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Helsinki 

Toimituskunta huomauttaa, että se jättää kirjoittajille vastuun hei

dän esittämistään mielipiteistä. 

Meidän yhteiskuntajärjestyksemme ja lakimme määräävät kansa
laisille tietyt maanpuolustusvelvoitteet. Lakiin ja asetuksiin perustuva 
asevelvollisuus, väestönsuojelu ja muut moninaiset maanpuo\ustusmää-
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räykset jäävät kuitenikln pinnallisiksi, jos niiden toimeenpanossa ei ole 
kannustavana voimana vapaaehtoinen maanpuolustustahto. 

Reservin upseeri- ja aliupseerijärjestöillä on ratkaiseva osuus maan
puolustuksen henkisu,n perusteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. 
Näiden puoluepoliittisten ryhmittymien ulkopuolella olevien vapaaeh
toisten järjestöjen toimi11.ta on todistus maanpuolustuksen aatteelli
sesta vireydestä. Suon;en Reserviupseeriliiton ja Reservin Aliupseerien 
Liiton :ruh?.enjohtajat tervehtivät tässä vuosikirjassa vakinaisessa pal· 
veluksessa ja reservin riveissä olevia jalkaväkimiehiä. Me jalkaväki
miehet annamme suuren arvon näille tervehdyksille. 

Vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen piiriä ovat viime vuosina 
laajentaneet myös joukko-osastokillat ja -yhdistykset, jotka tässä vuosi
kirjassa esittäytyvät Jalkaväen ·vuosikirjan lukijoille. Yhteinen ase
toveruus ja varusmiesaikaiset muistot ovat arvokasta henkistä pää
omaa meille itse kullekin. Näiden perinteiden ja muistojen vaalimi
sessa on joukko-osastojen killoilla arvokas tehtävä. Niiden piirissä 
luodaan eri vuosiluokkia ja saapumiseriä yhdistävät siteet. 

Maanpuolustustyön tärkein tavoite on maanpuolustusaatteen kohot
taminen kaikkia kansalaispiirejä yhdistäväksi ja kokoavaksi toimin
naksi. Edellämainituilla maanpuolustusjärjestöillä on tässä työssä 
tärkeä tehtävä. Näiden järjestöjen toimintapiirit ovat kuitenkin 
rajoitettuja. Reservin upseeri- ja aliupseeriliitot muodostavat kumpi
kin tavallaan suljetun ryhmänsä, eri joukko-osastojen yhdistykset toi
mivat omassa piirissään. Yhä laajempien kansalaisryhmien saamiseksi 
mukaan vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön olisi nyt etsittävä myös 
uusia maanpuolustustyön muotoja. Tavoitteeksi olisi asetettava, että 
muidenkin yhteisöjen piirissä kaikki miehet j& naiset, arvoluokkiin ja 
-asteisiin katsomatta, kokoontuvat myös maanpuolustustyön merkeissä. 
Tämä olisi eräs ratkaisu maanpuolustuksen aatteellisen pohjan lujitta
miseksi ja laventamiseksi. Maanpuolustusaate on meitä kaikkia 
yhdistävä. Sen merkeissä voivat kaikki yhdistykset ja kerhot aina 
kokoontua. 

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö on todistus kansan maanpuolus
tustahdosta. Se ei ole sodan ihannoimista tai sodanvalmistelua. Sen 
laajuudesta ja voimasta voidaan päinvastoin määrittää kansakunnan 

7 

ltiollinen kypsyys ja sen mahdollisuudet sodankin uhatessa _säi~yttää 
;:ppumattomuutensa. se on todellista rauhantyötä, jolle ka1kk1 kan-

salaisryhmät voivat antaa tukensa. . 

M 'd" J'alkaväkimiesten kunnia-asiana on osallistua maanpuolus
e1 an t " .. 

tustyöhön sen eri muodoissa. Pääaselajin edustajina meidän on assa-
kin työssä katsottava kokonaisuuden etua sekä toimittava suunnan 

antajana ja kehittäjänä. 

Helsingissä 25 p:nä elokuuta 1962 

Jalkaväen Säätiön hallitus 
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Lauri K J Tukiainen 

Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja, lakitieteen 
lisensiaatti, everstiluutnantti res 

RESERVIUPSEERILIITON PUHEENJOHTAJAN 
TERVEHDYS 
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Jalkaväen vuosikirjan toimituskunta on suonut minulle tilaisuuden 
esittää tervehdykseni kirjan lukijoille. Teen sen hyvin mielelläni ja 
tahdon samalla todeta vuoden 1961 ensimmäisen vuosikirjan jo osoit
taneen, että tällaisella pääaselajimme sisältörikkaalla julkaisulla on 
paljon tärkeätä ja ajankohtaista sanottavaa erityisesti kaikille reser
viin kuuluville maanpuolustusmiehille. Toivon tämän vuosikirjan saa
van runsaan lukijakunnan. 

Suomalaiset ovat aina osoittaneet pitävänsä kunnia-asianaan teke
miensä sopimusten ja antamiensa sitoumusten tinkimätöntä noudat
tamista. Suomalainen sotilas on kautta aikojen ollut tunnettu päät
täväisenä, rohkeana ja sitkeänä taistelijana. Nämä kansamme perus
piirteet ovat antaneet maallemme laajaa kansainvälistä arvonantoa ja 
luottamusta, mikä on pienelle valtiolle elintärkeätä. Pysyvän rauhan, 
yhteiskuntaolojemme jatkuvan myönteisen kehityksen ja kansamme 
onnellisen tulevaisuuden turvaamiseksi on maamme omaksunut neutra
liteettiasenteen. Itsenäisyytemme säilyttämiseksi me tahdomme lujasti 
pitää kiinni puolueettomuudestamme. Siinä onnistuaksemme on mui
den maiden voitava varmasti luottaa meidän mahdollisuuksiimme 
suojella puolueettomuuttamme. Maanpuolustushengen, -tahdon ja 
-kyvyn tulee sekä puolustusvoimissa että reservin joukoissa, ja myös 
koko kansan keskuudessa, olla korkealla tasolla. Tämän päämäärän 
saavuttamiseksi on tehtävä tarmokasta ja uhrautuvaa työtä nykyisen 
totaalisen puolustuksen mitä moninaisimmilla aloilla. Työmaa on lavea 
ja tehtäviä riittää kaikkien ikäkausien edustajille. Elävä usko maan
puolustukseemme takaa varman onnistumisen. 

Helsingissä, syyskuun 7 päivänä 1962. 
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Amold Stenvall 

Reservin Aliupseerien Liiton puheenjohtaja, 
varatuomari, vääpeli 

RESERVIN ALIUPSEERIEN LIITON PUHEEN
JOHTAJAN TERVEHDYS 

11 

Suomalaista taistelijaa ja jalkaväkimiestä on aina pidetty eräänä 
maailman parhaimmista. Marsalkka Mannerheim lausui päiväkäskys
sään 14 päivänä maaliskuuta 1940: "Olen taistellut monilla taistelu
tantereilla, mutta en vielä koskaan ole tavannut teidän vertaisianne 
sotilaita". 

Ei liene aselajikehua sanoa, että suurin osa tuosta lausunnosta 
koskee juuri jalkaväkimiehiä, jotka joutuivat kantamaan suurimman 
vastuun ja myös kärsimään raskaimmat tappiot. 

Jalkaväen aliupserit. Teille tämä vastuu on vielä suurempi, koska 
teidän tarvittaessa on kyettävä luomaan myös alaisiinne uskoa ja 
horjumatonta taistelutahtoa. 

Jotta meillä pienenä maana olisi edellytyksiä suojata koskematto
muuttamme, on meidän erikoisesti lujitettava henkistä puolustustah· 
toamme. Aliupseeristolla onkin mitä parhaat edellytykset todistaa 
jokaiselle suomalaiselle, mitä maanpuolustusaate nykyaikana merkit
see. Ellemme maanpuolustusasiassa yksimielisesti keräänny itsenäisen, 
puolueettoman Suomen tunnuksen alle, huomaamme pian olevamme 
vieraan talutusnuorassa. 

Näillä ajatuksilla haluan lausua parhaat tervehdykseni kaikille jal
kaväkimiehille. Olen varma, että te tarvittaessa tulette täyttämään ne 
odotukset, joita teihin asetetaan. 
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Professori, kapteeni Aarno Niini : 

PUOLUSTUSLAITOS JA SUURENEVAT 
IKÄLUOKAT 

Ns. suuret ikäluokat, vv. 1945-50 syntyneet, ovat tähän mennessä 
aiheuttaneet erityisiä pulmia kouluviranomaisille, sillä kansakoulun 
tuli ensin yhtäkkiä laajentua n. 480 000 oppilaan laitoksesta v:n 1950 
tienoilla käsittämään lähes n. 630 000 oppilasta kymmenen vuotta myö
hemmin. Oppikoulun laajeneminen samana aikavälinä on ollut vielä 
nopeampaa, sillä v:n 1950 n . 95 000 oppilaasta kohosi luku n. 220 000 
oppilaaseen v. 1960. Tämä laajeneminen ei vielä ole päättynyt, vaikka 
laajenemisen pääsyynä eivät enää olekaan suuret ikäluokat, joiden 
jäseniä kuitenkin vielä on keskikoulun yläasteella ja erityisesti lukio
luokilla. Ammatilliset koulut varustautuivat myös suurten ikäluokkien 
vastaanottoon ja oppilasmääräät esim. varsinaisissa ammattikouluissa, 
kauppaoppilaitoksissa ja teknillisissä oppilaitoksissa ovat nyt yli kak
sinkertaiset v:n 1950 lukuihin verrattuina. 

V . 1964 täyttää ensimmäinen suuri ikäluokka 19 vuotta, ja nyt on 
puolustuslaitoksen muutaman vuoden ajan varauduttava poikkeukselli
sen suuriin asevelvollisten määriin. 

Seuraava taulukko 1 esittää 19-vuotiaiden miesten määrien vaihte. 
lun 1960-luvun ·eri vuosina. Sama on esitetty havainnollisesti kuvassa 1. 

Taulukko 1. 
1961 29 200 1966 51200 
1962 35 500 1967 51200 
1963 37 400 1968 49 800 
1964 45 800 1969 48 900 
1965 49 800 1970 44 900 

V. 1960 oli 19-vuotiaita n. 42 200 ja keskimäärin vv. 1956-60 n . 35 100. 
Jkäluokkie~ pieneneminen tapahtuu taas v:n 1970 jälkeen suhteellisen 
hitaasti, sillä syhtyväisyysluvut ovat jatkuvasti pysytelleet sodan edel
lisiä korkeampina (vv:ien 1951 .... ::55...._ väli'llä 48 400--45 700 ja vv:ien 
1956-60 välillä 45 500--41500 poikalasta vuodessa) . 

Tämä ikäluokkien huomattava kasvu vuö~sta 1964 alkaen ei voine 
olla vaikuttamatta puolustuslaitokseen. Keskimääräinen koulutet tavien 
miesten lisäys 1960-luvun loppupuolella on noin 40 % (vv 1956-1960 n 
35 000 miestä, vv 1965-70 n 49 000 miestä), joten koulutusorganisaation 

19-v uotiaiden määrät aikovölinä 1960- 1970. miehiä 
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laajentaminen on välttämätöntä. Koululaitoksen ~.iir~~sä saadut kok~
mukset osoittavat, että tyydyttävätkin järjestelyt tassa suhteessa vaati
vat määrärahoja ja valmisteluaikaa. 

Muun teknillisen kehityksen ohella ovat myös ~aanpuolustuk~~ssa 
käytettävät välineet yhä enemmän tekni~listyne~! J~. ko~l~t~s nnden 
k .. tt.... - J'a vielä enemmän kehittyneiden hyokkaysvalme1den tor-ay oon . T · lt 
jumiseen - vaatisivat jo nykyistä pitemmän koulutusaJan. 01saa a 

1 
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tuleva sota - jos sellainen syttyy - muodostunee yhä totaalisemmaksi 
niin siihen osallistumaan joutuvien kansojen kaikkia resursseja ja 
yksilöitä kuin myös täysin tapahtumista sivussa pysytellä tahtovien 
kansojen pakollista mukaan joutumista ajatellen. Puolustusvalmiu
temme kehittäminen ja toisaalta niiden sotilaallisten velvoitusten täyt
täminen, joihin maamme on sitoutunut, edellyttänevät suurten ikäluok
kien kouluttamista vähintäin yhtä tehokkaasti kuin nykyiset asevelvolli
semme. 

Niinkuin tuotantoelämän teknillistyminen on merkinnyt - ja mer
kitsee edelleen - johtoportaan kasvamista suoritusasteen työntekijäin 
määrän tuotantoyksikköä kohden jatkuvasti pienentyessä, niin merkit
see maanpuolustuksen teknillistyminen myös johtaviin tehtäviin tule
vien suhteellisesti entistä suurempaa tarvetta. 

Upseeri- ja aliupseeriaineksen kouluttamiseen olisi myös olemassa 
entistä paljon paremmat edellytykset oppikoulun ja ammatillisten kou
lujen laajennettua, jolloin perusedellytyksiä omaavat entistä helpom
min voidaan toisaalta valita ja toisaalta heidän koulutustaan puolus
tusvoimissa sopeuttaa aikaisempaan koulutuspohjaan. Kun johtajiksi 
koulutettavilta vaaditaan myös kaikille annettava peruskoulutus, aset
taa aikapula taas esteitä asian rationaaliselle hoitamiselle. Toisen pul
man muodostaa koulutuskoneiston rajoittuneisuus. 

Kun esim. ylioppilastutkinnon suorittaneiden miesten määrä 1950-
luvun kuluessa jo nousi n. 1 600:sta v. 1950 n. 3 200:aan v. 1960, ja tulee 
ennusteen mukaan v:een 1966 mennessä vielä nousemaan n. 7 500:aan, 
tulee upseerien koulutuspaikoista lähivuosina olemaan valtava pula, 
ellei kiireellisesti ryhdytä aivan radikaalisiin toimenpiteisiin. Onhan 
maassamme nyt jo olemassa esim. monia yliopistoja ja niiden lisäksi 
erikoisalojen korkeakouluja; useamman yleisen upseerikoulun perus
taminen ratkaisisi kai parhaiten ,paiikkapulan. Myös koulutuksen anta
miseen osallistuvien upseerien määrää olisi luOD111ollisesti vastaavasti 
lisättävä. 

Vaikkei ilman muuta olekaan pidetfävä selviönä, että jokainen yli
oppilas olisi koulutettava upseeriksi, on jo edellä mainitusta syystä 
upseerikuntaa miehistöön verrattuna nopeasti lisättävä, ja oppikoulun 
suoritus merkitsee joka tapauksessa mainiota pohjaa myös upseeri
koulutuksessa. Sen rinnalla ei tietystikään saa unohtaa, että myös 
ammatillisten opistojen antama peruskoulutus hyvin soveltuu upseeri
koulutuksen pohjaksi. Erityisesti teknillisiin ja taloudellisiin tehtäviin 
tuleville upseereille tämä olisikin mitä suositeltavin lähtökohta. 

Oppikoulun täyden kurssin suorittaneiden miesten sekä teknillisistä 
ja kauppaoppilaitoksista valmistuvien miesten määrät (viimemainitut 
erittäin ka:rkeina arvoina) vv:lle 196Q-66 käyvät ilmi taulukosta 2 ja 
kuvasta 2. 

Taulukko 2. 

mies- insinöörejä mies-

ylioppilaita tekn.opistosta merkonomeja 

1960 3 230 320 1100 ......... . ........ 
350 1200 

1961 3 620 .................. 
400 1300 

1962 4 380 ...... . ........... 
450 1500 

1963 4 970 .................. 
550 1800 

1964 5800 .................. 
950 2 000 

1965 6 840 . ... .............. 
900 2 200 

1966 .................. 7 500 

suurten ikäluokkien tullessa sevelvollisuutaan suorittamaan on syytä 
myös entistä enemmän kiinnittää huomiota ~lokkaiden koulutu~poh
jaan muutenkin. Paitsi eri aselajeissa t.arpeelhsta su~~anai~_ta .. sotila~l
lista koulutusta joudutaan nimittäin suurelle o_salle pa~llystosta ja m1e
h' t "stä antamaan myös samantapaista teknilhsluonto1sta valmenn~sta 
k:; mitä annetaan ammattikoulutuksena tuotantoe~ämän ~ri al01~la. 
Tähän on kyllä jo ai!kaisemminkin kiinnitetty hu~~1ot.~ (Esim. siviili· 
ja sotilaskoulutuksen koordinoimiskomitean mietmto koulutuksen 
vastaavaisuudesta v:lta 1955), mutta aikapula koulutuksessa .. tu~.ee 

t ·maan kaiken aikaisemman koulutuksen ja kokemuksen yha ta~
~:;i~empää huomioon ottamista asevelvollisten sijoittelus~a eri te~ta
viin. Tätä ajatellen on ilo todeta, että ammattikoulutus vnme vuosina 

8000 
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on _huomattavasti voimistunut ja että yhä suurempi määrä nuoria vo· 
myös puolust~stehtävissä käyttää tätä tietä saamaansa oppia hyväk~ 
seen. ~mattikoulutuksen !a~j~neminen käy ilmi taulukosta 3, jossa 
o_n. es1tet~y e~uste ~mmablhs1sta kouluista valmistuvien alle 25-vuo
tiaiden m1esop1skelijam määristä vuosittain aikavälinä 1960-66 k 1 
tustyyppejä erittelemättä. Saman havainnollistaa kuva 3. ' ou u-

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Taulukko 3. 
15-19-vuotiaita 20-24-vuotiaita 

6 630 3 540 
6 620 3 830 
7 370 4140 
8 360 4 610 
8 960 4 840 
9 950 5 020 

10 350 5 070 

yht. 
10 170 
10450 
11510 
12 970 
13 800 
14 970 
15420 

16000 r-~~~------~~-----------~ 
AmmC?_(/11!.sist? oppi!oj_toksisto valmistuvien vuosittai
set maarat aika vat,na 1960 - 1966, miehiä 

14000 -i-----------

12000 
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2000 

~ 15- 19 vuotiaita 

§ 20-24 vuotiaita 

!lIIII]]] yht~~nsö 

1962 1963 1964 1965 

Kuva 3 
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Puolustusvoimain kaikkien aselajien vaatiessa yhä enemmän teknil· 
Iistä välineistöä on vastaavasti teknillistä henkilöstöä kaikissa por
taissa lisättävä. Tämä seikka on otettava huomioon myös asevelvollis
ten koulutuksessa ja tehtäviin sijoittelussa. Toisaalta juuri tätä tietä 
myös eri aselajeilla on tilaisuus nuorten miesten mielen~innon_ h~rät
cämiseen maanpuolustustehtäviin ja sen kautta pystyvan vakinaisen 

henkilökunnan omaamiseen. 

2 - Jalkaväen .vuosikirja 
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Valtiotieteiden lisensiaatti, vänrikki Olavi Borg 

PUOLUEITIEMME OHJELMALLINEN 
ASENNOITUMINEN PUOLUSTUSLAITOKSEEN JA 

MAANPUOLUSTUKSEEN 

Kysymys puolueittemme asennoitumisesta puolustuslaitokseen on 
sekä puolustuslaitoksen oman toiminnan että koko maanpuolustus
kysymyksen kannalta ensiarvoisen tärkeä. Maamme hallitusmuotohan 
säätää pääpiirteiltään puolustuslaitoksen toiminnan perusteet kuten 
yleisen asevelvollisuuden, presidentin tehtävät puolustusvoimain yli
päällikkönä, eräät sotilaalliset nimitysasiat jne. Hallitusmuotomme sen 
paremmin kuin valtiopäiväjärjestyskään eivät kuitenkaan mainitse 
sanallakaan poliittisista puolueista. Valtiollista elämää ajatellen tämä 
on tavallaan paradoksaalista, sillä juuri poliittisten puolueiden yleinen 
luonne, rakenne ja suhde toinen toisiinsa määrää ratkaisevasti kus
sakin maassa valtiollisen elämän todellisen luonteen. Eikä tämä vaiku
tus voi olla ulottumatta puolustuslaitoksenkaan toimintamahdollisuuk
siin. Tosiasiahan on se, että ne perustavinta laatua olevat ratkaisut, 
kuten kysymys puolustuslaitoksen määrärahoista ja asevelvollisuus
ajan pituudesta, ·joihin puolustuslaitoksen toiminta erityisesti 
rauhan aikana nojaa, tapahtuvat eduskunnassa. Ja eduskunta taas ei 
suinkaan koostu ensi sijassa yksilöllisistä kansanedustajista, vaan 
siellä edustettuna olevien poliittisten rymien jäsenistä. 

Kuten tunnettua vallitsee Suomessa monipuoluejärjestelmä, tar
kemmin sanoen niin puoluerajoiltaan kuin puolueiden joukkokanna
tukseenkin nähden suhteellisen jäykkä monipuoluejärjestelmä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että meillä on useita :Varsin pysyviä ja vakiintuneita 
poliittisia ryhmittymiä, joiden kannatuksessa ei ole tapahtunut -
eikä ainakaan vaalitilastojen perusteella ole todennäköistä odottaa -
mitään kertakaikkiaan mullistavia voimasuhteiden muutoksia sekä sitä 
että koko puolueskaalaa ajatellen on olemassa hyvinkin suuria periaat: 
teellisia erimielisyyksiä. Tämä tuo luonnollisesti vaikeuksia suurten 
poliittisten ja yhteiskunnallisten asioiden hoitoon, koska puolueiden 
jäykkyyden vuoksi ei ole helppoa päästä yksimielisyyteen siitä, mikä 
kulloinkin olisi paras menettelytapa, eikä suurten periaatteellisten 
erojen vuoksi aina edes siitäkään, mikä on oleva toiminnan päämäärä. 
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Näin on ollut valitettavan usein myöskin puolustuslaitokseen asennoi
tumisen kohdalla ja näin on edelleenkin havaittavissa koko maanpuo
lustuskysymykseen asennoitumisen kohdalla. 

Maanpuolustuksen käsite 

Maanpuolustuskysymyksen tarkastelua haittaa usein se, että itse 
maanpuolustuksen käsite ei suinkaan ole yksiselitteinen, kaikkien liki
pitäen samalla tavoin ymmärtämä. Eräs melko riidaton tapa määri
tellä maanpuolustus lienee sanoa niin, että s i 11 ä t a r k o i t e t aan 
sit ä toimintaa, jota puolustusvoimat suorittavat 
t urvatakseen maan ulkoisen vapauden ja riippumat
to muuden sekä rauhaHisen sisäisen kehityksen. 
Tämä ei suinkaan sano kaikkea maanpuolustuksesta ja sen tavoit
teista mutta tämä on ilmeisesti suppein tapa ilmaista ne. Tästä 
määrittelystä on jätetty pois ainakin eräät riidanalaiset käsitteet kuten 
"täysivaltaisuus" ja "laillisuus". Juuri tämänlaatuisten käsitteiden 
ympärille keskittyvät eräät perustavaa laatua olevat erimielisyydet. 

Kuten todettiin, annettu määrittely ei suinkaan ole tyhjentävä eikä 
se ole tämänkertaiseenkaan tarkasteluun sellaisenaan riittävä. On 
tärkeätä todeta, että maanpuolustuksen käsite on lähinnä toisen maail
mansodan jälkeen huomattavasti laajentunut tai ehkä on parempi 
sanoa niin että sitä on yhä useammin alettu käyttää aikaisempaa laa
jemmassa' merkityksessä. Sillä ei tarkoiteta vain tietyn valtiollisen 
laitoksen, puolustuslaitoksen toimintaa, vaan itse asiassa useita hyvin
kin erilaatuisia ja eri subjektien suorittamia toimenpiteitä, jotka kaikki 
yhdessä tähtäävät samaan maata ja sen väestöä suojaavaan ja turvaa
vaan päämäärään. Tästä kokonaistoiminnasta puhutaan usein totaali
sen maanpuolustuksen nimellä. Totaalinen maanpuolustus merkitsee 
oleellisesti sitä, että sen piiriin kuuluu kokonaisia muita toiminta
lohkoja kuin se lohko, josta varsinainen puolustuslaitos huolehtii ja 
johon kuuluvat toimenpiteet ovat aina laadultaan enenmmän tai 
vähemmän sotilaallisia, ts. vakinaisen armeijan ylläpitämiseen, koulut
tamiseen ja toimintaan kiinteästi liittyviä. Tällaisia suurelta osin vaki
naisen armeijan toiminnan ulkopuolelle jääviä toimintalohkoja ovat 
maanpuolustusta koskevat poliittiset ja hallinnolliset ratkaisut, henki
nen ja taloudellinen maanpuolustus sekä erityisesti väestönsuojelu. 
On itsestään selvää, että maanpuolustustoiminta voi käytännössä har
voin rajoittua vain yhden tai parin toimintasektorin puitteisiin, yleensä 
joudutaan saman aikaisesti tekemisiin useiden edellä mainittujen 
alojen kanssa. Tästä aivan ilmeisesti seuraa sekin, että myös tehok
kaan puolustuslaitoksen toimintaan liittyy muita kuin puhtaasti soti
laallisia tehtäviä, esim. henkistä laatua olevia. 
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Kun maanpuolustuksen käsite on nam laaja-alainen, ei ole aivan 
helppoa suorittaa vertailuja eri puolueiden asennoitumisten kesken, 
koska ne riippuvat paljolti siitä, mistä maanpuolustustoiminnan osa
alueesta kulloik:in on kysymys. Esim. jonkin poliittisen ryhmän kiel
teinen suhtautuminen johonkin puolustuslaitosta koskevaan kysymyk
seen ei vielä oikeuta päättelemään, että sen suhtautuminen koko maan
puolustuskysymykseen olisi kielteistä. Siksi on pyrittävä erittelemään, 
mitä puolueet kannanotoillaan todella tarkoittavat. 

Puolueiden asennoitumisen tutkiminen 

Puolueet lausuvat maanpuolustusta koskevat periaatteelliset kan
nanottonsa ohjelmissaan. Nämä ohjelmalausumat ovat yleensä lyhyitä 
ja kiteytettyjä, mutta antavat varsin hyvän yleiskuvan puolueiden 
asennoitumisesta. Ohjelmissa lausumiaan periaatteita puolueet näyt
tävät seuraavan kiinteämmin kuin yleensä luullaan myös käytännön 
poliittisessa toiminnassa, kuten ·eduskuntatyössä ja puoluelehdistössä. 
Puolueiden suhtautumista voidaankin tarkastella tämän mukaisesti eri 
tasoilta. Ensiksikin voidaan tutkia puolueiden ohjelmakirjallisuutta. 
Näin saadaan selville periaatteelliset kannanotot. Kun verrataan eri 
puolueiden ohjelmia keskenään, saadaan selville puolueiden keskinäiset 
asennoitumiserot ja samankaltaisuudet. Vertailemalla eri aikoina laa
dittuja saman puolueen ohjelmia keskenään, saadaan selvyyttä siitä, 
mitä mahdollisia muutoksia puolueen kannanotoissa on tapahtunut 
ja mihin suuntaan ne ovat ,tapahtuneet. Toiseksi voidaan tutkia puolue
lehdistöä ja seurata sen sisältämiä maanpuolustusasioita koskevia kir
joituksia. Tällaisen tarkastelun avulla voidaan saada selvyyttä siitä, 
missä määrin puolue on johdonmukainen omaksumilleen periaatteille. 
Onhan niin, että ohjelmat laaditaan yleensä pitkähköjä ajanjaksoja 
silmällä pitäen, kun taas lehdistö heijastelee päivänpoliittisia tapahtu
mia ja ilmaisee erityisesti sen, miten paljon ajankohtainen tilanne on 
pakottanut luopumaan aina jossain määrin dogmaattisista ohjelmalli
sista näkemyksistä. Kolmanneksi voidaan tarkastella puolueiden 
eduskuntatyöskentelyä. Tällöin ovat tärkeitä tutkimuskohteita maan
puolustusasiain käsittely valiokunnissa sekä eduskunnan täysistun
noissa näistä asioista käytetyt puheenvuorot ja tietenkin itse äänestys
menettely asioista lopullisesti päätettäessä. Tällaisen tarkastelun 
avulla saadaan jo varsin luotettavaa tietoa ei enää vain puolueiden 
sanallisesta asennoitumisesta vaan niiden tosiasiallisesta toiminnasta 
ja toimintavalmiudesta maanpuolustuskysymyksessä. 

