavar
tiostosta tuli suoraan RajavE:n 
alainen Rajajääkäripataljoona 3, 
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jolla nimellä rajavartiosto oli vain 
1. 7. 1947 asti. Tällöin rajavartiosto 
sai takaisin entisen, toimintamaa
kuntansa mukaisen nimensä Kai
nuun rajavartiosto. Samassa yhtey
dessä rajavartiostoon liitettiin jäl
leen Kuusamon komppania (3./ 
KR). Esikuntajoukkueen vahvuut
ta lisättiin ja siitä muodostettiin 
koulutusosasto varusmiesten kou
luttamista varten. Vuonna 1954 pe
rustettiin tästä koulutusosastosta 
rajavartioston 4. Komppania varus
miesten koulutusta varten. 

Kainuun rajakomppaniat raken
tuivat sodan jälkeen entisille asuin
sijoilleen. Kuhmossa aloitti 1. 
Komppania kolmella joukkueella ja 
10 vartiolla. Mainittavia alkuvai
keuksia ei ollut ja rajapartiointiin 
ryhdyttiin välittömästi entiseen ta
paan. Nykyisin on vartioita toi
minnassa 7. 

Suomussalmella 2. Komppania 
marssi Ämmänsaareen lokakuussa 
1944. Yksi jou~kue majoittui Ala
järven kannakselle, jossa se suo
ritti vartiopalvelua. Komppanian 
muu osa suoritti vartiointia 
Ämmänsaaressa, Haukiperässä ja 
Hietakankaan tienhaarassa. Venä
läiset pitivät hallussaan kirkonky
lää marraskuun 13. päivään 1944, 
jolloin ne pyysivät rajakomppaniaa 
ottamaan Suomussalmen pitäjän 
valvontaansa. Tämän jälkeen lo
mautettiin komppaniassa palvele
vat reserviläiset. 

Komppania aloitti nyt 2-jouk
kuei:sena valtakunnan rajan var
tioinnin. Aluksi perustettiin Raat
teen ja Juntusrannan vartiot, muut 
vartiot majoitustilojen tultua jär
jestetyksi. Säännölliseen rajapalve
luun päästiin vuoden 1945 alkupuo-

lella. Tällä hetkellä on komppa
niassa 9 vartiota. 

Kuusamossa toimiva 3. Komppa
nia joutui aloittamaan toimintansa 
sotien jälkeen edellisiä vaikeam
missa oloissa. Saksalaiset olivat ve
täytyessään polttaneet talot ja ve
näläiset olivat miehittäneet kirkon
kylän. Venäläisten poistuttua kir
konkylästä 15. 11. 44 komppania 
marssi Kuoliosta Toranginahoon. 
Vuoden 1945 alusta lukien komp
pania pääsi säännölliseen rajapal
veluun, Nyt on komppaniassa toi
minnassa 8 vartiota. 

Rajan vartiointi sodan jälkeen 
noudatteli aikaisemmin opittua ja 
kokemuksen sanelemia uria. Aluksi 
rajapartiointi tapahtui kauempana 
rajasta, mutta jo v 1945 a~kana 
siirryttiin partioimaan myös rajan 
välittömään läheisyyteen. Raja
merkkien ja raja-aukon kunnostus 
vaati paljon työtä, rajan kunnos
tus sodan vaurioista tapahtuikin 
pääasiassa v 1946:n aikana. 

Vuonna 1947 säädetty rajavyö
hykelaki ja seuraavana vuonna 
allekirjoitettu Suomen ja SNT
Liiton rajajärjestyssopimus antoi
vat jo yhtenäiset suuntaviitat toi
minnasta rajalla. Kun vielä raja
vartiostojen esikunta antoi yksityis
kohtaiset rajapalveluohjeet voidaan 
todeta, että aikoina,ain epämääräi
nen rajapalvelu on vuodesta vuo
teen tiivistynyt ja saanut yhä täs
mällisemmät muodot. 

Rajanylitystapaukset - olipa sit
ten kysymys ihmisistä tai kotieläi
mistä - ovat sotien jälkeen olleet 
rajavartioston rajaosuudella sangen 
vähäiset, vain muutama harva ta
paus vuosittain. Kun alueella ei ole 
ollut yhtään rajanylityspaikkaa, ei 
rajan yli ulottuvia työmaita, uit-

toja eikä muuta sellaista, on Kai
nuun raj,avartioston rajaosuutta pi
dettävä rauhallisena. Tästä lankeaa 
ansio myös paikalliselle rajaseudun 
väestölle, joka tuntee hyvin rajaa 
ja rajavyöhykettä koskevat mää
räykset ja haluaa noudattaa niitä. 

Viestitoiminta sodan jälkeen 
ainakin johdinlinjo1en osalta jou
duttiin alkamaan alusta Suomus
salmella ja Kuusamossa, jossa sota 
oli hävittänyt kaikki johdinyhtey
det. Kuhmossa sen sijaan yhteydet 
olivat säilyneet ja vartioihin oli 
yhteydet kunnossa jo joulukuussa 
1944. Muutkin yhteydet saatiin ra
kennetuksi ja v 1947 saiatiin Kuu
samoorrkin lennätinyhteys. Radio
asemat saatiin komppanioihin v 
1945. 

Huollon tärkeänä tehtävänä so
dan jälkeen on ollut rakennustoi
minta. Rakennustoimintaa raj avar
tiostossa on pitänyt vilkkaana ei 
ainoastaan rakennusten tarve vaan 
myös alueella vallinnut työttömyys 
ja sen torjuntaan myönnetyt mää-

Rajaylik. Y Paimenen ampumat 
sudet 1. 2. 63. 
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rärahat. Uusia ajanmukaisia var
tioita on rakennettu 20. 

Kuusamon ja Suomussalmen 
komppanioiden pääsijoituspaikat on 
uudelleen rakennettu kaikkine ra
kennuksineen. Niin ikään esikunta 
on saanut uuden esikunta raken
nuksen, korjaamon, varaston ja 
kolme kahdeksan perheen asuinra
kennusta. Uusien rakennuksien li
säksi on useat rakennukset perus
•korj attu ajanmukaisiksi. Voidaan
kin sanoa, että rajavartioston ma
joitustilanne on täysin tyydyttävä. 

Sotilaskotityöllä on Kainuun 
rajavartioston piirissä ollut hyvin 
suuri merkitys. Sotien jälikeen pe
rustettu RajasotHaskotiyhdistys on 
jatkanut jo ennen sotia luotuja 
periaatteita. 

Rajasotilaskotiyhdistyksen pai-
kallisosastot ovat syntyneet kaik
kien rajakomppanioiden ailueille, 
joissa ne tekevät arvdkasta työtään 
vartioiden hyväksi. 

Kajaanin paikallisosasto on suu
rin ja sen toiminnan kohteena ovat 
lähinnä varusmiehet, mutta ulottaa 
sekin toimintansa vartioihin asti. 

Monet ovat ne tilaisuudet, jotka 
sotilaskotisisarten toimintatarmo on 
saanut aikaan ilahduttamaan raja
ja varusmiesten arkea. Ei pidä 
myöskään unohtaa arvokkaita kil
pailupalkintoja, jotka rajavartiosto 
on yhdistykseltä saanut. Tärkein on 
kuitenkin henki, jolla sotilaskoti
sisaret suorittavat uhrautuvaa työ
tänsä yhteisen asiamme hyväksi. 

Harrastustoimintaa edustavat ra
javartioston piirissä upseeri-, ali
upseeri- ja rajajääkärikerhot. Tä
män lisäksi ovat henkilöstöön kuu
luvat omien harrastustensa puit
teissa liittyneet sijoituspaikkakun
tiensa erilaisiin yhdistylksiin ja seu-

236 

roihin ja täten lähentäneet rajavar
tioston ja siviilipilrien suhteita yh
teiseksi hyväksi. 

Sen lisäksi, että rajavartiosto ur
heilun kilpakentillä on saanut mie
hiään kansainvälisiin edustustehtä
viin asti on sen piirissä toiminut 
oma urheiluseura Kainuun Ärjy. 

Kainuun rajavartioston historia 
ei sisällä mitään erityisiä käänteen
tekeviä tapahtumia, ellei sellaisiksi 
lueta sotiamme. Tosin Vienan ret
kien aikana ja niiden jälkeen sekä 
pulavuosina 1930-32 oli rajalla vil
kasta, mutta muu aika o:n: kulunut 
suhteellisen rauhallisen naapuruu
den merkeissä niin venäläisten 
rajaviranomaisten kuin oman sivii
liväestönkin kanssa. Tåhän on osal
taan vaikuttanut se, että KR:n 
rajaosuus on melkein kauttaaltaan 
erämaarajaosuutta ja että rajan 
läheisyydessä oleva harva asutus 
on vanhaa ja rajan tavat tuntevaa. 

Rajavartiosto, sen lisäksi että se 
suorittaa osansa maamme rajojen 
v,artioinnissa, pyrkii sulautumaan 
nimimaakuntaansa, olemaan yhtä 
sen kovia kokeneen rajaseudun 
asujamiston kanssa voidakseen tä
ten parhaiten suorittaa arvokkaan 
tehtävänsä yhteisen isänmaamme 
I"alkentamiseksi. 

Kainuun rajavartioston komen-
tajat 
Maj T Ilmoniemi 1919-1921 
Evl P A Autti 1921-1928 
Maj A L Blick 1924-1926 (vs) 
Evl L Kyander 1928-1939 
Evl V Roininen 1940-1941 
Maj V Karhunen 1944-1945 
Evl V A Tuulensuu 1945 
Maj E O Larinen 1945-1946 
Maj A Seitamo 1946-1947 
Evl V Karhunen 1947-1956 
Evl M Tiitola 1956-1961 
Evl K Tolonen 1962-

Kapteeni P e r tt i . V e i j o 

LAPIN 
RAJAVARTIOSTON 
VAIHEET 

LAPIN 
RAJA VARTIOSTON 
PERUSTAMINEN 

Niinkuin maamme muidenkin 
rajavartiostojen, niin myös Lapin 
rajavartioston voidaan katsoa saa
neen alkull!Sa Valtioneuvoston pää
töksellään 21. 3. 1919 siirrettyä 
valtakunnan raJoJen vartioinnin 
Sotaministeriöltä Sisä,asiainministe
riön alaisuuteen. Siihen asti oli 
rajojen v,artiointia Lapissalkin suo
ritettu armeijan joukoin: 
- jo Vapaussodan aikana ja sen 

jälkeenkin, aina vuoden 19).8 
elokuuhun saakka, olivat rajan 
vartioinnista vastanneet osillaan 
ne joukot, jotka alkuvuodesta 
osallistuivat silloisen majuri M 
K W alleniuksen johtamana Vie
nan retkeen. Kuusamon suun
nassa toimi pataljoona tässä 
tehtävässä ja toinen pataljoona 
oli toiminnassa SaUanr-Alakur-

tin suunnalla 
- armeij,akäskyllä n:o 48/28. 8. 

1918 perustettiin Lapin. ryhmät. 
Tämä neljäpataljoonainen jouk
ko vastasi valtakunnan rajan 
vartioinnista Kuopion ja Oulun 
läänin rajasta aina N orj,an ra
jalle saakka 

- samana syksynä 16. 9. 1918 
Lapin ryhmän organisatio muut-

tui 2-pataljoonaiseksi. I P var
tioi itärajaa Kajaanin kihlakun
nan alueella ja II P siitä poh
joiseen. Pataijoonien miehistön 
muodootivat asevelvolliset. 

Alussa mainitussa Vaitioneuvos, 
ton päätoksessä määritettiin Lapin 
rajavartioston vartioitavaksi Oulun 
läänin pohjoinen eli Lapin rajaosa 
ja piti sen ottaa vastuu rajan var
tioinnista 1. 4. alkaen. Lapin raja
komendantiksi (rajav,artioston ko
mentajaksi) määrättiin jääkäri
majuri K M Wallenius. Hänen 
avukseen maaras1 sotaminlisteriö 
muutamia upseereita ja aliupsee
reita (näiden joukossa mm jäälkmaj 
0 J Willamo). Lapin ryhmän II 
pataljoona sai käskyn lomauttaa 16. 
4. 1919 vapautuvat asevelvolliset ja 
luovuttaa palvelukseen jäävät ra1a
vartioston käyitettäväksi. Miehistö 
oli siis asevelvollista ja vahvuuden 
piti olla 500 miestä. Kun miehis
tön koulutuksen tehtäväänsä las
kettiin kuitenkin kestävän kesä
kuun alkuun saakka, sai rajavar
tiosto luvan ylimendkaudesta sel
vitäkseen värvätä miehistöä pati.kal
lisista suojeluskunnissta. 

Rajakomendantti oli komento
asioissa sisäasiainministeriön raja
vartiotarkastajan alainen, mutta 
kaikissa muissa suhteissa oli hänen 
esimiehensä Oulun läänin maaher-
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ra. Viimeksimainittu komentosuhde 
lienee kuitenkin ollut, niin kauan 
kuin sitä kesti, erittäin muodollista 
laatua. 

Rajavartioston 
alkuvaiheet 

Valtioneuvoston rajav,artiostojen 
perustamista koskevaan päätokseen 
ei ollut sisältynyt lähempiä mää
räyksiä rajavartiostojen järjeste
lyistä, vaan jäi organisation luomi
nen komentajan tehtäväksi. 

Jo alusta alkaen sijoittuivat raja
vartioston esikunta ja reservikomp
pania alueen luonnolliseen keskuk
seen, Rovaniemelle. Raijakomppa
nioiden kekuspaikoiksi muodostui
vat Kuusamo, Salla ja Ivafo. 

~arton rauhansopimus oli allekir
joitettu 14. 10. 1920 ja astui voi
maan 1. 1. 1921. Tämä sopimus 
liitti valta!kunnan yhteyteen Petsa
mon alueen, jonne rajojen vartioin
nista huolehtimaan perustettiin 
vuoden 1921 alusta lukien Petsa
mon rajavartiosto. 

Petsamon rajavartioston ikomen
tajaksi määrättiin 22. 1. 1921 
jääkärikapteeni P A Autti sekä 
hänen jälkeensä 1. 10. 21 alkaen 
kapteeni R Heikel. 

Kun LR:n ensimmäinen komen
taja maj Wallenius siirrettiin Viipu
rin cykmenttiin, määrättiin hänen 
seuraajakseen komentajana majuri 
0 J Willamo. 

Varsinaisesta rajavartiopalveluk
sesta sanan nykyisessä merkityik
sessä ei noiden arlkuvuosien aikana 
voitane puhua. Olot Lapissa ·olivat 
rauhattomat ja sekavat; Venäjän 
viallankumous, englantilaisen retki
kunnan oleskelu Muurmanskissa 
ja vuoteen 1921 jatkuneet aseelliset 
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vihamielisyydet aiheuttivat sen, 
että rajapalvelu sai sodan omaisen 
puolustusvalmiuden luonteen. Huo
mattavin suoritus rajapalvelun alal
la oli kummankin rajavartioston 
henkilökunnan osallistuminen Pet
samon alueen rajankäyn,tiin v 1921. 
Vasta tämän rajankäynnin päätyt
tyä alkoivat olot rajoilla ratkaise
vasti rauhoittua ja päästiin luo
maan perustaa rajapalvelukselle 
itärajalla ja totuttautumaan uuteen 
naapuruuteen Norjan kanssa Paats
jokilaaksossa ja Jäämeren ran
noilla. 

Koulutus kohdistui alkuaikoina 
paaas1assa sotilaallisiin aiheisiin 
sekä kurin luomiseen, ja vasta 
myöhemmin kokemuksen karttues
sa päästiin aloittamaan varsinainren 
rajapalveluksen ammattikoulutus. 

Viestiyhteydet olivat alkeelliset. 
Pääyhteytenä ylöspäin, sisäasiain
ministeriöön, oli puhelinyhteys 
Oulun kautta etelään. Rovaniemellä 
oli v 1917 valmistunut puhelinlinja 
myös Petsamoon ja sitä käytettiin 
tietysti hyväksi. Sailaan oli Rova
niemeltä myös 1/1 Fe linrja. Kuu
luvuus oli linjoilla kehnonlainen, 
mainitaan Petsamon linjasta kuiten
kin olleen hyötyä sikäli, että talvi
sin langasta kiinnipitärrnällä osasi 
perille kinosten peittäessä tieuran 
ja joskus tolpatkin eristimiin 
saakka. 

Myös huollolla oli omat ongel
mansa. Aseistuksen ja varustuksen 
suhteen oltiin vapaussodan armei
jan laadullisesti vaa:-sin heikkojen 
ja kirjavien perujen varassa. Muo
nituksessa ja rehututksessa oli pak
ko suurimmalta osalta turvautua 
paikallishankintoihin jo senkin ta
kia, että tieolosuhteet olivat varsin 
kehnot tai kerrassaan olemattomat. 

Kuljetuskapasiteetti oli vaatima
tonta luokkaa. Käytettävissä oli 
yksi 11/ 2 tonnin kuorma-auto, 
keskimäärin 6 hevosta komppaniaa 
kohti, heikko moottorivene Inarin
järvellä sekä muutamia veneitä. 
Majoituskysymykset oli ratkaistava 
vuokraamalla tiloja siviilitaloista. 

Rajavartioston alkuvuodet muo
dostuivat olosuhteiden pakosta yli
menokaudeksi siirryttäessä sodan 
,ajan sekavista olosuhteista vakiin
tuneeseen rauhan tilaan ja normaa
leihin oloihin myös valtakunnan 
rajoilla. 

Rajavartioston 
kehitys 
ja 
toiminta 
talvisotaan 
mennessä 

Erääseen komiteamietintöön poh
jautuen siirryttiin rajanvartioinniis
sa v 1922 alusta käyttämään ase
velvollisten sijasta värvättyä mie
histöä. Hallitus ja eduskunta olivat 
1kuitenkin, lähtien siitä, että molem
min puolin rajaa vallitsivat nor
maalit olosuhteet ja vahvuuksia 
voi.tiin senvuoksi supistaa, myöntä
neet varoja niin paljon esitettyä 
vähemmän,, että vahvuudet olivat 
- Lapin rajavartiosto 126 mies-

tä ja 
- Petsamon rajavartiosto 50 miestä 

Vahvuuksia jouduttiin jo sama
na vuonna kiireellisesti vahvista
maan, sillä henkilöstön supistami
nen aiheutti pian tuntuvia seu
rau'ksia. Luvattomien rajanylitys
ten määrä lisääntyi huomattavasti 
jopa suoranainen etappitoimirutakin 
pääsi käyntiin. Maaliskuussa v 
1922 tapahtui Kuolajärvellä (vanha 

Salla) ns "läskikapina", jolloin 
NeuvOiStoliitosta hankituin asein 
varustettu ja naapurimaasta käsin 
organisoitu "Pohjolan Punainen 
Sissipataljoona" vahvuudeltaan n 
800 miestä ryösti tukkityömaiden 
kassat ja varastot sekä yllätti raja
vartioston heikot vartiot. Kapina 
kuitenkin kuivui suhteellisen pian 
kokoon osan "sisseistä" luopuessa 
yrityksestä ja osan palatessa rajan 
taa itään. 

Näistä tapahtumista oli kuiten
kin seurauksena, että eduskunta 
jo keväällä myönsi huomattavan 
lisämäärärahan käytettäväksi rajan
vartioinnin tehostamiseen ja henki
lökuntaa voitiin lisätä niin, että 4. 
10. 192'2 oli 
- Lapin rajavartioston vahvuus 

403 miestä ja 
- Petsamon rajavartioston vah

vuus 180 miestä. 
Vahvuuksien kasvaessa perustet

tiin Rovaniemen, Kuusamon, Sallan 
ja Ivalon komppanioiden lisäksi 
vielä komppania Savukoskelle. 
Petsamon rajavartioston komppa
niat olivat edelleen sijoittuneet 
Parkkinaan ja Salmijärvelle. V 
1923 haluttiin jälleen säästää mää
rärahoja, mutta kun oli karvaasti 
käytännössä todettu, ettei vahvuuk
sia voitu mielivaltaisesti supistaa, 
korvattiin osa värvätystä henkilö
kunnasta asevelvollisilla. Rovanie
men komppaniasta tuli tällöin ko
'konaan asevelvollinen komppania. 