On vielä neljäskin tapa tutkia poliittisten näkemysten yhteyttä 
maanpuolustuskysymykseen. Tämä on se, että suoritetaan systemaat
tisia kyselyjä yksityisten kansalaisten keskuudessa ja pyritään näin 
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!.'Satuja tietoja hyväksi käyttäen selvittämään erilaisen p~liitti~e~.?äke
myksen omaksuneiden ryhmien välisiä asennoitumiseroJa. Tallo~ .. ?n 
mahdollista tutkia kysymystä kaikkein laajimmassa yhteydessaan, 
nimittäin yleensä poliittisen ideologian heijastumisena yhteiskunnalli
sissa arenteissa, samoin kuin niitä taloudellisia, psyykkisiä ja sosiaali
sia tekijöitä, jotka ovat omiaan edesauttamaan kyseisten asenteiden 
syntyä. Tällaisia tutkimuksia meillä Suomessa ovat mm. Eskolan suo
rittama "Yhteiskunnan säilyttämistä ja puolustamista km:·kevat arvos
tukset" (Tampere 1962) ja Pesosen "Ylioppilaat ja maanpuolustus" 
(Eripainos. Politiikka n:o 1, 1960). . 

Seuraavassa esityksessä tullaan tarkastelemaan puolueiden asen
noitumista puolurtuslaitokseen pääasiassa niiden periaatteellisten kan
nanottojen valossa, joita puolueet ohjelmissaan esittävät. P:rusmate: 
riaalina käytetään puolueiden nykyisin voimassa olevia periaate- ta.J 
yleisohjelmia. Tarkastelu koskee kaikkia edusk~~n~~~a täl~ä .. he_tkellä 
(1962) suoranaisesti mukana olevia puolueita seka naiden lisaksi Suo
men pientalonpoikien puoluetta ja Suomen kommunistista puoluetta. 
Puolueiden nykyisen ohjelmallisen asennoitumisen lisäksi tarkastellaan 
niitä tärkeimpiä muutoksia, joita eri puolueiden suhtautumisessa maan
puolustuskysymykseen itsenäisyytemme aikana on tapahtunut. 

Puolueiden maanpuolustusta ja puolustuslaitosta koskevat 
ohjelmakohdat 

Otamme eri puolueiden maanpuolustusta koskevat ohjelmakohdat 
tarkasteltaviksi puolueiden nykyisessä parlamenttaarisessa suuruus
järjestyksessä. 

Maalaisliitto 

Maalaisliiton nykyisin voimassa oleva periaateohjelma on vuodelta 
1951. Puolue sai viime keväänä valmiiksi rakenteeltaan ja monin koh
din myös sisällöltään uudistetun periaateohjelman, jota ei kuitenkaan 
ole ehditty vielä virallisesti hyväksyä. Uuden ohjelmaluonnoksen 
maanpuolustuskohta korostaa voimakkaammin puolustuslaitoksen 
kehittämistä kuin vuoden 1951 ohjelma, sillä nyt puhutaan nimen
omaan "suorituskykyisestä" puolustuslaitoksesta ja vaaditaan, että 
puolustusvoimat on ajanmukaisesti aseistettava ... Ede~isessä ohje~
massa puhuttiin vain "teknillisissä apuneuvoissa esnntyvien pu':1tteelh
suuksien korjaamisesta". Niin ikään maininta puolustuslaitoksen 
menojen kansalle aiheuttamasta rasituksesta on jätetty kok~.naan ~ois. 
Tämä on varsin huomattava muutos kun muistaa sen, etta kyseinen 
maininta on kuulunut maalaisliiton vuosien 1921, 1932, 1946 ja myöskin 
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vielä voimassa olevaan vuoden 1951 ohjelmaan. Tervasmäen suoritta
~a~ta ~~t~~sesta "Suomen puolueet ja maanpuolustus" käykin 
1lnu, etta amakm vuoteen 1938 saakka, jolloin perushankintoja varten 
:kannettava erikoisvero tuli hyväksytyksi' eduskunnassa, maalaisliiton 
:kansanedustajat puhuivat hyvin paljon säästämisen tarpeellisuudesta 
puolustuslaitoksen yhteydessä (mt. s. 485). Samasta tutkimuksesta 
il~en~~ 1;l1Y_~skin, ett~ -~astustaessaan 1920-luvulla asevelvollisuusajan 
p1dentam1sta, maala1sl11ttolaiset kansanedustajat perustelivat kan
taansa juuri taloudellisilla seikoilla suuremmassa määrin kuin muiden 
porvarillisten puolueiden edustajat (mt. taulukko s. 470). 

Puolustuslaitoksen tarpeellisuuden suhteen maalaisliitto ei koskaan 
ole ollut epäilevällä kannalla. Selvimmin tämä asia on ilmaistu uudessa 
ohjelmaluonnoksessa, jossa puolustuslaitoksen ylläpitäminen asetetaan 
suoranaisesti itsenäisyyden puolustamisen edellytykseksi. Aivan val
tiollisen itsenäisyytemme alkuaikoina maalaisliitto ei tosin ollut vaki
naisen armeijan kannalla, vaan kannatti eräänlaista kansalliskaarti
j~rjestelmää. Erityinen maininta siviilioloissa tapahtuvasta miespuo
hsten kansalaisten liikunnallisen ja sotilaallisen kuntoisuuden yllä
pitämisestä kuului vuosien 1921 ja 1932 ohjelmaan. Juuri tähän kansan 
puolustusvalmiuden ajatukseen liittyen maalaisliitto ilmoitti vuoden 
1932 ohjelmassaan tukevansa suojeluskuntajärjestöä. Tässä yhteydessä 
sopinee todeta, että nykyisistä puolueistamme toinen, Joka ilmoitti 
tukevansa suojeluskuntajärjestöä, oli kokoomus. Se ilmoitti vuoden 
1919 ohjelmassaan kyseisen järjestön tehtävänä olevan "laillisen yhteis
kuntajärjestelmän, kansalaisten hengen Ja omaisuuden turvaaminen" 
Suojeluskuntajärjestön tukemisen perustelut olivat siis ainakin ohje!~ 
mien mukaan näillä puolueilla erilaiset. Mutta niin oli kyseisten 
ohjelmien syntyajankohtakin. 

Puolustuslaitoksen tavoitteiden määrittelyssä ei ole maalaisliiton 
ohjelmallisessa kehityksessä tapahtunut paljoakaan muutosta. Maan 
vapauden turvaaminen on mainittu neljässä aikaisemmassa ohjelmassa 
puolustuslaitoksen ensimmäisenä tehtävänä ja toisena tehtävänä sisäi
sen järjestylksen yl.Jäpitäminen. Sodan jälkeisissä ohjelmissa (1946 ja 
1951) tosin jälkimmäinen tehtävä on jätetty mainitsematta. Uudessa 
ohjelmaluonnoksessa se on kuitenkin jälleen mukana ja itse asiassa 
varsin korostetusti. Nyt sanotaan puolustuslaitoksen tehtävänä olevan 
vapauden turvaamisen lisäksi "torjua laillisen yhteiskuntajärjestyksen 
kumoamista tarkoittavat sisäiset väkivaltaisuudet". 

Maalaisliiton maanpuolustusohjelmiin on tähän saakka aina kuulu
nut puolustuslaitoksen sisäistä elämää koskeva maininta "siveellisestä 
ryhdistä" ja "kansallisesta mielestä" tai "hengestä". Näihin mainin
toihin on kieltämättä sisältynyt puolustuslaitokseen kohdistunutta epäi
lyä. Uudessa ohjelmaehdotuksessa moraalia koskeva maininta on 

ensimmäisen kerran jätetty kokonaan pois. Sisäisiä olosuhteita kos
kemaan on otettu kokonaan uusi lausuma, jonka mukaan sotilaskou
lutuksen on perustuttava terveen ja puoluekiihkottoman maanpuolus
tushengen varaan. 

Kokonaisuudessaan voidaan maalaisliiton ohjelmallisesta asennoitu
misesta sanoa seuraavaa. Sille on ollut aina leimaa antavana varauk
settomasti myönteinen näkemys puolustuslaitoksen tarpeellisuudesta 
ja käsitys puolustuslaitoksen tehtävistä on kehittynyt sen merkitystä 
korostavaan suuntaan. Varhaisempina aikoina, erityisesti 1920- ja 1930. 
luvuilla esiintyi jopa kielteistä ja vielä myöhemminkin pidättyvää 
asennoitumista määrärahakysymyksissä. Niin ikään on esiintynyt joi
takin puolustuslaitoksen sisäistä elämää ja koulutustoiminnassa vallit
sevia periaatteita koskevia epäilyjä. Tässäkin suhteessa on tapahtunut 
kehitystä puolustuslaitokselle myönteiseen suuntaan. Eräät uuden 
ohjelmaehdotuksen kohdat korostavat selväsanaisemmin ja avoimem
min puolustuslaitoksen merkitystä, tehtäviä ja kehittämistä kuin tällä 
hetkellä minkään toisen puolueen ohjelma. Näin sanottaessa on tie
tenkin muistettava, että maalaisliiton uusi ohjelmaluonnos on viisi 
vuotta nuorempi kuin muiden puolueiden lähinnä nuorimmat vastaavat 
ohjelmat. Maalaisliitto ei kuitenkaan käsittele maanpuolustuskYsy
mystä kovin laaja-alaisesti, vaan rajoittuu vain siihen, mitä käsitesel
vittelyn yhteydessä kutsuttiin maanpuolustuksen suppeimmaksi mää
r ittelyksi, nimittäin vakinaiseen armeijaan. Esim. väestönsuojeluksesta 
ei mainita uudessaikaan ohjelmaluonnoksessa mitään. 

Suomen kansan demokraattinen liitto 

Suomen kansan demokraattinen liitto eli Skdl perustettiin heti 
sodan jälkeen v. 1944, ja on se edustanut äärimmäistä vasemmistoa 
eduskunnassamme. Suurin osa sen ikansanedustajista on samalla Suo
men kommunistisen puolueen jäseniä ja käytännön poliittisessa toimin
nassa Skdl on Skp:n ikanssa hyvin kiinteässä yhteistyössä. Voidaan ehkä 
sanoa niin, että Skdl on paitsi Skp:n tärkein yhteistyökanava yleensä, 
myös ja erityisesti se kanava, jonka nimissä kommunistien parlament
taarinen työskentely tapahtuu. 

Skdl:n voimassa oleva ohjelma on vuodelta 1949 ja siihen sisältyy 
varsin laaja puolustusvoimia koskeva kappale, laajempi kuin minkään 
muun puolueen voimassa olevassa ohjelmassa. Kuten koko Skdl:n 
ohjelma, rakentuu sen puolustuslaitosta koskeva kohtakin saman 
perusasetelman varaan: nykyisin vallitseva tilanne ja siihen johtanut 
kehitys tuomitaan ja tämän tilalle esitetään uusi, puolueen kannan 
mukainen ratkaisu. Maamme nykyisten puolustusvoimien todetaan 
kehittyneen vuoden 1918 kansalaissodan valkoisen armeijan pohjalta. 
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Niid~n. teht~vän väitetää~ olleen kaksinaisen, toisaalta hyökkäyshengen 
vaahmmen Ja sodanvalm1stelu ja toisaalta ''porvariston taloudellisten 
e!uoikeuks~en ja poliittisen luokkaherruuden turvaaminen työtäteke
vien luokkien demokraattisia pyrkimyksiä vastaan". Puolustuslaitok
sen tehtävät koetaan siis varsin kirjaimellisesti maan ulkoisen rauhan 
ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen säilyttämisen vasta-arvoina: 
ulkoista rauhaa ei ole vaalittu vaan pyritty rikkomaan ja on puolus
tettu yhteiskuntajärjestelmää, joka juuri pitäisi tuhota. Erityisesti 
arvostelu koh~i~tuu puolustusvoimain korkeimpaan johtoon itsenäisyy
temme alkuaJ01lta. Sen sanotaan muitten "oikeiston ulkoparlament
taaristen voimakeskusten" ohella sekaantuneen maan perustuslaillisten 
hallitus- ja lainsäädäntöelinten toimintaan. Edelleen· ohjelmassa sano
taan "taantumuksen" aiheuttaneen kansalle erittäin raskaan sotilas
menojen taakan, joka motivoitiin "luonnottomaan ulkopoliittiseen ase
maamme vetoamalla". 

Vaikka kaikki edellä esitellyt ohjelmakohdat ovat luonteeltaan tuo
mitsevia, on syytä huomata, että ne eivät kiellä puolustuslaitoksen tar
peellisuutta ja tehtäviä yleensä. Kysymyksessä ei siis ainakaan ole 
mikään pasifistinen näkemys. Eduskunnassa vv. 1922-1930 eri nimi
senä esiintynyt kommunistinen eduskuntaryhmä esitti tosin silloin (v. 
1922) voimassa ollutta asevelvollisuuslakia kokonaan kumottavaksi ja 
uutta, lepäämässä ollutta asevelvollisuuslakia samalla hylättäväksi. 
Kun kuitenkin puolustuslaitoksen lakkauttamisajatus ei saanut muista 
ryhmistä tukea, otti ryhmä tavakseen kannattaa lyhyempää palvelus
aikaa kuin muut puolueet. Näin se ainakin virallisesti myönsi puolus
tuslaitoksen tarpeellisuuden. Itse asiassa Skdl:n näkemys puolustus
laitoksen tehtävistä on periaatteessa sama kuin porvarillisillakin puo
lueilla. Sen ohjelmassa nimittäin sanotaan, että "kansamme ulkoista 
ja sisäistä turvallisuutta uhkaavien vaarojen lisääntyessä on välttämä
töntä perinpohjaisin uudistuksin kehittää puolustusvoimat Neuvosto
liiton. k~ssa so~mim~mme ystävyys- ja avunantosopimuksen hengen 
mukaisesti todelhseks1 kansanarmeijaksi, jolla olisi rauhan ja kansan
vallan tuki". Puolustuslaitoksen tarpeellisuus motivoidaan siis - aivan 
kuten esim. maalaisliiton ohjelmassa - sekä sisäisen että ulkoisen 
turvallisuuden säilyttämistarpeella. Puolustuslaitoksen kehittämistä 
koskeva vaatimus sen sijaan sisältää ajatuksen koko laitoksen sisäisen 
luonteen, organisaation sekä eräiden käsky- ja koulutusperiaatteiden 
perinpohjaisesta muuttamisesta. Skdl ilmaisee tämän asian tavallisesti 
puhumalla puolustuslaitoksen kansanvaltaistamisesta. Ei ole helppoa 
saada selville, mitä kaikkea tällä käsitteellä täsmällisesti ottaen tarkoi
tetaan, joka tapauksessa on selvää, että käsitettä käytetään kokonaan 
toisessa merkityksessä kuin mitä sillä porvarillisten puolueiden 
ohjelmissa tarkoitetaan. Sitä demokratiaa, joka maassamme vallitsee, 

26 

~ utsutaan Skdl:n ja Skp:n kielenkäytössä "porvarilliseksi demokra
tiaksi". Sen kehityssuunta tunnustetaan Skdl:n ohjelmassa osittain 
11lkeaksi pitämällä voimassa olevaa eduskuntalaitosta "historiallisena 
mavutuksena". Vika on kuitenkin siinä, että "suurporvaristo on säi
lyttämillään etuoikeuksilla - tuotanto- ja rahalaitosten monopolilla, 
hollitsemillaan propagandavälineillä, lehdistöllä ja kustannustoimin
nalla sekä vaikutusvallallaan kouluun, kirkkoon, oikeuslaitokseen, vir
kakoneistoon ja armeijaan - kyennyt suuressa määrin tekemään tyh
jäksi parlamenttaariseen demokratiaan semmoisinaan kiinnitetyt toi
veet". Demokratian kehitys on siis jäänyt puolitiehen, "porvarilliseen 
demokratiaan", ja myös puolustuslaitoksen katsotaan suurelta osin 
kuuluvan demokratian vastaisiin voimiin. Juuri näin ministeri Helo 
totesi 27. 11. 1944 puheessaan Messuhallin kansalaisjuhlassa, joka oli 
tarkoitettu Skdl:n esittelytilaisuudeksi sen poliittisen toiminnan 
alkaessa (Demokraattinen yhteisrintama laajksi ja lujaksi fascismia 
ja taantumusta vastaan, s. 7). Mitä vatimuksia tämä uusi demokratia, 
josta kommunistien käsitteistössä käytetään myös nimeä "sosialistinen 
demokratia", jonka vallitessa vasta todellista patrioottisuutta, isän
maallisuutta sanotaan voivan kommunismiin liittyneenä esiintyä, sitten 
asettaa puolustuslaitokselle. Skdl:n ohjelman mukaan on toteutettava 
seuraavia toimenpiteitä: kansan valvontaa ja vaikutusvaltaa armeijaan 
on lisättävä; puolustusmäärärahojen käyttöä valvomaan on luotava 
erityiset elimet; armeijan koulutuksessa ja kasvatuksessa on nouda
tettava kansanvaltaisia periaatteita ja siitä kieltäytyvät tai siihen kyke
nemättömät upseerit on erotettava; päällysöainesta on pyrittävä rekry
toimaan erityisesti työläis- ja talonpoikaisnuorisosta ja asevelvollisille 
on varattava mahdollisuus vaikuttaa olojensa järjestelyyn joukko
osastoissa. Eräät näistä vaatimuksista ovat jossain määrin hämäriä. 
Milloin voidaan esim. sanoa, että kouluttaja on kykenemätön noudatta
maan kansanvaltaisia periaatteita, kun jo itse kansanvaltaisuuden 
käsitteestä esiintyy hyvin eriäviä mielipiteitä? Miten tämä käytännössä 
todettaisiin ja mihin se johtaisi? Toisaalta on kuitenkin todettava, että 
vaatimukset ovat sellaisia, että ne eivät kiellä puolustuslaitoksen tar
peellisuutta sinänsä eivätkä edes sen kehittämistarvetta. Mutta siitä 
peruslähtökohdasta, jonka varaan armeijan järjestysmuoto, koko sisäi
nen organisaatio ja toiminta tulisi rakentua, on Skdl:llä ratkaisevasti 
erilainen näkemys kuin porvarillisilla puolueilla. Se ei hyväksy lähtö
kohdaksi nykyistä tilannetta kuten porvarilliset puolueet. Skdl:n 
ohjelman viimeinen lausuma vielä syventää tätä juopaa, siitä nimittäin 
käy ilmi Skdl:n tavoitteena tai ainakin tulevaisuutta koskevana toi
veena olevan, että vakinaisesta armeijasta joskus kokonaan luovuttai
siin. Siitä mitä vakinaisen armeijan tilalle haluttaisiin asettaa sen 
paremmin kuin sitäkään, missä määrin tämä lausuma on mahdollisesti 
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yhteydessä ideologiseen pasiflsmiin, ei voi enää ohjelman perusteella 
sanoa mitään. 

Suomen kommwrlstinen puolue 

Kommunistinen puolue ei ole virallisesti edustettuna eduskunnassa 
vaan Skdl:n välityksellä. Näin suuren yhteistoiminnan ja sen edellyttä
män tavoitteiden yhtäläisyyden vuoksi on selvää, että myös näkemys 
puolustuslaitoksesta on jokseenkin sama. Niinpä siinä ainoassa kom
munistisen puolueen v. 1957 hyväksytyn yleisohjelman lausumassa, 
jossa suoranaisesti kosketellaan maanpuolustusta, vaaditaankin puolus
tuslaitoksen kansanvaltaistamista opetus-, oikeus- ja poliisilaitoksen 
ohella. Ei ole tarpeen laajemmalti puuttua enää tähän kysymykseen, 
sillä Skp:n käsitys kansanvaltaisuudesta puolustuslaitoksen yhteydessä 
lienee jokseenkin sama kuin Skdl:nkin, koskapa tämä vaatimus on esi
tetty ohjelmassa välittömänä tavoitteena vallitsevan kapitalistisen 
talousjärjestelmän ja siihen liittyvän porvarillisen demokratian aikana. 
Muutenhan Skp:n ohjelma on teoreettisesti paljon syvällisempi ja 
ilmaisuissaan täsmällisempi kuin Skdl:n ohjelma. Sen sijaan on syytä 
puuttua siihen, mikä on Skp:n yleinen asennoituminen maanpuolustus
kysymykseen. Tämä ei käy ilmi itse puolueohjelmasta, mutta kylläkin 
eräistä niistä puheenvuoroista, joita Skp:n XI puoluekokouksessa käy
tettiin. Nykyisin voimassa oleva ohjelma hyväksyttiin juuri tässä 
kokouksessa. 

Ainakin kahdessa Skp:n XI puoluekokouksessa käytetyssä puheen
vuorossa kosketellaan suoraan maanpuolustuskysymystä, nimittäin 
Skp:n puheenjohtajan avauspuheenvuorossa sekä erään Helsingin
Uudenmaan piirijärjestön edustajan puheenvuorossa "Toiminta rauhan 
puolesta" (Suomen Kommunistisen Puolueen XI edustajakokous, Hel
sinki 1957). Puheenjohtaja Aaltonen lausui maanpuolustuksesta mm. 
seuravasti: "Suomen Kommunistinen Puolue suhtautuu täysin myön
teisesti m a a m m e p u o 1 u s t u k s e e n. Mutta meillä on kielteinen 
asenne siihen puuhailuun, jota sotakiihkoiset ainekset harjoittavat 
maa n p u o 1 u s t u ks en varjolla ja sen nimissä". Tähän "puuhai
luun" kohdistuvan arvostelunsa puhuja perusti kahteen seikkaan: hän 
väitti toiminnan sisältäneen Neuvostoliiton vastaista propagandaa ja 
lisäksi sen takana olleen lakkautettujen järjestöjen jäseniä ja johto
henkilöitä. "Moinen 'maanpuolustus' on perua ajalta, jolloin armeijan 
johto ja maamme hallitus käsittivät maanpuolustuksen varustautumi
seksi Neuvostoliittoa vastaan", sanoi puhuja edelleen. Lopuksi hän 
esitti vaatimuksenaan, että maanpuolustuskasvatus olisi järjestettävä 
maamme virallisen suuntauksen ja tehtyjen valtiosopimusten mukai
seksi" (mt. s. 25-26). Toisessa puheenvuorossa esitettiin esimerkkejä 
kyseisestä "puuhailusta maanpuolustusasialla" ja viitattiin myöskin 
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Hanan 'maanpuolustus' emotiiviseen, tunteita ja muistoja herättävään 
vaikutukseen (mt. s. 365). Tässä puheenvuorossa liitettiin myöskin 
väestönsuojelun tehostamispyrkimykset, jopa SPR:n eräät toiminta
muodot samaan "taantumuspiirien kiihkeään haluun lyödä päänsä 
vielä kolmannen kerran seinään". 

On vaikeata ja varsin uskaliasta vetää mitään yleisiä johtopäätöksiä 
tämän laatuisista kannanotoista, varsinkin kun puhujien - erityisesti 
jälkimmäisen - ilmaisut ja kielenkäyttö ovat propagandistisesti sävyt
tyneitä. Joka tapauksessa on selvää, että halutaan tehdä ero kahde~ 
asian 'maamme puolustamisen' ja 'maanpuolustuksen' kesken: edelli
seen nähden ilmoitetaan oltavan myönteisellä, jälkimmäiseen nähden 
kielteisellä kannalla. Ei liene suuresti erheellistä, jos tämä ymmärre
tään niin että Suomeen kohdistuvaa ulkoista vaaraa vastaan kommu
nistit ov~t valmiit toimimaan kunhan tämä tapahtuu Neuvostoliiton 
kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Mutta Skp:n puheenjohtajan 
sanoista käy lisäksi päätteleminen, että ainakaan kaikkiin muihinkaan 
maanpuolustuksen alueisiin ei suhtauduta kielteisesti, kunhan ne eivät 
vain ole Neuvostoliiton vastaisia ja seuraavat maamme virallista suun· 
tausta ja tehtyjä valtiosopimuksia. Jälleen tosin jää avoimeksi ~e, °;litä 
maamme "virallisella suuntauksella" tarkasti ottaen halutaan 1lma1sta 
samoin kuin sekin, mikä luetaan Neuvostoliiton vastaiseksi toimin-
naksi. 

Näin jää lopputulokseksi, että Skp ei kiellä puolustuslaitoksen tar
peellisuutta eikä sen tehtäviä ulkoisen rauhan turvaajana. Mutta se 
haluaa Skdl:n tavoin muuttaa perin pohjin puolustuslaitoksen nykisen 
rakenteen ja sisäisen luonteen. Sanomattakin on selvää, ettei Skp voi 
hyväksyä puolustuslaitoksen tehtävää laillisen yhteiskuntajärjestyksen 
turvaajana ainakaan siinä mielessä kuin porvarilliset puolueet. Näin 
siksi, että juuri tämän yhteiskuntajärjestyksen Skp avoimesti ilmoit· 
taa haluavansa kumota, tarpeen vaatiessa vaikkapa väkivaltaisin kei· 
noin. Juuri tämä menettelytapakysymys on yksi niistä ratkaisevista 
eroista, joka muodostaa jyrkän rajan sosialidemokraatteihin nähden. 
Näiden mukaan nimittäin väkivaltaisten, aseellisten keinojen käyttämi
nen on vain laillisen valtiovallan asia. 

Suomen Sosialidemokraattinen puolue 

Sosialidemokraattisen puolueen nykyinen periaateohjelma on vuo
delta 1952. Siitä on tarkoituksellisesti jätetty pois puolustuslaitosta 
koskeva maininta, josta seikasta periaateohjelman perusteluissa huo
mautetaankin (Sosialidemokratian perusta, 1953, s. 25). Tämä on 
sosialidemokraattien ideologian mukaan täysin loogista, sillä sosiali
demokraatit on ainoa puolueistamme, jonka ohjelmissa ilmenee todella 
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aimo a~nos pasifismia, kielteistä suhtautumista puolustuslaitoksen 
tarpeelhs~mteen ylipäänsä. Tätä ei kuitenkaan tule ymmärtää väärin: 
pu~lue e1 varauksettomasti asetu pasifistiselle kanalle ohjelmassaan. 
OhJ.~l~an perusteluissa päin vastoin todetaan, että maamme asema ja 
pol~i~ti~et velvoitukset eivät "ilmeisesti tee mahdolliseksi täydellisen 
pasifistisen kannan omaksumista ja armeijan täydellistä hävittämistä 
koskevan vaatimuksen lisäämistä ohjelmaan". Samalla kuitenkin tode
taan, että periaateohjelma ei mitenkään estä puoluetta toimimasta 
armeijan hävittämiseksi, jos siihen ilmaantuisi joitakin rea 1 i s t i s i a 
mahdollisuuksia. 

Sosialidemokraattisen puolueen pasifistinen asennoituminen näyttää 
o~~van_. en~~män~in periaatteellinen kannanotto sotaan ja kansainväli
snx_i kustoihin kum Suomen puolustuslaitokseen riähden. Nykyisessä 
ohJelmassa ei ole mitään, josta voitaisiin päätellä puolueen asennoitu
van kielt~is~_st~ puolustuslaitokseen maamme valtiollisen järjestelmän 
?sana. Tam~an seuraa jo siitä, että vallitseva valtiollinen järjestelmä 
Ja sen mukainen demokratia hyväksytään uudistusten lähtökohdaksi. 
Toisin oli vielä vuoden 1930 puoluekokouksen muotoilemassa varsin 
laajas~~ ja __Y~sityiskohtaisessa sotilasohjelmassa. Yksi tämän ohjel
man vndesta Jaksosta koski nimenomaan "sotalaitoksen kansanvaltais
t~~ta~~~ta",. ja siihen sisältyi hyvin samansuuntaisia vaatimuksia ja 
va1tteita kmn nykyiseen Skdl:n ohjelmaan. Armeijaa esim pidettiin 
"yläluokan johdettavana olevana". Useat tämän ohjelman' lausumat 
o~ivat ~uitenkin hyvin yksityiskohtaisia, ne koskivat mm. SRL:n tar
ki~t~mis_ta, varus~iesten ravintoa ja palkkausta, armeijan terveys- ja 
raittmstllannetta Jne. Samassa ohjelmassa korostettiin erityisesti edus
kunnan oikeutta valvoa sotalaitosta mm. suorittamalla tarkastuksia 
kasarmeissa ja asettumalla näin suoranaiseen yhteyteen sotilaitten 
kanssa. Tämän tapaisiin, mutta vielä pidemmälle meneviin tavoittei
siin tähdännevät eräät Skdl:n nykyisen ohjelman vaatimukset. 

Sosialidemokraattisen puolueen asennoitumisessa on koko itsenäi
syytemme aikaista ajanjaksoa ajatellen tapahtunut suurempia muutok
sia kuin minkään toisen puolueen kohdalla. Puolue pyrki eduskunnan 
toiminnan. alkuaikoi~a varsin johdonmukaisesti toteuttamaan ohjel
manmukaista asenn01tumistaan, jonka tavoitteena oli aseistariisunta. 
Juuri edellä mainitussa vuoden 1930 ohjelmassa tämä tavoite ilmais
tii_n hyvix_i selvästi ja vaatimusta perusteltiin sillä, että "Suomen sota
laitos, vaikka se kansalle merkitsee raskasta ja sen kehittämistä ehkäi
s~vää taakkaa, ei kuitenkaan pystyisi nykyään, ilma- ja kaasusodan 
aikakaudella, todellisessa sodassa kauankaan puolustamaan maata 
jotakin suurvaltaa vastaan". Eduskunnan toiminnassa sosialidemo
kraatit säännönmukaisesti vastustivat puolustuslaitoksen kehittämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä. Tervasmäki toteaa tutkimuksessaan, että ne 
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pienet summat, joita sosialidemokraatit puolustuslaitokselle ehdotti
vat, tarkoitettiin lähinnä houkuttelemaan ruotsalaista vasemmistoa ja 
maalaisliittoa pois suurempien määrärahojen kannattajien joukosta 
(mt. s. 466). Tämä ryhmän yleinen kielteinen asennoituminen ei kuiten
kaan estänyt sitä, että jo 1920-luvulla esiintyy ryhmän piirissä henki
löitä, jotka olivat maanpuolustuksen vahvistamisen kannalla. Sosiali
demokraattien kehitys puolustusmyönteiseen suuntaan alkoi siis jo 
näin varhain. Periaatteellinen ohjelma on usein jäänyt paljon jälkeen 
puolueen tosiasiallisesta toiminnasta, niin kuin monasti käy poliittisten 
ohjelmien kohdalla. Esim. v. 1932 ryhmä asettui kannattamaan 9 kuu
kauden asevelvollisuusaikaa, vaikka puolueen ohjelma hyväksyi tuol
loin ainoastaan 6 kuukauden yleisen asevelvollisuuden. Kun puolue 
v. 1937 joutui hallitusvastuuseen, saatettiin maanpuolustusohjelma tosi
asiallisen käytännön kanssa sopusointuun. Sodan kynnyksellä suhtau
tuminen puolustuslaitokseen muuttui täysin myönteiseksi. Tähän seik
kaan viitaten onkin nykyisessä periaateohjelmassa yksi lausuma, josta 
voi selvästi päätellä sosialidemokraattien asennoitumisen maanpuolus
tukseen. Se on sijoitettu kulttuurielämää koskevien periaatteiden jouk
koon, joissa mm. todetaan vain valtiollisesti vapaan maan antavan 
edellytykset omintakeisen kulttuurin luomiselle ja että vain vapaan 
kansan piirissä voi elää myöskin vapaa työväenluokka. Tämän jälkeen 
sanotaan: "Sen vuoksi Suomen Sosialidemokraattinen Puolue on anta
nut, ja tulee antamaan täyden tukensa Suomen itsenäisyyden säilyttä
miseen ja turvaamiseen tähtääville toimenpiteille". On mitä ilmeisintä, 
että tilanteen niin vaatiessa, myös puolustusvoimain aseellinen toiminta 
kuuluu näiden toimenpiteiden joukkoon. 

Kansallinen kokoomus 

Ei ole mikään salaisuus, että Kokoomuksen periaatteisiin on aina 
kuulunut "lujan valtiovallan" ajatus. Konkreettisessa poliittisessa toi
minnassa tämä on ilmennyt mm. puolustuslaitoksen kehittämisvaati
muksena. Puolueen asennoituminen on aina ollut varauksettomasti 
myönteistä, eikä siitä sen vuoksi voi paljoakaan sanoa. Vain kerran on 
kokoomuksen ohjelmassa esiintynyt lausuma, jonka sisältö ei ole puo
lustuslaitokselle myönteinen. Tämä on vuoden 1921 ohjelmassa, jossa 
sanotaan, että sotalaitoksen nykyisiä kustannuksia on pyrittävä vähen
tämään. Silloisen tilanteen huomioon ottaen tämä oli tietenkin var
sinkin ymmärrettävä ilmaisu, vaikka sellaisenaan lievässä ristiriidassa 
puolueen yleisen asennoitumisen ja myös eduskuntatyöskentelyn 
kanssa. Kokoomuksen kansanedustajat eivät silloin eivätkä myöhem
minkään yleensä ole viitanneet taloudellisiin seikkoihin maanpuolus
tusasioita eduskunnassa käsiteltäessä, mutta kylläkin muita puolueita 
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enemmän puhtaasti sotilaallisiin seikkoihin, mikä niin ikään todistaa 
kok~omuksen m~anpuolustusmyönteisyyttä. Merivartiolaitoksen perus
tamiskysymys oli sotia edeltäneinä katena vuosikymmenenä toinen 
poikkeus yleisestä linjasta, sillä kieltolain periaatteellisena vastusta
jana kokoomus ei halunnut sotilaallisesti järjestettyä merivartiolai
tosta (Tervasmäki, s. 475). 

Kokoomuksen nykyisin voimassa oleva ohjelma on vuodelta 1957 
ja se sisältää laajemman maanpuolustusta koskevan kohdan ku~ 
muilla puolueilla lukuunottamatta Skdl:a. Kokoomuksen asennoitu
misen lähtökohtana on usko, että vapautensa puolustamiseen valmistu
nut kansa pystyy myöskin vapautensa säilyttämään. Kokoomus kiinnit
tääkin erityisesti huomiota juuri henkiseen maanpuolustukseen. ''Maan
puolustuksen merkitys on selvitettävä kaikille kansalaispiireille ja 
maanpuolustustahto saatettava koko Suomen kansan tahdoksi " Niin 
ikään vaaditaan puolustuslaitoksen kehittämistä ajan vaathnusten 
tasalle ja maamme puolueettomuusasemaa vastaavaksi. Kokoomus 
n:i,o~ivoi .. usein puolustuslaitosta koskevat kehitysvaatimukset juuri 
silla, et~a puoluee.tt~muuden säilyttäminen edellyttää voimakasta puo
lustuslaitosta Sveitsin tai Ruotsin tapaan. Vaatimus riittävästä väli
neistöstä kuuluu myöskin ohjelmaan. Kuten muistettaneen maalais
liiton uudessa ohjelmaluonnoksessa tämä asia on sanottu ~hkä vielä 
selvemmin puhumalla ajanmukaisesta aseistamisesta. Yleensä 'ase' 
sa~an käyttöä näyt~tään ohjelmissa vältettävän. Kokoomus on puo
lueistamme ainoa, Joka ohjelmassaan selvästi vaatii puolustusvoimain 
henkilökunnan olojen kehittämistä. Samoin erityinen maininta väes
tönsuojelusta kuuluu vain !kokoomuksen ohjelmaan. Kokonaisuudes
s~~. kokoomus . käs~tteleekin maanpuolustuskysymystä useammalta 
nakokulmalta kum t01set puolueet. Niinpä tämän ja muuten varauk
settomasti positiivisen asennoitumisen huomioon ottaen voidaan 
sanoa, että sen ohjelma on voimakkaimmin maanpuolustusmyönteinen. 

Ruotsalainen kansanpuolue 

.. ~uotsala~~n .kansanpuolueen ohjelma on vuodelta 1937 ja onkin 
t~lla ?etkella .voimas~a olevista puolueohjelmistamme vanhin ja myös
ki~ amoa. sotia edeltaneeltä ajalta peräisin oleva ohjelma. Ohjelman 
toISes~a Ja~sossa, jossa esitetään ne periaatteet, joita puolue "isän
maallisena Ja demokraattisena" puolueena pyrkii toteuttamaan ilmais
taan lyhyesti suhde puolustuslaitokseen ja maanpuolustukseen: Puolue 
ilmoi.~taa ~.aluavansa säilyttää ja lujittaa Suomen vapautta ja itsenäi
syytta seka tukevansa valtakunnan puolustusvoimia. Asennoituminen 
on siis täysin myönteistä ja asiayhteys ilmaisee, että puolustusvoimien 
tehtäväksi katsotaan erityisesti ulkoisen turvallisuuden vaaliminen. 
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Kun puolue vähän myöhemmin ohjelmassaan ilmoittaa voimakkaasti 
puolustavansa länsimaista oikeusyhteisöä ja laillista, demokraattista 
valtiojärjestystä sekä nimenomaisesti vastustavansa diktatuuripyrki
myksiä ja kaikenlaatuista yhteiskuntaa hajoittavaa toimintaa, osoit
tautuu puolueen asennoituminen varauksettomasti ja korostetusi posi
t.iiviseksi. Oman leimansa ohjelmalle antaakin juuri sisäisen turvalli
suuden, lakien noudattamisen ja oikeusjärjestyksen kunnioittamisen 
voimakas korostaminen. 

Kun ruotsalainen kansanpuolue rakentuu yksinomaan kansallisuus
pohjalla, on selvää, että sen piirissä on sijaa hyvinkin erilaisille näke
myksille. Niinpä puolueen eduskuntaryhmän toiminnassa on esiintynyt 
vasemmistosuuntainen vähemmistö, joka maanpuolustusta koskevissa 
kannanotoissaan on ollut lähellä sosialidemokraatteja. Erityisesti pal
velusaikaa ja perushankintamäärärahoja koskevissa kysymyksissä on 
eri aikoina esiintynyt ryhmän keskuudessa enemmistön kannasta poik
keavia mielipiteitä (Tervasmäki, s. 480). Kokonaisuutena ottaen suh
tautuminen on ollut kuitenkin myönteistä ja ryhmän enemmistön 
vaikutuksesta koko puolueen kanta on ollut varsin lähellä kokoomusta. 

Suomalainen kansanpuolue ja edistyspuolue 

Suomalainen kansanpuolue on ollut mukana poliittisessa elämäs
sämme vasta sotien jälkeen. Varsin suurella oikeutuksella sitä voidaan 
pitää edistyspuolueen poliittisen toiminnan jatkajana, sillä mm. ohjel
mallinen vertailu osoittaa merkittävää yhdenmukaisuutta. Edistyspuo
lueen ohjelmallinen asennoituminen on ollut aina myönteistä. Tyypil
listä on ollut, että puolustuslaitoksen tarpeellisuuden yhteyteen on 
yleensä liitetty määre "maantieteellispoliittista" tai "maantieteellis
valtiollista ja taloudellista asemaamme vastaava". Näin oli esim. vuo
sien 1929 ja 1939 ohjelmissa. Tällainen varovainen, kategorisuutta vält
tävä ja lieviä sanontoja etsivä ilmaisutapa tuli hauskasti näkyviin 
sotien jälkeisessä vuoden 1945 ohjelmassa. Siinä perustellaan jo talou
dellisilla edellytyksillä rajoitetun puolustuslaitoksen ylläpitämistä 
lisäksi sillä, että muillakin valtioilla on puolustuslaitos! Yleensäkin on 
porvarillisten puolueiden ohjelmista havaittavissa, että sotia edeltä
neissä ohjelmissa mahdollisesti esiintyneet kategoriset ilmaisut ja voi
makkaat korostukset jätettiin 1940-luvulla pois, ilmaisuja miedonnet
tiin ja koko ohjelmakohtia lyhennettiinkin, kuten esim. kokoomuksen 
ja edistyksen kohdalla voi havaita tapahtuneen. Sen jälkeen kehitys 
näyttää taas kääntyneen päin vastaiseen suuntaan. 

Kansanpuolueen nykyinen ohjelma on vuodelta 1951. Puolustus
laitos esitetään välttämättömänä maan vapauden ja itsenäisyyden tur
vaamiseksi. Sisäisen turvallisuuden ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen 
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säilyttämisen tehtävää ei ole suoranaisesti yhdistetty puolustuslai
tokseen. Kun kansanpuolueen ohjelmassa kuitenkin samassa yhtey
dessä otetaan jyrkästi torjuva kanta kumouspyrkimyksiin, voidaan 
tämänkin tehtävän katsoa tarpeen vaatiessa kuuluvan puolustuslaitok
selle, aivan samoin kuin ruotsalaisen kansanpuolueen ja kokoomuksen 
kohdalla oli asian laita. Puolustuslaitoksen kehittämistä kansanpuolue 
vaatii puhumalla mahdollisimman korkealla tasolla olevasta ''hengestä, 
koulutuksesta ja huollosta". Kokoomuksen ohella kansanpuolue on 
puolueistamme toinen, joka kiinnittää huomiota kantahenkilökuntaan, 
tosin jonkin verran hämärästi vaatimalla tunnustusta sen suoritta
masta arvokkaasta työstä. Yleisen kansalaiskasvatuksen puolue kat
soo kuuluvan puolustusvoimien koulutustehtäviin oleellisena osana. 
Kokonaisuutena ottaen kansanpuolueen asennoituminen on hyvin 
lähellä kokoomuksen, ruotsalaisen kansanpuolueen ja maalaisliiton 
asennoitumista. 

Työväen ja pienviljelijäin sosialidemokraattinen liitto 

Sosialidemokraattisella liitolla, joka vasta muutaman vuoden on 
toiminut itsenäisenä, sosialidemokraateista eronneena poliittisena ryh
mänä, ei vielä ole omaa ohjelmaa. Puolueella on kuitenkin valmiina 
periaateohjelman alustava luonnos, joka on parhaillaan käsittelyn alai
sena kentällä. Tämä ohjelma ei ole siis vielä läheskään valmis, joten 
tämä varaus on pidettävä mielessä seuraavan tarkastelun yhteydessä. 

Samoin kuin sosialidemokraattien ohjelmassa, ilmenee sos.dem. 
liitonkin ohjelmassa periaatteellista pasifismia. Suomen poliittisena 
peruspyrkimyksenä on ohjelman mukaan oltava oman paikkamme 
täyttäminen rauhallisen kehityksen ja pysyvän rauhan maailmassa. 
Niin ikään liitto ilmoittaa vastustavansa kaikin voimin kansainvälisten 
ongelmien ratkaisua sodan ja väkivallan kautta ja tekevänsä kaiken 
mahdollisen maailmanrauhan turvaamiseksi ja kansakuntien välisen 
ymmärryksen lisäämiseksi. - Skp:n ohjelmassa on muuten hyvin 
samansisältöinen rauhanasiaa koskeva kohta. Sos.dem liiton ohjelma
luonnoksessa on edellä mainittujen lisäksi, joissa siis otettiin periaat
teellinen kanta sotaan nähden, muutama lausuma, jotka koskevat 
selvästi maanpuolustuskysymystä Suomen kohdalla. Ensimmäisessä 
näistä sanotaan: "Sosialistista politiikkaa on harjoitettava kansallisessa 
hengessä, isänmaasta on tehtävä jokaiselle kansalaiselle todellisuus, joka 
on puolustamisen arvoinen". Kansallisuus asetetaan siis kansainväli
syyden edelle, mutta avoimeksi jää vielä, onko isänmaa puolustamisen 
arvoinen? Seuraavassa lausumassa sanotaan: "Isänmaan on vaadittava 
kansalaisiltaan uskollisuutta, mutta sen on myös annettava turvalli
suus, oikeudenmukaisuus ja ihmisarvoisen elämän edellytykset jokai
selle kansalaiselleen". Enää ei jää mitään epäilyn sijaa: itse kunkin 
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suorittaman isänmaan todellisuuden arvioinnin varaan ei maanpuo
lustusta jätetä, vaan ollaan valmiit alistumaan yhteisen auktoriteetin, 
isänmaan ts. valtiovallan alaisuuteen. Mutta tällöin katsotaan myöskin 
auktoriteetillä olevan velvollisuuksia kansalaisiaan kohtaan. Ilmeisesti 
tällä isänmaan puolustamisella tarkoitetaan erityisesti ulkoisen uhan 
torjumista. Näkemys vallitsevasta valtiojärjestelmästä on sama kuin 
sosialidemokraateilla, se hyväksytään lähtökohdaksi, mutta todetaan 
olevan keskellä kehitystään. Ohjelmassa otetaan kanta sekä maailman
kommunismiin että maailmankapitalismiin. Näiden välillä sanotaan 
tarvittavan kolmas voima, kansanvaltainen, rauhalliseen kehitykseen 
nojaava sosialismi, joka voi rakentaa paremman maailman ilman 
taloudellista harvainvaltaa tai pakkojärjestelmiä. Kokonaisuutena 
ottaen sos.dem. liiton ohjelmaluonnoksen maanpuolustukseen viittaa
vat kohdat eivät sanottavasti poikkea sosialidemokraattien asennoitu
misesta, ne ilmaisevat teoriassa pasifismia, käytännössä maanpuolus-
tusmyönteisyyttä. 

Suomen pientalonpoikien puolue 

suomen pientalonpoikien puolue on samanlainen suuresta emäpuo
lueesta irtaantunut pieni oppositioryhmittymä maalaisliittoon kuin 
sos.dem liitto sosialidemokraattiseen puolueeseen nähden. Pientalon
poikien puolue on kuitenkin vielä huomttavasti pienempi, sillä viime 
eduskuntavaaleissa sen äänimäärä oli pyörein luvuin 50 000 kun sos.
dem. liitto vastaavasti sai likipitäen 100 000 ääntä. Pientalonpojat eivät 
tällä hetkellä olekaan edustettuna eduskunnassa, mutta ohjelmallisesti 
puolue on varsin kiintoisa. Sen periaatteissa on vase~mist?puolu~~ll~ 
tunnusomaista radikaalisuutta, mutta perusta on kmtenkm selvasti 
porvarillinen. Radikaalisuus liittyykin oleellisesti sanalliseen .~lma~~~1:111 
ja kohdistuu poliittisen elämän pintailmiöihin, ~· erilais1.m vaari~
käytöksiin ja toisten puolueiden toimintaan; s~ ~1 ole !.h~e1skunnalh
siin oloihin tai valtiollisen järjestelmän peruste1s11n syvall1sesti kajoa
vaa, kuten kakilla marxismiin löyhemmin tai kii~teämmin perustu-
villa puolueilla aina jossain määrin on. .. . 

Pientalonpoikien asennoituminen maanpuolustukseen on tays~ 
myönteinen. Ohjelmassa lausutaan nimenomaan, että puolueen tark01-
tuksena on "ylläpitää tervettä maanpuolustustahtoa ja maanpuolustusta 
sekä kunnollista järjestysvaltaa". Niin ikään isänmaan käsite ~n .otettu 
mukaan puolueen perustavoitteen, pieneläjien poliittiseen to.1mmtaan 

hdistämistä koskevaan kohtaan. Edelleen puolue sanoo tav01tteenaa1:1 
~levan "kehittää yhteiskunnan jäsenten isänmaanrakkautta, reh~~~1-
syyttä ja kaikkia hyviä kansalaisominaisuuksia". Kun otetaan nam 
varauksettomasti positiivinen kanta, on puolueen katsottava ~~uluvan 
suhtautumisessaan kiinteästi porvarillisten puolueiden ryhmaan. 

3 - Jalkaväen vuosi.kirja 
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Puolueiden asennoitumisen vertailu 

Kokonaiskuvan saamista puolueiden ohjelmallisesta asennoitumi
sesta auttaa huomattavasti, jos kaikkia puolueita voidaan tarkastella 
yhdessä. Tämä ei ole yksinkertaista, koska jo maanpuolustuksen käsite 
on varsin laaja-alainen ja koska puolueet ilmaisevat kantansa käyttäen 
erilaisia käsitteitä, jotka eivät aina koske edes samoja maanpuolus
tuksen osa-alueita. Jos kuitenkin sallitaan lievät karkeistukset ja tyy
dytään vain yleisen, maanpuolustusmyönteisyyttä kuvaavan järjestyk
sen aikaansaamiseen, eikä pyritäkään täsmällisten ja punnittujen mää
rällisten erojen selvittämiseen, voidaan tällaisen järjestyksen aikaan
saamiseksi soveltaa ne. s i s ä l t ö a n a 1 y y t t i s t ä t u t k i m u s t a . 
p a a. Tämä perustuu siihen, että määritellään mitattava asia joidenkin 
kielellisten ilmaisujen e s i i n t ym i s u s e u d e n avulla. Taulukossa 1. 
esitetään tällaisen sisältöanalyysin tulokset puolueittemme ohjelmien 
ilmaisemasta suhtautumisesta kahteen asiaan: maanpuolustukseen ja 
maamme valtiojärjestykseen. Maanpuolustus on määritelty operatio
naalisesti niiden ohjelmalausumien suhteellisena useutena, joissa nimen
omaan viitataan maanpuolustukseen, puolustuslaitokseen tai puolustus
voimiin. Vastaavasti suhtautuminen valtiojärjestykseen on määritelty 
niiden ohjelmalausumien suhteellisena useutena, joissa viitataan 
maamme valtiolliseen järjestykseen ja valtiolliseen tai poliittiseen 
demokratiaamme. Kummassakin tapauksessa lausumat on luokiteltu 
mitattavan asian suhteen myönteisiin ja kielteisiin. Taulukkoa tarkas
teltaessa on muistettava, että oleellisia eivät ole lukuarvojen suuruu
det, vaan asennoitumisen suunta ja puolueiden sijainti toinen toisiinsa 
nähden. 

Taulukko 1. 

Puolueiden voimassa oleviin periaateohjelmiin 
sisältyvien maanpuolustusta ja valtiojärjestystä 
koskevien lausumien suhteelliset useudet ja nii
den i 1 m a i s e m a a s e n n o i t u m i s e n s u u n t a ( + = myöntei
nen; - = kielteinen). 

suhtautuminen suhtautuminen 
Puolue maanpuolustukseen valtio järjestykseen 

Kokoomus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +4 
Kansanpuolue: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +3 
Folkpartiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +3 
Maalaisliitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +2 
Pientalonpojat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +1 
Sosialidemokraatit . . . . . . . . . . . . . . . . ( + )0 
Kommunistit (Skp) . . . . . . . . . . . . . . . . -1 
Kansandemokraatit (Skdl) . . . . . . . . . . -5 ±6 

+7 
+3 

+12 
+2 
+ 1 

+ 14 
-2 
+o 

-2 
--6 
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Kuten aikaisemmin todettiin, sosialidemokraattien ohjelmasta puut
tuu puolustuslaitosta koskeva kohta, mutta asennoitumisen suunt~ käy 
ilmi ohjelman perusteluista sekä ohjelman eräistä lausumista. Maalais
liitto, josta analyysissä on käytetty voimassa olevaa ohjelmaa, nousisi 
uudella ohjelmaluonnoksellaan samalle sijalle kokoomuksen kanssa. 
Sos.dem. liitto puolestaan, jolla ei vielä analyysiä suoritettaessa ollut 
ohjelmaa ja jonka vuoksi se puuttuu taulukosta, sijoittuisi alustavalla 
ohjelmaluonnoksellaan samalle sijalle sosialidemokraattisen poulueen 
kanssa. Silläkään ei ole nimenomaisesti maanpuolustusta koskevaa 
kohtaa ohjelmassaan. Kansandemokraattien kohdalla ,tilanne on komp
lisoitu, koska tämän puolueen ohjelmassa esiintyy myös maanpuo
lustusmyönteisyyttä osoittavia lausumia, mutta ne koskevat kokonaan 
uusille perusteille rakentuvaa ns. "kansanarmeijaa". Käytettyjen luo
kitteluperusteiden mukaan näitä ei voi pitää suoranaisesti kielteisinä, 
mutta ei varauksettomasti myönteisinäkään, s~ksi ne on ilmaistu erik
seen. 

Analyysi osoittaa, että ohjelmallinen maanpuolustusmyönteisyys on 
lähes täydellisessä positiivisessa korrelaatiossa puolueiden sijaintiin 
oikeisto-vasemmistoulottuvuudella. Jos teoreettisena puolueiden 
oikeisto-vasemmistosijaintia ilmaisevana järjestyksenä pidetään jär
jest.ystä: kokoomus, folkpartiet, kansanpuolue, maalaisliitto, pientalon
pojat, sosialidemokraatit, kansandemokraatit ja kommunistit, on riip
puvuutta osoittava järjestyskorrelaatio niin korkea kuin 96. Sen sijaan 
asennoituminen valtiojärjestykseen ei olekaan enää näin selvässä yhtey
dessä tavanomaiseen oikeisto-vasemmistosijaintiin, riippuvuutta osot
tava järjestyskorrelaatiokerroin on .62. Korostaessaan eroa kommu· 
nis·teihin nähden, sosialidemokraatit kohoavat ensimmäiselle sijalle 
jopa kaikkien porvarillisten puolueiden ohi. Ruotsalaisen kansanpuo
lueen oikeuspaatos puolestaan nostaa sen muiden porvarillisten puo
lueiden edelle. Skdl:n ohjelmassa on sekä kunnioittamista että kiel
teistä asennoitumista valtiojärjestykseen ilmaisevia lasumia. Suomen 
kommunistisen puolueen ohjelmassa ei sen sijaan ole yhtään valtio
järjestykseemme myönteistä suhtautumista ilmaisevaa lausumaa. 