Kulkuyhteyksien Petsamoon pa
rarntuessa lakkautettiin sikäläinen 
rajavartiosto ja liitettiin se 1. 7. 
1925 komppaniana Lapin rajavar
tiostoon. V 1926 muutettiin Kuusa
mon ja Sallan komppaniat seka
komppanioiksi, joissa palveli sekä 
värvättyjä että asevelvollisia. Vär-
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vätyt sijoitettiin yleensä rajoille 
varsinaiseen rajapalveluun, asevel
volliset olivat pääsijoituspaikalla 
koulutettavina. 

Seuraavan vuodenvaihteen tie
noilla lakkautettiin Savukosken 
·komppania. Samoihin aikoihin 
myös numeroitiin komppaniat: 
1./LR Rovaniemellä, 2./ LR Sallas
sa, 3./LR Kuusamossa ja 4./LR 
Petsamossa. Ivalon 'komppania lak
kautettiin v 1928 ja Ivaloon jäi 
vain joukkueen vahvuinen vartio. 
Kun samoihin arkoihin, osittain jo 
aikaisemminkin, lakkautettiin suu
rin osa Inarin sisämaassa olleista 
vartioista ja vuosina 1930-35 lope
tettiin myös Norjan maarajoilla ja 
Paatsjokilaaksossa olleet vartiot, 
oli rajan vartiointi keskittynyt 
yksinomaan Neuvostoliiton vastai
selle rajalle. Vartioiden sijoitus 
osoittaa vartioinnin painopisteen 
olleen: 
- Kuusamon alueella 
- Kuolaijärven - Alakurtin seu-

dulla ja 
- Petsamossa Jäämeren ranni

kolla. 
Rajapalveluksen suoritukseen si

sältyi jo tuolloin: 
- partiointi- ja tähystys rajalla 
- runsaasti työmaiden tarkastuk-

sia ja 
- huomattava määrä tullitehtäviä 

Vähillä miehillä - yleensä 3--4 
m/vartio - suoritettuna pruvelus 
oli raskasta. Rajapartiointi oli suh
teellisen harvatahtista, esim Petsa
mon pitkä rajasuora tarkastettiin 
2-3 kertaa vuodessa, teiden suun
nissa ja asutuilla alueilla suoritet
tiin partiointia kuitenkin huomat
tavasti tiheämmin. Työmaiden tar
kastukset olivat usein karskeja 
tilaisuuksia ja rikollisia löytyi run-
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saasti. Pulavuosien aikana 1930~33 
lisääntyi luvattomien rajanylitysten 
määrä tuntuvasti, yksistään Petsa
mon komppania pidätti v 1932 
lähes kaksisataa loikkaria. 

Tänä viimeisenä vuosikymmene
nä ennen Talvisotaa, muotoutui 
rajavartiosto lopullisesti Lappiin, 
sen elämään ja olosuhteisiin sekä 
tehtäviinsä siellä ja myös Lapin 
asukkaat tunnustivat rajavartios
ton omakseen, siitä kertovat monet 
vanhukset vieläkin. 

Koulutustoiminta kehittyi näinä 
aikoina pitkin harppauksin. Raja
palvelun vakiintuessa kiteytyi 
myös sen suorituksessa käytännön 
hiomia menetelmiä ja toiminta
tapoja ja näin saatiin myös perusta 
ammattikoulutukselle. Rajapalve
luksessa tarpeellisten lakien ja 
säädösten tuntemiseen kiinnitettiin 
runsaasti huomiota. Taistelukoulu
tusta sisältyi koulutusohj,elmiin 
paljon ja paikkallisten suojeluskun
tien kanssa oltiin usein yhteishar
joitu·ksissa. Erikoiskursseja järjes
tettiin tarpeen mukaan, mm kk:n 
epäsuora-ammuntakurssit Rovanie
mellä vv 1932-34 sekä 6 kk:n 
radistikurssi Sallassa v 1937. Va
rusmiehiä koulutettiin Rovaniemel
lä ja rajakomppanioiden pääsijoi
tuspaikoilla omien kiint.eiden ohjel
miensa mukaisesti. 30-luvulla jär
jesti rajavartiosto myös useita 
reserviläisten kertausharjoitustilai
suuksia. 

Viestiyhteyksiä päästiin vähin 
erin kehittämään. V 1926 saatiin 
suora 1lennätinyhteys Ivalon kautta 
Petsamoon sekä osittainen morsen 
käyttöoikeus Sailaan. Omatoimi
sesti rakennettiin useita pitkiäkin 
puhelinyhteyksiä, esim v 1922 
Askasta Pelkosenniemen ja Savu-

kosken kautta Marttiin ja v 1929 
Autin ja Posion kautta Kuusa
moon. Radiotoiminta alkoi myös v 
1929, jolloin 50 W:n kiinteällä ase
malla ryhdyttiin päivittäin pitä
mään yhteyttä Helsinkiin, Kajaa
niin ja Joensuuhun. 

KokeiJ.utoimintaakin suor~t.ettiin, 
mm v 1932 paristojen ~kaskestä
vyyskdkeita ja v 1934 radiopuhelu-
1kiokeiluja Rovan:iemen-J outsijär
ven välillä. Pitkät omat puhelin
linjat vaativat runsaasti kurmostus
töitä ja vikapartiointia ja henki
löstöä sitoutui huomattava määrä 
keskuksien, välivaihteiden ja vä
lipuhelinpaikkojen päivystykseen. 
Talvisodan kynnyksellä pääsijoitus
paikoilla ja sotilaskodeissa alkoi 
olla myös viihderadioita. 

Huollo111kin alalla -tapahtui edis
tymistä. Muonituksessa noudatet
tiin aluksi samoja suuntaviivoja 
kuin puolustuslai,roksessa'kin, mutta 
kun tämä järjestelmä osoittautui 
hankalaksi monien kaukana toisis
taan sijaitsevien muonituspist.eiden 
vuoksi, siirryttiin V 1929 alusta ns 
ruokakuntamuonitukseen. Tällöin 
miehistö sai muonituksen korvauk
sen rahassa ja samassa majoitus
paikassa ,toimiva miehistö muodosti 
rudkakunnan, jdka ooti varastosta 
tarvitsemansa muonan, palkkasi 
halutessaan emännän ruoan valmis
tajaksi ja peri kustannukset jäse
niltään. Viimeisinä vuosina ennen 
Talvis·otaa suoritettiin osa emännän 
palkasta valtion varoista. 

Varustuksessa ja aseistuksessa 
turvauduttiin pääosin hankintoihin 
puolustuslaitoksen varikoilta, jos
kin ·erikoisvaru,stusta ja välineistöä 
jouduttiin hankkimaan myös siviili
kaupoista. 

Suurin pulma oli majoituskysy-

16 - Jalkaväen Vuosikirja 

- 1 

Lapin rajavartioston lippu. Lipun 
on piirtänyt prof Carolus Lindberg, 
sen luovutus tapahtui 16. 5. 1934 
armeijan lippujuhlassa Senaatinto
rilla Helsingissä. Lipun on lah
joittanut Rovaniemen Sotilasoti-

yhdistys. 

mysten järjestely. Majoituspist.eitä 
oli paljon ja määräraha,t erittäin 
vaatimattomat. Jotain saatiin sen
tään urakoitsijoillakin :rakennete
tuksi, mutta hyvin suuressa määrin 
oli turvauduttava omatoimisuuteen. 
Paljon saatiin aikaan ja majoitus
olot paranhr.at huomattavasti, mutta 
rakennusohjelma oli vielä pakosta
kin kesken v 1939 sotaisempien 
tehtävien tullessa eteen. 

Tarkasteltaessa rajavartioston ke
hitystä vuosina 1922-39, on todet
tava sen kaikin puolin jatkuvasti 
edistyneen tuona aikana, joskin 
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ajanjakso oli liian lyhyt lopulliseen 
v,almiuteen pääsemiseksi, sikäli 
kuin rajavartioston koskaan voi
dana katsoa siihen tilaan pääsevän
kään. Rauhan ajan päätehtävänsä, 
valtakunnan rajojen suojaamisen, 
se on pystynyt hoitamaan tyydyt
tävästi silloin kun sen vahvuus on 
ollut riittävä ja riittäväksi se lienee 
katsottava "läskikapinan" jälkeen. 

TALVISOTA 

Tärkeimmät Lapin alueen joukot, 
joiden rungon LR:n henkilökunta 
muodosti talvisodassa, olivat raja
joukkoihin luettavat 
- Er P 17 (Sallan pataljoona, Os 

Roininen) 
- Os Pennanen sekä 
- 12. 12. 39 perustettu Lapin ryh-

män esikunta, johon sijoitettiin 
huomattava määrä LR:n henki
lökuntaa. 

Sallan suunnalla joutui rajavar
rtiostorunkoinen Er P 17 aluksi 
yksin viivyttämään venäläisten 
1kahden divisioonan hyökkäystä. 
Ankaraa viivytystaistelua käyden 
vetäydyttiin päävoimin Märkäjär
ven - Joutsijärven suuntaan. Kun 
vanhasta Sallan kirkonky Iästä oli 
9. 12. luovuttava, riitti Sa:vukos-
1ken - Pelkosenniemen suuntaan 
ainoastaan vahvennettu komppania 
venäläisten vahvennettua rykment
tiä vastaan. Lisävoimiakin alettiin 
saada ja niin pystyttiin venäläisten 
eteneminen pysäyttämään Joutsi
järvellä 16. 12. Porilaisten JR 40:n 
lyödessä 18. 12. alkaneella hyök
käyksellä jo Pelkosenniemelle 
edenneen vihollisen, saatiin tällä 
suunnalla vastustaja työnnetyksi 
takaisin Saijalle saakka. Samoihin 
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aikoihin, 20. 12., joutui Joutsijärven 
aseman selustaan juuri lepoon 
päässyt Er P 17 S1Uorittamaan 
mitä kiivaimman lähi'taistelun poh
joisesta rinrtaman selustaan kou
kianutrta veäläisten patailjOOI1Jaa vas
taan!. Vihollispataljoonia tuhottiin 
lähes täydellisesti ja rippeet pake
nivat rtaikaisin omalle puolelleen. 
Tammikuun puolivälissä etelästä 
Kallungista MäI'käjärven suuntaan 
suunnatulla hyökkäyksellä työnnet
tiin venäläiset Jowtsijärvellä:kin 
Märkäjärven seudu11e, j0!11De rin
tama jähmettyi sodan loppuun asti. 

Petsamon suunnan puolustus oli 
pääasiassa Petsamon rajaiikomppa
nirusta ja Kolosjärven nikkelikai
voksen henkilökunnasta muodoste
tun noin pataljoonan vahvuisen Os 
P:n varassa. Venäläiset työnsivät 
tätä joukkoa vastaan 1-2< divisioo
naa 14. Armeijansa joukkoja pans
sarivahvennuksineen. Jo sodan al
kupäivinä tuli Os P:n komentajaksi 
silloinen kapteeni A Pennanen (ny
kyinen rajavartiostojen päällikkö) 
ja hänen johdollaan suoritti tuo 
pieni joukko perimmäisen Lapin 
pimeässä talvessa yks,in taistellen 
monikymmenkertaista ylivoimaa 
vastaan uskomattoman työn täyt
täessään sille annetun tehtävän 
menestyksellisessä viivytyiksessä. 
Viivytysnopeus oli noin 3 km/ vrk, 
jota lienee pidettävä voimasuh
teet huomioonottaen ainutlaatuise
na suorituksena. Sodan päättyessä 
olivat taistelut käynnissä Nautsissa 
ja Paksuvuonon "Rautaportilla" 
valmisteltiin asemia, joissa oli tar
koitus pysäyttää lopullisesti huolto
vaikeuiksissa kamppaileva viholli
nen. 

Sekä Petsamon että Sallan suun
nalla liittyi taistelutoimintaan te-

hokas sissitoiminta ja sissijohtajina 
kunnostautui moni LR:n kasvatti, 
heistä mainittakoon tässä yhteydes
sä vain rajakersantti Olli Remes 
sekä Petsamon komppanian aliiker
santit P J Kiiveri ja V Järvinen. 

Talvisodan merkitys rajavartios
tolle oli ehkä lähinnä siinä, että se 
antoi viitteitä ja perusteita sissitoi
minnan menetelmille ja koulutuk
selle sekä osoitti kouriintuntuvasti 
hyökkääjän mahdollisuudet aikai
semmin toisarvoisinakin pidetyissä 
suunnissa. Tämä aiheutti puoles
taan tarpeen taT"kistaa va.Ttiojärjes
telmää, kun taas oltiin siirtymäs
sä rauhanomaiseen rajanvartioin
tiin sodan päättyessä. 

VÄLIRAUHAN 
AIKA 

Välirauhan aika jäi niin lyhyeksi, 
ettei tällä ajanjaksolla liene suu
rempaa merkitystä joukko-osaston 
historiikin kannalta. Eräitä merkit
tävimpiä tapauksia on kuitenkin 
mainittava. 

Rauhansopimuksessa joutui Suo
mi luovuttamaan Sallan - Kuola
järven ,alueen Neuvostoliitolle. En
simmäisiä tehtäviä sodan jälkeen 
oli alueen rajankäynti, Suomalai
ta rajankäyntivaltuuskuntaa johti 
tohtori Vikotr ölander majuri 
Sartan toimiessa rajavartioston 
edustajana. 

Uudelle rajalle ryhmittyi raja
vartiosto, nyt Rajavartiosto 6:n ni
misenä siten, että esikunta sijaitsi 
edelleen Rovaniemellä, 1./R 6 
Joutsijärvellä, 2./R 6 Savukoskella 
ja 3./R 6 Petsamossa, Kuusamon 
komppania siirtyi Kainuun raja
vartiostolle (R 5) kuuluvaksi. 

Myös rajavartioston komentaja 
vaihtui. 1. 7. 1940 siirtyi rajavar
tioston pitkäaikainen komentaja, 
eversti Willamo, Erillisen rajavar
tioston komentajaksi Tammisaareen 
ja hänen seuraajakseen tuli majuri 
Antti Pennanen. Komentaljanvaih
dosta voitaneen pitää merkityksel
tään tavanomaista huomattavampa
Il!a, siirrytttiin kuten myöhemmin 
on '1eikkipuheena esitetty Willa
mon ajasta Pennasen aikaan. 

Komppanioissa oli keskimäärin 
70-90 rajajääkäriä (värvättyä), 
mutta palveluksessa pysytietyt re~ 
serviläiset mukaanluettuina nousi
vat niiden vahvuudet lähes 300 
mieheen. 

Rajapalvelukselle antoi oman sä
vynsä jännittynyt yleismieliala. Ti
lanteen yleinen kireys johti muu
tamiin pienehköihin rajatapahtu
miinkin. Linnoittamistöitä tehtiin 
ja koulutuksessa sovellettiin sodan 
opetuksia. 

SUOMEN 
SOTA 
1941--44 

Jatkosodan syttyessä olivat ne 
joukot, joiden kaaderiksi rajavar
tioston henkilöstö sijo1tettiin, seu
raavat: 
- Yhteysesikunta Roi, päälliikikö

nääin ev Willamo, AOK-Norwe
genin Rovaniemen esikunnan 
yhteydessä, 

- Rajajääkäripataljoona 7, III 
AK:lle ja hyökkäysvaiheessa 
sen 6.D:lle alistettuna sekä osia 
siitä saksalaisten opastus-, tie
dustelu- yms käytössä. Patal
joona siirtyi pois Lapista v 1943. 
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- Erillinen Osasto Petsamo AOK 
- Norwegenille alistettuna Lu-
ton suunnalla 

- 36.Rajajääkärik.omppania Petsa
mossa Litsalla 2.Vuor D:lle alis
tettuna kesän 1941 (siirtyi syk
syllä - 41 ErOs P:n yhteyteen) 
sekä 

- v:sta 1943 alkaen Raja JP 7:n 
siirryttyä eteläisimmille rinta
mille Erillinen Osasto Savukos
ki sivustavarmistus- ja partisaa
nintorjuntatehtävissä Savukos
ken suunnalla. 

Raja JP 7 osallistui 6.D:n muka
na hyökkäysvaiheessa mm Sallan, 
Hanhikankaan ja: Voitajoen taiste
luihin ·edettäessä Vermajoelle. Myö
hemmin pataljoona toimi varmis
tus- ja partisaanintorjuntatehtävis
sä laajalla erämaakaistalla Sallasta 
pohjoiseen. Tätä tehtävää jatkoi 
sittemmin Er Os Sau. 

Er Os P:n tehtävänä oli omalla 
täysin erillisellä suunnallaan hyök
käyksellinen varmistustehtävä Sal
lan rintaman ja saksalaisten Jää
meren rintaman välillä. Pääasiassa 
Lutt.ojdkeen huollollisesti tukeu
tuen osasto eteni nopeasti aina 
lähelle Ri,stikeruttää, josta 'kuitenkin 
joutui vetäytymään jonkin matkaa 
takaisinpäin saksalaisten juuttuessa 
Litsajoelle ja venäläisten näin saa
dessa vastatoimilleen vapaat kädet. 
Koko asemasotavaiheen ajan kävi 
Os P "omaa sotaansa" tällä laajalla 
erämaa..,alueella j1outuen ajoittain 
ankariinkin kamppailuihin venä
läisten yrittäessä puolestaan hyök
käillä. Monia raskaita ja rohkeita 
sissi- sekä tiedusteluretkiä suori
tettiin tuona aikana. 

Er Os P:n vaiheista on vielä 
syytä muistaa sen siirtyminen 
Kemiin sodan loppuvaiheessa sekä 
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ankarat ja veriset taistelut siellä, 
nyt entisiä aseveljiä, saiksalaisia 
vastan. Näiden taistelujen ansiosta 
voidaan katsoa Kemin suurten 
teollisuuslaitosten säilyneen sodan 
tuhoilta. 

Sota-ajan monien vaiheiden voi
daan katsoa merkinneen rajavar
tiostolle paitsi suoranaista sotatot
tumusta myös mahdollisuutta ko
kemusperäiseen sissitoiminnan ke
hittämiseen ja huomattavaa jouk
ko-osastohengen vahvistumista sekä 
samalla entistä lujempia siteitä 
Lapin asujaimistoon, olihan kestetty 
rinta rinnan sodan koettelemukset. 
Sota oli harventanut rivejä, mutta 
uutta tervettä verta oli myös tullut 
tilalle. Taas kerran oli "elämä" 
aloitettava alusta sodan tuhoutua 
mm lähes kaikki rajavartioston 
asumukset. 

SOTIEN 
JÄLKEINEN 
AIKA 

Sodanjälkeistä kehitystä tarkas
teltaessa on otettava huomioon, 
että maamme pohjoisimman osan 
merkitys on kaikin puolin sekä 
sotilaallisessa, poliittisessa että ta
loudellisessa mielessä lisääntynyt. 
Alueen ennen perin harva tiever
kosto on tämän kehityksen muka
na huimasti lisääntynyt, kaivostoi
minta laajenee jatkuvasti, uusia 
voimalaitoksia rakennetaan ja tu
ristien määrä lisääntyy vuosi vuo
delta. Mutta kuten sanottu, kaU&:i 
oli aloitettava alusta maakunnassa, 
josta siviiliväestö oli evakuoitu ja 
jonka saksalaiset olivat perusteelli
sesti tuhonneet ja miinoittaneet. oli 

,ananmukaisesti aloitettava toimin
ta sodan savuavien raunioiden kes
kellä. 

Olennaisesti vaikutti sodanjälkei
sen organisation suunnitteluun se, 
,•ttä valtiovalta ei katsonut tullin 
ja poliisin enää yksin riittävän 
Ruotsin ja Norjan rajan vartioin
nissa, vaan rajavartiosto joutui 
ulottamaan toimintansa näillekin 
rajoille. 

Heti sodan jälkeen toimi raja
vartiosto Raj ajääkäriry'kmentti 2:n 
mrrusenä. Esikunta oli edelleen 
Rovaniemellä, sen alaisista rajarvar
tiostoista oli R 4:n esikunta Kajaa
nissa, R 5:n esikunta Kemijärvellä 
ja R 6:n esikunta Rovaniemellä. 
Kussakin rajavartiostossa oli 3 
komppaniaa. R 6:n komppaniat oli
vat länsirajalla. Hieman myöhem
min R 4 siirtyi pois Rj R 2:n alai
suudesta ja Kaakkois-Suomesta 
Lappiin siirretty R 1 muuttui R 
5:ksi sen esikunnan sijoitettuessa 
Sodankylään. 1. 11. 1945 muuttui
vat rajavartiostot rajajääkäripatq:}
jooniksi. 