Koko edeltänyt puolueiden ohjelmallista asennoitumista koskeva 
tarkastelu voidaan eräin ongelman pelkistyksin esittää varsin tiiviste
tyssä muodossa. Puolueiden ohjelmallisessa suhtautumisessa voidaan 
havaita kolme peruskysymystä: ensiksikin periaatteellinen kannanotto 
puolustus- tai sotalaitoksen olemassaoloon ylipäänsä; toil?eksi kannan
otto siitä ollaanko tilanteen niin vaatiessa valmiit, aseellisinkin kei
noin, puoiustamaan suomen vapautta ja itsenäisyyttä ja kolmanneksi 
kannanotto nykyisen puolustuslaitoksemme kehittämisestä. Taulukko 2. 
esittää puolueiden asennoitumisen näiden kolmen kannanoton avulla. 
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Taulukko 2. 

Puolueiden ohjelmallinen asennoituminen puo
lustuslaitokseen ja maanpuolustukseen pelkistet
tynä kannanotoiksi kolmeen maanpuolustuksen 
k a n n a l t a k e s k e i s e e n k y s y m y ks e e n ( + = myönteinen; 
- = kieltein; 0 = ei ota kantaa, ei voi päätellä ohjelmasta) 

Puolue 
Puolustuslaitok- Suomen vapau- Nykyisen puo

sen olemassa- den puolusta- lustuslaitoksen 
olo yleensä minen (asein) kehittäminen 

Kokoomus ............. . 
Folkpartiet ........... . 
Kansanpuolue 
Maalaisliitto 
Pientalonpojat 
Sos.dem. puolue ...... . 
Sos.dem. liitto ....... . 
Skdl ................. . 
Skp ................... . 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 

0 

On selvää, että kaikki kolme kannanottoa kytkeytyvät toisiinsa, 
mutta ne eivät kuitenkaan ole toisistaan fäysin riippuvaisia kuten tau
lukosta voi havaita. Ensimmäinen kysymys on selvimmin vain periaat
teellinen, jolla ei ole kovinkaan läheistä yhteyttä käytännön todelli
suuteen. Se ilmaisee siis lähinnä kannanottoa yleiseen ideologiseen 
kysymykseen: pasifismi vai poliittinen realismi? Toinen kysymys mer
kitsee jokseenkin selvää sitoutumista käytännön toimintaan jossakin 
tulevaisuudessa mahdollisesti sattuvassa tilanteessa. Se siis ilmaisee 
todellista maan puolustamisen valmiutta ainakin ulkoiseen uhkaan 
nähden. Kolmas ilmaisee käytännön poliittiseen toimintaan kiinteästi 
liittyvän seikan - kysymys on joka vuosi esillä ainakin kerran edus
kunnassa - ja niinpä siihen ilmaistua kantaa voidaankin pitää puo
lueen tosiasiallista toimintaa kuvaavana, ainakin rauhanaikaisissa 
oloissa. Eduskunnan toimintaa koskevat tutkimukset viittaavatkin 
tähän. Erään tällaisen mukaan (Nyholm, Suomen eduskuntaryhmien 
koheesio, Helsinki 1961) maanpuolustusasioita koskevat äänestykset 
tapahtuivat kautena 1948-51 poikkeuksetta ryhmävastakohtaisuuden 
porvarilliset- vasemmisto vallitessa. Tämä näyttää myöskin olevan 
ohjelma-analyysin valossa tärkein vastakohtaisuus nimenomaan puo-
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lustuslaitoksen kehittämiskysymyksen kohdalla, joskaan sosialidemo
kraattien kanta ei ole ehdoton. Sen sijaan periaatteellisen ~1;101ustus
laitokseen suhtautumisen kohdalla ei vedenjakaja kulje nam, v~~ 
sosialidemokraattien ja kaikkien muiden puolueiden kesken. Talla 
puhtaasti periaatteellisella asennoitumisella ei näytä kuitenkaan olevan 
yhteyttä suomen vapauden puolustamiseen ulkoista uhkaa vastaan, 
johon puolueet ilmoittavat suhta~tuva~sa my?nteisesti. Skp:n kohdalla 
tätä mainintaa ei kuitenkaan esnnny itse ohJelmassa. 
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Kapteeni J S u v i n i emi : 

MAANPUOLUSTUS JA YHTEISKUNTA 

~iirt.eitä puolustuslaitoksen ja maanpuolustusjärjestelyjen rauhan
a1ka1sesta kehityksestä itsenäisyytemme aikana sekä eräitä näkymiä 

maanpuolustuksemme tulevaisuudesta 

Ma~~~uolu~~us on laaja valtiollinen ja yhteiskunnallinen kysy 
Jokapa1vaisessa elämässä tämä käsite yleensä rajoitetaan 1.. m~~-
~uolis:sti. sotilaiden toimialaan kuuluvaksi. Maanpuolustu;~~~it~ee~ 

~ven ammen on erheellistä. Maanpuolustus on aina ollut ja tulee 
am~ ole.maan maan valtiollisen johdon toimiala, jonka eräästä osasta 
sot1laall1sista maanpuolustustoimenpiteistä va t · ' 
Tä ·· "'t . . , s aa maan sotalaitos 

ma pa ee erityISesti kaikkien kansanvaltaisten valtioiden suhteen. · 
~?lustuslaitoksen - kuten meidän sotalaitostamme miltei koko 

itsenais~e~~e ajan on totuttu nimittämään - tehtävä on kaksiosai
~en: Ens1s1Ja1sesti sen on valmistauduttava sotilaallisin toimenpitein 
uoJa~ma~n maata ufäopuolisia valtioita vastaan. Tämän päätehtävän 

~~a1~est1 puolustuslaitos on sisäisestä luonteestaan huolimatta 
lah~?n~ ulkopo~iittinen tekijä. Maan sotilaspoliittinen asema ja yleinen 
poluttmen kehitys ovat ne päätekijät, jotka määrittä'v"t 1 t · 
toksen valtiollisen merkityksen. a puo us usla1-

~aikissa kansanvaltaisissa maissa on puolustuslaitoksen tehtä .. ·· 
myös. turvata yhteiskuntajärjestys sisäisiltä vaaroilta. Tämän t ht~a~a 
merkitys O 1 .. k'" . e avan n Y eensa va 11ntune1ssa demokratioissa pelkästä·· 
dolli~en. Se~ tärkeys muuttuu luonnollisesti aivan toiseksi, j:~ j~~ 
Yh.:~1~kunn~~lmen puolueryhmittymä toimii kansanvaltaista yhteiskun
taJarJestysta vastaan tai peräti vieraan valtion päämäärien hyväksi. 

~olus~~slaitoksellamme ja yleensä maanpuolustusjärjestelyfllämme 
on J~. vak1mtu~eet perinteet ja historia. Paitsi kolmen sodan kokemuk
sia loytyy myös rauhanaikaisten maanpuolustusjärjestelyjen piir· ·· 
tapa~tuneessa kehityksessä oma historiansa, joka on luonut peru~:: 
nykyisille maanpuolustusjärjestelyflle. Tämä kehitys muodostaa lähtö
kohdan tarkasteltaessa myös maanpuolustuksemme tulevaisuutta. 

39 

I PUOLUSTUSLAITOKSEMME KEHITYS JA MAANPUOLUSTUS. 
VALMISTELUMME ENNEN TOISTA MAAILMANSOTAA 

Puolustusvoimaimme syntyminen liittyy kiinteästi itsenäisyystais
teluumme. Ensimmäisen maailmansodan ollessa vielä käynnissä ja 
Venäjän jouduttua vallankumouksen pyörteisiin julistettiin Suomen 
itsenäisyys. Huolimatta siitä, että kaikki silloiset poliittiset ryhmitty
mämme olivat itsenäisyyspyrkimyksen takana, johtivat sisäiset erimie
lisyydet katkeraan valtataisteluun. Tässä kansalaissodassa oli vastak
kain kaksi armeijaa, vapaaehtoisten suojeluskuntajoukkojen ja jää
kärien johtamien asevelvollisjoukkojen muodostamat Valkoiset ja 
Venäjän vallankumouksellisten tukemat Punaiset. Katkerassa, neljä 
kuukautta kestäneessä kansalaissodassa tulivat punaisten joukot lyö
dyiksi.. Samalla sota muodostui myös Vapaussodaksi. Punaisista saavu
tettu voitto varmisti mahdollisuudet yhteiskuntajärjestelmämme länsi
maiselle kehitykselle erottaessaan meidät entisestä isäntämaasta, Venä
jästä, jossa vallankumouksen tuloksena muodostui kommunistinen 
järjestelmä. 

Yhteiskunnallisessa kehityksessämme voidaan pitää ainutlaatuisena 
itsenäisyytemme alkuvaiheita. Melko välittömästi repivän ja erottavan 
kansalaissodan jälkeen toteutettiin meillä kansanvaltainen järjestelmä, 
joka antoi myös hävinneelle osapuolelle yhtäläiset oikeudet. Alusta 
pitäen rakentuivat myös puolustuslaitosjärjestelyt näiden demokraat
tisten periaatteiden varaan. 

A. Puolustuslaitoksen kehitys 1920- ja 1930-luvuilla 

Vapaussodan päätyttyä muodostettiin vakituinen armeija, joka 
käsitti kolme divisioonaa, yhden vuoristoprikaatin ja erikoisjoukkoja. 

Kutsuntoja varten maa jaettiin 29 kutsuntapiiriin. Väliaikaiset ase
velvollisuusjärjestelyt korvattiin v 1922 uudella asevelvollisuuslailla, 
jossa palvelusajaksi määritettiin yksi vuosi, paitsi erikoisaselajeissa 
palveleville sekä reservin upseereille ja aliupseereille vuosi ja kolme 
kuukautta. Kertausharjoitusaika määritettiin 63 päiväksi. Keskimää
räinen palvelukseenastuvan vuosiluokan vahvuus oli 1920-luvulla n 
30 000 miestä laskien se 1930-luvulla n 23 000 mieheen. 

Vuonna 1923 asetettiin rehtori Erik Horn b o r gin komitea tutki
maan puolustusjärjestelyjen tarkoituksenmukaisuutta. Tämän komi
tean mietintö valmistui v 1926. Ensimmäinen puolustuslaitosasetus 
annettiin 4. 5. 1928 ja siinä määritettiin nykyisinkin voimassa oleva 
puolustushaarajako, maa-, meri- ja ilmavoimat. Puolustusvoimain soti
laaJlisesta johtamistoiminnasta huolehti sotaväen päällikön esikunta, 
jonka nimi sittemmin muuttui Yleisesikunnaksi. Maavoimat käsittävät 
kolme divisioonaa sekä Jääkäriprikaatin, Savon Prikaatin ja Ratsu
väkiprikaatin. Merivoimiin kuului rannikkolaivasto ja rannikkotykistö, 
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joita johti Meripuolustuksen päällikkö apunaan Meripuolustuksen Esi
k~ta. Ilmavoimien maa- ja merilentoeskaaderit sekä kolme erillistä 
laivuetta olivat Ilmavoimien komentajan alaisena Ilmavoimien Esikun
nan johdossa. 

Rauhanaikaiset puolustusvoimat ovat kuitenkin lähinnä vain koulu
tu~or.ganisaatio, joka samalla muodostaa rungon sodan ajan puolustus
v01~1Ie. Tämä kenttäarmeijan perustamistarve nähtiin alusta alkaen 
varsm selvästi. Kaukonäköisen esityksen teki jo v 1926 toimintansa 
~~ättän~t Hornborgin komitea. Vapaussodan päätyttyä keskittäydyt
hm ensiksi kuitenkin pääasiallisesti koulutusjärjestelyihin. Mutta jo 
1920-luvun lopulla alkoi reservin muodostuminen heijastua maanpuo
lustusvalmisteluihin. 

Kenttäarmeijan perustamiselle luotiin varsinaiset edellytykset vv 
19_33-19~~· !oll~in puolu~~usvoimiimme lisättiin sotilasläänit ja -piirit 
eh alue3ar3esto. Sen tarkeimmäksi tehtäväksi tuli kenttäarmeijan 
perustamiseen liittyvät liikekannallepanovalmistelut, samalla kun se 
otti huolehtiakseen entisten kutsuntapiirien tehtävistä. 

Puolustusvalmiutemme kehityksessä on aluejärjestön perustami
sella oll~t tärkeä merkitys. Järjestelmä oli omaperäinen ja meidän 
olosuhtei~amme v~rten suunniteltu. Se voitiin toteuttaa hyvissä ajoin 
ennen t01sen maailmansodan puhkeamista ja oli näin ollen jo Talvi
sodan syttyessä hyvin tehtäviinsä valmentautunut. 

.:1'11olu~_tu.~laitokse~ .. ~ehittämisessä päästiin 1930-luvun loppupuolella 
yha selvap~irteisempaan ~1;1unnitelmallisuuteen. Viimeinen järjestely 
ennen Talvisotaa toteutettnn vv 1937-1938. Maavoimien johtamista 
vart~n t~i tällöin yksi armeijakunnan, kolme divisioonan ja yksi pri
k.~at~ ~sikunta. Merivoimiin lisättiin mm laivastoasema, ja ilmavoimat 
surtyivat lentorykmenttiorganisaatioon. 

B. Puolustusvoimaimme ylimmän johdon järjestelyt 
1920- ja 1930-Iuvuilla 

:7uo~elta .. -~9~9 oleva hallitusmuotomme määrää, että puolustusvoi
~am yh_n paallikkyys kuuluu Tasavallan Presidentille. Tämä järjestely 
henee ai~?~ ky~ymys, jonka _suhteen ei ole esitetty perusteltua poik
k~avaa kasitysta puolustusvoimain ylimmän johdon järjestelyjä suun
mteltaess_a. Sen sijaan on keskeistä osaa näytellyt koko itsenäisyy
temme aJan vastuun ja vallan jakaantuminen poliittisen johdon ja 
ylimmän sotilaallisen esikunnan kesken. 

Ensimmäisessä Vapaussodan jälkeen annetussa johtosuhteiden jär
j~s!el!ä .~o~kevassa asetuksessa v 1919 määrättiin sotaväen päällikkö 
valittomasti Tasavallan Presidentin alaiseksi sotilaallisen käskyvallan 
haltijaksi. Samaten yleisesikunnan päällikkö, jolle kuului valmistelut 
sotatapauksen varalta, tuli suoraan Tasavallan Presidentin alaiseksi. 
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Puolustusministerille (silloiselle sotaministerille) tuli kuulumaan hal
linnolliset asiat, raha-asiat, hankinnat, majoitus- ja linnoitusasiat jne. 
Puolustusministerin tehtäväksi tuli myös esitellä everstien tai sitä 
korkeammassa virka-asemassa olevien upseerien nimitys- ja ylennys
kysymykset tasavallan presidentille. 

Yleisesikunnan päällikkö alistettiin v 1924 sotaväen päällikölle, jol
loin samalla sotaväen päällikön esikunta ja yleisesikunta yhdistettiin. 
Tämän jälkeen suoritetuissa ylimmän johdon järjestelyissä oli yleisenä 
suuntauksena vallan siirto puolustusministeriöön. Vuonna 1928 mm 
osa puolustusvoimain sotavalmiutta käsittävistä asioista siirrettiin 
puolustusministeriöön. Vuonna 1938 suoritetussa järjestelyssä yleisesi
kunnasta erotettiin varsinainen yleisesikuntaosa suoraan tasavallan 
presidentin alaiseksi puolustusneuvoston puheenjohtajan esikunnaksi. 

Puolustusneuvoston tarve valtakunnan ylimmän johdon apuna 
maanpuolustusasioissa oivallettiin jo 1920-luvulla. Vuonna 1924 annet
tiin ensimmäinen asetus puolustusneuvostosta. Puolustusneuvoston 
merkitys puolustusvoimaimme ylimmässä johtoportaassa tuli varsin 
tärkeäksi, kun sotamarsalkka C G M a n ne r h e i m v 1931 tuli 
neuvoston puheenjohtajaksi. Neuvosto oli kokoonpanoltaan sotilasval
tainen. Vuonna 1938 annetun asetuksen mukaan kuului siihen kuusi 
jäsentä, sotaväen päällikkö, suojeluskuntain päällikkö, yleisesikunnan 
päällikkö sekä kolme kenraalia, jotka tasavallan presidentti määräsi 
jäseneksi yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolustusneuvoston ulkopuo
lelle jäi mm puolustusministeri, joka aikaisemmin 1930-luvulla oli sii
hen kuulunut. 

Sotataloudellisten suunnittelujen ja valmistelujen koordinointi 
osoittautui ennen pitkään myös välttämättömäksi. Vuonna 1929 perus
tettiin Taloudellinen Puolustusneuvosto, johon kuului 14 vakinaista ja 
25 ylimääräistä jäsentä edustaen kukin valtion eri keskusvirastoja ja 
hallintohaaroja. Jo silloisissa oloissa muodostivat sotataloudelliset 
valmistelut laajan ja monipuolisen työmaan. Vuonna 1936 perustettiin 
taloudellisen puolustusneuvoston työelimeksi toimisto, joka sitten 
sotatalousosastona kuului Puolustusvoimain Pääesikuntaan. 

C. Puolustusmäärärahat ennen talvisotaa 

Valtiotaloutta oli 1920-luvulla rasittanut pääasiallisesti vain vaki
naisen armeijan rauhanaikainen ylläpito ja koulutusmenot. Puolustus
voimain Vapaussodassa saama, silloiselle kenttä~rmeijalle (reserville) 
kyllin riittävä taisteluvälineistö ja muu materiaali, aiheutti sen, että 
sodan ajan puolustusvoimain varustamiseen ei 1920-luvulla kiinnitetty 
riittävästi huomiota. 

Valtiotalouden kannalta puolustusvoimaimme kenttäarmeijan kehit
tämistarve 1920-1930 luvun vaihteessa osui epäedulliseen ajankoh-
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taan. Sen kannettavana oli 1930-luvun alkaessa taloudellisen lamakau
den rasitukset. Työttömyyden ja pulakauden yleensäkin ahdistaessa ei 
puolustusvoimain perushankintojen laajentamiselle tahdottu löytää 
edellytyksiä. Poliit,tisesti rakentui olemassaolomme turvaaminen lähinnä 
Kansainliiton ja yleensä edulli!Sen kansainvälis-poliittisen kehityksen 
varaan. Molemmat nämä tekijät vaikuttivat siihen, että valtiovalta 
suhtautui epäröiden puolustusvoimain kehittämiseen. Koulutusmeno
jen (valtion menojen 9. Pl:n) rahoitustarve yleensä oivallettiin, mutta 
kenttäarmeijan varustamiseen tarvittavien perushankintojen (20. Pl) 
aloittamiseen suhtauduttiin varsin pidättyvästi. Myös puolustusvoimain 
kannalta perushankintaesityksien kokona:issuunnittelussa ilmeni puut
teellisuutta. Laivasto-ohjelma ajettiin mm lävitse erillisenä, joka osal
taan vaikeutti perushankintojen kokonaisohjelman syntymistä. 

Järjestelmälliset perushankinnat pääsivätkin varsinaisesti vasta v 
1934 alkuun ja silloinkin pienessä mittakaavassa. Oheisessa taulukossa 
on esitetty puolustusmäärärahojen jakaantuminen ja niiden prosen
tuaalinen suhde valtion kokonaismenoihin ja kansallistuloon1) vv 1930 
-1938. 

Valtion menot 
1 

Puolustusmäärärahat 

Kansat- Puolus-
YhteenoA 

listulo•) 0/o tuelai- Puolue tue- Rauhanaikai-Vuosi voimain ke-mrd. 
mrd. mk ka!l88n- toksen 

hittämiseen 
neo raken- 0/o 0/0 kan-mk tuloata ylläpito nustoiminta valtion 

9. Pl 20. Pl mrd 20. Pl mrdmk menois- salli•-
mrdmk mk ta tulosta 

1930 16,6 4,7 18,2 0,46 0,115 - I0,6II 13,0 3,7 
1931 13,8 4,4 31,8 0,47 0,13 0,-0111 0,611 13,9 4,4 
1932 13,9 3,0 21,6 0,-18 0,10 10,005 0,59 19,7 4;2 
1933 15,2 3,3 21,7 0,47 0,06 0,016 0,56 16,7 3,6 
1934 17,9 4!,l 22,9 0,4:1 0,17 0,061() Oi,72 17,6 41/0 
19315 18,8 4,5 24,0 0,53 0,21 0,:039 .0,78 17,4 4,11 
1936 20,5 4,9 23,9 0,57 0,22 0,0311 0,80 16,7 i4,0 
1937 23,3 6,9 25,3 0,63 0,212 10,051' 0,90 116,2 13,9 
1938 32,52

) ,5,4 16,6 0,7111 0,4'7 o,•049 1,23 22,9 3,7 

Puolustusmäärärahojen osuus kansantulostamme oli ennen Talvi
sotaa keskimäärin 4 %. Tätä määrää voidaan ehkä nykyisin perustein 
pitää kohtuullisena (vrt jäljempänä, Ruotsin puolustusmäärärahat ovat 
nykyisin n 4,5 % bruttokansantuotteesta), mutta yllä oleva taulukko 

l} Kansafästu.lon laskelmaiperusteet •eroa,va,t 1930'-luvull'a nykis,in, käytettävästä 
kansaLl!istuot'teen la,skelmaperustefsta,. Kirjoittajan huomautus. 
2) Nettokam.santuote markkin.aMntwan. 11ilastoll~in,en vuosilkiTja 1961. 
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osoittaa myös, että vain noin kolmasosa näistä varoista voitiin käyttää 
puolustusvoimain kehittämiseen (20. Pl). Pääosa meni rauhanaikaisen 
puolustuslaitoksen ylläpitämiseen (9. Pl). Perushankintalaki valmistui 
sitten v 1938. Siinä puolustuslaitoksen kehittämiseen vv 1938-1944 
suunniteltiin käytettävälksi varoja 2,7 mrd mk, mutta lain toteuttami
nen oli vasta aloitettu, kun jo jouduttiin Talvisotaan. Mainittakoon, 
että Ruotsi käytti vv 1938-1939 puolustusmäärärahoihin n 2 % kansan
tulostaan. 

D. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö ennen talvisotaa 

Tarkasteltaessa puolustusvalmistelujamme 1920- ja 1930-luvuilla ei 
voi sivuuttaa vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen osuutta. Tällöin 
on ennen kaikkea mainittava SuojeluS1kunt01järjestö ja sen sisarjärjestö 
Lotta-Svärd. 

Suojeluskuntien syntyhistoria saa alkunsa jo itsenäisyysliikkeemme 
järjestäytymisvaiheessa 1900-luvun alussa, jolloin Voimaliiton piirissä 
aloitettiin aseelliseen toimintaan tähtäävät valmistelut. Suojeluskuntien 
oli määrä muodostaa se aseellinen armeija, jonka tuli vapauttaa maa 
Venäjän vallasta. 

Tapahtumien kulku muutti kuitenkin ratkaisevasti keisarillisen 
Venäjän jouduttua vallankumouksen pyörteisiin. Tällöin sosialistinen 
itsenäisyysliike - jonka yhteiskunnallinen ohjelma oli pää:kohdiltaan 
sama kuin Venäjällä valtaan pyrkivän liikkeen - erosi omaksi suun
nakseen. Sen aseelliseksi voimaksi tulivat Punakaartit. Tässä vaiheessa 
- vuonna 1917 - Suojeluskuntien perustaminen levisi nopeasti yli 
maan samalla kun itsenäisyyden saavuttamismahdollisuudet lisääntyi
vät. Vapaussodan sitten päätyttyä perustettiin varsinainen Suojelus
kuntajärjestö, valtiovallan tukema vapaaehtoinen maanpuolustusliike. 

Näissä olosuhteissa on luonnollista, että suojeluskuntatyö ei saavut
tanut kannatusta vasemmistolaisissa kansalaispiireissä. Sosialistiset 
äärimmäisyysainekset näkirvät tässä järjestössä omien pyrkimyksiensä 
murskaajan. Myös sosialistisen liikkeen omaksuma pasifistinen aate
suunta osaltaan vaikutti työväestön passiiviseen asennoitumiseen vapaa
ehtoista maanpuolustustyötä kohtaan. Tätä juopaa laajensivat myös 
poliittiset äärimmäisyysainekset. Sosialistinen kansanosa leimattiin 
yleisesti maanpuolustustyön kannalta epäluotettavaksi. Toisella puo
ien taas mustattiin maanpuolustustyö työväenluokan pyrkimyksien 
vastaiseksi. Muissa yhteiskuntaryhmissä oli Suojeluskuntajärjestöllä 
kuitenkin varsin laaja kannatus. Jo alkuvaiheessaan järjestö julistau
tui sisäpoliittisten ryhmittymien yläpuolella olevaiksi, eri kansalaispii
rejä yhdistäväksi vapaaehtoiseksi maanpuolustusjärjestöksi. 



Suojeluskuntajärjestön asema maanpuolustusjärjestönä määritettiin 
asetuksella v 1921. Sittemmin puolustusvoimain uudelleenjärjestelyyn 
liittyen v 1927 annetussa laissa määritettiin tämän maanpuolustusjär
jestön tehtävä seuraavasti: "Suojeluskunta on olemassa isänmaan ja 
sen laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustamiseksi". Tasavallan pre
sidentti oli myös Suojeluskuntain ylipäällikkö. Järjestön toimintaa 
johti Suojeluskuntain päällikkö apunaan Suojeluskuntain Yliesikunta. 

Suojeluskunnat olivat alusta alkaen syntyneet pitäjäjaon pohjalla. 
Varsinaisena järjestövoimana olivat vapaaehtoisin voimin toimivat 
paikallisyhdistykset, joiden määrä nousi 1930-luvun lopulla lähes 
700:aan jäsenistön määrän ollessa yli 100 000. Suojeluskuntaosastojen 
toimintaa johti paikallispäällikkö apunaan jäsenistöstä kokoonpantu 
esikunta. 

Järjestön toiminnan johtamista varten oli maa jaettu maakunnalli
selle pohjalle 22 suojeluskuntapiiriin ja nämä vuorostaan aluepäällikön 
johtamiin alueisiin. Valtiovallan paikkaamina toimivat Suojeluskun
tain Yliesilkunnan ja piiriesilkuntien henkilöstö sekä aluepäälliköt. Pai
kallisyhdistysten toiminta perustui kokonaan jäsenistön vapaaehtoi
suuteen. 

Suojeluskuntajärjestön osuus maanpuolustustyössä oli merkittävä. 
Itsenäisyyden alkuvaiheessa olivat miespuoliset kansalaiset sodan
aikaista pikakoulutusta lukuun ottamatta kouluttamattomia. Vapaa
ehtoisen jäsenistönsä kouluttamisella Suojeluskunnat lisäsivät asekun
toisten miesten määrää. Tärkeäksi muodostui Suojeluskuntain tehtävä 
myös puolustusvoimien kouluttaman reservin jatkokoulutuspaikkana, 
asepalvelukseen astuvien miesten valmentajana sekä ampuma- ja urhei
lukoulutuksen edistäjänä. Jo olemassaolollaan Suojeluskuntajärjestö 
toi elävän ja vireän maanpuolustusharrastuksen jokapäiväiseksi todel
lisuudeksi kaikkialla maassa. 

Puolustusvalmiutemme kehittämisessä oli Suojeluskuntien osuus 
ehkä kaikista merkittävin. Jo sellaisenaan ne edustivat tiettyä taistelu
arvoa. Alueelliseen liikekannallepanojärjestelmään siirryttäessä vv 1933 
-1934 tuli Suojeluskunnille tärkeä tehtävä. Järjestön paikallisosastot 
muodostivat aina toimintavalmiina olevan kenttäorganisaation, joka lii· 
kekannallepanossa sitten tuli sotilaspiirien johdossa olevaksi suoritus. 
organisaatioksi. Näin paikalliset Suojeluskunnat tavallaan mahdollis
tivat siirtymisen aluejärjestöön perustuvaan liikekannallepanojärjes
telmään. 

Talvisodan syttyessä joutui myös Suojeluskuntajärjestön kunto koe
tukselle. Rajaseudun Suojeluskuntapataljoonat kuuluivat osana suoja
joukkoihin. Kotialueella muodosti suojeluskuntapiirijako tärkeän toi
mintavalmiina olevan alueellisen organisaation, jonka avulla toteutet
tiin väestönsuojelutoimenpiteitä, järjestettiin evakuointia, hankintoja 

jne. Suojeluskuntajärjestö olemassaolollaan loi tavallaan edellytyksiä 
niille tukialuejärjestelyille, jotka kotirintaman oli Talvisodan kuluessa 
suoritettava. 

Suojeluskuntajärjestön lakkauttaminen oli v 1944 solmitun väli
rauhansopimuksen eräänä ehtona. Tämä maanpuolustusjärjestö oli 
syntynyt kansalaissodan pyörteissä. Huolimatta siitä, että se koko ole
massaolonsa ajan kohosi yhä selvemmin puoluepoliittisten ryhmitty
mien yläpuolelle, se ei kyennyt muuta kuin osittain saamaan sosialis
tisen kansanosan tuen. 

E. Yhdistelmä maanpuolustusvalmistelujen kehityksestä 
1920· ja 1930-luvuilla 

Juuri itsenäisyytensä saavuttaneen valtion yhteiskuntakoneistolle 
merkitsee saavutettu itsemääräämisoikeus eräänlaista murroskautta. 
Erityisesti tämä on pidettävä mielessä tarkasteltaessa maanpuolustus
järjestelyjä ennen Talvisotaa. Koko puolustuslaitos oli Vapaussodan 
päätyttyä luotava alusta. Kansalaissodan vastakohtaisuudet aiheuttivat 
omat vaikeutensa kaikelle yhteiskunnalliselle kehitykselle. Kansanval
tainen järjestelmämme tavallaan etsi toimintamuotojaan ja työmene
telmiään. Arvostelu - jota tämänkin kirjoituksen puitteissa esitetään 
- ei ole luonteeltaan syyttävää, vaan enemmän kokemuksia etsivää. 

Yhteiskuntaelämämme rakentui itsenäisyyden alusta alikaen moni
puoluejärjestelmälle. Eri puolueiden suhtautumisessa maanpuolustuk
seen ilmeni suuria vastakohtaisuuksia. Kansainvälis-poliittinen tilanne
kehitys oli lisäksi omiaan edistämään maanpuolustuksen merkttyksen 
aliarviointia. Kun valtiolliselta johdolta näin puuttui maanpuolustuk
sellinen ohjelma ja tietty ta.voite, jäi maanpuolustus ehkä liian yksi
puolisesti sotilasjohdon harteille. 

Puolustusvoimain kehittämiselle asettivat luonnolliset rajansa val
tiollisen johdon luomat taloudelliset edellytykset. Kun eri yhteiskunta
piirien suhtautuminen maanpuolustukseen oli epävakaista, vaikeutti 
.;e myös pitkäjännttteistä suunnitelmallisuutta puolustusvalmisteluissa. 
Tämä kaikki heijastui myös puolustusvoimain suhtautumisessa valtiol
liseen johtoon, jolle oli ominaista eräänlainen itseensä sulkeutunei
suus. Puolustusneuvoston toiminta - ikun se 1930-luvun alussa saatiin 
käyntiin - rakentui raitkaisevasti sotamarsalkka C G Mannerheimin 
persoonan varaan. Poliittiselle johdolle ei ehkä haluttukaan antaa riit
tävästi vastuuta ja valtaa maanpuolustuskysymyksissä. 

Myös sotilasjohdon omassa piirissä oli 1920-luvulla ja vielä 1930-
luvun alussa omat kriisivaiheensa, jotka osaltaan vaikeuttivat maan
puolustuksellisten suurten linjojen löytymistä. Puolustusvoimain kehit
tämiselle oli kuitenkin ominaista ennakkoluulottomuus ja omaperäi-
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syys. Käytettävissä olevien talloudellisten edellytysten puitteissa kehi
tettiin välineistöä. Lähinnä Vapaussodan perintöä olevan materaalin 
varaan rakennettiin kenttäarmeijan suunnittelu. Sotilaallisten val
mistelujen suunnitelmallisuus 1930-luvun lopulla kestää hyvinkin krii
tillisen tarkastelun. 

Maanpuolustuksellisten suurten linjojen selkeytyminen 1930-luvun 
lopulla. oli se.lvästi havaittavissa. Perushankintalain hyväksyminen v 
1:38 ~h ~e~1tykseltään suuriarvoisin. Mutta laiminlyötyjä perushan
kmtoJa e1 v01,tu hetkessä korvata. Sen koki omakohtaisesti ennen kaik
kea Talvisodan kenttäal'Illeija, joka puutteellisesti varustettuna joutui 
taistelemaan ylivoimaa vastaan. 

Talvisota oli monista !korvaamattomista menetyksistä huolimatta 
sotilaallisesti hyvin menestyksellinen. Tämä ei kuitenkaan saa oikeut
taa yliarvioimaan saavutuksiamme. Lii!kekannallepa.non suorittamiseen 
jäi aikaa lähes kaksi kuukautta. Tänä aikana voitiin rauhallisissa 
oloissa korjata pahimmat puutteet. Sotilaallisiin menestyksiin vaikut
dvat myös monet meidän kannaltamme edulliset tekijät. Tosiasiaksi 
jää, että maanpuolustusvalmistelumme ennen sotaa olivat riittämättö
mät. Vertaansa vailla oleva '.kansallinen herääminen - YKSIMIELI
NEN MAANPUOLUSTUSTAHTO - pelasti kuitenkin maan itsemäärää
misoikeuden. 

II PUOLUSTUSVOIMAIMME KEHITYS TOISEN MAAILMAN
SODAN JÄLKEEN 

Suomen puolustusvoimat joutuivat v 1941 uudelleen mukaan toisen 
maailmansodan taisteluihin. Toisen kerran 24-vuotisen itsenäisyyden 
aikana siirtyi vastuu maan olemassaolosta puolustusvoimien harteille. 

Suomen sota 1941-1944 oli koko kansakunnalle mitä raskain voi
manponnistus. Armeijan vahvuus nousi suurimmillaan - torjuntatais
telujen aikana kesällä 1944 - yli 600 000:een. Maan väestöstä, 3,7 
milj, oli puolustusvoimain rivissä lähes 16 %. Jo tämä sellaisenaan on 
osoitus .taistelujen r111Skaudesta. Yleensähän on laskettu 12-14 % väki
luvun suurimmaksi lii!kekannallepanoprosentiksi. 

Sota päättyi ankaraan rauhaan, jossa puolustusvoimillemme asetet
tiin .tietyt rajoitukset. Pariisin rauhansopimuksessa vuonna 1947 nämä 
rauhanehdot vahvistettiin lopullisesti. PuolustusvoimB1t oli tarkoin 
rajoitettava sisäistä luonnetta olevien tehtävien suorittamiseen ja 
rajojen paikalliseen puolustamiseen. Eri puolustushaarojen henkilös
tövahvuuksille asetettiin ylärajat. Eräät taisteluvälineet kiellettiin, tois
ten enimmäismääriä rajoitettiin. Puolustusvoimain toimintaedeLlytyk
.,et muuttuivat nyt varsin olennaisesti. 
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A. Puolustusvoimain saattaminen rauhan kannalle 

Välirauhansopimuksen mukaisesti oli puolustusvoimat vuonna 1944 
saatettava nopeasti rauhan ajan kannalle. Tätä armeijan kotiuttamista 
valvoi Liittoutuneiden Valvontaikomissio. Sen hyväksymänä annetitii.!n 
joululmussa 1944 uusi puolustuslaitosasetus. Puolustusvoimain sotilaal
linen johtamistoiminta keskittyi Puolustusvoimain Pääesikuntaan. Maa
voimien johtoportaina oli lisäksi yksi armeijakunnan esikunta, joka 
sittemmin kuitenkin lakkautettiin, kolme divisioonan esikuntaa ja ke
vyen prikaatin esikunta. Meri- ja ilmB1Voimien järjestelyssä palattiin 
pääpiirteissään ennen Talvisotaa olleeseen organisaatioon. 

Jalkaväikijoukot ikäsittävä,t yhdeksän jalikaväkiry'kmenttiä, kuusi jää
käripataljoonaa, panssaripataljoonan sekä erilliset panssarintorjunrta
ja kranaatinheitinkomppaniat. Suojeluskuntajärjestön tultua marras
kuussa 1944 lakkautetuksi, siirrettiin osa sen viroista aluejärjestöön, 
joka tuli käsi;ttämään 27 sotilaspiiriä ja 9 sotilaslääniä. 

Tälitä pohjalta alkoi sitten puolustusvoimain saattaminen rauhan 
kannalle. Ensimmäisen varusmiesikäluokan v 1945 muodostivat jo 
sodan aiikana palvelukseen ikut.sutut v 1925 syntyneet. Asevelvollisuus
aika oli v 1940 asetusteitse kohotettu kahteen vuoteen. Tämä asetus 
peruutettiin nyt. Käytännössä ei kuitenkaan palattu ennen sotia voi
massa olleeseen palvelusaikaan. Asevelvolliset lomautettiin 4--6 kuu
kautta ennen virallisen palvelusajan päättymistä. Sen jälkeen kun v 
1925 syntyneet oli v 1946 kotiutettu, astuivat uudelleen palvelukseen 
1926 syntyneet. Järjestelmällinen asevelvollisten kouluttaminen voitiin 
aloit.taa sitten v 1947, kun v 1927 syntyneet astui>vat palvelukseen. 

Lyhyt palvelusaika - 6-9 kuukautta - aiheutti kuitenkin joukko
osastojen vahvuuksissa huomattavia supistuksia. Tämän johdosta jou
duttiinkin v 1948 mm kolme jalkaväkirykmenttiä muuttamaan jääkäri
pataljoona-kokoonpanoon. Vakinaisessa palveluksessa olevan henkilös
tön määrää oli myös supistettava. 

B. Puolustusvoimain uudelleenjärjestey vv 1950-1953 

Välittömä:sti sodan päätyttyä v 1944 alikanut puolustusvoimain rau
han kannalle saattaminen merlcitsi eräänlaista välivaihetta. Lopullista 
uudelleenjärjestelyä varten asetti valtioneuvosto 24. 5. 1945 Puolustus
revisiokomitean, jonka mietintö valmistui lopullisesti v 1949. 

1. Uusi asevelvollisuuslaki 

Puolustusrevisiokomitean työtä 'hidastutti alkuvuosina monet väli
aikaistehtäväit, jotka liittyivät puolustusvoimain sisäisten järjestelyjen 
toimeenpanoon. Ensimmäisenä valmistui asevelvollisuutta käsittelevä 
osamietintö. 
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E:_dus~unnan käsiteltyä ja hyväksyttyä uuden asevelvollisuuslain se 
astui voimaan 15. 9. 1950. Palvelusaika vakinaisessa väessä tuli miehis
töllä 240 päiväksi ( 8 kk) sekä upseeriksi, aliupseeriksi ja eräisiin eri
koistehtäviin koulutettavilla 330 päiväksi (11 kk). 

Tämä uusi asevelvollisuuslaki merkitsi noin neljän kuukauden 
kuukaude1: lyhennystä ennen sotia olleeseen asevelvollisuusaikaan. 
KoulutusaJa.n lyhentyminen asetti puolustuslaitokselle entistä suurem
mat vaatimukset. Lyhyemmässä ajassa oli nyt pystyttävä koulutta
maan vähintään yhtä hyviä sotilatta kuin aikaisemmin. 

2. J o u k k o J e n j ä r j e s t e I y t 

Puolustusrevisiokomitean mietintö antoi ;puolustuslaitoksen uudel
leenjärjestelyille suuntaviivat. Asevelvollisuuslain tultua hyväksytyiksi 
oli myös käytännössä saatu edellytykset uudelleenjärjestelyn toteutta
miselle. 

Asevelvo!lisuusaiika onkin lähinnä se tekijä, joka asettaa tietyt rajat 
puolustuslaitoksen järjestelyille. Puolustusrevisiokomitean työn perus
tana oli vuosina 1953-1960 palvelukseen astuvien vuosiluokkien keski
~~äräinen vahvuus, 27 000 miestä. Päättyneen sodan aselajien keski
naisen suhteen perusteella päädyttiin tiettyyn aselajien keskeisiin rau
hanaikaiseen suhteeseen, joka määritti sitten rauhanaikaisten joukko
jen määrän. 

UudelleenjärJestetyt puolustusvoimamme jakaantuivat maa- ilma
ja merivoimiin. Aikaisempi johto-organisaatio säilytettiin site~ että 
P~~lu~tusvoimain koko sotilaallisesta johtamistoiminnasta hu~lehtii 
Paae~ikunta, Joka samalla tuli myös maavoimien ylimmäksi esikun
naksi kun taas ilma- Ja merivoimat säilyttivät omat erilliset esikun
tansa. Maavoimien Johtamista varten tuli kohne divisioonan esikuntaa 
ja panssariprikaatin esikunta. Uudelleenjärjestelyn yhteydessä toteutet
tiin samalla maavoimien siirtyminen prikaatiorganisaatioon, jota ko
mitea ei ollut käsitellyt. Jalkaväkijoukko-osastot muodostuivat uudel
leenjärjestelyissä nykyiselleen käsittäen kuusi Jalkaväkiprikaatia kah
deksan jääkäripata!Joonaa, panssarirykmentin sekä erillisen kradaatin
heitinkomppanian. Näistä joukoista erotettiin divisioonien ulkopuolelle 
Panssariprikaatiin kuuluviksi kaksi jääkäripataljoonaa, panssariryk
mentti ja erillinen kranaatinheitinkomppania. 

Myöhemmin 1950-luvulla on joukko-osastojen kokoonpanoissa suori
tettu eräitä lisäjärjestelyjä. Prikaatin kenttätykistöpatteristoja on 
yh~istetty niin, että vain kolmella prikaatilla on enää orgaaninen pat
teristonsa. Ilmavoimien osalta on siirrytty kolmijakoiseen lennosto
?rga~is~atioon. Meri~oimat taas ovat siirtyneet lippueorganisaatioon 
Ja toimivat rauhan aikana kahden laivastoaseman puitteissa. Rannik
kotykistö on siirretty maavoimiin. 
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3. A I u e j ä r j e s t ö 

Puolustusrevisiokomitea oli mietinnössään korostanut sodankäyn
nissä tapahtuneen kehityksen lisäävän alueellisen organisaation merki
tystä. Meillä oli silloin, kun aluejärjestöorganisaatio v 1933 luotiin, 
tehty varsin kauaskantoinen ratkaisu. Sotilaslääni- ja piirijakojen säi
lyttäminen oli näin ollen luonnollista. 

Puolustusrevisiokomitea oli mietinnössään todennut, että alueelli
sen organisaation olisi liityttävä hallinnolliseen lääninjakoon, koska 
juuri alueelliset puolustusvalmistelut edellyttivät kiinteätä yhteistoi
mintaa eri hallinnon aloilJ.a. Lähinnä säästäväisyyssyistä suositteli 
komitea kuitenkin tyydyttäväksi toistaiseksi 7 sotilaslääniin (maan
puolustuslääniin)t) ja 27 sotilaspiiriin (kutsuntapiiriin)t ). Sotilaslää
nien lukumäärä supistui näin vielä kahdella Valvontakomission v 1944 
määräämästä yhdeksästä. 

Kun uudelleenjärjestely toteutettiin aluejärjestön osalta, alistettiin 
sotilasläänit ja -piirit divisioonien esikunnille, jotka näin muodostui
vat myös alueellisiksi johtoportaiksi. Aluejärjestöön jäi kuitenkin 
eräitä vakavia puutteita. Hallinnollisen ja sotilaallisen aluejaon eroa
minen toisistaan on eräs siviili- ja sotilashallinnon yhteistoimintaa 
vaikeuttava epäkohta. Vakavaksi puutteeksi jäi myös paikallisorgani
saation puuttuminen, jota Suojeluskuntajärjestön ,tultua v 1944 lakkau
tetuksi ei nyt voitu muodostaa. Henkilöstön vähyys asetti aluejärjes
tön toiminnalle omat vaikeutensa ja rajoituksensa. 

Nämä puutteet ja epäkohdat eivät aina rauhan aikana tule kyllin 
selvästi esille. Voimassa oleva organisaatio sopeutuu olosuhteisiin ja 
järjestää työnsä ja työmenetelmänsä organisaation edellyttämiksi. Pii
levät ja peittyvät puutteet saattavat kuitenkin vaarantaa koko puolus
tusvalmiutemme kriisitilanteessa, jos niitä ei ole voitu ajoissa poistaa 
ja korjata. 

C. Puolustuslaitos muuttuvien tehtävien edessä 1950-luvulla 

Puolustusrevisiokomitean työtä, jolle puolustuslaitoksemme organi
saatio pääpiirteissään nykyisellään perustuu, sävytti alkuvaiheessaan 
puolustusvoimain rauhan kannalle saattaminen ja sittemmin Pariisin 
rauhansopimus vuodelta 1947. Viimeksi mainittu sopimushan nimen
omaan korosti puolustusvo~main tarkoituksen rajoittuvan "rajojen pai
kalliseen puolustamiseen". 

Puolustusrevisiokomitean työ oli vuonna 1948 jo varsin pitkällä. 
Tästä johtuen sen työssä ei ehkä riittävästi otettu huomioon 6. 4. 1948 

1) Puolustusrevisiokomilbean käy.btämät nimikkeet 

4 - Jalkaväen vuosikirja 
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Moskovassa solmittua ystävyyttä, yhteistoimintaa ja keskinäistä avun
antoa koskevaa sopimusta. Tämä sopimus tunnustaa ja hyväksyy puo
lueettomuuspyrkimyksemme. Se velvoittaa ja samalla me itse sitou
dumme tässä sopimuksessa kohdistamaan kaikki käytettävissä olevat 
voimat puolustamaan alueemme koskemattomuutta maalla, merellä ja 
ilmassa omien rajojemme sisäpuolella. Tämä sopimus on sotilaallisesti 
selvästi ilman rajoituksia velvoittava. 

Puolustusvoimain !kehittäminen on 1950-luvulla saanut yhä lisään
tyvää huomiota. Toisaalta kiristyvä maailmanpoliittinen tilanne ja ylei
nen sotavarustelu, toisaalta juuri ystävyys- ja avunantosopimus ovat 
myötävaikuttaneet, että yleisessä tietoudessa yhä selvemmin tajutaan 
puolustusvoimain kehittämisen välttämättömyys. 

Vuonna 1957 perustettiin uudelleen Puolustusneuvosto. Tämän puo
lustuskysymyksissä neuvoa antavan elimen puheenjohtajana on nyt 
pääministeri sekä jäseninä puolustusministeri, ulkoministeri, sisäminis
teri, valtiovarainministeri sekä kauppa- ja teollisuusministeri. Sotilas
edustajina ovat puolustusvoimain komentaja ja yleisesikunnan pääl
likkö sekä erikseen määrättyinä jäseninä puolustusministeriön kanslia
päällikkö ja ,puolustustaloudellisen suunnittelukunnan puheenjohtaja. 
Puolustusneuvostossa on täten edustettuna kaikkien tärkeimpien alo
jen valtiollinen johto. Tässä kokoonpanossa on puolustusneuvosto nyt 
toiminut kohta viisi vuotta. Maan ikorkein poliittinen johto on sen 
piirissä voinut menestyksellisesti perehtyä tärkeimpiin puolustuskysy
myksiin. 

1930-luvulla toimineen Taloudellisen Puolustusneuvoston tilalle on 
nyt tullut Puolustustaloudellinen Suunnittelukunta. Sen merkitys 
talouselämän maanpuolustusjärjestelyjen suunnittelussa on erittäin 
tärkeä. Uuden Väestönsuojelulain hyväksyminen v 1958 on taas antanut 
väestönsuojelutoimenpiteille kiinteän perustan. Näin eri alojen maan
puolustusjärjestelyt. ovat 1950-luvun lopulla päässeet hyvään alkuun. 

Merkitykseltään ehkä ikaiikista tärkein on kuitenkin maanpuolustuk
sellisen ikoulutuksen järjestäminen vuodesta 1960 alkaen. Sotakorkea
koulussa pidetyillä ''Totaalisen maanpuolustuksen kursseilla" on voitu 
perehdyttää maan siviilihallinnon ja elinkeinoelämän tärkeintä johta
jistoa sekä puolustusvoimain ylintä päällystöä sodan ajan maanpuolus
tusjärjestelyihin ja rauhan ajan maanpuolustusvalmisteluihin. Tällä 
koulutuksella on vastaisuudessa tärkeä merki,tys, kun maan hallinnolli
sen- ja sotilasjohdon yhteistoimintaa edetleen kehitetään. 

D. Puolustusmäärärahat vuosina 1948-1962 

Yhteiskunnallamme oli sodan päätyttyä edessä monia suuria tehtä
viä. Sotakorvausten maksaminen, jäl,leenrakennustyö, siirtoväen asut
taminen, sosiaaliset uudistusohjelmat ja monet muut yhteiskunnalli-

set kysymykset oli toteutettava. Näissä olosuhteissa jäi puolustuslai
toksen ja yleensä maanpuolustusvalmistelujen kehittäminen vai1le 
riittävää huemiota. Yleinen sotaväsymys löi leimansa suhtautumisessa 
maanpuolustukseen. 

1950-luvun alussa yleisen maailmanpoliittisen tilanteen yhä näky
vimmin kiristyessä, alettiin meilläkin havahtua jälleen toteamaan, että 
sodan uhatessa voi itsenäinen kansakunta turvautua vain omiin puolus· 
tusvoimiinsa. Tämä ilmeni eri kansalaispiirien lisääntyvänä mielenkiin
tona puolustuslaitosta ja yleensä maanpuolustustyötä kohtaan. Puolus
tuslaitoksen kehittäminen sai osakseen yhä enemmän huomiota. 

Tämä maanpuolustustahdon valveutuminen on ehkä selvimmin näh
tävissä puolustusmäärärahojen kehityksessä, jotka on esitetty ohei
sessa taulukossa. 

Puolustusmäärärahat1) ja niiden suhde valtion kokonaismenoihin 
ja kansantuloon vv 1948-1960 

Knnsan- Valtion menot Puolustusmäärärahat 1) 

tulo Puolustusmäärärahat yht 
(Netto Puolus--

kanaan- tuslai- Puolustus- Puolustus-
Vuo1i tuote .,. toksen voimain laitoksen ra· j,• mark- mrdmk kansan- yll.äpitä- kehittämi- kennuetoi- v tion .,. 

kinahio- tulosta m1seen nen 20. Pl minta 20. Pl mrdmk me- kansan-

taan 9. Pl mrdmk mrdmk noista tulOtJta 

mrdmk mrdmk 

1948 359,9 104',6 12.9,1 31.9'7 0,(11' 0,06 4',1 3,9 •1',l 

19'.W 1362,1 1132,6 :3'4',7 4',50 I0,16 1(),13 4,6 3,6 1,,3 

1960 482,8 14'3,3 '21.J,7 15,311 '0,19 I0,26 15,8 4,D 1,2 

1!)'51, 706,5 2{17,1() 29,1 ,7,2fi> 0,36 1(),36 8,0 ®,9 1,1• 

1952 71,6,7 204,l 29,0 6,58 1,,02 0,65 11(),3 6,1, D,4' 

1953 '114,7 221,2 31 ;0 6;53 1,07 1~1'7 10,8 4,9 1',5 

11964 784,2 2113,7 28,6 8,614 I,05 11,4'1 11,1 6,2 '1,3 

1955 866,5 :M-3,:0 28,0 9,1'2 '3,M 0,98 lG,7 5;5 1,6 

1966 976,1 27&,6 28•,4 10,00 :2,7'1 2,1'3 15,2 ·5,4 1,6 

11957 1043,7 1300,6 29,3 11.90 '2,1'7' 2,'04 116,l 5,3 l,5 

1958 1'1!04,3 1331.3,1 3'0,1' '113,00 ·2,44' 2,41' 18,5 15,6 1~7 

1959 lf00,1 •354,7 30.4 14,1'9 4,39 4,11 22,7 6,4 lt,9 

1000 113'29,3 399,8 30,.0 14,611 5,34 ~.43 21,4 5,3 1,,6 

Varsinaisiin perushankintoihin saatiin ensimmaISen kerran sodan 
päätyttyä varoja v 1952. Puolustusvoimain kehittämiseen osoitettiin 
silloin 1,02 mrdmk:n määräraha. Nämä perushan'kintavarat pysyivät 
vuoteen 1954 noin miljardin suuruisena nousten sitten v 1955 3,64 mrd 
mk:aan. 

1) Ta'Ullu~koon ei ole sisällytetty eräitä puol:ustuslaitoksen ylfäpi<tämiseen 
l•askettavia, muU:le pää,luokil'le tilitettyjä määrärahoja (esim. palkka-tarkistukset 
ti'llivuoden kuluessa) . 
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y;hteensä on vv 1952-1960 käytetty varoja puolustuslaitoksen kehit
tämiseen n 24 mrd mk. Jos lasketaan mukaan myös vuosien 1961 ja 1962 
perushankintavarat sekä tavaraluottojärjestelyt, on viimeisen kymme
nen vuoden aikana puolustusvoimien kehittämiseen ollut käytettävissä 
varoja yhteensä n 54 mrdmk eli 0,54 mrdNrnk. Prosentuaalisesti on 
puolustusmäärärahojen osuus vv 1952-1960 ollut 5,1--6,4 % valtion 
menoista ja 1,3--1,9 % kansantulosta. 

Ranskassa lasketaan yhden divisioonan varustamisen maksavan n 
50 mrdmk eli 0,5 mrdNmk. Ilmavoimien ja merivoimien varustami
nen maksaa suhteellisesti huomattav81Sti enemmän. Meidän puolustus
laitoksellamme on vv 1952-1962 ollut kaikkien puolustushaarojen, 
maavoimien, ilmavoimien ja merivoimien kehittämistä varten käytettä
vissään runsaasti yhden divisioonan varustamiseen tarvittavat määrä
rahat. Tämä vertailu osoittanee parhaiten niitä vaikeuksia, joita puo
lustuslaitoksen varustamisessa on ollut ja yhä edelleen on. 