Rajavartiolaitoksen uudelleenjär
jestelyssä 30. 6. 1947 luovuttiin 
rykmentti - pataljoona järjestel
mästä ja Lapin rajavartiosto sai 
jälleen takaisin perinteellisen ni
mensä. Rajavartioston komppaniat 
sijaitsivat; 1./LR Kemijärvellä, 
2./LR Ivalossa, 3./LR Muoniossa 
ja 4./LR Ylitornion Lohijärvellä. 
Esilkuntakomppania oli esikunnan 
yhteydessä Rovaniemellä. Tämä 
komppania jaettiin myöhemmin 
niin, että Esikuntajoukkue tuli vas
taamaan varsinaisten huollollisten 
tehtävien suorituksesta ja 5.K eri
koistui varusmiesten koulutukseen. 
Vartioverkko levittäytyi ympäri 
Lapin kaikille rajoille. 

Rajavartioston (Rj R 2:n) ko
mentajana toimi eversti Antti Pen
nanen aina vuoteen 1956 saarkka, 
jolloin hän siirtyi Rajavartiostojen 
päällikön apulaiseksi. Hänen jäl
keensä toimi komentajana eversti 
Viljo Kivikko aina eläkkeelle siir
tymiseensä saakka v 1962 syksyllä. 

Rajapalveluksessa päästiin no
peasti "nuottien päästä kiinni", oli
han alue tuttu ja vanha kokemus 
auttoi. Partiointi ja valvontatiheys 
lisääntyi huomattavasti sodanedelli
seen aikaan verrattuna. Myös mo
net follitehtävät erityisesti syrjäi
sillä seuduilla antoivat oman lisän
sä rajapalveluksen suoritukseen. 
Valtavan urakan joutui rajavar
tiosto suorittamaan miinanraivauk
sessa vastuun tässä suhteessa koko 
laajalla alueella jäädessä sille var
sinaisen miinanraivauksen päät
tyessä. Ennen pitkää saatiin raja
vartiostolle myös lentokone käytet
täväksi valvontatehtäviin rajalla, 
syrjäisten vartioiden huoltokulje
tuksiin sekä avustamaan siviiliväes
töä sairaskuljetuksissa. 

E/LR:n sodanjälkieinen parakkira
kennus Rovaniemellä. 
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5./LR:n jääkäreitä ampumaileirillä Ristilammin läheisyydessä. 

Koulutustoiminta sai varsin pian 
kiinteät puitteet. Kantahenkilökun
nan, päällystön, alipäällystön ja 
rajajääkärien koulutus voidaan 
karkeasti jaka kolmeen osaan 
- ammattikoulutus käsittää var

sin laajana rajapalvelukseen 
kuuluvan tai sitä läheisesti si
vuavan alan ao lakien ja ase
tusten tuntemuksesta aina pal
veluksessa käytettävien toimin
tatapojen ja menetelmien hio
miseen ja erilaisten teknrillisten 
apuvälineiden tuntemukseen ja 
käyttöön saakka. 

- varsinainen sotilaskoulutus, jos
sa taistelukoulutus ja erityisesti 
sissikoulutus ovat etualalla sekä 

- eri toimialojen jatkokoulutus, 
kuten huolto-, viesti-, ase- ja 
rajakoirakoulutus jne. 

Varusmiesten koulutus tapahtuu 
5./LR:ssa omien kiinteiden ja puo-
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lustuslaitoksen kanssa yhdenmu
kaisten 'koulutusohjelmien puit
teissa. 

Koulutustoimintaan liittyy lähei
sesti myös kilpailutoiminta ja lii
kuntakoulutus. LR on pystynyt 
sotilasurheilun alalla vuosien ku
luessa monesti kahmaisemaan par
haan palan puolustusvoimain mes
taruuskilpailuissa. Hiihto ja suun
nistus ovat olleet eniten harrastet
tuja ja näissä, mutta myös ammun
nassa on rajavartioston urheilijoita 
tarvittu edustamassa puolustusvoi
miamme maan rajojen ulkopuolel
lakin. 

Viestitoiminnan kehitys on sodan 
jälkeen ollut kenties kaikkein suu
rin. Jo pian sodan jälkeen saatiin 
puhelinyhteydet paitsi esikunnan ja 
'komppanioiden välille myös tär
keimmille vartioille. Ajan mukana 

on puhelinyhteyksiä yhä lisätty 
niin, että nykyisin va•in yksi varti:o 
on ilman fangallista yhteyttä. Myös 
radioyhteydet ovat jatkuvasti pa
rantuneet sekä laadullisesti että 
asemien lukumäärän suhteen. 
Komppanioiden lisäksi on radioyh
teydet myös tärkeimmille vartioille. 
Asioiden käsittelyä jouduttavat 
edelleen hyvin toimivat kaukokir
joitin- ja lennätinyhteydet sekä 
ylöspäin että kaikkiin komppanioi
hin. 

Huollon urakka on sodan jälkeen 
ollut suurin. Suhteellisen yksinker
taisten ja selvähoitoisten ase-, 
varus- ja muonitushuoltokysymys
ten ohella on ollut hoidettavana 
tavattoman laarja jälleen- ja uudis
rakennusohjelma. Normaalin huol
lon vaatimien kuljetusten lisäksi 
on ollut selvittävä rakennustoimin
nan vaatimista valtavista kuljetuk
sista usein erämaan keskelle tiet
tömien taipaleiden taakse. 

Ensihätään jouduttiin majoitus
pulmia ratkottaessa turvautumaan 
tilapäisrakennuksiin. Para'kkeja · ja 
pahvitelttoja sekä omaa työvoimaa 
käytäen siitä selvittiin hämmästyt
tävän nopeasti. Varsinainen raken
nustoiminta on luonnollisista syis{ä 

Pellon vartio edustaa rajavartios
ton uusinta vartiorakennustyyppiä. 

Angelin ensimmäinen vartio sijaitsi 
v 1945 tässä Lanton talossa. 

ollut pitkäjännitteisempää, mutta 
kiitos valtiovallan myötämielisen 
suhtautumisen on siitäkin selvitty 
varisi.n nopeasti. 

Kuljetusvälinetilanne on kehitty
nyt jatkuvasti myönteiseen suun
taan, moottoriajoneuvokanta on jo 
riittävä ja laadullisestikin varsin 
tyydyttävä. Tiettömien taipaleiden 
kuljetuksissa ovat apuna lurnitrak
torit ja helikopterikin on saatu 
sekä kuljetuksia että rajan valvon
taa tehostamaan, samalla kun sillä 
pystytään antamaan sairaankulje
tusapua tiettömillä alueilla siellä
kin minne lentokoneella ei ole 
mahdollista päästä. 

Tänä päivänä on LR:n ryhmitys 
seuraava: 
- E/LR, Esikuntajoukkue ja 5./LR 

(jääkärikomppania) edelleen 
Rovaniemellä 

- 1./ LR:n pääsijoituspaikka Kemi
järvi 

- 2./LR:n pääsijoituspaikka Iva
lossa 
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5./LR:n kasarmi Rovaniemellä. 

- 3./LR:n pääsijoituspaikka Muo
nion Särkijärvellä ja 

- 4./LR:n pääsijoituspaikka Yli
tornion Nuotiorannassa. 

Rajavartiolaitoksen saavuttaessa 40-
vuoden iän v 1959 kiersi juhla
viesti pitkin rajoj,a valtakunnan 
ympäri. Kuvassa viestin vaihto 
käynnissä Jaurin kämpällä Korva-

tunturin seuduilla 

2-18 

Rajavartioston lähes 40 vartiota 
levittäytyvät valtaikunna.n rajoille 
kautta laajan Lapin Pohjanlahden 
perukasta aina Kainuun rajoille 
saakka. 

Jälleenrakennusohjelma on lähes 
loppuun suoritettu, koulutus kul
kee vakiintuneita latujaan, viesti
yhteydet "pelaavat" moitteetto
masti ja huolto toimii Nuorgamin 
kaukaisella äärelläkin. Jälleenra
kennuksen aika on siis ohi kuten 
"siviili-Lapissakin". 

On ilmeisesti saavutettu se virs
tanpylväs, jolloin voidaan sanoa 
rajavartioston, nykyisen komenta
jansa, eversti Urho Leskisen joh
dossa, entistä ehompana niin orga
nisatioltaan, kokemukseltaan kuin 
ulkonaisilta puitteiltaankin olevan 
muiden rajavartiostojen rinnaHa 
valmiina täyttämään valtiovallan 
sille uskoman tehtävän, rajarauhan 
ja rajojemme koskemattomuuden 
suojaamisen. 

MAANPUOLUSTUS
TILA1ISUUKS IEN 
JÄ'RJESTÄJl'llE 

Tarvitessanne sotilasaiheisten esi
telmien pitäjiä tilaisuuksiinne kään
tykää lähimmän yhdysmiehemme 
puoleen. He ovat valmiiita mahdol-

Säätiön yhdysmiehet ovat seuraavat: 

Oulun varuskunta 
Evl E V Järvilehto, 
Ylil P Lehikoinen, 

Kaj,aanin varuskunta 
Maj J Lilja, 
Ylil P PaianiLa, 

Turun varuskunta 
Maj O Paarma, 
Maj T Lehmusvirta, 

Ekenäs ga:rnison 
Maj J H Blomqvist, 

Kouvolan varuskunta 

l.DE 
PohPr 

PSavPr 
KR 

2.DE 
PorPr 

NylBr 

Maj V Salo, 3.DE 
Maj A Lehtonen, KarPr 

Mikkelin varuskunta 
Kapt H Herrala, SavPr 

Vaasan varuskunta 
Ltn M Lähteenmäki, PohmJP 

Helsmgin varuskunta 
Maj E J Koivisto, 
Kapt K Saarenheimo, 
Kapt R Hastio, 
Maj E Mäenpää, 

Porkkalan varuskunta 

HelSpE 
KadK 
UudJP 
KaartP 

Maj A Hukari, RannJP 

lisuuksiensa mukaan avustamaan 
Teitä järjestämällä käyttöönne esi
telmöitsijöitä tai esiitelmäaineistoa. 

Haminan varuskunta 
Maj V Linnakko, 
Maj P Kosonen, 

RUK 
KymJP 

Lappeenrannan varuskunta 
Maj E Kurkela, LaprSpE 
Ylil E Siivo, KAuK 

Joensuun varuskunta 
Kapt O Saarnio, 
YHl M Kivikko, 

KarJP 
P-KR 

Hämeenlinnan varuskunta 
Maj P Kuljala, PsPrE 
Maj O Välimaa, HämJP 

Lahden varuskunta 
Maj E Kanninen, HämRjP 

Parolan varuskunta 
Maj S Opas, PsK 
Maj H Sarparanta, PsR 

Rovaniemi 
Kapt P Veijo, LR 

V uoksenniska 
Kapt H Haaranen, K-SR 

Hyrylän varuskunta 
Maj A Sissala, TaistK 

Lohja 
Kapt A Lallukika RajaK 

Uitti 
Ltn A Kolari, LjK 
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ORTH TATE 
-------

BUOIVIEN TUPAKKA ::P filter 

JALKAVAKIJOUKOT KERTOVAT 

PÄÄESIKUNNAN 
JALKAVÄKIOSASTO 

J alkaväkiosaston heruk.ilökunnas
sa on tapahtunut vaihtoja. Eversti 
S et ä 1 ä n siirtyessä Koulutusosas
ton päälliköksi määrättiin 31. 7. 
1963 everstiluutnamti (22. 8. al
kaen eversti) Otto Y 1 i r isku 
uudeksi osastopäälliköksi. Ev Yli
risku on aikaisemmin toiminut mm 
toimistopäällikkönä Panssariprikaa .. 
tin esi:kwmassa, useita vuosia Sota
korkeakoulun taktiikan opettajana 

Jalkaväkiosaston päällikkö ev. 0. E. 
Ylirisku. 

sekä viimeksi neljä vuotta Pohjan
maan Jääkäripataljoonan komen
tajana. 

J alkaväkitoirniston monivuotinen 
päällikkö ·everstiluutnantti Simo 
S i r k <k a ne n siirtyi 1. 4. 1963 
Kadettikoulun johtajan apulaiseksi 
ja jvtston tstoesiupseeri majuri 
Pentti Syrjä on määrätty sijai
sena hoitamaan toimistopäällikön 
tehtäviä. Jalkavä:kimiehet kiittävät 
entisiä ev Setälää ja evl Sirkkasta 
sekä toivottavat uusille ev Yli
riskulle ja maj Syrjälle menestys
tä heidän vaativissa tehtävissään 
j alkaväkiosastossa. 

Jalkaväkitoimiston päällikkö maj. 
P. H. Syrjä. 
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POH~AN 
PRIKAATI 

Kulunut vuosi on prikaaiissa 
sujunut vilkkaan toiminnan mer
keissä. 

Prikaatin siirryttyä kokonaisuu
dessaan viime vuonn,a Hiukkavaa~ 
ran kasarmialueelle edellytykset 
koulutuksen täysipainoiseen läpi
viemiseen ovatkin olleet olemassa. 

Kesäkuussa valmistunut uusi ka
sanrii on huomattavasti paranta
nut koulutuksen järjestelymahdolli
suuksia. Suurienkin saapumiserien 
palvelukseen astuessa majoitusolo
suhteet säilyvät nyt tyydyttävinä. 

Kaiken koulutuksen kokoojina 
ovat olleet lukuisat sotaharjoitukset 
sekä prikaatin että varuskunnan 
puitteissa. Vuoden päätapahtumaksi 
tuli Pohjois-Suomen talvisotahar
joitus, missä pohjolan miehet olivat 
omassa elementissään Kainuun kor
vessa. 

Koulutustoiminnan vilkkautta 
ovat kuluvana vuotena olleet lisää
massa ja sille väriä antamassa 
reservin kertaushaxjoituksiin kut
sutut päällystö, alipäällystö ja mie
histö. Osa heistä on saapunut suo
raan prikaatin koulutettavaksi, kun 
taas osan ovat kouluttaneet l.DE 
ja PE prikaatin saadessa tärkeitä 
osatehtäviä harjoitusten järjeste
lyssä ja koulutuksessa. 

Vuoden 1963 kertausharjoitusten 
kranaatinheitinpartaljoonan muodos
taminen oli vuoden kaikkien ker
tausharjoitusten huipentuma ja 
smansä ainoalaatuinen PohPr:n 
historiassa. 

Kovan työskentelyn lomassa on 
sentään ehditty olla yhteistoimin
nassa ympäröivän maakunnan 
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kanssa. Pyhäjärven kotiseutujuh
lassa 4.-5. 8. ja Temmeksellä muis
topatsaan paljastustilaisuudessa 25. 
8. edustivat prikaartia ikunniavar
tiostot muistomerkeillä. Haapajär
ven maatalousnäyttelyyn 26.-28. 7. 
osallistui prikaati omalla osa&tol
laan, mikä sai osakseen kiitettävän 
mielenkiinon. 

Jos prikaati onkin vieraillut lähi
ympäristössään, on prikaatissakin 
vierailtu. Kesän aikana suoritti 
Ranskan sotilasasiamies vierailun 
Hiukkavaarassa ja syksyllä odote
taan Yhdysvaltain maavoimien 
komentajan vierailua. 

Puolustusvoimaimme komentaja, 
kenr S i m e 1 i u s suoritti varus
kunnan tarkastuksen 28. 8. 63. 

Myös kilpailutoimintaa on pri
kaatissa harrastettu tuloksellisesti; 
vaikkakaan ei niin menestykselli
sesti kuin edellisinä vuosina. 

Puolustusvoimain talvimestaruus
kilpailuissa 1963 saavutti PohPr:n 
joukkue IV sijan ampumahiihdossa. 
Henkilokohtaisissa kilpailuissa saa
tiin I ja II sija. 

Puolustusvoimain yleisurheilu-
mestaruuskilpailussa paasi viesti
joukkueemme palkinnoille sekä 
saavutettiin kaksi III sijaa. 

Pesäpallossa tuli PohPr:sta 1.Divi
sioonan mestari ja Puolustusvoi
main mestaruuskilpailuissa saavu
tettiin II sija. Jalkapallossa voitet
tiin hopeaa 1.D:n pui1Jtei:ssa. 

Hiukkavaaran kasarmialueen ra
kennU'sohjelmassa ovat tällä kertaa 
tärkeimpinä esillä oman urheiluta
lon ja elokuvateatterin rankentami
nen. Pohjoisen varuskunnan liikun
takoulutukselle edellä mainitulla 
olisikin erittäin suuri merkitys. 
Lisäksi varusmiehen vapaa-ajan 

Prikaatin talvimestaruuskisojen 15 km:n kolme parasta vasemmalta 1. 
ja mestari opp. P. Salmi KivK/ Auk. 2. stm. M. Patrikainen 2.K ja 3. 

stm. P. Parttimaa 2.K. 

vieton suuntautuminen liikunnån 
pariin olisi omiaan edistämään 
miesten fyysisen kunnon kehitystä 
raskaan päiväpalveluksen ohella. 
Lisäksi on suunnitteilla henkilö
kunnan asuntotalo ja upseeri- ja 
aliupseerikerhora!kennus. 

Näitten suunnitelmien toteutta
misen odotuksessa työskentelee pri
kaatin henkilökunta kouluttaen 
Pohjolan miehistä hyvän kansalai
kunnon omaavia sotureita. 

Jalkaväen Säätiön plakefä kii
tettävästä varusmiespailveluksesta 
ovat saaneet seuraavat: 

15. 10. 61 saapumiserä 
Kok J a 1 o v a· a r a, Pekka Ka

lervo, V alkea!koski 
Kers R a a p p a n a, Reijo Olavi, 

Vaala 

15. 2. 62 saapumiserä 
Kok S a 1 m e 1 a, Esko Matias, 

Ylivieska 
Kers Aallonkoski, Esko An

tero, Rovaniemen mlk 

15. 6. 62 saapumiserä 
Kok Korkea, Erno Yrjö Ma

tias, Kittilä 
Kers M i k ko n en, Eero Edvin, 

Vaala. 
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POHJOIS-SAVON 
PRIKAATI 

Kuluva vuosi on merkinnyt Poh
jois-Savon Prikaatille varsin kiih
keää toiminnan aikaa. Kesäkuun 
puoleen väliin mennessä oli toteu
tettu UI-vaihe prikaatin siirtymisen 
historiassa Kuopiosta Kajaanin lie
peille. Historiallinen Hatsa•lan kent
tä ympäristöineen jäi lopullisesti 
menneisyyteen II/ PohSavPr:n vii
meisten osien jätettyä 12. 6. 63 
Kallaveden kauniin kaupungin. 

Kuopion V aruskuntasoittokunta 
muuttui 1. 7. 63 Illimeltään Kajaa
nin Varuskuntasoittokunnaksi aloit
taen 1. 8. toimintansa Kajaanissa. 

Niinpä onkin todettava, että Kuo
pio perinteellisenä varuskuntakau
punkina on menettänyt katukuvas-

taan "rikaatin" harmaatakit ja soit
tajapojat ja saanut tilalle hallitse
vaksi näkymäksi "pottaattinuijan" 
- li.n!kkitornin. 

Pohjois-Savon Prikaatin Kilta toi
mii kuitenkin ponnekkaasti Kuo
piossa ja näkyvänä merkkinä Kil
lan toiminnasta on kasarmin puis
tikkoon pystytetty jyhkeä graniitti
paasi, josta voidaan lukea Kuopios
sa vaikuttaneiden joukko-osastojen 
nimet ja toimintavuodet. 

Prikaati toivoo, että tämä muisto
merkki muistuttaessaan kuopiolai
sille kaupungin vankoista sotilas
perinteistä samalla auttaisi maan
puolustusasian oikeaa oivaltamista. 