Ruotsi on tunnetusti kiinnittänyt puolustuslaitoksensa kehittämi
seen erityistä huomiota 1950-luvun alusta alkaen. Puolustusmääräraho
jen osuus oli Ruotsissa vv 1958-1961 ollut 4,5-4,7 % bruttokansan
tuotteesta1 ). Ruotsin suhteen onkin huomattava, että se on määrätie
toisesti ja suunnitelmallisesti kehittänyt puolustuslaitostaan. Yleisesti 
sanotaan, että ruotsalaiset ovat paremmin kuin me itse ottaneet oppia 
meidän sotakokemuksistamme. Sama totearn1.1JS pätee myös heidän 
puolustuslaitoksensa rahoittamisen suhteen. Välttääkseen meidän 
varusteluvaikeutemme vv 1938- 1941 ja laiminlyöntimme seurauksen -
sodan - ovat ruotsalaiset suunnitelmallisen budjettipolitiikan avulla 
1950-luvulla luoneet edellytykset iskukykyisten puolustusvoimain kehit
tämiselle laiminlyömättä silti muita yhteiskunnallisia parannuksia. 

F. Yhdistelmä puolustusvalmistelujen sodanjälkeisestä kehityksestä 

Puolustuslaitoksen asema yhteiskunnassamme ei ole sanottavammin 
muuttunut itsenäisyytemme aikana. Ei ole ehkä täysin oikein sanoa, 
että puolustuslaitos on tavallaan polkenut paikallaan, mutta tiettyjä 
siihen viittaavia piirteitä on ollut ja on yhä olemassa. Monien viime-. 
aikaisten puolustuksellisten perusjärjestelyjen merkitystä vähentää se, 
että valtiolliselta johdoltamme on edelleenkin puuttunut puolustuslai
toksen kehittämisessä niin välttämätön ohjelmallisuus. Puolustuslaitok
sen tarpeellisuus tajutaan, mutta tosiasiaa, että vain järjestelmällisen 
rajoitusohjelman avulla voidaan puolustuslaitosta kehittää, sitä ei ole 
täysin tunnustettu. 

1) Arme Nytt n:o 1/1962. Jos suhde määritetään nettokansantuotteesta, nou
see puolustusmäärärahojen osuus 6-7 0/o:iin. (Kirjoittajan huomautus) 
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Puolustuslaitoksen eristäytymiseen on syytä myös puolustuslaitok
sessa ja meissä sotilaissa. Me emme ehkä ole kyenneet yhteiskunnai11i
sen järjestelmämme edellyttämään yhteistoimintaan. Puolustuslaitok
sen ja sen tarpeiden informointi on oHut puutteellista. Sitä on mm pe
rusteltu salaamisen välttämättömyydellä. Tämä on ehkä enemmän sit
tenkin ollut peittämistä ja salaamista Suomen kansalta. Jokainen so
tilaallisen ja taloudellisen !koulutuksen saanut, maamme kehitystä seu
raava ulkolainen upseeri ja ta}ousmies voi esimerki:kisi valtion tilin
päätöksien perusteella arvioida meidän sotilaalliset voimavaramme. 
Puutteita voi peittää, mutta vain itseltämme. 

1950-luvulla on nä.kynyt monia merkkejä ilahduttavasta kehityksestä. 
Valtiollisen johdon osuus puolustusneuvostossa on ehkä merkityksel
tään suuriarvoisin. Puolustustaloudellisen suunn.itelukunnan toimin
taan saattaminen sekä väestönsuojelun piirissä tapahtuneet järjestelyt 
ovat myös osoituksena maanpuolustustoiminnan valveutumisesta. 
Ylimmän johdon maanpuolustuskurssit ovat koulutuksellisella puolella 
merkittävä uudistus. Ne ovat omalta osaltaan luoneet edellytyksiä ra
kentavalle yhteistoiminnalle eri alojen maanpuolustusjärjestelyissä. 

Sodan jälkeen toiminut puolustusrevisiokomiitea tähtäsi suunnitel
missaan 1960-luvun alkuun. Tapahtunut kehitys on monin tavoin jo 
muuttanut - kuten edellä jo viitattiin - niitä perusteita, jotka olivat 
olemassa puolustuslaitoksen uudelleenjärjestelyjen toteuttamisvai
heessa vv 1950-1953. Uudella vuosikymmenellä - 1960-luvulla - on 
jälleen edessään omat tehtävänsä. 

111 YHDISTELMÄ: MAANPUOLUSTUKSEMME TULEVAISUUS 

Puolustuslaitoksesta on sanottu, että se on y,hteiskunnan vakuutus
laitos, jonka on määrä turvata kansakunnan olema:ssaolo pahojen päi
vien varalta. Tämä vertaus ei ikuitenkaan ole täysin oikea. Yiksityinen 
henkilö saa täyden valkuutusturvan suoritettuaan ensimmäisen vakuu
tusmaksunsa. Yhteiskunnan vakuutussuoja taas on vain sen suuruinen, 
mitä puolustuslai1io~sen ja maanpuolustusvalmistelujen hyväksi koko
naisuudessaan sijoitetaan. 

A. Maanpuolustuksen perusta 

Kansan maanpuolustustahto on se perusta, jolle puolustusvalmis
telujen on rakennuttava. Tämä tahto voi kuitenkin nykyaikaisessa, 
kansanvaltaisessa yhteiskunnassa muodostua vain silloin, kun kansa
laiset tuntevat elävänsä yhteisössä, jota kannattaa suojata ja puolus-
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ta~. On vaar1_n sanoa, että maanpuolustustyöhön sijoitetut varat kil
pailevat valtion sosiaalisten-, kulttuuri- ym määrärahojen kanssa. 
Maanp~Olustuksen perusta on kehittyvä yhteiskunta, jonka jokainen 
~~n~alam~ tuntee puolustamisen arvoiseksi. Osa yhteiskunnan kehit
!am1~een lnttyvistä varoista on käytettävä järjestelmällisesti sen suo-
1aam1Seen. 

Kansan tahdon ilmentäminen ei ole vain jokapäiväinen iskusana 
Sen määrittävät ennen kaikkea ne valtiollisissa tehtävissä toimivat 
johtajat, joille kansa on luottamuksensa antanut. Heidän tehtävänään 
on ~atso~.k~o m~n e:~a. Maanpuolustuksen tulevaisuus on ensisijai
sesti polnttlsten JohtaJ1en varassa. Parhaimmatkaan kenraalit eivät 
v_oi !ksin muodostaa tehomkaasti toimivaa puolustuskoneistoa, jos val
tiollinen johtomme ei luo siihen taloudellisia edellytyksiä. 

Maanpuolustustyötä on tähän asti katsottu liiak.si vain sotilaalli
s~k~~ ky~_ymykseksi ja sotillaiden tehtäväksi. Syyt tähän on löydettä
v1ssa seka puolustuslailtoksen että valtiollisen johtomme piiristä. Puo
lustuslaitos on ehkä maiksi sul1keutunut sisäänpäin korostaakseen omaa 
erikoisa~_emaansa. Valtiollisen johtomme taholla on tämä eristäytymi
nen hyvlllksytty, koska silloin on ollut helpompi perustella pidättyvää 
asennoitumista puolustuslaitoksen tarpeita kohtaan. 

T:hdyistä virheistä ei pidä syytellä ketään. Maanpuolustusjärjeste
lyiss~ tarvit~an nyt ~äärätietoista kokonaissuunnittelua. Eri puoluei
den Ja yhte1skuntap1irien on uudelleen arvioitava asennoitumisensa 
maanpuolustukseen. Sen kehittäminen edellyttää yksimielisyyttä ja ra
kentavaa yhteistoimintaa. 

B. Puolustusvalmistelujen lakisääteisen perustan aikaansaaminen 

Maanpuolustusvalmisteluissa tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja suunni
telmallisuutta. Tämä voidaan saada aikaan lakisääteisesti siten, että 
puolustusvoimain kehittäminen tietyn kokonaisohjehnan puitteissa tu
lee mahdolliseksi. 

Meidän nettokansantulomme oli v 1959 1169 mrdmk. Tästä sum
masta me käytimme puolustuslaitoksen tail)eisiin 1,9 %. Vuonna 1970 
kansantulon arvioidaan nousevan ,fähes 1750 mrdmk (indeksi v 1959 
114, arvio v 1969/70 177)t) Taloudelliset edellytykset puolustuslaitoksen 
kehittämiselle ovat olemassa, kunhan ne käytetään hyvä:ksi. 

Tässä yhteydessä ei ole riittäviä perusteita määrittää puolustuslai
toksen määrärahatarvetta prosentuaalisena suhteena kansantulosta 
Vuosina 1952-1960 se oli nettokansantuotteesta 1,1-1,9 % Ruots~ 

1) Linnamo: A forecast of economic development in Finla,nd Hl60-70 
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prosenttiluvun bruttokansantuotteesta ollessa n 4,5. Ilmeistä on, että 
kansantulostamme olisi voitava käyttää puo1ustusvalmisteluja varten 
ehkä 3--6 % ilman, että yhteiskunnallinen kehitys silti vaarantuu. 
Markkamääräiseksi muutettuna merkitsisivät edellä esitetyt prosentti
luvut 45-----90 mrdmk:n vuotuista käyttöä maanpuolustlllksen hyväksi. 

Summa saattaa vaikuttaa suurelta, mutta itsenäisyys, puolueetto
muuden suojaaminen ja yleensä pysyttäytymisemme mahdollisen so
dan ulkopuolella, ovat tekijöitä, joiden arvoa ei voi rahalla mitata. Me 
olemme melko yksimielisesti hyväksyneet puolueettomuuden poliitti· 
seksi tavoitteeksi. Rauhan aikana tämä käsite on vain eräänlainen po
liittinen julistus, joka ohjaa kansainvälisiä suhteitamme. Käytännölli
sen merkityksen se saa vasta kriisitilanteessa ja sodan uhatessa, jol
loin sotilaspoliittiset realiteetit määrittävät, onko meillä edellytyksiä 
säilyttää puolueettomuus. Nämä realiteetit luodaan vain määrätietoi· 
silla maanpuolustusjärjestelyillä. 

C. Maanpuolustusvalmistelujen nykyaikaistaminen 

Maanpuolustusva.J.misteluissa on viime vuosina saavutettu merkittä
viä edistysaskeleita, mutta niissä on myös monia puutteita. Puolustus
laitoksen suhteen on eri yhteydessä esitetty monia huomautuksia. 

Sen nykyinen koulutuskokoonpano on suunniteltu 1950-luvun keski
määräisen 27 000 miehen vahvuisen vuosiluokan perusteella. Tällä 
VUJOsikymmenellä nousee vuosiluokan vahvuus yli 40 000 mieheen. Puo
iustuslaitoksen tämän hetkinen toimintaorganisaatio on edelleen ase
lajiperusteinen, kun nykyaikainen sotilaa1'linen johtamistoiminta on 
muualla jo melko selvästi haikeutunut puolustushaarajaon pohjalle. 
Alueellinen organisaatio noudattaa yhä 1930-luvulla Jaadittuja suunta
viivoja, jotka silloin merkitsivät suurisuuntaista edistysaskelta soti
laallisissa valmiuskysymyksissä. Voidaan aiheellisesti kysyä, ovatko val
mius'järjestelymme nyt sillä tasolla, jota vaaditaan tänä kilpavaruste
lun aikana tässä sotilaallisten kriisien maailmassa. Reserviläisten kou
lutus on toistaiseksi toimeenpantu vain tilapäisjärjestelyin. Organisaa
tion luominen kertausharjoituskoulutusta varten olisi ensi tilassa suun
niteltava ja myös toteutettava. 

SiviHihallinnon ja talouselämän järjestelyt kriisitilanteen varalta 
vaativat myös pitkälle vietyjä ennakkovalmisteluja, so käytännöllisiä 
toimenpiteitä eikä vain periaatesuunnittelua. Ulkomailla kaikissa kehit
tyneissä maissa maanpuolustus on eri muodossaan kaikkien kansa
laisten tehtävä. Meillä velvoitetaan vain miespuolisia kansalaisia maan
puolustustehtäviin. Naisten maanpuolustusvelvollisuus on edelleen 
meillä avoin kysymys.Monia maanpuolustusvalmistelujen piiriin kuu-
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luvia kysymyksiä verhoaa liioteltu salaperäisyys, joka ei sovellu, eikä 
ole tal1I)eenkaan, nykyaikaisessa yhteiskunnassa ja nykyisten tiedotus
välineiden aikakaudella. 

Maanpuolustusjärjestelymme ovat itsenäisyyden aikana käyneet läpi 
kaksi suurta peruskorjausta. Ensimmäinen näistä toteutettiin vv 1927 
-1934 ja toinen vv 1950--1953. Viimeisen uudelleenjärjestelyn jälkeen 
on maanpuolustuksen merkitys olennaisesti muuttunut. Sen tähden 
olisi vakavasti jälleen harkittava uuden puolustusrevisiokomitean aset
tamista ja maanpuolustuksemme kokonaisjärjestelyjä palvelevan tut
kimuksen pikaista suorittamista. 

LÄHTEET 

Puolustusrevisiokomitean mietintö vuodelta 1949 
Valtion tilinpäätökset vv 1932-1939 ja 1948-1960 
Suomen tilastollinen vuosikirja, vuonna 1961 
Valtiotieteiden lisensiaatti Jussi Linnamo: A forecast of economic develop
ment in Finl:aoo 1000-70 
Sotilasaikakauslehti: Arme Nytt n:o 1/1962 
Suomen Puolustusvoimat ennen ja nyt. 

Kapteeni R W S t e w e n : 

"JOS HALUAT RAUHAA, VARUSTAUDU SOTAA 
VARTEN" -

Tietoja Ruotsin puolustuksesta ja 
puolustusvoimista 

JOHDANTO 
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Kauttaaltaan luonnonrajojen suojaama Ruotsi on historiansa aikana 
vain harvoin joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Toinen maailmansota 
ja sen jälkeinen suurvaltapolitiikka on kuitenkin tehnyt Ruotsin ase
man aikaisempaa huonommaksi. Maan läntiset naapurit Norja ja 
Tanska ovat Atlantin liiton jäseniä, itäinen puskurivaltio Suomi on 
puolueeton, mutta Neuvostoliiton kanssa tekemänsä sopimuksen vel
voittama, ja Itämeren eteläpuoliset valtiot kuuluvat Neuvostoliiton 
johtamaan Varsovan liittoon. Asetekniikan - erityisesti ilma-aseen -
alalla tapahtuneen valtavan kehityksen johdosta Ruotsi nykyisin sijait
see väliasemassa Idän ja Lännen johtavien suurvaltojen suhteen. 

Ruotsin maantieteellinen asema Fenno-Skandiassa ja Itämeren 
alueella on hallitsevan keskeinen. Sekä Idälle että Lännelle olisi edul
lista voida käyttää sen aluetta sotilaallisten tarkoitusperiensä turvaa
miseksi ja saavuttamiseksi. 

Toisen maailmansodan aikana Ruotsi noudatti puolueettomuus
politiikkaa kiinnittäen samalla vakavaa huomiota puolustusvalmiu
tensa kohottamiseen. Vuonna 1948 Ruotsi oli valmis luopumaan puo
lueettomuudestaan ja teki esityksen skandinaavisen puolustusliiton 
solmimisesta. Sen edun mukaista olisi ollut ~ujittaa sitä suojaavien 
naapurimaiden puolustusta. Täten se nun olisi voinut estää sotilaal
listen suurvaltaliittoutumien syntymisen välittömään läheisyyteensä. 
Kun Norja ja Tanska eivät kuitenkaan olleet halukkaiita Ruotsin ehdot
tamaan, fähinnä sitä itseään suosivaan yhteistoimintaan, Ruotsi päätti 
edelleenkin noudattaa perinteellistä puolueettomuuspolitiikkaansa. 

Mahdollistaakseen omaksumansa politiikan toteuttamisen kaikissa 
olosuhteissa Ruotsi jatkuvasti tekee työtä ja uhraa huomattavia varoja 
puolustusvoimiensa ja koko totaalisen puolustuksensa lujittamiseksi. 
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Päämääränä on luoda maanpuolustus niin lujaksi, että se takaa rauhan 
säilymisen. Sen tulee olla todisteena Ruotsin puolustustahdosta ja 
-valmiudesta ja samalla varoituksena mahdolliselle hyökkääjälle siitä, 
etteivät Ruotsissa saavutettavat tavoitteet vastaa niiden hyökkääjäitä 
vaatimia uhrauksia. 

I MAANPUOLUSTUKSEN YLEINEN JÄRJESTELY 

A. TOTAALINEN PUOLUSTUS 

Nykyinen aseteknillinen kehitys mahdollistaa sodankäynnin kohdis
tamisen sekä vastustajan sotavoimiin että samanaikaisesti koko kansa
kunnan taistelutehoon, moraalin sekä sen materiaalisiin voimavaroihin. 
Ruotsi on valmistautunut totaaliseen sodankäyntiin laajahkoilla ja 
suunnitelmallisilla totaalisen puolustuksen valmistelutoimenpiteillä. 
Sen totaalinen puolustus jakautuu 

- sotilaalliseen puolustukseen (puolustusvoimat) 
- siviilipuolustukseen (väestönsuojelu) 
- taloudelliseen puolustukseen ja 
- psykologiseen puolustukseen. 
Sotilaallisen puolustuksen tehtävänä sodan aikana on torjua viholli

sen hyökkäykset ja estää maan joutuminen vihollisen haltuun. Totaa-
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lisen puolustuksen siviilihaarojen on tuettava puolustusvoimia tälle 
uskotun tehtävän suorittamisessa, ylläpidettävä väestön puolustustahto 
Rekä vastattava sen suoJelusta ja elinmahdollisuuksista. 

Totaalista puolustusta johtaa Kuninkallinen Majesteetti (kuninkas 
ja valtioneuvosto). Sotilasviranomaisten rinnalla siviiliviranomaiset ja 
eri hallintohaarojen edustajat osallistuvat puolustusvalmisteluihin. 
Periaatteena on, että ne viranomaiset, jotka rauhanaikana ovat vas
tuussa määrätyn alan puolustusvalmisteluista myös suunnittelevat sen 
siirtymisen sodanajan kokoonpanoon ja johtavat alansa toimintaa 
sodassa. Rauhanaikaisten puolustusvalmistelujen tulee mahdollistaa 
sekä asteettainen että tarvittaessa äkillinen siirtyminen sodanajan olo
suhteisiin. 

Totaalisen puolustuksen valmistelutoimenpiteistä mainittakoon 
erityisesti maanpuolustuskorkeakoulutuksen järjestely, lukuisat ajan
mukaiset väestönsuojait, väestön evakuointiharjoitukset, strategisten 
raaka-aineiden ja polttonesteiden varastointi sekä laajalla pohjalla toi
miva vapaaehtoinen maanpuolustustyö. 

B. ALUEELLINEN PUOLUSTUS 

Alueellista puolustusta varten Ruotsi on jaettu seitsemään sotilas
alueeseen (militäromräde), jotka lääninjakoa noudattaen .edelleen 
jakautuvat puolustusalueisiin (försvarsomräde). 

2700 km pitkä rannikko aluevesineen jakautuu neljään merijohtoon 
(marinkommando) ja viiteen rannikkopuolustukseen (kustartilleri
försvar). 

Ilmapuolustusta varten tukeutuu maan neljästä lentoeskaaderista 
kaksi Etelä-Ruotsiin, yksi Keski-Ruotsiin ja yksi Pohjois-Ruotsiin. 

1. Sotilasalue ja puolustusalue 

Sotilasalueiden ja puolustusalueiden esikunnat ovat omien alueit
tensa operatiivisia ja koulutuksellisia johtoportaita. Sotilasalueen 
komentaja on ylipäällikölle vastuussa operatiivisesta suunnittelusta 
sekä maavoimien komentajalle vastuussa alueellaan olevien joukkojen 
koulutuksesta ja sota:kelpoisuudesta. Sotilasalueen komentajan alaisia 
ovat sekä alueella olevat joukko-osastot että puolustusalueet. 

Puolustusalueen tehtäviin kuuluu oman alueensa puitteissa mm 

- puolustuksen suunnittelu ja johtaminen 
- liikekannallepanovalmistelut 
- yhteistoiminta siviiliviranomaisten kanssa totaalista puolustusta 

koskevissa asioissa sekä sen koordinoiminen 
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- kodinturvajoukkojen rekrytoiminen, kouluttaminen, varustami
nen ja johtaminen 

- vapaaehtoisen maanpuolustustyön järjestely ja johtaminen 
- huolto- ja hallintovastuu alueella olevista varikoista, materiaali-

varastoista, linnoituksista ym kiinteistä laitteista. 

Sotilas- ja puolustusalueiden esikunnat ovat kiinteässä yhteistoimin
nassa ao alueen hallinnollisten viranomaisten kanssa. Sodan aikana 
puolustusalueen esikunta ja lääninhallitus muodostavat eräänlaisen 
yhdistetyn esikunnan, joka johtaa alueen sotilaallista, taloudellista ja 
psykologista puolustusta sekä väestön suojelua. 

2. Merijohto ja rannikkotykistöpuolustus 

Toimintaperiaatteeltaan rnerijohdot, Nord, Ost, Syd ja Väst vastaa
vat mantereen puolustusalueita. Merijohtoon kuuluu esikunnan lisäksi 
laivaston telakoita, varikkoja ja koulutuskeskuksia, rannikkotykistö
joukkoja, pienehköjä paikallisia laivastoyksiköitä - lähinnä miinan
raivausta ja saattuepalvelusta varten - sekä merivalvontayksiköitä. 
Sotaharjoituksissa ja sodan aikana alistetaan sen merijohdon komen
tajalle, jonka alueella toiminta tapahtuu, tarpeellinen määrä laivasto
voimia. 

Rannikon puolustus näyttelee merkittävää ja monitahoista osaa 
Ruotsin puolustuksessa. Tämä on antanut perusteen käsitteen rannik
kotykistöpuolustus (kustartilleriförsvar) syntymiselle. Käsitteellä tar
koitetaan yhtymää, johon kuuluu sekä rannikkotykistöjoukkoja että 
maavoimien yksiköitä ja jdka toimii määrätyllä strategisesti tärkeällä 
rannikkoalueella. 

Viidestä rannikkotykistöpuolustuksesta kuuluu Hemsön (Härnö
sand) merijohto Nordlin, Tukholman (Vaxholm) ja Gotlannin (Fårö
sund) merijohto Ostiin, Blekingen (Karlskrona) merijohto Sydiin ja 
Göteborgin merijohto Västiin. 

3. Ilmapuolustus 

Alueellisen ilmapuolustuksen painopiste on Etelä-Ruotsissa - maan 
ydinalueella. Lentoeskaaderin esikunta on ilmavoimien operatiivinen 
ja alueellinen johtoporras. Sen tehtäviin kuuluu mm operatiivinen 
johto, taistelunjohto, ilmavalvonta, lentotukikohtien puolustaminen ja 
maaorganisaation johtaminen. 
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C. ASEVELVOLLISUUS JA SIVIILIPUOLUSTUSVELVOLLISUUS 

Jokainen asekuntoinen Ruotsin mies on asevelvollinen siitä vuodesta 
alkaen, jona hän täyttää 18 vuotta sen vuoden loppuun, jÖna hän täyt
tää 47 vuotta. Tätä aikaa kutsutaan palvelusajaksi. Sitä palvelusajan 
osaa, joka käsittää varsinaisen koulutuksen nimitetään koulutusajaksi. 
Tämä puolestaan jakautuu ensimmäiseen palveluun ja kertausharjoi
tuksiin kuvan osoittamaMa tavalla. 

Siviilipuolustus (väestönsuojelu) perustuu lakisääteiseen siviilipuo
lustusvelvollisuuteen. Kaikki Ruotsin kansalaiset - sekä naiset että 
miehet - ovat 1~5 ikävuotensa välisenä aikana velvolliset palvele
maan siviilipuolustuksen piirissä. Siviilipuolustusvelvollisuus on voi
massa sekä rauhan että sodan aikana. 

Tyydytettäessä siviilipuolustuksen henkilöstötarvetta otetaan huo
mioon, että asevelvollisuusiässä (18--47 v) olevat miehet ensisijaisesti 
sijoitetaan puolustusvoimien yksiköihin. Eräitä asevelvollisia määrä
tään kuitenkin ammattimiehinä (esim poliisi ja palokunta) siviilipuo
lustustehtäviin sekä kulkulaitosten ja sotateollisuuden palvelukseen. 
Nämä ovat velvollisia osallistumaan erityiseen siviilipuolustuskoulu
tukseen. Tehtävästä riippuen on koulutusajan kokonaispituus noin 
7--60 vuorokautta. 

Sodanajan sijoituksesta huolimatta on jokaisen siviilipuulustus
velvollisen osallistuttava tärkeimpiin siviilipuolustusharjoituksiin kuten 
esim evakuointiharjoituksiin. Pakollinen harjoitusaika on enintään 
60 tuntia kolmen vuoden aikana. 
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Ruotsin nykyiset puolustus
menot perustuvat eduskun
nan v 1958 tekemään päätök
seen. Sen mukaisesti määrät
tiin menojen suuruudeksi 
2700 miljoonaa kruunua bud
jettivuodeksi 1958/59. Samal
la päätettiin, että puolustus
menot ko vuoden jälkeen sai
sivat nousta vuosittain 2,5 
prosenttia. Tämän mukainen 
puolustusmenojen arvioitu 

mo - ---- iiitQtHf;ll;f+IIFIAA~ ~..:t 
100 
100 ---
700 
800 

2
j~ jii;iiii;;~s~ijtt;~; 

kehitys ilmenee oheisesta taulukosta. 
Vuosina 1955-1960 puolustusmenot olivat keskimäärin 5 % Ruotsin 

bruttokansantulosta ja 20,5-25,7 % valtion budjetista. 
Kuluneen kymmenen vuoden aikana on bruttokansantulo noussut 

keskimäärin 3,3 %:lla. Tehtyjen taloudellisten laskelmien mukaan 
Ruotsi tulevinakin vuosina pystyy säilyttämään - mahdollisesti kohot
tamaankin - tämän kansantulon nousun. 

Puolustusvoimain ylipäällikkö on kuninkaalle jättämässään puolus
tusvoimien tulevaa kehitystä käsittelevässä muistiossaan esittänyt mm, 
että puolustusmenoja budjettivuodesta 1963/64 lisättäisiin vuosittain 
3,5 %:Lla ja että lähtökohtana 1963/64 olisi 3700 miljoonaa kruunua. 
Esityksensä perusteluissa ylipäällikkö on mm lausunut, että ko meno
jen lisäys on välttämätön, mikäli totaalisen puolustuksen päämäärä 
aiotaan säilyttää nykyisenä, että kansantaloudellinen kehitys hyvin 
mahdollistaa menojen kohottamisen ja että mahdollisen hyökkääjän 
hyökkäysresurssien kehittyminen vaatii vähintäin menojen vuosittaista 
kohottamista 3,5 %:lla. 

II PUOLUSTUSVOIMAT 

Ruotsin puolustusvoimat muodostavat maan totaalisen puolustuksen 
rungon. Niiden tehtävä on kaksiosainen: 

1) rauhan säilyttämistehtävä: puolustusvoimien on pelkällä olemas
saolollaan saatava mahdollinen hyökkääjä luopumaan hyökkäys,. 
suunnitelmiensa toteuttamisesta ja 

2) vapauden puolustamistehtävä: puolustusvoimien on aseitaan 
käyttäen kohdattava hyökkääjä, joka loukkaa maan vapautta ja 
riippumattomuutta. 
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Puolustusvoimat jakautuvat kolmeen ,tavanomaisiin puolustushaa
roihin: maa-, meri- ja ilmavoimiin. Puolustusvoimain päällikkyys kuuluu 
Kuninkaallisen Majesteetin alaisena olevalle ylipäällikölle, joka määrä
tään tehtäväänsä kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Ylipäällikön johto
elimenä on puolustusesikunta, jossa palvelee edustajia kaikista :9uolus
tushaaroista. 

Puolustusesikunta laatii puolustusvoimain toimintaa koskevat 
yleiset suuntaviivat ja kokonaissuunnitelmat mm voimasuhdelaskel
mat, voimien jakautuminen, ryhmitys ja tehtävät, ohjeet valtakunnal-
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lisesta ilmapuolustuksesta sekä viesti- ja huoltotoiminnasta, suunnitel
mat valtakunnan linnoittamisesta, joukkojen siirroista liikekannalle
panoalueilta sotanäyttämölle, ohjeet ja suuntaviivat totaalisen puolus
tuksen eri osien (sotilaallisen-, siviili-, taloudellisen- ja psykologisen 
puolustuksen) välisestä yhteistoiminnasta. 

Maa-, meri- ja ilmavoimat ovat - kuten sotilasalueetkin - opera
tiivisen suunnittelun ja tehtävien suhteen ylipäällikön alaisia. Puolus
tushaarojen komentajia esikunta- ja hallintoelimeen kutsutaan maa
voimien johdoksi, merivoimien johdoksi ja ilmavoimien johdoksi. 
Kukin niistä vastaa oman puolustushaaransa koulutuksesta, varustuk-
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sesta, organisaatiosta, liikekannallepanosta ja sotavalmiudesta. Näiden 
rauhanaikaisten tehtävien suhteen puolustushaarat ovat suoraan 
Kuninkaallisen Majesteetin alaisia. 
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A. MAAVOIMAT 

Ensimmäiseen palveluun astuvien lukumäärä Ruotsissa on vuosit
tain n 40--45.000 miestä. Tästä määrästä saa noin kolme neljättäosaa 
koulutuksensa maavoimissa, joiden kehittäminen ja nykyaikaistaminen 
tapahtuu rinnan muiden puolustushaarojen kanssa. 

1. Rauhanajan kokoonpano 

Maavoimien rauhanaikainen kokoonpano palvelee ensisijaisesti kou
lutusta, materiaalin hankintaa ja sen huoltoa sekä liikekannallepano
valmisteluja. Sen kahdeksan eri aselajia jakautuvat rykmentteihin, 
muutamaan erilliseen pataljoonaan ja ao aselajin sotakouluihin kuvan 
6 osoittamalla tavalla. Yhteensä maavoimissa on 

- 16 jalkaväkirykmenttiä ja 3 panssarijalkaväkirykmenttiä 
- 2 ratsuväkirykmenttiä (näistä yksi moottoroitu) ja erillinen 

eskadroona 
- 4 panssarirykmenttiä 
- 8 tykistörykmenttiä 
- 6 ilmatorjuntatykistörykmenttiä 
- 3 pioneerirykmenttiä 
- 2 viestirykmenttiä ja viestipataljoona 
- 4 huoltorykmenttiä 
- 22 sotakoulua. 

Maavoimien tärkein aselaji on jalkaväki, jonka osuus taistelussa on 
ratkaiseva. Maastoliikkuvuus ja taisteluvalmius ovat sen tärkeimmät 
ominaisuudet ja sen on tarvittaessa kyettävä taistelemaan ilman mui
den aselajien tukea. Tämä edellyttää orgaanista tulivoimaa, jota mm 

Jalkaväen rekyylitön panssarin
lähitorjunta-ase kranaattikivääri 
m/48, paino n 15 kg, kaliiperi 84 
mm, tulinopeus 6 ls/min, vaiku-

tusetäisyys n 500 m 

konetuliaseet, kranaatinheittimet, 
singot, panssarintorjuntaohjukset ja 
rynnäikkötykit edustavat. 

Jalkaväen tieliikkuvuutta on li
sätty liittämällä organisaatioon nk 
polkupyöränkuljetusyksiköitä. Nii
hin kuuluu polkupyöriä ja kuorma
autoja perävaunuineen polkupyörien 
kuljettamista varten. Polkupyörän
kuljetusyksikköjä käyttämällä saa
daan joukon taisteleva henkilöstö 
pyörille. Muu henkilöstö ja mate
riaali lii'lmtuu traktoreilla ja autoilla, 
jotka useimmiten hinaavat polku· 
pyöräosastoja. 
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Panssarijalkaväki erikoiskoulute
taan toimimaan panssarijoukkojen 
kanssa. Sen henkilöstö liikkuu moot-

•1 toriajoneuvoissa ja polkupyörillä. 
·;l Henkilökuljetusajoneuvoina käyte

tään sekä vanhempia - tätä tarkoi
. · tusta varten korjattuja ja muunnet

tuja - panssarivaunuja että erityi
siä panssarihenkilönkuljetusajoneu-

Polkupyörällä liikkuvan jalka· voja ja panssariautoja. 
väen moottorihinausta 

Ruotsin jääkärijoukot vas
taavat meikäläisiä sissijouk
koja, joita käytetään tiedus
telu- ja taistelutehtäviin vihol
lisen selustassa. Jää:kärijouk
koja ovat: 1) laskuvarjojää
kärit, jotka koulutetaan Las
kuvarjojääkärikoulussa ös
tersundissä, 2) kenttäjääkä
rit, jotka liikkuvat jalan tai 
suksilla ja jotka saavat kou
lutuksensa Jääkärikoulussa 
Kiirunassa sekä Jämtlandin 
kenttäjääkärirykmentissä ös
tersundissä, 3) ratsujääkärit, 
jotka liikkuvat ratsain ja jot
ka koulutetaan Norrlandin 
rakuunarykmentissä Uuma
jassa sekä 4) moottoroidut 
jääkärit, jotka liikkuvat 
moottoripyörillä ja autoilla 
ja jotka koulutetaan mootto
roituja tiedusteluyksiköitä 
varten Henkivartiorykmentin 
husaareissa Skövdessä sekä 
osaksi panssarijalkaväkiryk
mentissä. 

Miehistönkuljetuspanssarivaunu 
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Jääkärikoulutuksessa käytetään 
hyväksi mm sissitoiminnasta Suo
men Talvi- ja Jatkosodassa saatuja 
kokemuksia. Ruotsalaiset pitävät 
niitä erityisen arvokkaina siksi, 
että ne on hankittu heidän olosuh
teitaan vastaavissa ilmasto- ja 
maasto-olosuhteissa. 

Moottoroidut jääkärit taistelussa 

Centurion-panssarivaunu, paino 
50 tn, tykin kaliiperi 84 mm tai 

105 mm 

Autoon asennettu panssarintor
juntaohjus SS-10 

N orlandin rakuunarykmentin 
ratsujääkäreitä 

Jääkärit ovat valiojoukkoja, joi
den toiminnalle on ominaista aktii
visuus, yllättävyys ja peräänanta
maton taisteluhenki kaikissa olo
suhteissa. 

Panssarirykmentit kouluttavat 
panssarivaunujoukkoja ja panssa
rintorjuntajoukkoja. Panssarivau
nujoukkojen kalustona on sekä ras
kaita englantilaisia Centurion-pans
sarivaunuja että kotimaisia keveitä 
vaunuja. Kenttäarmeijan panssari
prikaatit tullaan varustamaan ensi
sijaisesti Centurion-panssarivau
nuilla. 

Panssarintorjuntajoukkojen ras
kaaseen aseistukseen kuuluu mm 
teloilla liikkuvia panssarintorjunta
tykkivaunuja, maastoautoihin sijoi
tettuja rekyylittömiä tykkejä ja 
panssarintorjuntaohjuksia. Viimek
simainitut ovat ranskalaisia, lanka
ohjattuja ja n 1,5 km ampumaetäi
syyden omaavia SS 10-ohjuksia. 

Ruotsin kenttätykistön täys
moottorointi suoritettiin 1950-luvun 
alussa. Yleisimmät tykkimallit ovat 
Boforsin 105 H/40, ruotsalainen 150 
H/39 ja ranskalainen lisenssillä val-

mistettu 155 H/F. Keveät ty
kit ovat pyörätraktorivetoi
sia, raskaimpien vetureina 
käytetään 3-5:n tonnin maas
tokuorma-autoja. Tykistön 
tuliyksikkönä on 6-tykkinen 
patteri, jota pidetään patal
joonan tukitykistön minimi
tarpeena. Tykistöä · kehitetään 
ja nykyaikaistetaan mm 
hankkimalla uusia tulenjoh
to- ja mittauslaitteita, lisää
mällä tykistön lentotieduste
lun ja Ientotulenjohdon 
osuutta, kohottamalla tyk
kien tulinopeutta, paranta
malla ampumatarvikkeita ja 
hankkimalla telatykistöä. 

Klassillisena periaatteena 
on edelleen, että tykistön tu
li on voitava keskittää ratkai
sukohtiin. Ydinaseiden käyt
tömahdollisuus pakottaa ha
jauttamaan patterien tuliase-
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Kokeilukäytössä oleva telatykki m/151/ 
Bofors, kaliperi 155 mm, tulinopeus 15 

ls/min, ampumaetäisyys 25 km. 

mat n 1,5 km:n välein, joten tulen kesldttämisvaatimus pyritään 
mistamaan edellä mainituin hankinnoin ja parannuksin. 

var-

Nykyisten ilma-aseiden nopeus edellyttää ilmatorjuntatykistöltä 
taisteluvalmiutta, osumatarkkuutta ja suurta tulinopeutta. Tutkakalus
ton, laajan automatisoinnin ja uusien asehankintojen ansiosta Ruotsin 
nykyinen ilmatorjuntaty,kistö on hyvin valmistautunut taistelemaan 
vihollisen ilma-asetta vastaan. Uusista aseista mainittakoon palvelus
käyttöön hankittu englantilainen Bloodhound-ilmatorjuntaohjus sekä 
kuluvan vuoden aikana saatava amerikkalainen Hawk-ilmatorjuntaoh
jus. Bloodhound hankittiin mm kokemusten saamiseksi ohjusaseiden 
sisällyttämisestä jo olemassa olevaan ilmatorjunta:järjestelmään. Sen 
kantama on n 60 km ja ohjus ohjataan tutkan avulla maaliin. Hawk
ohjusta käytetään lähinnä matalatorjuntatehtäviin, se on ollut palve
luskäytössä USA:ssa vuodesta 1960 alkaen. 

Ruotsin pioneeri-, viesti- ja huoltojoukkojen tehtävät ovat pääpiir
teittäin s!l.mat kuin vastaavilla meikäläisillä joukoilla. Koulutus suori
tetaan keskitetysti aikaisemmin mainituissa joukko-osastoissa. Kenttä
armeijassa pioneerit sekä viesti- ja huoltomiehet sijoitetaan joko yhty-
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miin orgaanisesti kuuluviin 
ao ;y,k;siköihin tai omiin eri
laisiin joukkoyksikköihinsä. 

Pioneeri-, huolto- ja vies
tijoukot ovat moottoroituja 
ja varustetut monipuolisella 
ajanmukaisella teknillisellä 
välineistöllä. Huollon kul
tuskysymykset ratkaistaan 
joko moottoroiduilla tai 
hevosvetoisilla kuljetusyksi
köillä. Vlimeksimainitut ovat 
erityisesti Pohjois-Ruotsin 
olosuhteissa tarpeellisia kuor
mastoy,ksiköi,tä. Ne voidaan 
hevosineen ja ajoneuvoineen 
kuljettaa autokuljetuksin sille 
siirtynyt joukko niitä tarvitsee. 

Ensimmäiset ruotsalaiset upseerit ko
mennettiin heinäkuussa 1961 USA:n 
Fort Blissiin Texasiin saamaan koulu-

tusta Hawk-ohjusten käytössä 

alueelle, josta maastoon siirtyvä tai 

2. Koulutuksen järjestely 

Maavoimien miehistökoulutus jakautuu ensimmäisen palvelun (304 
vrk) aikana neljään koulutusjaksoon seuraava..sti 

I Jakso: 5 viikkoa 
Koulutuksen painopiste on yleissotilaallisessa koulutuksessa ja 
fyysisen kunnon kehittämisessä 
II Jakso: 17 viikkoa 
Koulutus käsi-ttää lähinnä mieskohtaista koulutusta taistelu- ja 
ampumakoulutuksen aloilta, kenttäpalvelua ja liikuntakasvatusta 
111 Jakso: 9 viikkoa 
Jaksoon sisältyy mm taistelukoulutusta ryhmän ja joukkueen 
puitteissa, taisteluammuntoja, erikoiskoulutusta erikoissuojelun, 
pioneeritoiminnan ja panssarintorjunnan aloilta sekä pimeäkou
lutusta 
IV Jakso: 13 viikkoa 
Koulutuksen painopiste on taistelukoulutuksessa. Se käsittää 
komppanian ja pataljoonan harjoituksia, eri aselajien yhteistoi
mintaharjoituksia, sotaharjoituksia ja ampumaleirejä. 

Ensimmäisen palvelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota mies
kohtaisen taistelutaidon ja kurin opettamiseen sekä maanpuolustus
hengen luomiseen. Suurimmat harjoitukset suoritetaan vahvennetun 
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pataljoonan puitteissa. Harjoitukset yhtymän puitteissa tapahtuvat 
yleensä kertausharjoitusten yhteydessä. 

Reservin alipäällystön palvelusaika on 324 vrk. Heidät koulutetaan 
alusta alkaen omana ryhmänään erillään miehistöaineksesta. Päällystö
aineksen, johon luetaan sekä upseereiksi koulutettavat että joukkueen 
johtajiksi koulutettavat aliupseerit, palvelusaika on 450 vrk:tta. Kou
lutus tapahtuu omassa ryhmässä kurssimaisesti sekä kunkin aselajin 
omassa, meidän RUK:a vastaavassa kadettikoulussa. Kadettikoulu ke& 
tää 180 vrk:tta. Tämän ajan upseeriksi koulutettavat palvelevat vapaa
ehtoisesti edellämai,nitun 450 vrk:n lisäksi. Hyväksytysti suoritetun 
upseeritutkinnon jälkeen saa kukin oppilas 2400 kruunun suuruisen 
stipendin. 

A:ktiiviupseerit saavat peruskoulutuksensa Karlbergin sotakoulussa 
(vastaa meidän kadettikouluamme) n vuoden kestävällä kurssilla. Jat
kokoulutus annetaan muutaman vuoden joukko-osastopalveluksen jäl
keen ao aselajin taistelu- tai ampumakoulussa. 

Kertausharjoituksissa koulutetaan vuosittain n 75 000 miestä. Ne 
alkavat liikekannaUepanoharjoiituksella, jolloin sodanajan yksiköt 
perustetaan suunnitelmien edellyttämissä perustamispaikoissa. Varsi
nainen harjoittelu suoritetaan sotlllkokoonpanossa, jolloin henkilöstö 
palvelee sijoituksiensa mukaisissa tehtävissä. Maavoimien - ja myös 
meri- ja ilmavoimien - sodanajan joukot jaetaan kuuteen kertaus
harjoituserään. Kukin erä joutuu kertausharjoituksiin joka. kuudes 
vuosi ja yhteensä kolme kertaa. 

3. Sodanajan kokoonpano 

Maavoimien sodanajan kokoonpanossa noudatetaan periaatetta 
"miekka - kenttäarmeija" ja "kilpi - paikallispuolustusjoukot". 
Kenttäarmeija koostuu nuorempien ikäluokkien asevelvollisista sekä 
parhaasta käytettävissä olevasta sotavarustuksesta. Vanhemmat ikäluo
kat sijoitetaan paikallispuolustusjoukkoihin, joiden tulivoima ja liik
kuvuus ovat vaatimattomammat. Paikallispuolustusjouklkojen on hidas
tettava vihollisen etenemistä ja pyrittävä pakottamaan se aikaa vieviin 
taisteluihin. Kenttäarmeijan - "miekan" - tehtävänä on lyödä vihol
linen. 

Liikekannallepano suoritetaan sekä kaaderi- että aluejärjestöteitse. 
Periaatteena on, että pääosa kenttäarmeijan yksiköistä perustetaan 
kaaderiteitse ja paikallispuolustusjoukot puolustusalueiden toimesta. 
Eräänä sääntönä on, että kukin rauhan ajan jalkavä,kirykmentti perus
taa vähintään kuusi jalkaväkipataljoonaa ja useita erillisyksiköitä. 



~e~ttäarmeiJa ___ käsittää jalkaväki- ja panssariprikaateja, erillisiä 
ty~1storykmentteJa ja raskaita patteristoja sekä tarpeellisia erikoisase
laJ1- ja huoltomuodootelmia. Perusyhtymänä on prikaati. Kaksi tai 
usea~pia pr~kaateja muodostavat divisioonaa vastaavan joukon, jota 
R~ot~1ssa kutsu~a~n yhtymäksi (fördelning). Prikaatien lisäksi yhty
m~sa on _ratsuvak1:, tykistö-, pioneeri-, viesti-, panssarintorjunta-, ilma
t-OrJunta-.. Ja huoltoJ.?ukkoja. Maavoimien suurin operatiivinen yhtymä 
on arme]Jakunta. Snhen kuuluu kaksi tai useampia yhtymiä raskasta 
tykistöä, eri aselajeja edustavia armeijakuntajoukkoja ja t~rvittaessa 
rannikkotykistöä. 

Jalkaväkiprikaati on kenttäarmeijan runko. Sen on kyettävä taiste
lemaan it~enäi~esti ja ilman muiden aselajien kuin tykistön tukea. 
Sen orgamsaat101le on tunnusomaista kolmijakoisuus alla olevan tau
lukon mukaisesti. 

Joukko 
1 

Johtoelimet 
1 

Iskuvoima 
1 

Tuli tuki 1 Huoltoelimet 

Jvprik 1 esik 3 kivpatl tukipa tai, huoltopatl, 
esikkompp jos.sa jossa tarvit-
(jossa mm - pstkompp tavat kulj-, 
ppkuljetus- - 2 rskrh- korj-, lääk-
osasto) kompp ja huolto-

- rytkikompp1 elimet 
- itkompp / 
- pi-Onkompp, 

Kivpatl / esik 3 kivkompp / !ukikompp, / huoltokompp 
1 esikkompp Jossa 
(jossa mm - 3 kvkrh-
pion- ja jou~k 

1 viestijouk-

1 

_ sinkojoukk 
kueet) - pion-osasto 

Kivkompp esik 13 kivjoukk krkivjoukk / huoltojoukk (kntojoukk) - 3 ryhmää, 

1 

joilla 
sinko-
aseistus 

Kivjoukk esik 3 kivryhm konetuliase-
1 

-(kntoryhmä) ryhmä 
(2 kvkk) 
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Jalkaväkiprikaatin henkilöstön pääosa liikkuu jalan, yksikköjen tais
teluajoneuvoina käytetään pyörätraktoreita, tuki- ja huoltoyksiköt ovat 
moottoroituja. Prikaatin esikuntakomppaniaan kuuluu polkupyörän
kuljetusosasto. Tätä käyttäen saadaan prikaatin taisteluosat polkupyö
rille. Maasto-olosuhteiden vaatiessa alistetaan prikaatille hevosvetoisia 
kuormastoyksiköitä. 

Panssariprikaatin kokoonpano on periaatteeltaan samanlainen kuin 
jalkaväkiprikaatinkin. Kolme panssaripataljoonaa, joissa mm on pans
sarivaunukomppania, edustavat sen iskuvoimaa. Panssarivaunukalus
tona ovat raskaat Centurion-panssarivaunut. Panssariprikaatiin kuuluu 
myös kenttätykistöpatteristo - jalkaväkiprikaatilla ei ole omaa tykis
töä - jonka kalusto lähiaikoina muutetaan moottorilavettiseksi. 

Panssariprikaatin kokoonpano 

Nimensä mukaisesti paikallispuolustusjoukot yleensä toimivat puo
iustusaluellaan sen komentajan johdossa. Ne jakautuvat polkupyörä
pataljooniin, torjuntakomppanioihin ja konetulikomppanioihin. Polku
pyöräpataljoonan organisaatio on pääpiirteittäin samanlainen kuin 
kenttäarmeijan kivääripataljoonan. Se on paikallispuolustusjoukkojen 
"valiojoukko", jota tarvittaessa voidaan käyttää Iiikuntasotatoimiin. 

B. MERIVO!MAT 

Ruotsin merivoimien tehtävänä on vihollisen maihinnousuhyökkäyk
sien torjuminen yhteistoiminnassa maa- ja ilmavoimien kanssa, kauppa
merenkulun suojaaminen sekä puolueettomuusvartiointi. Merivoimiin 
kuuluu laivasto ja ranniikkotykistö. 
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1. Laivasto 

Laivasto jakautuu rannikkolaivastoon, joka muodostaa Ruotsin 
merellisen iskuvoiman sekä paikallisvoimiin, jotka ovat alueellisten 
merijohtojen alaisia. Nykyisin laivasto käsittää 

- 2 risteilijää 
- 12 hävittäjää 

- 37 moottoritorpedovenettä 
- 27 sukellusvenettä 
- 11 fregattia 
- 50 raivaajaa 
- 4 huoltoalusta. 

Hävittäjä östergötland, nopeus 35 s/t, aseistuksena mm 4 tykkiä, 7 
ittykkiä, 6 torpedoputkea, miinoja ja sulrellusvenepommeja 

Laivaston rakennusohjelmassa keskitytään merisodankäynitiin 
ahtailla merialueilla soveltuviin alustyyppeihin. 1960-luvun suunnitel
miin sisältyy 12 moottoritorpedoveneen, 20 moottoritykkiveneen, 10 
sukellusveneen, 2 sukellusvenehävittäjän ja 9 raivaajan rakentaminen. 
Aivan uutena alustyyppinä ovat moottoritykkiveneet, nopeus noin 25 
solmua, aseistuksena 75 mm:n konetykki ja 40 mm:n ilmatorjunta
tykki. 

Laivaston asevelvolliset 
saavat yhteisen alokaskoulu
tuk:sen ja koulutushaaransa 
edellyttämän peruskoulutuk
sen Tukholman lähellä sijait
sevissa laivaston kouluissa. 
Erikoiskoulutus annetaan 
rannikkolaivaston eri aluksil
la. Sen harjoitukset suorite
taan vuorotellen eri merijoh
tojen alueilla yhteistominta
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varmuuden ja paikallistunte- Rakenteilla oleva uusi moottoritykki-
muksen lisäämiseksi. vene 

Rauhan aikana laivasto tukeutuu Tukholman saariston, Lysekilin, 
Karlskronan ja Härnösandin alueille. Sotaa varten on mm mainituille 
rannikon osille rakennettu rantakallioihin porattuja, sotalaivoille täy
den suojan antavia kalliotukikohtia. 

2. Rannikkotykistö 
Rannikkoalueilla voi vihollinen yhtäaikaisesti toimia maalla, ilmassa 

ja merellä - viimeksimainitussa vielä pinnalla ja pinnan alla. Ranni-

Torpeedovene poistumassa kalliosuojasta 
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Rannikkotykistön ohjusta kokeillaan 

kon puolustaminen edellyttää näin ollen monipuolisuutta, joka käy ilmi 
tarkasteltaessa Ruotsin rannikkotykistön organisaatiota. 

Rauhan ajan koulutuskokoonpanon muodostaa viisi rannikkotykis
törykmenttiä, jotka samalla ovat alueellisen rannikkopuolustuksen 
runkoina. Rykmentteihin kuuluu kiinteätä Ja liikkuvaa rannikkotyki& 
töä, ohjusyksiköitä, ilmatorjuntayksiköitä, rannikkojääkäriyksiköitä, 
miina-aluksia, partioveneitä, maihinnousualuksia ja tykistöaluksia. 

Kiinteät rannikkolinnak!keet sijaitsevat rannikon uhanalaisimmilla 
alueilla mm Merenkurkun, Ahvenanmeren, Gotlandin, Blekingen ran
nikon ja Juutinrauman alueilla. Linnakkeet on upotettu kallioon siten, 
että ainoastaan tykkien panssarikuvut, ilmatorjunta-aseet ja tutkien 
antennit ovat näkyvissä. 

Liikkuvan rannikkotykistön kalustona on 150 mm:n ja 210 mm:n 
tykkejä koottuna tykistöpataljooniksi, joita tarvittaessa voidaan käyt
tää myös maarintaman taisteluissa armeijakuntaan kuuluvana tykis
tönä. Rannikkotykistön ohjuksia ovat ransakalaiset SS 11 - sama kuin 
maavoimien panssarintorjuntaohjus - sekä radio-ohjattu pitkänmat
kanohjus (ampumaetäisyys n 500 km) CT 20. Viimeksimainittu on 
toistaiseksi vain kokeilukäytössä. 
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Esimerkki kiinteän rannikkotykistöpatterin puolustuksen järjestelyistä 
1. Komentopaikka, taistelunjohtokeskus, majoitus, va~astot jne, ~- .i.Jma. 
torjunta-aseita, 4. mittausasema, 5. mittausasema Ja valonheitm, 6. 

tulenjohtopartio, 7. valaisurakettiasema 

Rannikkojääkärit koulute
taan - muiden jääkärijouk
kojen tapaan - taistelu- ja 
tiedustelutehtäviin saaristoon 
ja rannikolle tunkeutuneen 
vihollisen keskuudessa. Ran· 
nikkojääkärit ,toimivat pie· 
nehköinä, noin joukkueen 
vahvuisina osastoina, joiden 
kuljetukset suoritetaan joko 
veneillä tai helikoptereilla. 

Sodan aikana rannikkoty
kistöön kuuluu nk sulkupa
talj oonia ( spärrbataljon), 
rannikkotykistöprikaateja ja 
erikoisyksikköjä kuten mm 
ranni.kkojääkärikomppanioita 
sekä miinanraivaus- ja tie
dusteluyksiköl:tä. Rannikko
tykistöprikaatien ja sulku-

Liikkuva 210 mm tykki - kunnioitusta 
herättävä ase! 
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pataljoonien tulee kyetä itsenäisesti puolustamaan laajahkoa rannikko
aluetta. Tätä varten niissä on rannikkotykistöjoukkojen lisäksi maa
voimien - useimmiten paikallispuolustusjoukkojen - pataljoonia tai 
komppanioita. 

C. ILMAVOIMAT 

Ruotsin ilmavoimien tehtävänä on taistelu vihollisen ilmavoimia 
vastaan, tärkeimpien kaupunkien ja teollisuusalueiden suojaaminen 
sekä maa- ja merivoimien tukeminen lentotiedustelulla, hyökkäyksel
lisellä lentotuella ja ilmakuljetuksin. Ilmavoimien kokoonpano on 
periaa:tteessa sama rauhan ja sodan aikana. Tämä johtuu mm valmius
vaatimuksista ja siitä, että valtaosa lentävästä henkilökunnasta on 
vakinaisessa palveluksessa. Ilmavoimien asevelvolliset palvelevat 
lähinnä maaorganisaation yksiköissä. 