Kuopion ympäristössä yhä tihen
tynyt asutus supisti harjoitusten 
pidon tiettyihin kaavoihin, joihin 
vähitellen oli totuttu. Tätä haittaa 
ei ole Hoikankankaalla, sillä jo 

Kuopion kas.alueella Killan toimesta pystytetty monumentti muistuttaa 
kuopiolaisia sotilasperinteistään prikaatin lähdettyä. 
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Viimeiset Pohjois-Savon Prikaatin joukot marssivat Kuopion kasarmi
alueelta. 

kasarmien luota voidaan lähteä niin 
suuriin kuin pieniinkin harjoituk .. 
siin, maastoon, joka: tarjoaa koulut
tajalle hyviä mahdollisuuksia. Pri
kaati ei ole kuitenkaan tyytynyt 
harjoittelemaan välittömästi "koti
nurkissaan", vaan harjoituksia on 
suunnattu eri suuntiin ympäristö
ma:akuntaan. Täten on saavutettu 
arvokkaita kokemuksia ja mikä 
tärkeintä tällä hetkellä, on saatu 
luotua hyviä suhteita ympäristö
maakuntaan. Erityisen miellyttävää 
onkin se, ettei minkäänlaisia sora
ääniä ole tähän saakka kuulunut. 

Vuoden merkkitapaus oli tieten
kin Kainuun suuri sotaharjoitus, 
jossa prikaatin ka:sarmialue toimi 
tärkeänä tukikohtana. Muuten erin-

ommsia koulutusmahdollisuuksia 
haittaa se, että Kajaaniin siirtymi
sen jälkeen prikaatin ampumarata
olosuhteet huononivat ra1!kaisevasti 
prikaatin ampumaratoj en ollessa 
vasta suunnitteluasteella. 

Kouluttajapulasta puhutaan pal
jon. Pohjois-Savon Prika!aiissa nor
maalin henkilökunnan vaihtumisen 
lisäksi prikaatin siirto johti siihen, 
että eräät vanhat työnroelkijät perhe
ym sosiaalisista syistä joutuivat 
anomaan joko siirtoa :tai eroa. U u t
ta ainesta -on kuitenkin kasva
massa niin, että ehkäpä jo 2-3 
vuoden kuluttua tämän nuoren
nusleikkauksen tulokset ovat näh
tävissä. 
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J alkaväikisäätiön plaketit kiitettä
västä varusmiespaJveluksesta on 
toimikautena jaettu sekä Kuopiossa 
että Kajaanissa seuraaville 

15. 10. 61 ·saapumiserä 

vänr Pekka Kaarlo H a 1 t t u -
nen 

vänr Kyösti Antero O 1 a 
alik Reijo Olavi P o u s i 
alik Lauri Y 1 i - P e k k a 

15. 2. 62 saapumiserä 

vänr Juhani Tapio Ko 1 j on en 
vänr Esko Antero Niiranen 

VÄHÄN 
VAATII 
PAWON 
ANTAA 

VETO 
KIUAS 

kers Utria Aku Uolevi He 1 o t i e 
kers Yrjö Tapani Laitinen 
korpr Pentti E s k e 1 i n en 
korpr Kaarlo Eemil M i 1k: k o n e n 

15. 6. 62 saapumiserä 

vänr Pentti Uolevi K o r h on e n 
vänr Ari Tapio H a r t i k a i n e n 
kers Viljo Juhani Karua h o 
kers Arvo Ensio A u v i n e n 
korpr Eero Eljas Algot K e t t u -

nen 
korpr Veijo Silvennoinen 
korpr Hannu Erkki Johannes 

Kinnunen 

Patentoitu 
Tutkimuslaitoksella tutkittu 

LÄ~;;;~;;;e~:ONfA 
Helsinki puh. 440 288 
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PORIN 
PRIKAATI 

Porin Prikaatissa koulUJtustyö on 
jatkunut vaikeista ulkonaisista olo
suhteista huolimatta tiiviin uuras
tuksen merkeissä. Prikaati on osal
listunut lulkuisiin taistelu- ja sota
harjoituksiin niin Turun varuskun
nan lähiympäristössä kuin sen u1ko
puolellakin. Huomattavin sotahar
joitus pidettiin keväällä 1963 Parai
nen-Kemiö-Perniö ailueella, missä 
merimarssi ja lukuisat vesistön yli
menot antoivat harjoitukselle eri
koisleimansa. Jos oli tässä harjoi
tuksessa hellettä, niin vastaavasti 
kireä pakkanen sävytti Turun va
ruskunnan talvisotaharjoitusta nel
jä kuukautta aikaisemmin Vahto
Valpperi-Kopanmaa-Raasi ,alueel
la. Lounaissuomruaiset sotilaat sai
vat kerr:ankin taistella todella talvi
sissa oloissa. Molempiin PorPr:n 
järjestämiin sotaharjoituksiin osal
listui joukkoja myös mui1sta 2.D;.n 
joukoista. 

Harjoitusmaastojen sijait.essa 
etäällä on jokapäiväisiessä palveluk
sessa turvauduittava jaitkuvasti pol
kupyöriin. On itsestään selvää, että 
pitkät matkat supistavat varsinaista 
harjoitteluaikaa huomattavan pal
jon. Porin Prikaatin pitkäaikainen 
toive siirtymisestä Säkylän edulli
siin koulutusolosuhteisiin on nyt 
vihdoinkin toteutumassa, sillä 25. 8. 
63 sijoittui Prikaatin II P ensim
mäisenä joukkoy,ksikkönä Huovin
rinteen kasarmialueelle. Muiden 
joukkoyksiköiden siirtyminen Sä
kylään riippuu tarkoitukseen myön
nettävistä työllisyysvaroista tule
vaisuudessa. 

17 - Jalkaväen Vuosikirja 

Por Pr:n komentaja ev J Keinonen 
vastaanottamassa presidentti Kal

lion kiertopalkintoa. 

Jo peri.nteelliseksi muodostuneet 
Porilaispäivät pidettiin 4.-5. 8. 
1962 Salossa Porin Pri.kaaltin Killan 
ja Porin Prikaaitin yhteisesti järjes
rtäminä. Mielenkiintoisesta ja run
saasta ohje1masta Olli erityisesti 
mainittava onnistunut taistelunäy
tös Salonjoella. Näytöstä seurasi 
noin 5000 henkeä. Näytökseen osal
listui taisteluosasto Porin Prikaa
tista, 2 taistelusukelta:ja:a, 4 suihku
hävittäjää, kuljetusheli!kopteri sekä 
20 lasikuvarjojääkäriä. Voimakas
henkinen maanpuolustusjuhla Sa
lon urheilukentällä päätti nämä 
onnistuneet Porilaiispäivät. Porin 
Rykmentin Killan ja Porin Prikaa ... 
tin välinen hedelmällinen ja tulok
sia tuottava yhteistoiminta on jat-
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kunut katsauskauden aikana jo 
kiinteät muodot saavuttaneella ta
valla. 

Porin Prikaatin menestys v 1962 
sotilasurheilun alalla oli erittäin 
hyvä. Joukko-osastojen välisissä kil
pailuissa prikaati voitti puolustus
voimain mestaruuden maastomesta
ruusikilpailuissa, yleisurheilussa ja 
uinnissai sekä saavutti 2. sijan talvi
mestaruuskilpailuissa, sotilaskolmi
ottelussa ja ampumamestaruuskil
pailuissa. Prikaati voitti myös Pre
sidentti Kallion maljan sijalu
vulla 8. 

Fyysisen kunnon ohella on pyrit
ty huolehtimaan myös henkisestä 
vireydestä. Prika.atissa järjestettiin 
ensimmäiset henkiset 'kilpailut 29. 
4. 6-3 Turun Konserttisalissa. Osan
ottaji'ksi oli ilmoittautunut 40 va
rusmiestä. Voittajista suurimman 
osan esitykset olivat varsin korkea
tasoisia. Paikkakunnan päivälehdet 
ja Suomen Televisio selostivat näitä 
erittäin onnistuneita kilpailuja, joita 
koko prikaati oli pääosan ajasta 

PELLONRAIVAUS OY. 

OY. POHJOLAN LIIKENNE AB. 

RAKENNUS OY. 

OY. REGO AB. 
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seuraamassa ja joita vastaisuudessa 
on tarkoitus järjestää vuosittain. 

Porin Prikaati osallistui kokonai
suudessaan 4. 5. 63 suoritettavaan 
Tr-metsämarssiin, joka käsitti met
sän kylvöä, istutusta ja raivausta. 
Työkohteina oli yhteensä noin 100 
eri puolilla Varsinais-Suomea ja 
varsinkin alueilla, JO.tSSa Turun 
varu'Skunnan joukot tavanomaisesti 
harjoittelevat. Työsaavutukset muo
dostuivat hyviksi. 

J alkaiväen Säätiön pienoisplaket
teja on prikaatissa jaettu seuraa
ville varusmiehille menestykselli
sesti suoritetusta asepalveluksesta: 

15. 10. 61 saapunuserä 

vänr K P o i k o I aine n 
kers R A r v on en 

15. 2. 62 saapumiserä 

vänr K B 1 o m q v i s t 
kers K R o s v a II a 

15. 6. 62 saapumiserä 

vänr R Aalto 
kers A Salo. 

OY. TIKKAMYYNTI AB. 

TUKKUKAUPPOJEN OY. 

TUOTE-VÄLITYS OY. 

OY. VELJ. UDD 

NYLANDS 
BRIGAD 

Under verksamhetsåret har ut
bildnings- och byggnadsverksamhe
ten varit livlig i brigaden. 

Utbildningen kan, efter det bri
gaden förvärvat sig jordområden 
tili i Dragsvik, nu bedrivias på ett 
effektivare och ändamålsenligare 
sätt än förut. Dragsvik garnison 
ligger ju rä,tt nära Ekenäs stad, 
blott på ca 21h km avstånd och 
saknade helt eget narovnings
område. För den.skull var inlös
ningen av ett övningsområde av 
nöden. Fastän detta övningsområde 
är litet jämfört med månget annat 
truppförbands område fyller det 
dock sin plats, i synnerhet då det 
gränsar tili brigadens skjultbana i 
Baggby som inom en snar framtid 
skall ombyggas och moderniseras. 
Skjutbanan kommer därefter att 
fy lla rätt stora anspråk. 

Lägerområdet i Syndalen blir 
mer och mer känt. Förutom av 
brigadens egna förband användes 
området även av Nylands jägar
bataljon, Hangö kusitartillerisektion, 
Gränsskolan och Huvudstaben. 
Landstigningsövningar, även an
falls- och försvarsövningar i pluton 
- kompani och även bataljonsför
band kan utföras i Syndalen. 
Dock är området även här för litet, 
om man tänker på framtiida behov. 

2.Divisionens trupper utförde på 
Syndalens lägerområde hösien 1963 
en storstilad och väl lycikad upp
visningsövning för USA:s land
stridskrafters kommendör general 
E G W he e 1 e r. I uppvisningen 
deltog förutom hela Nylands Brigad 
även Kustjägarbataljonen från 

Obbnäs, ett pansarvagnsikompani 
från Parola, ett batt:eri från Vasa 
kustartillerisektion, fallskärmsjägar
skolan, ,krigspoliss:kolan, delar av 
flottan och en filygavdelning från 
Björneborg och Kauhava. 

Realist:iska samövningar, vilka 
äro synnerligen vi!ktiga, kan effek
tivt genomföras i Syndalen. 

· Brigadens framgångar i förs
varsmaikitens mästersk:apstävlingar 
under åren 1962-63 var märk
ligare än på många år. Efter hårda 
kamper lyckades brigadeins fot
bollsspelare i Kuopio vinna arme
mästerskapet samt i Fredrikshamn 
lagmästerskapet i fältskjutning för 
beväringar. Under år 1963 var 
framgångarna i fri-idrottsmästers
kapen rätt goda. Brigadens 4 X 100 
m stafettlag gj•orde i finalen nytt 
armerekord på 43,8 sek och korpr 
Akerfeldt, A vann 100 m på 10,9 
sek. Idrotten är överhuvudtaget på 
frammarsch i brigaden. Nylands 
Brigad hade även ärian aitt stå som 
värd och arrangör :för :försvarsmak
tens terrängmästerskap under tiden 
5.-7. 9. 63. Ca 500 orienterare 
från hela •armen svettades och 
sökte efter kontroller i Lappvik och 
Fiskru-s terrängen. Tävlinga:rna 
lyckades väJ. och såväl de tävlande 
som arrangörerna var nöjda. 

Dragsvik garnison som äger ett 
brokigt förfilutet är ännu en bland
ning av gammalt och nytt, men 
småningom rivs det gamla ned 
eller renover,as och enter några år 
har gamisonen helt bytt ansikte 
och uppträder sotn en modern 
garnison. Det senaste tillskattet i 
"ansiktslyftningen" var renoverin
gen av den nuvarande artillerisek
tionens kasern. Seiktionen kunde 
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Förisvarsmaktens mästersk:apslag i fotboU 1962. 

inflytta i kasernen serusommaren 
1963. 

Nylands Brigad är den pl1ats dit 
hela vårt lands svenskspråkiga 
ungdom samlas för aitt :fylla sin 
plikrt i fosterlandets tjänst under 
fredstid. Här sam1as såväl öster
botmingar, nylänningar som åbo
länningar och här knyts ikontakter 
emellan de olika lands~apen. Bri
gadens möjligheter att omhänder
taga och utbilda landets svenskprå
kiga ungdom förbättras för varje år. 

lnfanteristiftelsens miniaityrpla
ketlt har under tiden 4. 6. 62-4. 6. 
63 tilldeLats följ,ande beväringc1r: 
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Kont 15. 10. 61 
Serg S c h a u m a n, Karl Henrik 

Holger, Karis, 3. 9. 62 
F1änr Weckström, Carl Gun

nar, Liljendail, 9. 9. 62 

Kont 15. 2. 62 
Serg P en ,t t i n e n, Lasse Kale

vi, Jakobstad, 7. 1. 63 
Fänr En c ke 11, Jan Edvard 

Paitrik, Grainkulla, 9. 1. 63 

Kont 15. 6. 62 
Serg Öste r 1 u n d, Ake Anton 

Vilhelm, Hangö, 3. 5. 63 
Fänr K u mm e 1, Bengt Georg, 

övermairk, 10. 5. 63 

KARJALAN 
PRIKAATI 

Syksyllä 1962 maatamme koh
dannut osittainen kaito koetteli eri
tyisen raskaasti Kymenlaaksoa, jos
sa faajat viljelysalat olivat veden 
alla. Syyskuun puolen välin jälkeen 
joutui Karjalan Prikaati muiden 
joukkO-OSaStojen tavoin osallistu
maan sadonkorjuutöihin, jossa sil
loin sanottiin olevan myös maan
puolustuksen painopisteen. Ampu
maleiri ja syksyn sotaharjoitus 
peruutettiin ja aliupseerikoulun 
toiminita keskeytettiin, kun kaikki 
suinkin irroitettavissa olevat voi
mat olivat 1sadonkorjuutöissä mikä 
prikaatinkin osalta merkitsi kym
mentuhatmääräistä miestyöpäivää. 

Toisen kerran kertomuskauden 
aikana - kesäkuussa 1963 - pri
kaati ojensi auttavan kätensä osal
listumalla TT-metsämarssiin Sota
invalidien Veljesliiton Kymen pii
rin huoltosäätiön omistamalla Kur
rin tilalla Iitissä. Nämä tarpahturriat 
ovat olleet omiaan hankkimaan 
myötämielisyyttä ei vain prikaatia 
vaan koko puolustusvoimia kohtaan 
ja kiitollisuuttaan ovaJt mm maata
loustuottajat osoittaneet Kymen
laaksossakin puolustusvoimille. 

Tärkein koulutustapahtuma oli 
26. 1.-4. 2. 1963 Kainuussa pidetty 
suuri sotaharjoitus, johon myös 
Karjalan Prikaati otti osaa. Korpi
olosuhteissa pidetty harjoitus antoi 
paljon kokemuksia mukanaolleille. 

Jalkaväen tarkastaja, kenraali
luutnantti Ali Koskima!a piti pri
kaatissa koulutustarkastuksen 25.-
27. 4. 1963. 

Huhtikuussa pidettiin Pahkajär
vellä 3.D:n krh-ampumaleiri, jossa 

prikaati voitti tulenarvaustarkastus
kilpailun saaden haltuunsa Pahka
Jarven sotilaskodin lahjoittaman 
'kiertopalkinnon. 

Jaala oli valittu toukokuun 26.-
30. päivinä pidetyn divisioonan so
taharjoituksen maastoksi, jossa e·ri
tyisesti kiinnitettiin huomiota toi
mintaan tiettömässä maastossa. 

Kouvolan kaupungin laajenemis
vauhdin yhä kas:vaessa supistu:vat 
harjoitusmahdollisuudet kasarmi
alueen läheisessä maastossa pakoit
taen siirtymään yhä kauemmaksi 
pohjois- ja itäsuun:tiin. Tänä syk
synä menetetään ns Pikku-Palo
mäenkin alue, kun siellä al!kavat 
useiden talojen rakennustyöt. 

Toukokuun 6. päivänä :vietetylle 
prikaatin vuosipäivälle antoi lisää 
juhlavuutta Karjalan Kaartin Kil
lan edustajien läsnäolo. Eversti 
Lasse Leanderin johdolla saapunut 
lähetystö luovutti perinnejoukko~ 
osastolleen upe,an 44 sm korkean 
täyshopeisen maljan kier:topaUtin
noksi prikaatin yksiköiden välisiin 
kilpailuihin. 

Henlkilövaihdoksitta ei tämäkään 
kertomuskausi ole kulunut. Prikaa
tista siirtyi eläkkeelle evl M 0 
Kämäri ja evl Viljo Sarta. 
Heidän tilalleen siirrettiin prikaa
tiin evl P Kaskela ja evl Aimo 
Z i 11 i a c u s. Poislähteneiden kun
niaksi 'järjestetyssä tilaisuudessa 
heille esitettiin kiitokset siitä arvok
kaasta työstä, minkä he pitkän ajan 
kuluessa tekivät Karjalan Prikaatin 
hyväksi. 

Marraskuussa ilmoittautui pri
kaartissa 9 uutta upseeria Kadetti
koulun suorittaneina, mikä lisäys 
oli tervetullut kovasta kouluttaja
pulasta kärsineelle joukko-osastolle. 

Jalkaväkisäätiön plaketti on luo-
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vutettu kunkin saapumiserän par
haalle upseerikokelawle ja ryhmän
johtajalle. Sen ovat saaneet 

15. 10. 1961 sa:apumiserästä 
vänr U u s i t a 1 o, J M 0 
kers P e r k i ö, V 0 

15. 2. 1962 saapumiserästä 
vänr Salminen, S 
kers Suni, P 

15. 6. 1962 saapumiserästä 
vänr Te 1 j a m o, P J 
kers H i r von en, T J 0 

Yleensä menestystä sisältänee-
seen kertomuskauteen sisältyi mur
heellinenkin tapahtuma. Toukokuun 
loppupuolella haavoittui stm V 
K o v ero vaikeasti Pahkajärvellä 
saamastaan kimmokkeesta. Hänen 
hyväkseen ovat esimiehet ja palve
lus toverit panneet toimeen asian
mukaisella luvalla kaksi keräystä 
keskuudestaan. Merkittävänä asia
na tuotakoon esille, että Karjalan 
Kaartin Kilta ryhtyi viivyttele
mättä myös stm Koveron taloudel
liseen avustamistoimintaan. 

Urheilun painopiste on edelleen
kin ollut sotilaaillisissa lajeissa. 
Menestys kertomuskautena pide
tyissä kilpailuissa on ollut edelli
seen kauteen verrattuna huomatta
vasti parempi. 

Puolustusvoimien varuskuntien 
ja joukko-osastojen välisessä kan
sanhiihtokilpailussa Karjalan Pri
'kaati voitti A-sarjan. 3.Divisioonan 
perinteellinen ja huomiota herättä
vä Oltermannin hiihto suoritettiin 
viime talvena 30. kerran. Prikaati 
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saavutti tässä kovassa kilvassa kol
mannen tilan. Kymenlaakson Vies
tissä prikaati toi sotilassarjan voi
ton kotiin. Arvokkaimpiin voittoi
hin kuuluu myös divisioonan suun
nistamismestaruus. Iloisen yllätyk
sen tuotti prikaatille upseerikoke
las H Männikkö ampumalla 
3.D:n mestaruuskilpailuissa Lap
peenrannassa uuden puolustusvoi
main ennätyiksen saavuttaen soti
laskiväärillä 20 laukauksella ma
kuulta 186 pistettä. Hän voitti myös 
kenttäammunnan mestaruuden sekä 
yleismestaruuden. 

UAY:n mestaruuskilpailuissa 
Mikkelissä menestyi prikaatin jouk
kue hyvin kohoten joukkuetulok
sissa aivan kärkeen. 

Ylivääpeli Mauri M a n n e r i n 
urheilutoiminta ansaitsee erityisen 
maininnan. Puolustusvoimain am
pumahiihtokilpailujen veteraanisar
jassa hän saavutti 3. sijan, SAuL:n 
mestaruuskilpailujen yli-ikämies
sarjassa hän tuli mestariksi ja oli 
tietenkin samassa hiihtoammunta
lajissa prikaatin mestari. Hänen 
ampumatulostasoaain kuvaa paikal
lisissa kilpailuissa ammuttu 531 pis
teen tulos sotkiv 3 X 20 ls. 

Kouluttajapulassa näyttää aallon
pohja jo sivuutetun. Jälleen syk
syllä on luvassa Kadettikoulusta 
uusia upseereita. Edessä oleviin kil
pailuihin valmistaudutaan huolella 
samalla kun kaupunkilaistumisesta 
aiheutuvat haitat koulutukselle 
pyritään voittamaan parhaan mu
kaan siihen saakka, kunnes myös 
Karjalan Prikaatin vuoro tulee siir
tyä väljempiin harjoitusmaastoihin. 

SAVON 
PRIKAATI 

Savon P rikaatissa on toiminnalle 
v 1962-1963 ollut leimaa antavina 
piirteinä tarmokas koulutustyö, ur
heilutoiminta sekä Puolustusvoi
main tunnetuksi tekeminen eri 
yhteyksissä. 

Savon Prikaati osallistui Pohjois
Suomen talvi:sotaharjoituksiin sekä 
3.Divisioonan kesäsotaharjo1tukseen, 
joista varsinkin edellämainittu oli 
rasittava, ja ta!itoa sekä sisua vaa
tiva vaikein maaston ja ajoittaisen 
kovan pakkasen vuoksi. Savon 
P rikaatista muodostettu harjoitus
pataljoona selviytyi kuitenkin sille 
annetuista tehtävistä yhtymänsä 
komentajalta saadulla kiitosmainin
nalla. 

Kesäsotaharjoituksessa oli harjoi
tusvastustajana useaan otteeseen 
"reserviläispataljoona", jonka edes
ottamuksista ja ulkonäöstä varus
miehemme kunnioituksella totesi
vat, että "kyllä ne sotilaita ovat'.'. 

Laurikkalanmäen taisteluampu
marata jouduttiin asettamaan ke
väällä ampumakieltoon sen tultua 
ympäristölleen vaaralliseksi metsä
hakkuiden vuoksi syp.tyneen ki:m
mokevaaran takia. Erinäisten maan
lunastusten tultua suoritetuksi voi
tiin ammuntoja rajoitetusti jatkaa 
ampumasuuntaa muuttamalla. Var
sinainen taisteluampumarata kevyt
sinkoratoineen, jossa on liikkuvat 
maalilaitteet, saataneen valmiiksi 
syksyn kuluessa. 

Kouluttajahen!kilökunnassa on 
suoritettu kuluneena toimintakau
tena useita henkilövaihdoksia, jois
ta tärkein tapahtui II Pataljoonan 
johdossa helmikuussa eläkkeelle 
siirtyvän evl Hannes Pokkisen luo-

Il/Sav Pr:n komentaja evl J Savi
lahti. 

vuttaessa ev 1 Jaakko Savilahdelle 
II/ SavPr:n komentajan tehtävät. 

Mikkelissä on kesän kuluessa 
suoritettu ampumaurheilun alalla 
kaksi arvokilpailua: Upseerien am
pumayhdistyksen ampumamesta
ruuskilpailut sekä SAL:n Suomen 
mestaruuskilpailut, jotka asettivat 
Savon Prikaatin jo kokeneen jär
jestelykoneiston kovalle koetuk
selle. 

Puolustusvoimien ampumamesta
ruuskilpailuissa Santahaminassa oli 
Savon Prikaatin menestys hyvä. Stm 
P i h k a i a saavutti kivkentitäam
munnassa 2. sijan Savon Prikaatin 
sijoi<ttuessa samassa kilpailussa 
niinikään joukkueena toiseksi. 

Puolustusvoimain talvimestaruus
kilpailut olivat perinteellisen .tavan 
mukaan Hämeenlinnassa Savon 
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Prikaatin panoksen ollessa erin
omaisen. Joukkueemme sijaluku 
oli 4 edellään ainoastaan 3 raja
joU'kkuetta. Varusmiessarjan ampu
mahiihdon voitti s1lm K Luukkonen, 
joka tuli myöskin 15 km:n hiih
dossa toiseksi. Sotilaspartiohiihdos
sa rtuli kapt H Arovaaran johtama 
SavPr:n partio kolmanneksi. Myös 
mäenlaskun mestaruus tuli Sav 
Pr:iin opp Ekhohnin ansios,ta. 

Kesäisissä kilpailuissa olivat saa
vutukset samaa luokkaa. Sekä 
jalka- että pesäpallossa voitti jouk
ko-osastomme 3.D:n mestaruuden 
ja pesäpallossa Pv:rn mestaruuden 
jalkapallojoukkueemme jäädessä 
Pv:n kilpailuissa pronssille. 

Savon Prikaa.,t,i osallistui Puuma
lassa heinäkuussa pidettyyn maata
lousnäyttelyyn omalla osastollaan, 
jossa laskujen mukaan kävi yli 
14000 henkeä. Näyttelyn yhtey
dessä järjestettiin taistelunäytös, 
jossa ylimenohyökkäystä tuki parvi 
Karjalan Lennoston Fouga Magister 
suili'kuhävittäjiä. Yksin taistelunäy
töstä seurasi 6000 henkeä. 

Savon Prikaati.in ovat kuluneen 
vuoden aikania käyneet tutustu
massa lukuisat yhteisöt, joista mai
nittakoon Porin Rykmentin Killan 
ja Porin Prikaatin 90 jäsenisen ret
kueen vierailu Savon Prikaatiin 
elokuun · alussa. Vierailun aikana 

L .. ----'--
Sav Pr:n voittoisa pesäpaUojoukkue. 
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vietettiin veljesilta ja käytiin tutus
tumassa porilaisten ja savolaisten 
yhteiseen historialliseen taistelu
paikkaan Porrass.almeUa Mikkelin 
lähistöllä. Eräät lähiympäristön 
koulut ovat myöskin järjestäneet 
oppilailleen tilaisuuden tutustua 
jalkaväkiosaston aoopäivään. Nuo
rison innostus ja kyselyhalu oli 
ehtymätöntä. Vähäinen ei ollut 
myöskään metallimiesten veteraa
nien uteliaisuus heidän käydessään 
katsomassa miten nykyinen varus
miespolvi suorittaa asevelvollisuut
<ta.an. 

Maaliskuussa Mlidcelin kaupun
gin täyttäessä 125 vuotta huomioi
tiin viikon juhlallisuuksissa Savon 
Prikaaiti ikiaupunki:kuvaan kuuluva
na monin merkittävin tavoin. Ennen 
juhlia valmistetun väri.filmin "Mik
keli I ja II" oli Mikkeli I:ssä Savon 
Prika:atia esittelevä osa, jonka val
mistamisen Mikkelin kaupunki 
kustansi, niin merkittävä, että PE 
katsoi aiheelliseksi ottaa siitä kaita
filmikopion ja lahjoittaa sen Sav 
Pr:lle. 

Jalkaväen Säätiön pienoisplake
tilla on palkittu prik1aaitissa suorite
tun ansiokkaan palveluksen perus
teella 

15. 10. 61 saapumiserä 
Vänr P u r o, Kari Kalevi, Ääne

koski 
Kers Raune, Esko Jarmo Jo

hannes, Lailiia 
15. 2. 62 saapumiserä 
Vänr Lehmusoiksa, Risto 

Veli, Pori 
Kers K u o p p a m ä k i, Heikki 

Veikko Antero, Ähiäri 
15. 2. 62 saapumiserä 
Vänr Mikkonen, Yrjö Heikki 

Sakari, Sääminki 
Kers E r o n e n, Kari Olavi, 

Lahti. 

POHJANMAAN 
JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Pohjanmaan Jääkäripalta[joonassa 
oli komentajan vaihdos 27. 7. 63. 
Vuodesta 1958 asrti komentajana 
toiminut everstiluutnantti O E Yli
rilSku luovutti komentaj.an tehtävät 
even;.tiluurtnantti P J J uruttilalle. 

Puolusttusvoimam komentaja, jal
kaväenkenraali Sakari Simelius 
suoritti tarkastuskäynnin pataljoo
nassa 18. 1. 63. Iltapäivän aikana 
hän seurasi Aliupseerilkoulun tais
telukoulutuksen harjoitusta ampu
maradan maastossa sekä tämän jäl
keen muiden yksiköiden palvelusta 
kasarmialueella. 

Kuluneen vuoden aikana on pa
taljoona osallistunut kahteen rasit
tavaan ja kuntoa koetelleeseen 
yhtymäsotaharjoitukseen, joista se 
selviytyi kunnialla; talvella -63 
Kainuun ja keväällä -63 Niinisalon 
sotaharjoituksiin. Viime'ksi mainit
tuun harjoitukseen siirtyminen . ja 
paluu sruoritettiin jääikärien omin 
keinoin, po1kupyörillä. 

Valajuhla 1. 12. 62 sai tavallista 
juhlavammat puitteet, kun tilaisuu
teen oli saapunut pataljoonassa 
Terijoella palvellut, Kurikan kun
nanvaltuuston puheenjohtaja, kan
·sanedusitaija Toivo Antila seurassaan 
Kurikan kunnanjohtaja Jouko Hie
talahti ja kunnansihteeri Paavo 
Framssila. Kansanedu~ja Toivo 
Antila piti puheen, jossa aluksi 
muisteli omaa varusmiesaikaansa 
pataljoonassa ja varttumistaan sen 
riveissä mieheksi ja kansalaiseksi. 
Lopuksi luovutti kansanedustaja 
Antila kuntansa vaakunan kurikka
laistern kiitollisuuden osoituksena 
pataljoonalle sen tekemästä työstä 

Pohm JP:n komentaja evl P 
Junttila. 

pataljoonassa palvelleitten kurikka
lai,sten nuorukaisten hyväksi. 

Puolustusvoimain lippujuhlapäi
vänä 4. 6. järjestettiin Vaasan va
ruskunnassa paraati.katselmus sekä 
jumalanpalvelus kasarmin kentällä. 
Joukot ilmoitettiin Pohjanmaan 
Sotila:släänin komentajalle eversti 
E Nuolimaalle, joka taxkasti rivis
töt. Jumalanpalveluksessa puhui 
sotilaspastori O Lölll1l'oth. Puheen 
ja loppuvirren jälkeen puhui eversti 
Nuolimaa lausuen mm: "Maanpuo
lustus ei ole yksinomaan puolustus
voimain asia, vaan koko kansan, 
sen jokaisen yksilön asia; se on jo
kaisen kansalaisvelvollisuus. Maan
puolustushenki on viime aikoina 
kohonnut, joka osoittaa, että kan
samme on perusjuuriltaian tervettä." 
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Voittajapartio tekee tarkkaa työtä 

Sodanky Iässä pidettyyn maan
puolustusjuhlaan osaUistui Aliup
seerikoulu järjestemällä oman 
näyttelyosaston sekä suorittamaHa 
ylimenohyökkäyksen Kitisen yli. 
Yleisömenestys oli hyvä. 
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Ylimaan maaitalousnäyttelyyn 
Lehtimäellä 4.-5. 8. 62 oli patal
joonia perustanut puolustusvoimain 
osaston, jossa esiteltiin uusimpia 
aseita ja taisteluvälineitä. Osasto 
sai runsaasti huomiota osakseen. 
Tasavallan Presidentti Urho Kek
konen kävi näytoolyosas.toHa. V ah
vennetun joukkueen yl:imenohyök-
1käystä tuki neljä Fouga Magisteria 
lentorynnäköin. Yleisöä oli seuraa
massa 700-0-8000 hen1keä. Osaston 
johtaj,ana toimi kapteeni Fasrta lä
himpänä a1aisenaan vääpeli Ala
koski. 

Pesäpallossa Pohjanmaian Jääkä
ripataljoona osoitti olevansa eniti
sessä kunnossa. l.DE:n mestaruu
desta oteltiin ratkaisuottelu 20. 7. 
62. Vastassa oli Pohjanmaan Tykis
töcykmentti, joka lyötiin juoksuin 
30--0. Puolustusvoimain mestaruu
desta otelta:es.sa oli vastassa Kadet
tikoulu, joka voitettiin juoksuin 
16-3. 

100 km:n polkupyöräpartiosuun
nistus pidettiin 9. 10. 62. Matkan 
rasittavuutta lisäsi 10 km:n korpi
taival, jonka aikana pyörä oli kul
jetettava mukana. Välillä partio 
jakautui kahteen osaan, joten 
partionjohtajan henkilökohtaiinen 
suunnistustmto ei rafilcla•isS1Ut kilpai
lua. · Lopputaipaleella suoritettu 
aimmunta muutti vielä partioiden 
lopullista sijoittumista. ~ovan ·kil
pailun voitti kersantti Tuomiston 
partio (AuK) ajalla 6.19.09. Jouk
kuekilpaihm (kahden partion yh
teisaika) voittajan Aliupseerikou
lUIIl, palkintokaappia korist'aia nyt 
kolmannen kerran Sotakorkeakou
lun lahjoittama arvokas kiertopal
kinto, Liikkeenhaarikka. 

Pa:rtiosuunnistuskilpailu kesä-
kuussa -62 lmtiutuville pidettiin 

1 

! 
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6. 6. Kilpailuun kuului yö- ja 
päiväsuunnistustaivaJ. (7 +12 km). 
Kilpailun voitti ailik Saviluodon 
partio (3.K) ja yksiköiden välisen 
kilpailun TkK. 

Yksiköiden välinen partiohiihto
kilpailu suoritettiin 6. 2. 63. Hiih
dettävä matka oli 17 km ja ammun
ta suoritettiin 11 km:n kohdalla. 
Erittäin jämrittäväs.sä kamppailussa 
peri voiton alik Korkeamäen partio 
ajalla 1.36.30. Kilpai!lun yksi:kkö
voitto meni AuK:lJe, joka sai toisen 
kiinnityksen V:aasan kaupungin 
lahjoittamaan hopeamaJ.jaan. 

Koukka,ajapatsas, sodanaikaisten 
aseveljien lahjoittama paitaljoonan 
arvokkain kiertopalkinto meni syk
syllä -62 TkK:lle, joka oli saavutta
nut parhaan pistemäärän kolmessa 
arvokilpailussa, sotila:spartiohiih
doss:a, partiosuunnistuskilpailussa 
ja 100 km:n polkupyöräsuunnistus
kilpailussa. 

Seuraaville ansiokkaasti palvel
leille on jaettu J aJikaväen säätiön 
pienoisplaketti: 

15. 10. 61 saapumi:serä 

Vänrikki P ö k k ä Tairmo Kailevi, 
Kälviä 

Kersantti K i t t i 1 ä P,ekka Kul
'1ervo, Teuva 

15. 2. 62 saapumiserä 

Vänrilklki V a 1 k e ,a k a r i Tapio 
Kaarlo Kailervo, V aasa 

Kersantti V i k i ö Arvo Kalevi, 
Tyrnävä 

15. 6. 62 saapumiserä 

Vänrikki H i n t s a 1 a Eero Jo
hannes, Oulainen 

Kersainrbti H ei k k i n e n Jaakko 
Einari, Kuusamo 

90 VUOTTA MAALIALAN PALVELUA 
.. 

SUOMEN VABI· 
;JJI. VERN•&SJI.TEHDJI.S OY. 
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UUDENM1AAN 
JÄÄKÄRIPA T ALJOONA 

Pohjois-Suomen talvisotaharjoi
tukseen 28. 1-2. 2. 63 Kajaa
ni-Nurmes alueella kulj~ttiin 
Uudenmaan Jää:k.äripataljoona en
simmäisenä joukko-osastona Suo
messa lenitokoneil.la. Kuljetukseen 
osallistui Kuljetuslenito1aivueen li
säksi A:eron ja Kar-Air'in koneita. 

Pataljoona sai vuosipäivänään 
11. 3. vasrta:anottaa Jäälkäripataljoo
na 2:n talvi- ja jatkosodan asevel
jien lahjoittaman,a hopeisen Jääkä
rimaljan. Arvokkaan maljan saa 
vuosittain haltuunsa sotilaallisesti 

paras perusyksikkö. Maljan taka
sivulle on kaiverrettu JP 2:n talvi
ja jatkosodan taistelupaikkojen ni
met ja päivämäärät. 

Jääkärikapteeni Llander sekä 
Jääkäriliiton Helsingin alaosasto 
ovat jälleen kartuttaneet suureilla 
määrällä arvokkaita teoksia jää:kä
riaiheista kirja:stoamme. Helsingin 
Reserviupseerien Jääkärikerho on 
samanaikaisesti lahjoittanut sotilas
kodin seinälle partaljoonan lippua 
ja yksikköviirejä kuvaavat piirrok
set. 4. 8. kokoontui toistasataa 
miestä maan eri puolilta Santa
haminaan. Pataljoonan voimistelu
salissa perustettiin täJ.löin Uuden
maan Jääkäripata!ljoona:n kilta ry 

Pataljoonan komentaja evl H Virtanen seuraa miesten suorituksia Patal
joonan höhtomestaruuskilpailujen partiohiihdon ampumapaikalla. 
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Kultaseppämestari Matti Toivosen 
suunnittelema ja Hopeakeskus Oy:n 
valmistama jääkärim.ailj,a jonka en
tiset JP 2:n aseveljet 11. 3. 1963 
lahjoittivat Uudenmaan Jääkäri-

pataljoo:n:alle. 

UudJP:n ja sen e<foltäjäjoukko
osastojen perinteitä ja maanpuolus
tushenkeä vaalimaan. 

Viimevuotiseen tapaansa UudJP:n 
y,ksiköt valtasivait kärkipaikat Paa
von Polku 1963 kilpailussa. 226 
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yksikön suorituksista 6 ensimma1s
tä sijaa tuli Santahaminaan. 

Huhtikuussa saatiin Esikunta
komppanian peruskorjaus päätök
seen. Pataljoonan peruskorjaus- ja 
rakennustoiminta on Kadettikoulun 
laajentamisen johdosta toistaiseksi 
keskeytynyt. 

Jalkaväen Säätiön plaketteja on 
jaettu seuraavasti: 

15. 10. 61 siaiapumiserä 
Vänr Leskinen Juha, Vihti 
Kers L i 1 j e b e r g Timo, Hyvin-

kää 

15. 2. 62 saapumiserä 
Vänr Pa r i k k a Erkki, Somer

niemi 
Kers S i n i s a 1 o Seppo V eli 

Juhani, Helsiniki 
Korpr Nieminen Reijo Martti 

Untamo, Laitila 

15. 6. 62 ,saapumiserä 
Vänr S i p o 1 a Seppo Tapio, 

Helsinki 
Korpr S a n t a n e n Erkki Eino, 

Kiikala 

15. 10. 62 saapumiserä 
Korpr K a h i 1 a m p i Unto Elo, 

Pakila 

RANNIKKOJÄÄKÄRI
PATALJOONA 

Rainnikkojääkäripataljoona on ku
luneen vuoden aikana jatkanut 
oman erikoisa:selajinsa kehittämistä 
ja koulutusta, johon onkin ollut 
entistä paremmat edelilytyksiet ka
luston ja välineistön laadun ja 
maaran parantuessa. Tärkeimpiä 
harjoituksia ovat olleet yhteistoi
mintaharjoitukset meri- ja ilmavoi
mien kanssa, oma kokonaisuudes
saan saariston jäillä suoritettu 
laajamittaista sissitoiminitaa. koske
va taisiteluharjoitus sekä osallistu
minen UudPr:n sotaharjoitukseen 
Hankoniemellä, jonlka yhteydessä 
suoritetut merikoukkaukset j,a mai
hinnousut vihollisen sivustaan ja 
selustaan voidaan katsoa kuuluvan 
rannikkojääkärien päätoimintamuo
toihin. 

Merkittävimpiä tapauksia jouk
ko-osaston elämässä olivat vuosien 
1962-63 vaihteessa tapahtu11JUt 
omain -lipun saaminen ja komenta
jan vaihtuminen. 

Vuonna 1961 määrättiin Ran
nikkojääkäripataljoon!an perinteiksi 
Teikarin taistelut vuosina 1940, 
1941 ja 1944 ja vuosipäiväksi heinä
kuun 5. Teikarin taistelujen kun
niakkain päivä vuoillD.a 1944. 

R,ann JP:n komenta~a evl M 
Haaksalo. 

Teikarissa taistelleet ilmoittivat 
jo vuoden 1961 aikana lahjoitta
vansa pataljoonalle oman lipun. 
Lipun on lopulliseen muotoonsa 
suunnitellut taiteilija B Heinonen. 
Lippu on ikooltaan jääkäripaitaljoo
nan lipun suuruinen, jossa sinisellä 
pohjalla jääkäri,en nopeaa: liikettä 
symbolisoivat nuolet. Näiden ylä
puolella l'annikkojoukkojen bas
tioni ja alapuolella W-kirjain viit
taamassa Viipurinlahden taisitelujen 
perinteisiin. 

Lipun naulaustilaiisuus oli Obbnä
sissa 31. 10. 62. Siihen osallistuivat 
naulaajina mm 2.DivisiOOIIlan ko
mentaja kenl'l A Ehrnrooth, Teika
rin taistelijoiden edustajat, Kirkko
nummen kullJilan edustaja evl L 
Ehrnrooth, SlRtR:n komentaja ev 
V Karvinen, HelLAs:n päällikkö 
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kom E Siivonen, Jalkaväen säätiön 
ja varusmiesten edustajat sekä 
lipunkantaja sotmest V Kuikka. 
Viimeisen naulan ·lippuun löi evl 
T Knuuttila. Tasavallan presidentti 
luovutti lipun patailjoonaJ:le 30. 
11. 62. 

Kun vuoden 1952 joulukuun 1. 
pa1vana suoritetun puolustusvoi
mien uudelleenjärjestelyn yhtey
dessä aloitetti1in raamikkojalkaväen 
koulutus, määrättiin Ran:niikkopa
taljoonan komentajaksi majuri T 
Knuuttila. Kymmenvuotisen ko
mentajakautensa arkana evl Knuut
tila on tehnyrt; suuriannoista työtä 
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rann:ilkikojailkaväen ja rannik:kojää
kärijoukko-osaston perustajana ja 
kehittäjänä. 

Siirtyessään täysin pailvelleena 
eläkkeelle 8. 1. 63 luovutti evl 
Knuuttila part.aljoonan komentajan 
tehtävät everstHuutnanrtti M Haaik
salolle. 

Rannikikoj ää:käripa,taljoonaain, sen 
·kalustoon ja: koulutukseen ovait 
vuoden aikana 'käyneet tutustu
massa useat reserviupseerijärj,estört, 
jotka ovat mm lahjoittaneet patal
joolllan varusmiesten ikäyttÖÖin 4 
kpl korkealaatuisia tarkkuusiJ.ma,. 
kivääreitä vapaa-ajan ampumahar-

rastuksen 1kehittämiseksi. Ilma
kivääriharrastuksen alikuunipainija
na lahjoitti pataljoonan komentaja 
everstiluutnantti M Haaksalo paml
joonaJle en:simmaisen kiväärin. 
Ampumainnostus näyttää ylittä
neen odotukset, sillä parin ensim
mäisen ampumarviikon aikana va
rusmiehet ampuivat noin 8000 lau
kausta vapaa-aikoinaan. 

Muuhunkin urheilutoimintaan on 
koulutuksen lisäksi kiilllnitetty huo
miota, josta osoituksena mm 
Puolustusvoimien soti1as-3~ottelussa 

ARKISTO- JA PIIRUSTUSKUVAUSTA, 

VARMUUTTA JA TILAA 

M I K R O F I L MAU KS E LL A. 

Toimitamme piirustus- ja konttorikame
roita, mikrofilminlukulaitteita, jäl
jentäjälukulaitteita ja kaikkia alan 
tarvikkeita. 

Kehitämme, kopioimme, suurennamme.' 

Oy R E CO LI D Ab 
Mannerheim.!. 12 A 5 

Helsinki 

puhelimet 62 4710, 64 56 48 

18 - Jalkaväen Vuosikirja 

saa'VUtettu 2.sija ja :korpraali Laak
sosen saa.rvuttama uusi Pv:n ennä
tys 200 m:n rintauinnissa 2.48.8. 

Jalkarväkisäätiön plarketteja on 
jaettu seuraaville 

10. 1. 63 

vänr Jorma V eli R u o s t e e n-
o ja 

10. 5. 63 

vänr Heikki Saikiari Te n h u
nen 

ME-RA Oy 
Helsinki 

Lönnrotink. 32, p. vaihde 14 144 

MET ALLITEHDAS 

Muuntajia, sorvaus- ja puristinvalmis-

teita, metallirunkoja ja -koteloita 

yms. sähkölaitteisiin. 
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KYMEN 
JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Kymen Jääkäripataljoonan ka
sannit sijaitsevat Haminran vanho
jen vallien - TuTUn, Haminan ja 
Savonlinnan East.ionien keskellä, 
joista sen nuoret miehet saavat 
elävän kosketuksen 1es,i-isii.ensä 
aikaansaannoksiin ja vaiheisiin. 
Vallien keskellä heille myös pide
tään tulojuhlat ja vialaipäivän tilai
suudet. 

V alleilta kulkee jääkärien tie 
yhä useammin patrujoonan enti
seen. sijoituspaikkaan Virolahdelle 
'kia.uniin Valkjärven ra1I1noille. Valle
järven leirialueeHe valmistuu syk
syn 1963 kuluessa. ajanmukainen 
taistelu- ja maastoampumarata liilc
kuvine panssa.rima.aleineen ja mui
ne tauluineen. Kun a,lueelle saa
daan rakeil!Ilettua välttämättömät 
saunat ja varastot voi koko patal
joonakin siirtyä leirille tälle ailueel-

Jääkäri Erkki Vapalahti selvittä
mässä tehtäväänsä metsämarssilJa. 
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le, joka ymparmvme maastoineen 
,tarjoaa erinomaiiset Jcoufotusmah
doHisuudet (kuva 2). 

Alueen väestöön on kahden meit
säma.rssin (kuva 3) avulla luotu 
hyvät suhteet sekä yritetty korjata 
Il!i..itä vahinkoja, mitä jääkärit tah
tomattaan yiksityisillä mailla harjoi
tellessaa.n ,aina aihewttava.'t. 

V ehkalahden kUlilllan aJ.ueeHa 
syksyllä 1962 suoritettu maatalous
kamppailu sadon korjaamiseksi lu
jitti suhteitamme toiseen tärkeään 
kuntaan, jOil!ka alueella pataljoo
namme harjoittelee. 

Keväällä 1963 saatiin uudet käsi
tuliaseet palvelusikäyttöön. Perin
teellinen kivääri1aseistus on nyt 
vain a!lokkaiden hatjoittJeiluvälinee
nä. Jääkärit kanrta.vaJt ylpeinä :nyky
wkaisia aseitaian, rynnäkkökivää
rejä ja kevyitä !konekiväärejä. 

Paitaljoonan suureksi osaksi oma
toimisesti rakentamat Lupinmäen 
ampurn.m-adat saatiin lopulliseen 
·kuntoon v 1962 elokuun aikana·, 
jolloin siellä suoritettiin Puolustus
voimain ampumiairnestaruuskilpai
lut. 

Vaikka Kymen Jääkärit eivät 
näissä eikä talven muissakaan koi
toksissa saavuttaneet yhtä hyviä 
tuloksia kuin edellisiinä vuosina, 
pysyi pataljoona kuiterill{in kaik
kialla kärjen tunltumassa. Määrätie
toista työtä tulevia suurkilpailuja 
varten jatketaan. edeilleen päämää
ränä lujan vastuksen antamin.en 
muille joukko-osastoille. 

Aliupseerik~ulun uuden kurssin 
,alkaessa elokuun 5 pnä 1963 saa
v.a,t myös Tukikomppanian krh- ja 
pst-oppilaat lroulutuksen ryhmän
johtajiksi pataljoorum omassa ali
upseerikou:lussa; Tärkeä tapaus 
näiden ryhmä:njohtajien ja koko 

Ui.Jmu,anta KymJP:n leirialueella 

pataljoonan yhteenkuuluvuuden 
kannalta. 

Vuoden kuluessa hankittiin jo
kaiseen perusyksikköön - yk~i 
Haminan Sotilaskotiyhdistyksen 
lahjoittamana - uudet televisiot, 
jotka ovat merkittävällä tavailla 
parantaneet varusmi,este111 vaipaa
ajan viettomahdollisuuksia samalla, 
kun televisio ,antaa syrjäisiiltä seu
duilta palvelukseen tulleille jääkä
reille entistä paremman kuvan 
oman maamme ja koko maailman 
tapahtumista. 

Vapaaehtoisesti luovu.ttiva,t jää
kärit Suomen Punaiselle Ristille 
tämän vuoden keväällä yli 400 
pulloa verta, joka Punaisen Ristin 
ilmoituksen mukaan tuli juuri sil
loin erittäin kipeään tarpeeseen. 
Mahdollisuuksien mukaan tullaan 
tällaista toimintaa myös jatkamaan. 

Pataljoonassa vietettiin merkittä-

vää juhlaa helmikuussa 1963 pisim
män ajan pataljoonassamme pailvel
leen ja sen sodanjälkeiset vaiheet 
'kokeneen kapt Eino A 1 a g o n siir
tyessä toisiin tehtäviin. Sen lisäksi 
01I1 viisi aJ.iupseeria joko eroamis
iän tai eläkevuooien saa~ttaneina 
jättänyt pataljoonan: heidän koh
daltaan nuorempien käs!iin. Kailk
kia heitä kohtaan Kymen Jääkärit 
tuntevat suurta kiitollisuutta. 

Seuraavat pataljoonassa varus
miespalvelu'ksensa kiitettävästi suo
rittaneet ovat saaneet J ailkaväen 
Säätiön plaketin 1962-63 (kuva 4). 

15. 10. 61 saa1)umiserä 

'.DkK kers Taipio Matias P u h a k
k a, Koria 

l.JK vänr Ka!ri Jorma Huovi
n e n, Kotka 
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15. 2. 62 saapumiserä 

1.JK korpr Mauri :K!alervo On t
t on en, Suonenjoki 

2.JK kers Viljo Kaarlo Henrik 
Y r j öin e n, Korpilahti 

3.JK vänr J uhaini Elias I d ä n
P ä ä-H ei kk i 1 ä, Pihtipudas 

15. 6. 62 saapumiserä 

2.K k.orpr Paavo Vilhehn F Ö h r, 
Kiuruvesi 

3.JK kers Vesa Kaarle Kristi,an 
L a :t on i em i, fy]könmälki 

3.JK väm· Antti T a 1 o, Hamina 

15. 10. 62 sa:apumiserä 

l.JK korpr Martti Johannes 
Lahtinen, Multia 

Vänr. Antti Talo ja kers. Vesa 
Latoniemi saavat Jv-säätiön pla

ketit. 

"älä riko luonnon rauhaa, älä parjaa, älä pauhaa" 
NAAPURISOVUN VUOKSI AJA 

...Johnson 
Piirimyyjämme kautta 
maan esittelevät Teille 
mielellään kaikkia eri 
malleja - löydätte 
varmaan juuri Teillekin 
sopivan. 

Pyytäkää esittelyä. 

PÄÄEDUSTAJA: 
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MOOTTORILLA .•• 

OY NIKOLAl[FFAB 
Hki - Mikonk. 19 - Puh. 11 l 05 

UUDENMAAN 
RAKUUNAPA T ALJ100NA 

"On Pohjolan hangissa meil' 
isänmaa". Ratsuväen kunniamars
sin soidessa löiväit menneet ja ny
kyiset rrocuunapolvet kättä toisH
leen pa1Jaljoonan vuosipäivänä 7. 9. 
1963, jolloin pa:ljastettiin kasairm.i
ailueemme vieressä, vainih.an ilinnoi
tuksen valleilla Ratsuväen muisto
metkki. Tämä tilaisuus jäi nykyis
ten rakuunoiden mieleen rartsuväen 
perinnöistä kalleimman, :raikuuna1. 
hengen, konikreettis,ena ihnenitymä
nä. Samru.la muistuttaa jyikevä, 
massiivinen paitsaJs keskeisen sij,ain
tinsa ansiosta jai1Jlrnvasti nykyisiä 
varusmiehiä siitä, mitä heidän 
ededtäj änsä ovait saainee't raiikaiain ja 
mitä myös heiltä vaaditaan. 

Kulunut vuosi lukuisine sota
harjoituksineen, ampuma~eireineen, 
~oulutusta11kaiSJtuskilpaii:lumeen ja 
erikoistilaisuuksineen on ollut tu
loksekas ja tyydytystä antava niin 
hyvin varusmiehille kuin kanta'.. 
heniki:lökunnallekin. 

Erikoisena tapahtumana vuoden 
varrelta mainittaikoon pa1tailjoonam
me toimesta ensimmäisen sodan 
jälkeen 'koollekutsutun kertaushar
jo1tuspa,taljoonan perustaminen ja 
kouluttaminen. Kertauslharjoitus
pataljoona siirtyi heti varr-usteensa 
saJatuaan po]kupyörin Lappeenran
nasta Pahkajärven Ieirialueelle, 
jossa harjoitukset suori,tettiin. Ker
tausharjoituspataljoona tunsi "van
hemman veljen" vastuunsa ja suo
riutui tehtävistään sen mukaise•sti, 
osoittaen hyvää kuntoa ja hyvää 
intoaikin suorituksissaan. Harjoitus
ten päätyttyä kotiutettiin pata•ljoo
na Lappeenrannassa kesäkuun 
alussa. 

Toisena normaaili,toiminnasta poik
keavana, tapahtumana ja suorituk
sena on todettava Uudenmaan 
Rakuuna,pataljooillalil. esittämä tais
teluharjoitus Yh dysvaltain maa
vo:muen !komentajalle, kenraali 
Wheelerille ja hänen seurailaåsil
leen. Rakuunat oso11ltivat, ettei 
heilie oltu suotta uskottu tätä vaa
tivaa tehtävää. Siitä on parhaana 
todisteen:a patarljoonan saama va
raukseton •kiitos suorituksestaan. 

Liillmntakoulutuksen ,tiiviistä oh
jedmasta ja saarvutu1ks,ista on mai
nittava Oltermarmin hiihdossa. saa,. 
vutettu voi,tto. 'Duo arvokas palkin
to, "Oltermannin sauva", koristaa 
edelleen :va:kuunoiden pa}kinto
kaarppia. 

Seuraaville· rakuunoissa paJvel
leiJle . varusmiehille on ,annettu an
siokkaasita pa:lveluksesta J ailkaväen 
Säätiön plaiketti: 

15. 10. 61 saapumiserä 
Vänr Kimmo Risto Einari 

Kahla 
Kers Esko Elias P e k a ri 
15. 2. 62 saapumiserä 
Vänr Pekka Ylermi O k s a 1 a 
Kers Toivo Juhani Li ukko 
Korpr Hannu Tapani S e p p ä-

1 ä i n en 
15. 6. 62 sa,apumiserä 
Vänr Jorma Juhani Hämä

läinen 
Kers Seppo Mauno Ha a p a

s aari 
Korpr Pertti Tapio K a s u r i

n en 
15. 10. 62 saapumiserä 
Vänr Markku Paavo Juhani 

Paloheimo 
Kers Raimo Aulis K o n d r a t

j eff 
Korpr Hannu H o u n i 
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OY. Al,NO LINDEM,AN 

VAASA 

VAASAN SAl,PPUA OY. 

VAASA 
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KARJALAN 
JÄÄKÄRI PATALJOONA 

Karjalan Jääkäripataljoona toimii 
Pohjois-Karjalassa, Joensuusta. noin 
20 km pohjoiseen Kontiolahden 
kirkonkylän tuntumassa kauniin 
Höytiäisen rannalla. Kontiolahden 
Varuskunta on tosin sijainniltaan 
syrjässä etelä-Suomen rintamailta 
ja valtaväyliltä, mutta toisaalta 
kasarmialue ja sen lähiseutu on 
luontonsa puolesta maamme kau
neimpia. Lisäksi varuskunta ja ym
päristö tarjoavat erinomaiset maas
tolliset edellytykset koulutuksen ja 
harjoitusten suoritukselle. 

Vuoden 1962 merkittävimpänä 
tapahtumana KarJP:ssa on pidet~ 
tävä pataljoonan komentajan vaih
dosta silloisen komentajan eversti
luutnantti Erlkki Setälän tultua 
,siirretyksi Pääesikunnan Jalikaväki
osa:ston osastopääNiköksi. Eversti
luurtn:antti T Olavi Lehti otti vas
taan pataljoonan komenltaijan teh
tävät 8. 11. 1962. 

Pataljoonan toiminta on jatkunut 
reippaan jääkärihengen merkeissä. 
Toiminnan pääsisällön on muodos
tanut, kuten kaikissa muissakin 
joukko-osastoissa, monipuolinen ja 
monenlaatuinen koulutustyö. Tä
män ohessa on pyritty luomaan ja 
kasvattamaan jääkärihenkeä, jonka 
perustekijöitä ovat nopeus, täsmäl
lisyys, kestävyys, ,eteenpäinmenon 
henki sekä maanpuolustus.tahto. 

Pataljoona on suorittanut lähi
seuduilla lukuisia taisteluharjoituk
sia eri taistelulajien puitteissa 
pohjois-Karjalalle tyypillisten vaa
rojen ja korpien a!Il'taessa harjoi
tuksille oman voimakkaan paikal
lisvärinsä. Vuoden 1963 aikana 
pataljoona on osallistunut tammi-

Kar JP:n komentaja evl T Olavi 
Lehti. 

kuussa pohjois-Suomen talvisota
ha:rjoitukseen Vuokatin-Maanselän 
alueella, touko----ikesäkuun vaihtees
sa 3.D:n ikesäsotaharjoitukseen 
Mäntyharjun-Vuohijärven-Selän
pään alueella sekä syys-lokakuus
sa lounais-Suomen sotaharjoitulk
seen Loimaan-Kustavin-Rauman 
-Huittisen alueella. Pohjois-Suo
men talvisotaharjoitukseen KarJP 
osallistui kevyeksi osastoksi muo
dostettuna. Erikoisena piirteenä 
tälle harjoitukselle oli sekä suksien 
että myös polkupyörien käyttö. 
Mieleen jäivät öisin suoritetut pp
marssit lumikelillä mäkisessä maas
tossa suksien ollessa pyörään kiin
nitetyt. Yhteistä kaikille näille 
harjoituksille oli jääkärien o.soit
tama kestävyys, kenttäkelpoisuus, 
yrityshalu sekä hyökkäyshenki, 
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jotka korvasivat tai tasoittivat 
mahdollisia koulutuksen puutiteita. 

Elokuun alussa KarJP suoritti 
n 330 'km pituisen pyörämarssin 
reittiä Kontiolahti-En~Ilomantsi 
-Tohmajärvi-Kitee-Rääkkylä
Liperi-Kontiolahti. Erityisen mie
leenpainuviksi muodostuivat patal
joonan 'käynnit Ilomantsin, Tohma
järven, Kiteen ja Rääkkylän sanka
rihaudoilla, joilla karun 'Sotilaallisin 
menoin, mutta hartain mielin kun
nioitettiin niitä pohjois-Karjalan 
miehiä, joiden uhrien ansiosta sini
ristilippu yhä salossaian vapaana 
liehuu. Maakunnan väestö osoitti 
pataljoonaa kohtaan suurta kiinnos
tusta ja myötämielisyyttä. Marssin 

kohokohdaksi muodostui kunnian
osoitus ja seppeleenlasku Kiteen 
sankarihaudoilla, sitä seurannut 
ohimarssi Kiteen kirkonkylässä se
kä senjälkeen järjestetty maanpuo
lustushenkinen juhlatilaisuus urhei
lukentällä tst-näytöksineen ja mui
ne ohjelmineen. Kiteellä ei oltu 
nähty sotaväkeä lähes 20 vuoteen 
ja niinpä oli urheilukentälläkin 
siviiliväkeä runsaasti 2000 henkeä. 
Marssillaan jääkärit tutustuivat 
usean pohjois-Karjalan rarjapitäjän 
maisemiin ja asukkaisiin, jotka 
puolestaan saivat tilaisuuden nähdä 
oman maakuntansa joukko-osaston 
sekä käsityksen sen työstä jai toi
minnasta. 

3.JK m.aakuntamarssilla Ilomantsissa elokuussa 1963. Komppääll upskok 
H Ahonen. Marssia seuraavat pojat kukaties tulevia jääkäreitä. 
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Huhtikuussa KarJP vuodatti ver
taan Suomen Punaisen Ristin veri
palvelun hyväksi verenluovuttajien 
lukumäärän ollessa 388. Verenluo
vutustilaisuuksia on pataljoonassa 
järjestetty kaksi kertaa vuodessa. 

Ammunnassa saavutetuista tulok
sista mainittakoon ylik Erkki 
Nevasen mestaruus kpammunnassa 
ja sotilaskiväärillä ma:kuuasennosta 
sekä kers Reijo Nevasen toinen sija 
kenttäammunnassa 3.D:n ampuma
mestaruuskilpailuissa vuonna 1963, 
alik Kari Vauhkosen saavuttama 
pronssimitali Pv:n ampumamesta
ruuskilpailujen 'kp.ammunnassa 
1962 ja KarJP:n voitto 3.D:n jik
osastojen välisessä kilpailussa va
rusmiesten sotilaskivääriammunnas
sa 1963. Kymenlaakson kilven voit
taneeseen joukkueeseen kuuluivat 
alik J Toivonen, opp M Raveala, 
jäälc V Ahponen, jääk J Karvonen 
ja jääk K Moilanen. 

Hiihdossa Kontiolahden Varus
kunta on perinyt voiton varuskun
tien sarjassa vv 1962-63. KontSK 
voitti lisäksi oman sarjansa: v 1963. 

Pv:n yleisurheilukilpailuissa 1962 
hyppäsi alok Jukka Nyyssönen 
pronssim1talin sekä pituushypyssä 
että 3-loikassa. 

3.D:n jalka- ja pesäpallosarjoissa 
KarJP valtasi hopeamitalit kesällä 
1963. 

Jalkaväkisäätiön pienoisplaketit 
on luovutettu seuraaville saapumis
eriensä parhaiksi katsotuille Karja
lan Jääkäreille: 

15. 10. 1961 saapumiserä 

Vänrikki Esko Johannes K e k ä -
1 ä i n e n, Kontiolahti 

Kersantti Esko Eemeli S e p p ä -
n e n, Ämmänsa'ari 

15. 2. 1962 saapumiserä 
Vänrikki Heikki Erkki Juhani 

Eno maa, Kuusankoski 
Kersantti Raimo Aiwo V ä n t t i -

nen, Kuopio 

15. 6. 1962 saapumiserä 
Vänrikki Pentti Henrik H a s s i -

nen, Eno 
Kersantti Veikko R ö n k k ö, 

Sonkajärvi. 

Vakuutusyhtiö 
Sampo 

w!i\[1Ju1~11 
LENTOKONETE HDAS 

Tampere 
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Tämän te olette velkaa • • • 

OPASK O IRA 

sokealla on välttämätön, koska he tällöin eivät tunne 
sokeuttaan sanan täydessä merkityksessä, vaan ovat val
miit lähtemään minne heitä huvittaa, ollen näinollen 
riippumattomia näkevistä kanssaihmisistä. 

OPASTUSKILPAILU 

muoto, joka värittää sokean jokapäiväistä elämää, 
kilpailemalla opaskoirien paremmuudesta, sekä palkin
tosijoista. Tämä on antanut oman värinsä koko palve
luskoira-alalle, sillä sokeat kilpailevat vierekkäin näke
vien tovereittensa kanssa. 

SOTASOKEAT 

oivalsivat opaskoirien koulutuksen tärkeyden, perusta
malla Opaskoirakoulun Pitäjänmäelle, tyydyttämään 
sotasokeittemme opaskoiratarpeen. Uusia koiria koulu
tetaan jatkuvasti, sillä näiden käyttöaika on lyhyt. 
Koirien kasvattajat ja omistajat, Te voitte myötävaikut
taa yhteistä asiaa lahjoittamalla meille koiria tai otta
malla hoitoonne penikoita, joista koulutamme uusia 
oppaita tähän tärkeään tehtävään. 

KOIRAKLINIKKA 

joka rakennettiin opaskoirakoulun alueelle syksyllä 
1962 antaa opaskoirillemme hyvän huollon sairauden 
sattuessa. 

OPA S KOIRAK O ULU 

PITÄJÄNMÄKI - PUH. 45 73 07 

LASKUVARJOJÄÄKÄRI
KOULU 

Kulunu:t vuosi on ollut jalka
väkikoulwtuksemme kehityikselle 
sikäli merkityksellinen, että tänä 
aikana on koulutettu Suomessa 
ensimmamen. laskuvarjojääkärien. 
saapumiserä. Tulokset muodostuivat 
varsin. myönteisi:ksi, vMkkakin. vas
taperustetun koulun oli ik.amppail
tava monenlaisia vaikeuksia vas
taan, ennenkuin. koulutukselle oli 
luotu edellytykset täyteen tehoon
sa. Ensimmäinen vuosi on. yhte
n.äistän~ koulutuksen ja näyttänyt 
sille tienviitat oikeaan suuntaan. 
Suomen nuorimman sotakoulun 
henikilökuntaihan. on. siirretty eri 
joukko-osastoista, joiden koulutus
menetelmät ja -tavat poi!klkeavat 
paljonkin toisistaan. Näistä on py
ritty valitsemaan parhaimmait ja 
Illimenomaan laskuvarjojääkärikou
lutukseen sopivimmart menetelmät 
ja samaHa kiteyttäen ne ohjesään
töjen sanelemaan muotoon.. Näin. 
koulu on päässyt vähitellen ailku
vaikeuksistansa ja edennyt voimak
kaasti seestymisvaihettansa kohti. 

Vuoden 1962 saapumiserä sai 
yhdentoista kuukauden aikana ver
rattain monipuolisen koulutuksen.. 

Joka:isesrta varusmiehestä koulu
tettiin vähintäin ryhmänjohtaja. 
Ertkoiskoulutuskauden aikana pe
rehtyivät he lskv-ryhmän johtajan 
morntaihoisiin ja useinkin hyvin 
vaativiin. tehtäviin.. Osa saapumis
erästä erikoistui viestialiupseerikså, 
lääkintä- tai sotakoira-aliupseerikså. 
Lisäksi jokainen laskuvarjojääikäri 
koulutettiin sissiksi. 'Dullaikseen. 
taidokkaaksi sissiksi on. hallittava 
pääpiirtein usean aselajin ja: kou
lutusha:aran perusasiat. Todellisessa 

sississä pitää yhtyä niin viestimies, 
pioneeri, tu:lenjohtaja kuin lääkin
tämieskin. selkä ennenkaii'kkea sitkeä 
ja raivoisa taistelija. Kun. näihin. 
taitoihin lisätään. laskuvarjohy
pyn hallitsemin.en. on. tuldksena 
laskuvarjojääkäri. Päällystöainek
sesta parhaimmat komennettiin. 
RUK:uun jossa heidät ikoulwtettiin 
jalkavä!kijoukkueen johtajiksi. Hei
dän jatkokoulutuksensa tavoitteena 
oli lskv-jouilclmeen johtajan päte
vyys, jdka ,annettiin LjK:ssa sovel
letuissa ma:ahamJ.askuharjoituksissa. 

Mainittakoon., että tämä saapu
miserä suoritti varusmieisaåkanansa 
keskimäärin 1~20 lskv--hyppyä. 
Näistä kahdeksan ensimmäistä kuu
lui ns. peruskoulutushyppyihin. ja 
loput hypätti:in. eri puolella Suomea 
taistelu- ja lentonäytöksissä sekä 
maahanlaskuha:rjo~tuksissa. Hyppy
määrä olisi muodostunut suurem
maksi!kin, elleivät viimekesän. sää
tekijät olisi olleet niin. epäsuotuisia. 
Alituiset sateet, sumu ja voimakas 

Sotakoira J aio varjonsa varassa. 
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Kahdeksas hyppy kolmesta koneesta. 

tuuli tekivät tyhjiksi monta lskv
hyppysuoritusta - tietysti koulu
tettavien suureksi harmiksi. 

Fyysisen kumnon kohentaminen 
ja ylläpito on ensiarvoisen tärkeätä 
laskuvarjojääikärille. Niinpä urhei
lutoiminta muodostui erittäin vilk
•kaaiksi. Urheilussa luotiin paino
piste juuri sellaisiin lajeihin, joiden 
if;ait.aminen vaatii sekä henkistä ja 
fyysistä kuntoa ja joista on hyötyä 
sotilaallisessa koulutuksessa,. Suun
nistus, hiihto ja ammunta olivat 
suosituimmat lajit. Varsin vaativan 
ja ras,kaan LjK:n maasitomestairuus
'kilpailun voitti alik T Rekola, 2. 
alik P Hakala ja 3. alik O Muju
nen. Kilpailu oli kaksipäiväinen ja 
rata oli vedetty hyvin vaikeaan 
maastoon Hollolan lentokentän ym
päristöön. LjK:n mestariksi murto
maahiihdossa ,tuli niinikään alik T 
Rekola, 2. ailik P Hakala ja 3 aJik 
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K Poutanen. Ammunnassa selviytyi 
LjK:n varusmiesjouldme Kymen 
Kilpi ampumakilpailussa kolman
neksi häviten tiukassa kilvassa pis
teellä hopeamitalijoukkueelle. Hen
kilökohtaisessa kilpailussa aJik R 
Leppä valtasi toisen tilan. Kouvo
lan Puulaak.i-ammunnoissa voitti 
LjK:n joukkue sarjansa melko yli
voimaisesti. Joukkueessa oli useita 
varusmiesampujia. RaSlka1an palve
luksen vastapainoksi vaatii myös 
henkinen puoli oman ravintonsa. 
Saaipumiserän perustama oppi'las
'kunta toimi varsin vireäsiti järjes
täen useita illanviettoja jai erilaisia 
tilaisuuiksila. Osoituksena toimin
nasta ilmestyi oppilaskunnan toi
mittama kurssijulkaisu, joka pir
teydellään sai paljon kiitosta osak
seen. Oppilaskunnan ansiokkaana 
puheenjohtajana toimi alik J 
Inberg. 

Ilmeisesti lukuisiin viime saapu
miserän varusmiehiin oli varus
miesaikana syttynyt innostuiksen 
kipinä Puolustuslaitoksen työtä 
kohtaan, koskapa yli kaksikym
mentä heistä on nykyisin antautu
nut Puolustuslaitoksen palveluk
seen seuraavien saapumiserien kou
luttaj i.ksi ja kasvattajiksi. 

Laskuvarjojääkärikoulu toimii 
aiemmin Utissa olleen Karja~ 
lain Lennoston majoitusrakennusten 
suojissa. Ralkennuikset ovat jo mel
kolailla vanhoja puurakennuksia . 
Nykyisellään tilat eivät ehkä täysin 
vastaa ajan vaatimuksia niin tilan 

kuin laadunkaan puolesta. Tämän 
vuoksi uuden kasarmirakennuksen 
rakentaminen olisi hyvin tervetullut 
toimenpide. Kesäkuussa valmistui 
uusi ja ajanmukainen lskv-pakkaa
moraikennus. Entinen olikin aivan 
liian pieni ja puutteellinen kalus
toltaan. Uusi pakkaamo mahdollis
taa nykyisin välttämättömäin lasku
varjojen huoltamisen ja tarpeelli
sen pakkaiamiskapasiteetin. 

Vuoden 1962 saapumiseräs:tä sai 
J alikaväen Säätiön pienoisplaketin 

Kers Ossi M u j u n e n, Terva
koski. 

mausta 
Te 
tunnette 
puhtaan 

kahvin 
K-kahvi tarjoaa Teille puhtaan maku,nautinnon. Yhtäjaksois
paahto on antanut kahville oikean, tasaisen värin. Elexso
lajittelija·t ovat poistaneet jokaisen makua heikentävän pavun. 
Tämän Te tunnette maistaessanne 

------
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KAARTIN 
PATALJOONA 

Vuoden sisällä on Kaartin Patal
joonan elämässä muodostunut his-
1:oria!lliseksi kohokohdaksi peri.rune
j ouikko-osaston Vainihan Suomen 
Kaartin perustamisen 150~vt1otis
juhlallisuudet 18. 9. 1962. 

Kohniselllkymmentä 80-92 ikä
vuoden välillä olevaa, veteraania oli 
saapunut verestämään sotilasmuis
tojaan pää:~aupunkiimme. 

Laskettuaan aluiksi reppeleensä 
Hietaniemen sankariristille ja Suo
men Kaartin hautausmaa!lle, seura
sivait vanihukset nykyisen KaartP:n 
vuosijuhlaparaatia entisen kasar
min pihalla Gornij-Dwbnjafkin tais
telun muistomerkin äärellä. 

Perinteelliseen tapaan tarjosi Hel
singin kaupunki nytkm lounaan 
kaupungintarlossa veteraanien. kun
niaksi. 

Päivän pääjuhla oli Katajanokan 
upseerikerholla. Muun arvokkaan 
ohjelman ohella oli salintäy,teisellä 
juhlayleisöllä timisuus kuunnella 
Vanhan Kaamin meiildtlsoittoja 
paJvelusohjelman puitteissa sekä 
ikenraafiluutnainitti T. V. Wiljasen 
juhLaesitelmää ja eversti. K. J. 
Mikolain selostusta Suomen Kaartin 
merkityksestä historiassamme ja 
Helsingin elämässä. 

Vanhojen kaarti.1aiisten voimakas 
yhteenkuuluvaisuuden henki ja 
isänmaallinen, velvoiittava asenne 
entisen kuuluisan jouk:ko--osastonsa 
edustajina, teki syvän vaiikutuksen 
nykypäivän nuoreen kaart.ilaiseen. 

Vanhojen lk,aarl.ilais,ten jouimko
osasitoyhdistys "Vanhan Suomen 
Kaartin yhdistys ry" piti samana 
iltana vuosikdkou1ksensa. Sääntöjä 
muuttaen annettiin nyt Suomen 
V alko.isessa Kaiamssa, Ka.a.:rtin Pa
taljoonassa sekä Helsingin Varus-

Vanhat kaartilaiset puheenjohta
jansa talousneuvos F. Hj. Wäänä
sen johdolla suorittamassa kunnian
osoitusta Suomen Kaartin muisto
merkin ääl'ellä Kiaartin hautaus-

maaJila. 

kuntasoitJtokunnassa palvelleille ja 
palveleville tilaisuus ryhtyä vete
raanien rill'Ilalla vaalimaan yhdis
.tyksen puitteissa kunniakkaan Suo
men Kaarti.n perinteitä. Täten 
yhdistys ei pääty vanhojen kaairti
laisten rivien haxvetessa, vaan nuo
remmin voimin jart:kaa kunniartehtä
väänsä. 

Luettelo KaartP:ssa 9. 9. 1962-
10. 5. 1963 välisenä aikana jaetuista 
J aJka,väen Säätiön pienoisplaketeista 

15. 10. 1961 palvelukseen astuneet 
vänrikki Leo Sommardahl, 

Espoo 
kersantti Matti V ah a 1 a, Rauma 
15. 2. 1962 palvelukseen asituneet 
väinriJkki Raimo Ko s k i, Helsinki 
kersantti Keijo Rissanen, Hel-

sinki 
15. 6. 1962 palvelukseen astuneet 
väniriJkki Heikki H a k k a r a i -

n e n, Helsinki 
kersanrtti Seppo O r p a n a, N ur-

mo. 
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Puolustusvoimain komentaj,a jalkaväenkenraali S Simelius tiervehtimässä 
vanhoja kaartilaisia Katajanokan upseerikerholla pidetyssä pääjuhlassa. 

----~ ~'', 
Vanhat kaartilaiset seuraamassa KaalitP:n vuosipmvan paraatia Gornij

Dubnjalkin taistelun muistomerkin äärellä. 

HÄMEEN 
JÄÄKÄRIPATAtJOONA 

Kulunut vuosi 1963 on tuonut 
mukanaan pataljoonalle muutamia 
erittäin merkittäviä tapahtumia. 
Alkuvuoden tavanomaisen elämän
menon jälkeen oli HämJP:lla kesä
kuun lopussa kunnia ed.US!taa puo
lustusvoimia Va1kealkoslken suu
ressa maatalous- ja teollisuus.näyt
telyssä. Olemme vuosien a~ana 
monasti käyneet koko pataljoonan 
voimalla ,tutustumassa Valkeakos
keen jai sen suuriin tehdaslaitoksiin. 
Nyt oli jääkäreillä puolestaan tilai
suus esittää valkeakoskelaisille ja 
kymmenille tuhansille lähiseudun 

a:suklkaille Suomen sotaväkeä, sen 
varusteita, ,aseita, muonaa, ym sekä 
ennen kaikkea kahdessa ormistu
neessa koulutusnäytöksessä oppi
miaian sotilaallisia tietoja ja taitoja. 
Jatkuva kolmen päivän erinomai
nen yleisömenestys näy,ttelyalueella 
ja runsas katsomo koulutusnäytök
sissä sekä hyvät arvostelut sanoma'
lehdistössä osoittavat jääkärien on
nistuneen tehtävissään. 

Padasjoki, Päijänteen länsiran
nalla oleva luonnonikaunis pitäjä on 
liittynyt meidän jääkäreiden elä
mään menneenä keväänä hyvin 
läheisesti. Sinne on n 6-7 km 
Padasjoen kirkosta etelään entisen 
lentokentän liepeille perustettu 
PsPr:n leirialue, jonka perustamis-

Padasjoen leirialuetta r~kennetaan. 
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1yöt on suorittanut HämJP. Jääkä
rit ovat siellä jo suor1trtaneet monia 
harjoituksia ollen mm elokuussa 
Jmko pataljoonan voimalla viikon 
1kestäväHä leirillä uudella harjoitus
alueella. 

Kesäkuun puolivälissä syntyi Hä
meen Jää:käripataljoonan Kilta yh
dyssiteeksi HämJP:ssa ja JP 4:ssä 
palvelleiden kesken. Killan ensim
mäiseksi puheenjohtajaksi. valittiin 
pataljoonassamme varusmiespalve
luksensa ja edelleen reservin ker
tausharj oitll'ksensa suorittanut pan
kinjohtaja Helge Laakso Hämeen
fumasta. Killan ensimmäinen julki
nen esiintyminen tapahtui elokuun 
puolivälissä Tammelan suuressa 
maanpuolU5tusjuhlassa, jolloin jää
kärit killan merkeissä antoivat trus
telu- ja koulutusnäytöksen. 

Neljäntenä "tapauksena" kulu
neelta vuodelta maimttakoon 15. 6. 
63 saapumiserän ns alokastarkas
tuksen yhtey,1:Jeen järjestetty v,arus
miestein kotiseudun edustajien vie
:riailu. Tämä ·tilaisuus olikin tärkein 
yhteyden otto vuoden aikana sivii
lipiireihin. Tavanomaista pafaljoo
nan yhteistä maakuntamarssia ei 
tänä kesänä näei suoritettu. Sens,i
jaan komppaniat kävivät muuta
mien lähipaikkakuntien vieraina. 

Oman erikoismaininnan ansaitsee 
toiminta perinteiden vaalinnan pii
rissä. Vuoden vaihteessa sai nimit
täin Jääkäripaialjoona 27:n perin
teitä vaaliva partaljoonamme erit-
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täin terveiulleen ja arvokkaan lah
joituksen. Jääkärieverstiluutnantti 
Armas Perksalo (ent Berg) luo
vutti meille harvinaislaatuisia m uis
toja lähes 50, vuoden takaa. Lahjoi
tus sisälsi mm jääkäripuvun, 
Bezardkompassin, hiihtopataljoonan 
joukkueenjohtajan rtyökaJuJ.auku:n, 
erilaisia kullw- ja ilo:maitodistuksia, 
kwmiakirjoja ·evl Perksalon voitta
mista kilpailuista, Locksitedtin leiri
alueen kartta ym. 

Jalkaväen Säätiön pienoisplaket
teja on pataljoonassa jaettu seuraa
ville varusmiehille: 

15. 10. 61 saapumiserä 
Upskok L at v a-K ä y r ä, Unto 

Ilmari, Kauhajoki 
Kers S i p p o 1 a, Maitrti Kustaa, 

Kauhava 

15. 2. 62 saapumiserä 
Upskok M i k k o 1 a, Timo Mark

ku, Kiukainen 
Kers Kuu s e 1 a, Simo, Alavus 

15. 6. 62 saapumiserä 
U psikok V i r k k i, Matti Hattula 
Kers H a k k a, r a i n e n, V eli 

Heikki, Helsinki 

15. 10. 62 saapumiserä 
Upskok Lehtimäki, Seppo 

Tapani, Kiukainen 
Kers K i v i ranta, Mauri Kalle, 

Tyrvää. 

HÄMEEN 
RA TSUJÄÄKÄRI
PAT ALJOONA 

Kulunut vuosi on jälleen jatku
nut entiseen tapaan ilman mitään 
mullistarv:ia uudistuksia. Olosuhteet 
Hälvälän leirialueella ovat edel
leenkin parantuneet, kurten jo aikai
semmin on tämän vuosikirjan 
sivuilla kerrottu. Leirialueen mer
kiitys on pa,taljoonalle huomattavan 
suuri, sillä kaikki ammunnart ja 
tärk<eimmät harjoitukset pidetään 
siellä sekä viereisellä Hollolain len
tokentän alueella. Kesällä 1963 
HämRjP olikin kokonaisuudessaan 
leirillä yli puolitoista kuukautta eli 
1. 7.-17. 8. 

Kesän ohjelmaan löi leimansa 
·kansainvälisen sotilasurheiluliiton 
(CISM) ,ampumamestaruu.skilpailu
jen järjestely, joka oli uskottu 
paitaljoonalle 11.-14. 8. Kisoja val
mistevtaessa sähköistettiin Hälväilän 
pistooliampumarata, jokia: muuten
kin kunnostettiin kuten muutkin 
radat. Sähkölaitteiden asennustyöt 
suoritettiin omin voimin asehuolto
lan toimesta ja aseiteknikOIIl joh
dolla. Näihin ensimmäisiin Suomes
sa järjestettyihin CISM:n kisoihin 
saapuikin sitten o&a1I1ottajia 14 eri 
maasta maapallon eri puolilta, mikä 
oli ampumaikilpailujen osanotrtoen
nätys, ja kaikki tuntuivat olevan 
järjestelyihin tyytyväisiä. 

Kesän 1963 ohjelmassa oli myös 
maanpuolustusjuhla sekä aseiden ja 

C I S M:n ampumamestaruuskilpailujen osanottajamaiden lippurivistö 
Hennalan kentällä. 
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C I S M:n ampumamestaruuskilpailujen avajaiset, korokkeella evl Sand
vik Norjasta ja puolustusministeri Pentti. 

välineiden esittely reserviupseerien 
Kärkölässä 3. 6. järjestämässä 
maanpuolustusjuhlassa. 

Vaikkakin juhlat ja kilpailut tuo
vat vaihtelua normaia:l'iin koulu
tusohjelmaan, on työtä tehty tutus
sa ratsuväki-jääkärilrengessä. Syk
syllä 1962 katroaåsi tosin valtakun
nallinen kaitotilan:n:e välillä kiirei
simmänkin palveluksen, sillä ratsu
miehet osallistuivat aktiivisesti sa
donkorjuutyöhön. T'ållaisen työn 
merkitystä toisaalta maataloudelle 
kuin toisaalta paitaJjoonan koulu
tukselle kuvaavat seuraavat luvut: 
Komeninuksilla käytettiin 1420 työ
päivää 177 miehen voimalla 17 eri 
kunnan alueella ja sen lisäksi oli 
sadon!korjuulomilla 79 miestä yh-
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teensä 507 lomapäivää 38 eri kun
nassa. 

Hämeen Ratsujääkäripataljocmas
ta kerrottaessa lienee syytä myös 
muistaa ratsuväen perinteiden vaa
liminen, ratsuväki.filmin valmistu
minen ja pataljoonan lipun sekä 
·edustajien osanotto vuosipäivänä 
7. 9. 1963 Lappeenrannassa Ratsu
väkipatsaan paljastustilaisuuteen. 

Urheilua on järjestelytehtävien 
oheNa harrastettu ja harjoitettu, 
joskaan ei ole saavutettu mitään 
tode1la suuria joukkuevoittoja pri
kaatin sisäisiä ampumamestaruus
kilpailuja lukuunootamatta. Sensi
jaan raitsumies T.aipani L a h t i n e n 
voitti 1963 Suomen mestaruuden 
ampumahiihdon nuorten sarjassa ja 

alokas Paavo H y v ö n e n 1500 m 
B-mestaTUuskilpailuissa. Puolustus
voi!main suunnistusmestaruuskilpai
lujen yleisen sarjan voitti kersantti 
Heino A vikainen, veteraanisarjan 
toinen oli ylikersantti Tauno Laak
so, varusmiessarjan kolmas alik 
Routamo ja varusmiesten joukkue
kilpailuissa oli pataljoona toinen. 

Jalkaväen Säätiön pienoisplaket
teja ovat saaneet seuraavat varus
miehet: 

15. 10. 1961 saapumiserä 
Vänrikki Kailevi Eero Juhani 

R i i h i n e n, Tampere 

Kersantti Juhani Uolevi Aho, 
Teisko 

15. 2. 1962 saapumiserä 

Vänrikki Reijo Antero L e h t o, 
Tampere 

Kersantti Esa E i n o n e n, Sysmä 

15. 6. 1962 saapumiserä 

Vänrikki Taisto Reino Aarre 
M ä k i n e n, Vilppula 

Kersantti Matti Antero V i r t a -
nen, Lahti. 

Radioaktiivisen säteilyn mittauslaitteita 

Radioaktiivisia isotooppeja 

Ainetta rikkomattomia tutkimuslaitteita 
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RAKENNUS O·Y. TEKNO 

VAASA 

Oy. ESSO Ab. 
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PANSSARI RYKMENTTI 

Panssariryk.mentin osalta vuoden 
1962-63 tapahtumat ovat olleet 
tavanomaisia. Tällä tavainomaisuu
della voi<tanee luOIIlllehtia sitä, että 
tärkeän koulutuksen oheen liitetyt 
kiertueet, esittelyt, juhlat ja muut 
tilaisuudet asettavat kiireen ja pai
neen alaisiksi koulutuksesta vas
tuussa oleVlalt, etenkin kesäaikana. 
Toimintaamme voidaan luollillehtia 
sanalla "kiire". 

Seuraavassa tuotJaikoon esiHe 
eräitä tapahtumia. 

Vierailujen sarjassa on mm vuo
den 1962 aiikaina: ,touikokuussia käy
nyt PsR:ssä Ruotsin jalkaväen tar
kastaj1a, eversti Lindencrona, seu
rueineen ja elokuussa Neuvostolii
ton yleisesiikunnan päällikkö, mar
salkka M Zaharov. 

Elokuussa -62 rykmentti sai 
käyttöönsä uuden ,ajanmukaisen 
ruokalan ja toukokuussa aloitettu
j,en uusien panssarivaunuhallien 
rakentaminen jafilcuu "suhdanteis
ta" riippuen milloin ripeämmin, 
milloin taas työt ovat lähes koko
naan pysähtyneet. Vailkka Parolas
sa on paljon rakennettukin, niin 
paljon on vielä kesken. Mikähän 
vuosilulku siHoin kirjoitetaankaian, 
kun rykmentin esikunta muuttaa 
nykyisestä 1ahoavasta paralkisrtaan 
asianmukaisiin suojiin? 

26. 8. 1962 ryk.mentimme komen
taja, eversti Hannes Karttunen, 
täytti 50 vuotta, joka muistettiin 
meillä ja muualla. 

Syyskuussa -62 vietiin sitten ryk
mentistä viimeiset T-34 ja Pz IV 
panssarivaunut Jyväskylään Tek
nilliselle varikolle romutettaviksi, 
joten eräs vaihe kalustohistorias
samme oli päättynyt. Samassa 

kuussa saimme autokantaamme 12 
uutta venäläistä Zil - 157 K 
maastokuorma-autoa. 

Barolan harjoiitusalueen kapeat 
"maastosuikaleet" levenivät syys
kuussa -62, kun lentokenttä liitet
tiin kuuluvaksi panssaireiden har
joitusalueeksi. Kenttää käyttänyt 
purjelentokerho siirtyi uusHle ti
loille Räyskälään. 

Vuoden 1963 alkutapahtumista 
voidaan mainita Kaj aarnn suuret 
sotaharjoitukset, joissa Panssari
rykmentti "junaili" keltaisen puo
lueen johdossa, puoluekomentajana 
komentajamme ev H Karttunen. 

Tapahtumien sarjaan on liitettävä 
niin ikään suomenkielen oikeuksien 
100-vuotisjuhla elokuussa -63 his
torialli:sella ParolainnummeUa, "Lei
jonan maastossa", jonka valmiste
luihin ja läpiviemiseen Panssari
rykmentti joutui käyttämään run
saasti "miestyöpäi viä". 

Koulutukseen ja kalustoon näh
den on saatu merkittäviä muutok
'Sia rykmenttimme toisessa. patal
joonassa, vuoden 1963 aikana. Hel
mikuussa komennettiin Panssarin
torjuntapataljoonan komentaja, mau 
Eero Lehtovirta, Eng1anitiin tutus
tumaan 'ja saamaan koulutusta 
uusiin aseisiimme - Vigilant-ohjuk
siin. Toukokuussa nama uudet 
aseet sitten saapuivat maahamme 
ja P.anssarirykmenttiin ja kun pst
ohjust.en. koulutukseen tarvittava 
simulaatrtorilaite oli vielä saapunut, 
voitiinkin ensimmamein koulut
tajakurssi aloittaa. Asiantuntija
apuakin on saatu Englannista, mr 
Robi:nsson. Lounais-Suomen sota
harjoituksessa nähdään sitten ensi 
kertaa pst-ohjusjouikikue "sotatoi
missa" suomalaisella maaperällä. 

Kehitys jatkuu P,arrssarirykmen-
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tissä. Loppusyksyn näkymissä on 
luvassa jälleen uutta kalustoa, BTR 
50 mi:ehistönkuljetuspainssarivaiunut 
ja Pr 76 kevyet uivat panss,artivau
nut, jotika monipuolistavat edelleen
kin koulurtustehtäväämme. 

Panssarirykmentin työ jatkuu 
1,aajentuneena ja monipuolisena. 
Jokainen ry;kmentissä palveleva 
tekee omaHa sru,ailiaan parhaansa ja 
usko tulevaisuuteen on vaikaa·. 

Viimeisen Jalkaväen vuosikirjan. 
ilmestymisen jälkeen on Panssari
rykmentissä jaettu Jalkaväkisää
tiön plaketit seuraaville: 

15. 10. 61 saapumiserä 
vänr T i i t o1 a Seppo Veli, 

Valkeakoski 
kiers T o r v i n e n Osmo Juhani, 

Pieksämäki 
15. 2. 62 saapumi.5erä 
vänr Siren Jukka Uolevi, 

Tampere 
kers S a r a-a h o Mart;ti Mikael, 

Virrat 
15. 6. 62 sa,apumiserä 
vänr S u n i Heikki Samuel, 

Pyhäjoki 
ailik K o i v i k k o Heikki Tapani, 

Jyväskylä 

- KOVAN TAVARAN TAVARAMERKKI 

OY KOVAMETALLI OY 
Tallbergink. 1 - Helsinki - puh. 64 19 33 

AINOA KOVAMETALLIN VALMISTAJA MAASSAMME 
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ERILLINEN 
K'RANAA TINHEITIN
K01MPPANI A 

Komppanian päällikön kapt Rai
kaman ollessa esiupseeri/kurssilla 
Taistelukoulussa on hänen sijaise
naan toiminut yli! Kokkonen. 
Komppanian muu henkilökunta on 
pysynyt entisellään, tilapäiskomen
nuksia lukuuI110ttamatta. 

Koulutuksen ryrtmi on kuluneina 
vuosina 1962-63 ErKrhK:ssa suu
rin piirtein pysynyt ennallaan ver-

rattuina edellisiin vuosiin. Saaduis
ta lisätiloista johtuen on luokassa 
annettavaa koulutusta voitu suu
ressa määrin monipuolistaa. 

Koska nykyiset hltiiluokat ovat 
varsin pieniä, on kunlkin saapumis
erän varusmiehillä ollut tilaisuus 
osallistua ainakin kahdelle ampu
maleirille palvelusai:kanaan. Kesä
ajat ovat varsinkin olleet tiiviin 
koulutuksen aikaa johtuen Sarrio
järven krh-leireistä, sekä viime 
kesänä vielä lisäksi !kuukauden 
leiri heinäkuussa Syndalenissa krh
upseerikurssin harjoituskomppa-

Asemaan! 
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niassa. Edellä mainitun vuoksi ovat 
varusmiehet saaneet normaalia pa,
remman tottumuksen "krana,atin
heittelijöinä". 

Vuoden 1963 Puolustusvoimain 
taJ.vikisoihin osallistui komppanias
ta oma partio muutaman vuoden 
tauon jälkeen. Ammlllllta on muista 
urheilumuodoista ollut etusijalla. 
Mm valioampujien määrä on py
synyt edelleen 70 % paikkeilla, 
viimeisillä saapumiserillä em lu-

vun yläpuoleLla. Vuonna 1962 sai
vat J a1kaväen Säätiön plaketin 
ErKrhK:ssa 

15. 6. 62 saiapumiserän 

vänrikki Jtill{!ka Pekka Antero 
K u u s s a a r i, Kuopio 

15. 6. 62 saiapumiserän 

kersantti Matti Juhani Pentti
n en, Kajaani 

Korkealuokkaisia 
kotimaisia 
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HL 58- sekä M 61 raskas- ja 
Calori kevytöljypolttimia. 

- Arvostaen suomalaista työtä 
hyvinvointiin -

valitsemalla aina kotimaista. 

Ölj ypoltintehdas 

IJY H/"1'T-QIY ,18 
Lahti puh. 26 656, 26 948 

RAJAKOULU 

V 1963 oli Rajaikoulun toimin
nassa merkkivuosi, sillä 16. 3. 63 
vietettiin rajajääkärien peruskoulu
tuksen 30-vuotisjuhlaa. 

Rajavartiolaitoksen perustamisen 
alkuaikoina ei koko laitoksen puit
teissa tapahtuvaa kantamiehistön 
peruskoulutusta voitu järjestää, 
vaan koulutus tapahtui kenttävar
tioissa. 

1930-luvun alkupuolella kävi sel
viöksi, että rajamiesten peruskou
lutuksen antamiseksi oli luotava 
yhtenäinen kokonaisuutta palveleva 
linja ja 6. 3. 1933 Rajavartiokou
lussa Onttolassa alkanut kurssi ltn 
Martti Muro 1 e en johdolla saattoi 
peruskoulutuksen vakinaiselle kan
nalle. 

Tällä hetkellä on Rajakoulussa 
menossa 95. rajajääkärikurssi ja 84. 
aliupseerikurssi. Koulu on antanut 

Rajavartiostojen päällikkö liuovut
taa rajaplaketin ensimmäiselle kou

lUlll johtajalle evl evp Muroleelle. 

Kotinne on 
arvoinen 

MIRANOL 
alkydilakkamaal illa 

Te saatte nopeasti huo
nekaluihin, oviin, ik

kunoihin, keittiökaap

peihin, puutarhakalus
teisiin ym. s1sa- ja 
ulkopuolisiin, puu- ja 

metallipintaisiin maa
lattaviin suojaavan ja 
kauniin kiiltopinnan. 
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Rajavartiostojen päällikkö ottaa vastaan ohim.arssin 16. 3. -63. 

perustiedot kaikkiaan yli 6000:lle 
rajamiehelle. 

30-vuotisen toimintansa aikana 
on koulun nimessä, elämässä ja toi
minnassa tapahtunut paljonkin 
muutoksia, mutta perusajatus am-
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Käyttäkää hyväk
senne Aeron eri
koisalennuksia 

lentäessänne 
sinivalkoisin 
siivin 

lllllllo, 
-==~INNAIR = 

mattitaitoisen, sitkeän ja velvolli
suudentuntoisen rajajääkärin kou
luttamiseksi ja oikean rajahengen 
kasvattamiseksi ovat aina olleet ja 
ovat täHäkin hetkellä päämäärinä. 
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lliiill 
~ VALMISTAMME TILAUKSESTA 

PANIMO O,Y. BOCK 

Suomalaista UPSEERI- JA 
öljyn- RATSASTUS-
jalostusta SAAPPAITA 

VAASA 

NESTE OY 
Tilauksenne välittävät 

kenkäkaupat kautta 

maan. 

VAASAN M·ATTO OY. 

KENKÄTEHDAS 

VEITSILUOTO K. BRANDER OY 
VAASA OSAKEYHTIÖ Tampere 

VEITSILUOTO 
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OY. KUR-TO AB. 

OY. INTERARMCO AB. 
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INSTRUMENTARIUM OY. 

r' 
_ ,,,_ _ _..._,._ " & 

URHEILUVÄEN SKOHA 
TAVARATALO 

20 - Jalkaväen Vuosikirja 

, Aina ajankohta ista 
edullisesti erikois
liikkeestä . 

Helsinki 
Koivok. 6, puh. 61 261 
L.Brohenk. 2, puh. 773945 
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ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

MARNOLATTIAT Oy 

Vaihde 10 711 

OY. TIKKAKOSKI AB. 

Oy. TIKKAMYYNTI Ab. 

EKONO 
Voima- jo Polttoainetaloudellinen 

Yhdistys 
Helsinki, Et. Esplanaadikatu 14 

Puh. 10 011 (vaihde) 

MUINAISESINEIDEN KAUPPA 

M. KAGAN 

Bu levardi 22 

PAPERIHANKINTA Oy 

Helsinki - Hämeentie l 05 

VILLAYHTYMÄ Oy 

Oy V W HOLMBERGIN JÄLK. 

P a k i I a 

Oy-Ab. SUOMEN TRIKOO 

Tampere 

COLOMBIAN KAHVI Oy 

Helsinki 

KESKUSLÄMPÖ Oy 

Helsinki 

Oy. CARL KNIEF Ab. 

AJOKKI Oy. 

JUHO L. AALTO OY. 

OY. AERATOR AB. 

AJOKKI OY. 

ARKKITEHTITOIMISTO 

NIILO KOKKO 

ARKKITEHTITOIMISTO 

HEIKKI SYSIMETSÄ 

ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

COLOMBIAN KAHVI OY. 

OY. CONTROL AB. 

RAKENNUSTOIMISTO 
KLAUS GROTH 

RIKKIHAPPO OY. 

ESKO JÄRVINEN OY. 

OY. EXIM AB. 

FREDRIKSSON 

LAKKITEHDAS OY. 

OY. HOECHST FENNICA AB. 

POHJOLAN LIIKENNE OY 

OY. HUOLINTAKESKUS AB. 

KASVINSUOJELU OY. 

KATTOHUOPAYHDISTYS R.Y. 

OY. KESKUS LÄMPÖ AB. 

KOPOAL OY. 

LAINAPEITE OY. 

LEJOS OY. 

OY. MACHINERY AB. 

MALLASJUOMA OY. 

YHTYNEET KUVALEHDET OY 

OY. NATIONAL KASSA AB. 

SEITSENMAINOS OY 

OY. S. W. PAASIVAARA

YHTYMÄ AB. 

PAPERIHANKINTA OY. 

PAPERITUOTE OY. 
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ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

OY. SHELL AB. UITTOKALUSTO OY. 

SUOMALAINEN MALLIHUONE OY. OY. UNION-ÖLJY AB. 

SUOMEN AUTO OY. OY. VATOR AB. 

SUOMEN AUTOKLUBI OY. WICANDER & LARSON AB. 

SUOMEN TRIKOO WÄRTSILÄ-YHTYMÄ OY. 

SÄTERI OSAKEYHTIÖ V ILLAYHTYMÄ OY. 
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