Ilma.voimein eskaaderi vastaa maavoimien yhtymää. Eskaaderit 
jakautuvat lentokaluston perusteella yhteen rynnäkkö-, kahteen hävit
täjä ja yhteen tiedustelueskaaderiin. Taistelunjohto-, ilmavalvonta- ja 
tukikohtayksikköjen lisäksi eskaadereihin kuuluu 17 laivuetta: suh
teessa 4 rynnäkkö-, 11 hävittäjä- ja 2 tiedu~telulaivuetta. 

Draken - ''Lohikäärme" 

~· ... ~ 

Lansen varustettuna ruotsalai
silla kokeiluohjuksilla 
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Lansenin aseistusta esitellään, 
tykkejä, pommeja, raketteja ja 
ohjuksia voidaan käyttää eri 
yhdistelminä tarpeen mukaan 

Lentokalusto on ensiluokkaista ja pääasiallisesti kotimaista valmis
tetta. Rynnäkkökoneena on A 32 Lansen, jonka nopeus on 0,95 machia 
ja aseistuksena mm tykkejä, ohjuksia ja raketteja. Hävittäjälai~eide~ 
lentokalustona ovat englantilaiset J 33 Venom ja J 34 Hunter seka koti
maiset J 29 Tunnan, J 32 Lansen ja J 35 Draken. Tiedustelukoneina 
käytetään hävittäjiä Turman ja Lansen, jotka tiedustelutehtäviänsä 
varten ovat varustetut monipuolisella erikoiskalustolla. 

Ruotsin ohjusaseen kehittäminen on keskitetty ilmavoimien joh
toon, joskin se tapahtuu kaikkia puolustushaaroja varten. Hävittä~ä
ja rynnäkkökoneiden aseistuksena käytetään amerikkalaisia Sidewm
der- ja Falcon- sekä kotimaisia rb 304-ohjuksia. 

Tietojen hankkijana ja hälytyksen antajana ilmavalvonta näyttelee 
olennaista osaa Ruotsin totaalisessa puolustuksessa. Se jakautuu 
tutka- ja optiseen ilmavalvontaan, jotka ovat alueellisten ilmapuolus
tuskeskusten johdossa. Ilmapuolustuskeskuksiin sisältyy ilmavalvonta
elinten lisäksi ilmavoimien ja ilmatorjuntatykistön taistelujohtoeli
miä. Huomattava osa ilmavalvonnan vaatimasta henkilöstöstä on naisia 
ja vapaaehtoisia, jotka koulutetaan tehtäviinsä jo rauhan aikana. 

D. YHTEENVETO 

Ruotsin puolustusvoimat edustavat nykyisin sekä laadullisesti että 
lukumääräisesti varsin huomattavaa voimatekijää Pohjois-Euroopa:15a. 
Maavoimien lukumäärä on suurempi kuin muiden puolustushaaroJen. 
Sen kehititämiseen on jatkuvasti kiinnitetty vakavaa huomiota. Ruot
silla on Neuvostoliiton jä:lkeen vahvin laivasto Itämerellä ja 
sen lentoaseen lasketaan olevan !kolmanneksi voimakkaimman Euroo
passa. Sotilaallisen puolustuksen nk operatiivise~~- p~ämä_~_ränä on, 
että puolustusvoimat - ratkaiseville alueille kesk1ttam1sen Jalkeen -
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pysty~ät kohtaamaan, torjumaan ja lyömään kaksi samanaikaisesti 
Ruotsia vastaa~ ko~distuvaa suurisuuntaista offensiivia, joista toinen 
tapahtuu maa- Ja tomen merirajojen yli sekä niihin liittyvät maahan
laskut ja paikalliset hyökkäykset. 

. Kuninkaalle jättämässään muistiossa (öB 62 - riktlinjer för 
k_r:i~smaktens fortsa:tta utveckling) ylipäällikkö on seikkaperäisesti 
kas1tell~: Ru~t~in puolustukseen vaikuttavia tekijöitä ja esittänyt ne 
suuntavuvat, Joiden mukaan puolustusvoimia olisi edelleen kehitettävä 
asetet~n o~eratiivisen päämäärän saavuttamiseksi. Mikäli ylipäällikön 
tekemat esitykset hyväksytään merkitsee se mm 

- puolustusmenojen kohottamista aikaisemmin edellä esitetyllä 
tavalla 

- maavoimien jalkaväki- sekä panssariprikaatien lukumäärän lisää
mistä, erillisten panssarivaunukomppanioiden muodostamista 
yht~ä-(fördelning) ja armeijakuntaportaaseen, panssarintorjun
ta-aseistuksen lisäämistä sekä yleisesti kaikkien aselajien sekä 
paikallispuolustusjoukkojen aseistuksen ja välineistön jatkuvaa 
modernisoimista 

- merivoimien alushankintojen lisäämistä, merivalvonnan tehosta
mista sekä rannikkotykistön ohjusyksiköiden l'lllkumäärän kohot
tamista 

- ihnavo~en lentokonehankinnoissa keskittymistä uuden yhtenäis
kon~t~m - soveltuu sekä rynnäkkö-, hävittäjä- ja tiedustelu
tehtavun - hankkimiseen, kuljetuskoneiden lukumäärän lisää
mistä ja uusien lentotukikohtien rakentamista. 

Verrattaessa ylipäällikön esitystä voimassa oleviin suunnitelmiin 
tietäisi sen hyväksyminen hankintojen lisäystä eri puolustushaaroille 
alla olevoo piirroksen mukaisesti. 

Maavoimat 

Merivoimat 
l.2,3 % 

Ilmavoimat 

. Kysym!s omien ydinaseiden hankkimisesta on Ruotsissa jatk1.11Vasti 
aJank~ht~men. Yli~äälli~ö onkin ehdottanut asiassa perinpohjaista 
teknilhsta, taloudell~sta Ja organisatoorista tutkimusta, jotta saataisi 
perusteet sen lopulhsell~ rat~aisemiselle. Mikäli Ruotsi päättää ryhtyä 
valmistamaan omia ydmase1ta, voidaan niiden tuotanto aloittaa n 
vuonna 1970. 
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111 VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUSTYö 

Sodankäynnin totaalisuus edellyttää mm kiinteää yhteistoimintaa 
totaalisen puolustuksen eri alojen kesken sekä kansalaisten asiallista 
valistus- ja koulutustyötä. Suureksi osaksi Ruotsin vapaaehtoisten 
maanpuolustusjärjestöjen ansiota on, että laajat kansalaispiirit 
nykyään alkavat ymmärtää oikealla tavalla maanpuolustuksen tarpeel
lisuuden ja merkityksen. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen perinteet perustuvat - kuten 
yleisen asevelvollisuudenkin - ikivanhaan vapaan kansalaisen oikeu
teen puolustaa kotiseutuaan. Järjestötoiminnan luonteen vapaaehtoi
nen maanpuolustus sai 1800-luvun puolivälissä. Tällöin perustettiin 
ensimmäiset puolisotilaalliset ampumayhdistykset, joiden koulutusoh
jelmaan sisältyi ammunta ja sotilaalliset harjoitukset. 

Ruotsin nykyiset vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt jakautu
vat 

- sotilaallisesti organisoituihin kodinturvajoukkoihin ja meritor-
juntakuntiin, 

- koulutusjärjestöihin ja 
- valistusjärjestöihin. 

Kod.inturvajoukkojen tehtävänä on oman kotiseudun välitön puo
lustaminen, liikekannallepanon turvaaminen suojaamalla materiaali
varastoja, liikenne- ja viestiyhteyksiä sekä tarvittaessa osallistuminen 
maavoimien sotatoimiin. Periaatteena on, että kunta muodostaa oman 
kodinturva-alueensa. Saman läänin kodinturva-alueet yhdistetään 
kodinturvapiiriksi, jonka koulutuksesta vastaa puolustusalueen komen
taja. Henkilökohtaisten käsiaseiden lisäksi 'kuuluu aseistukseen kone
kivääreitä, panssarinlähitorjunta-aseita ja keveitä kranaatinheittimiä. 
Henkilökohtaiset aseensa ja varustuksensa kukin säilyttää kotonaan. 

Meritorjuntakunnat vastaavat mantereen kodinturvajoukkoja. Ne 
toimivat merivoimien alaisina rannikolla, saaristossa ja merellä. Meri
torjuntakuntien tehtäviä ovat mm meriliikenteen valvonta, rannikon 
valvonta ja vartiointi, miinanraivaus, osallistuminen taistelunjohto
palveluun jne. Venekalustona niillä on aseistettuja partioveneitä ja 
yksityisten omistamia moottoriveneitä. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen eri koulutusjärjestöissä tapah
tuva koulutus perustuu sotilasviranomaisten hyväksymiin ohjelmiin ja 
määräyksiin. Valtion taloudellisen tuen lisäksi järjestöt saavat käyttää 
puolustusvomain kouluttajia, aseita, varusteita, rakenhuksia ja har
joitusalueita. 

Nimekkäin ja puolustusvoimia lähinnä oleva ikoulutusjärjestö on 
Frivilliga Befälsutbildningsrörelse (FBU = Vapaaehtoinen päällystön 
koulutusjärjestö). Sen päämääränä on asevelvollisen päällytön joh-

6 - Jalkaväen vuosikirja 
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FBU-järjestön (entinen Landstorm) 
kursseihin osallistuneiden lukumäärä 

ajalla 1912~1961 

tamistaidon säilyttäminen ja kehittäminen nykyajan sodankäynnin vaa
timusten mukaisesti. FBU-järjestöön kuulu yli 40.000 maavoimien, ran
nikkotykistön ja ilmavoimien asevelvollista jäsentä. Lisäksi järjestön 
toimintaan osallistuu n 25.000 muihin maanpuolustusjärjestöihin kuu
luvaa henkilöä. 

FBU järjestää vuosittain noin 10.000:lle jltsenelleen sotilasviran
omaisten johtami,a kursseja, kuten esimerkiksi kertauskursseja, jatko
koulutuskursseja pätevyyden saavuttamiseksi seuraavaan arvoastee
seen ylentämistä varten, eriikoiskoulutusta täydentäviä kursseja sekä 
ampuma- ja liikuntakasvatuskursseja. 

Valtion FBU:lle antama vuosittainen raha-avustus on noin kolme 
miljoonaa kruunua. 

Muista koulutusjärjestöistä mainittakoon lottajärjestöt, jotka kou
luttavat lottia maa-, meri- ja ilmavoimien huolto-, toimisto-, viesti- ja 
valvontatehtäviin, kuuluisa Ruotsin Punainen Risti, Ruotsin Siviilipuo
lustusjärjestö (väestönsuojelu) sekä maanpuolustustyötä suorittava 
auto- ja moottoripyöräjärjestöt, 

Valistusjärjestöt ovat ottaneet tehtäväkseen maanpuolustusta kos
kevien tietojen levittämisen ja siihen kohdistuvan mielenkiinnon lisää
misen. Järjestöjen yhteisenä toimintapohjana on vakaumus puolustus
tahdon ratkaisevasta merkityksestä maanpuolustuksessa. Ne julkaise
vat säännöllisesti ilmestyviä aikakauslehtiä sekä sotilaallisia- ja sotilas
poliittisia kysymyksiä käsitteleviä kirjoja. Lisäksi ne veloituksetta 
antavat päivälehtien käyttöön alan ajankohtaisia kysymyksiä käsittele
viä kirjoituksia. 

"Siilipuolustus-ajatus" on ominainen puolueettoman valtion puolus
tusdoktriinille 

Järjestöt tukevat vuosittain vapaaehtoista koulutusty?tä ~uomat
tavilla rahasummilla, mm Allmänna Försvarsföreningen JakOl v 1960 
tähän tarltoitukseen n 40 000 kruunua. 

YHDISTELMÄ 

Ruotsin puolustusvoimat ja totaalisen puolustuksen muilla al?illa 
suoritetut valmistelutoimenpiteet ovat vahvana tukena maan ha1l1tuk
sen ajamalle puolueettomuuspolitiikalle. Sotilaallisesti ~en puolust~s
voirnat ovat varteenotettava voimatekijä suurvaltojen Jatkuvan kun
nostuksen kohteena olevalla Itämeren alueella. 

Ilma- ja merivoimien rauhanajan kokoonpano mahdollistaa nopean 
siirtymisen sodanajan kokoonpanoon. Osia ko voimista on jatku~~sti 
toimintavalmiina. Sodanajan maavoimien pääosa muodostetaan luke-
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kannallepanossa. Ruotsalaiset pitävät nykyistä liikekannallepanoval
miuttaan ja -nopeuttaan tyydyttävänä. Tämän katsotaan johtuvan 
mm alueellisesta rekrytoinnista, lukuisista sotavarastoista ja perusta
mispaikoista - jotka on pyritty sijoittamaan siten, että palvelukseen 
kutsuttu voi saapua Joko jalan tai pyöräHä - sekä hajautetusta johto
organisaatiosta. Jo kymmenen vuoden ajan ov.at kel"tausharjoituk
siin kutsutut saaneet koulutuksensa sijoituksensa mukaisessa sodan 
ajan joukko-osastossa. Tätä pidetään sotavoimilta liikekannallepanon 
jälkeen vaadittavan käyttökelpoisuuden eräänä perusedellytyksenä. 

Ruotsin monipuolinen metalliteollisuus ja aseteollisuuden saavutuk
set ovat yleisesti tunnettuja. Lisäksi luovat kol"kea:tasoiset laivanra
kennus-, lentokone- j,a autoteollisuus hyvät edellytykset sotateollisuu
den kapasiteetin nopealle kohottamiselle. Huomattava osa puolustus
voimain hankinnoista tilataan kotimaasta, joten osa myönnetyistä 
varoista koituu kaksinkertaisena oman maan hyväksi. 

Kansakunnan puolustuskykyä totaalisessa sodassa lisää olennaisesti 
rauhan aikana siviiliväestön ja nuorison keskuudessa suoritettu maan
puolustustyö. Ruotsin valtiovalta sekä maanpuolustusjärjestöt ovat 
useamman vuoden aikana tehneet <tällä alalla suunnitelmallista ja 
tehokasta työtä. Työn tulokset nälkyvät mm siten, että valtaosa Ruot
sin väestöstä tukee hallituksensa ajamaa puolustuspolitiikkaa. Sen 
johtavana periaatteena on vanhan roomalaisen sananlaskun ajatus: 

"JOS HALUAT RAUHAA, NIIN VARAUDU SOTAA VARTEN". 
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KIITOS 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN hallitus lausuu kiiltokset säätiön toimintaa 
tukeneille yhdistyksille, liikelaitoksille ja yksityisille henkilöille. Sää
tiön toimintaa ovat tukeneet v 1962 seuraavat fäkelaitokset 

Oy Ford Ab 
Kansallis-Osake-Pankki 
Kesko Oy 
Keskusosuusliike Hankkija 
Oy Machinery Ab 
Outokumpu Oy 
Pohjoismaiden Yhdyspankki 
SOK 
Oy Suomen Sokeri Ab 
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Oy Veho Ab 
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Majuri I Tiainen: 

PIIRTEITÄ SUOMALAISEN JALKAVÄEN 
KEHITYKSESTÄ 

II OSA 

RUOTSIN V ALLA N LOPPUKAUSI vv 1648--1809 

SUOMALAINEN JALKAVÄKI vv 1648-1721 

Johdanto 
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Jalkaväkitaktiikan kehityksessä merkitsi 30-vuotinen sota selvää 
käännekohtaa. Sodan aikana eri osapuolet saivat vaikutteita toisiltaan 
ja loppuvaiheessa niiden taktiikassa oli monia yhtäläisiä piirteitä. 
Kuitenkin sodan jälkeen Ruotsi-Suomessa ja toisaalta Keski- ja Länsi
Euroopassa alettiin hahmotella jalkaväkitaktiikkaa eri suuntiin. Ruotsi
Suomessa kehitettiin edelleen Kustaa II Adolfin alulle panemaa tuleen 
ja käsikähmään perustunutta taktiikkaa, mutta muualla annettiin vähi
tellen yhä suurempi merkitys tulitoiminnalle, jolla Breitenfeldin tais
telussa v 1631 oli ollut edullista olosuhteista johtuen poikkeuksellisen 
ratkaiseva merkitys. 

Keski- ja Länsi-Euroopassa jalkaväki ryhmitettiin 1600-luvun loppu
puolella pataljoonittain 5-6 rivisiksi osastoiksi, joissa peitsimiehet 
olivat ensimmäisessä tai parissa ensimmäisessä rivissä ja musketöörit 
seuraavissa. Tykistöä sijoitettiin pataljoonien väliin tulen vahvistami
seksi ja ratsuväki ryhmitettiin jalkiaväen kummallekin siivelle. 

Jalkaväen pääaseeksi tuli 1600-luvun loppupuolella piilukkomusketti, 
joka alettiin varustaa pistimellä. Koska tulitoiminnalle alettiin antaa 
pääpaino jalkaväen taistelutoiminnassa ja kun pistin kehittyi vähitellen 
käyttökelpoiseksi aseeksi, väheni peitsimiesten merkitys ja heidän luku
määränsä supistui varsin vähiin. Kuta enemmän tulitaistelu astui etu
tilalle, sitä ohuemmiksi ja leveämmiksi jalkaväen taistelumuodot kehit
tyivät. Etulinjaan haluttiin saada tulittamaan niin monta ampujaa 
kuin se käytännössä rintaman lujuutta liiaksi vaarantamatta oli mah
dollista. Koska erinäiset aseteknilliset parannukset ja vakinaisten 
armeijojen suomat harjoittelumahdollisuudet kohottivat tulinopeuden 
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2:een, jopa Preussin armeijassa 1700-luvulla 6:een laukaukseen minuu
tissa, voitiin luopua nk kontramarssista ja järjestää jatkuva tulitta
minen siten, että etulinjassa vierekkäin olevat joukkueet ampuivat vuo
rollaan yhteislaukauksen. Joukkojen jaoittelun joukkueisiin, komppa
nioihin ja pataljooniin merkitsikin nyt enemmän tuli- ja lii.keteknillistä 
kuin taktillista organisaatiota. Vuosisatojen vaihteessa linja oli ohen
tunut 3-riviseksi ja oheni vi(;llä myöhemmin Preussin armeijassa 2-
riviseksi. 

Koska tällainen ohut linja ei olisi kestänyt voimakasta keskitettyä 
rynnäkköä, voitiin ryhmittää useampia linjoja peräkkäin, jolloin taem
mat suorittivat tarpeen vaatiessa etummaisen linjan täydennyksen ja 
suojasivat sen sivustoja sekä selustaa. Puolustuksessa vahvistettiin 
rintamaa joko luonnon- tai tekoestein, jotka samalla hidastivat viholli
sen liikettä ja antoivat aikaa tulittamiseen. Tämä ns lineaari- eli linja
taktiikka ei kuitenkaan ollut yksinomaan puolustuksellinen. Samoja 
leveitä muotoja käytettiin myös hyökkäyksissä, joissa kuitenkin vihol
lisen vastarinta pyrittiin murtamaan tulella. Pistimeen turvauduttiin 
vain puolustuksellisessa tarkoituksessa. Selviönä voidaan pitää, että 
Uneaaritaktiikka oli yksipuolista ja rajoitettua taistelutoimintaa, jolla 
vain taitavat johtajat ja hyvin koulutetut joukot voivat saavuttaa sel
viä taisteluratkaisuja. 

Jalkaväen aseistus Ruotsi-Suomeisa vv 1648-1721 

Jalkaväen organisaatiolle ja taktiikalle loi olennaisen perustan 
tuliaseen teknillinen taso. Kustaa II Adolf oli kehityttänyt jo kenttä
olosuhteissa käyttökelpoisen lunttumusketin. Kehitystyö kohdistui 
tämän jälkeen lähinnä aseen lukkolaitteen parantamiseen, jotta tuli
nopeus olisi saatu kohoamaan. Yleisimmäksi perusmalliksi alkoivat 
hahmottua piilukkomusketin eri mutinnelmat, joita jo 1640-luvulla oli 
ranskalaisissa jalkaväkirykmenteissä joka komppaniassa tavallisten 
lunttumuskettien ohella. 

Aluksi sotilashenkilöt tunsivat suurta ja usein oikeutettuakin epä
luottamusta piilukkoa kohtaan, koska sytytyskysymys ei tullut kos
kaan luotettavaksi tällä lukkotyypillä. Sen tähden käytettiin 1660- ja 
70-luvuilla mm Ranskassa, Itävallassa ja Tanskassa yhdistettyä lunttu
ja piilukkojärjestelmää, joka tosin oli luotettavampi mutta kalliimpi 
ja liian monimutkainen kenttäolosuhteisiin. 

Ruotsi-Suomessa siirryttiin myös vähitellen uuteen asetyyppiin. 
Ruotsissa valmistettiin piilukkoja ainakin 1650-luvulla, ehkä aikaisem
minkin. Vuonna 1688 vahvistettiin viimeinen lunttumuskettimalli 
Ruotsissa, ja Kaarle XI määräsi 11. 11. 1695 lopetettavaksi niiden val-
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mistuksen. Kaarle XII käski v 1704 varustaa 
kaikki varastoissa olevat lunttumusketit piilu
kolla. Kuitenkin talonpoikaisnostoväki oli aseis
tettu lunttumusketeilla aina vuoteen l 72l 
saakka. Ensimmäinen virallinen musketööreille 
tarkoitettu piilukkomuskettimalli vahvistettiL"l 
Ruotsissa v 1690, jolloin aseen lukkomallikd 
tuli ns ranskalainen puolijännitepiilukko. Näi
den vv 1690-1716 vahvistettujen kuuden pii
lukkomuskettimallien ominaisuuksista mainH
takoon, että aseiden kaliiperi oli 20 mm, pamo 
4,4-4,72 kg ja kokonaispituus 147-149,5 cm. 
Aseissa oli tähtäin ja pistopistin. Musketin pal
lomainen luoti painoi 39,9 gr ja hauliluoti 7 gr; 
asehan ladattiin yleensä lähitaistelua varten 
yhdelä 20 mm:n palloluodilla ja neljällä hauli
luodilla. Ruutipanos painoi 19,9 gr, lähtönopeus 
oli 400-450 m/sek ja luodin iskuvoima oli kuo
lettava vielä 100 m:n etäisyydeltä. 

Laukausta varten tarvittava ruutierä oli sul
jettu paperipatruunan, mutta luodit olivat ir
rallaan. Tulitoiminnan alkaessa musketööri otti 
suuhunsa joitakin luoteja ja hauleja sekä asetti 
etulatinkeja hatun ja sen nauhan väliin latauk
sen nopeuttamiseksi. Ladattaessa musketööri 
puri varovasti paperipatruunan pään rikki ja 
asetti sankkipannuun ruutia, sulki sankkipan
nun kannen ja nostettuaan aseen pystyyn va
lutti ruudin loppuosa.n piippuun, työnsi lataus
puikolla tyhjän papepripatruunan sen päälle ja 
pudotti suustaan palloluodin ynnä haulit asee
seen ja jälleen latauspuikkoa käyttäen työnsi 
etulatingin luotien päälle, jotta ne pysyisivät 
paikoillaan. Vuoden 1701 harjoitusohjesäännön 
mukaan tarvittiin 22 käsiotetta piilukkomuske
tin käsittelyyn. Tulinopeus oli yhä varsin vaati
maton. 30-vuotisen sodan aikana tottunut mus
ketööri yleensä pääsi 24 laukaukseen tunnissa, 
mutta ruotsalais-suomalaiset saavuttivat jo täl
löin jopa 60 laukauksen tulinopeuden samassa 

Piilukkomusketti 1700-luvulla 
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Piilukko. Kuvassa vasemmaupuolinen lukko puolivireessä. Sankki
pannun kansi pidettiin lataamisen jälkeen kiinni ja hana puolivireessä. 
Laukaistaessa täysivireseen vedetty hana iski sankkipannun kannen 
etuseinään, jolloin kansi sinkoutui auki ja kannen sekä hanan piin 
synnyttämät kipinät sinkoutuivat sankkireikään sytyttäen siellä olleen 

ruudin. 

ajassa. Piilukkomusketilla tulinopeus oli sama kuin lunttumusketiHa eli 
laukaus minuutissa, mutta erittäin hyvin harjoitettu ampuja voi saavut
taa jopa kaksinkertaisen tulinopeuden. Asella oli varsin voimakas rekyyli 
eli takapotku, joten miehet pelkäsivät usein enemmän oman aseensa 
sysäystä kuin vihollisen tulta. Sileäpiippuisen kiväärin tarkkuus ei 
ollut kehuttava, kun otetaan huomioon, että sankkipannuun pantavan 
ruutierän vuoksi varsinaisen ruutipanoksen määrä vaihteli joka lau
kauksella. Vuonna 1718 ammuttiin 82,5 m:n etäisyydeltä 800 laukausta 
tauluun, jonka halkaisija oli 118,8 cm. Osumia saatiin 522 ja tulosta 
pidettiin hyvänä. 

1600-luvun loppupuolella ruotsalais-suomalaiset musketöörit saivat 
vuodessa harjoittelua varten 8 täyttä laukaussarjaa ja 16 ruutipanosta 
ilman luoteja. Sodan aikana jaettiin miehille taistelua varten 25-36 
laukaussarjaa ja 3 piitä. Pii kesti yleensä 50 lukin lyöntiä ja keski
määrin yksi laukaus seitsemästä jäi syttymättä. 

Pistin oli uusi ja varsin tärkeä keksintö, koska sen tultua käyttö
kelpoiseksi taisteluvälineeksi voitiin vähitellen luopua keihäsmiehistä 
ja aseistaa jokainen jalkaväkimies tuliaseella, joka soveltui myös 
pisto- ja lyömäaseeksi. Pistin oli alkuaan 1500-luvun loppupuolella 
tavallinen metsästystikari, jota käytettiin tuliaseen piipun sisään kah
vastaan pistettynä karhujen ja villisikojen metsästyksessä. Hollanti
laiset ja ranskalaiset kokeilivat jossakin määrin pistimiä sotilaskäy
tössä jo 1640-luvulla. Koska piipun sisään sijoitettu pistin ehkäisi tuli
toiminnan, varustettiin sen ka:hva 1670-luvulla parilla renkaalla, jolloin 
ammunta oli mahdollista pistimen ollessa kiinnitettynä. Ruotsissa suo
ritettiin ainakin v 1674 laajoja kokeiluja pistimen soveltuvuudesta, ja 
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tämän perusteella uusi ase tuli vähitellen käyttöön. Ruotsalaiset kehit
tivät edelleen pistimen kiinnitystä varustaen sen hoikilla ja siipiruu
villa, joten Suuren Pohjan sodan alkaessa osalla ruotsalais-suomalai
sista joukoista oli varsin käyttökelpoinen lähitaisteluun sopiva ase. 

Uusimpien asetyyppien käytäntöönotto on aina ollut kustannussyistä 
ja entisten aseiden runsaan varastoinnin vuoksi hidasta. Niinpä vuo
den 1695 lopulla oli Tukholman varuskamarissa 11 799 uutta ja 369 kor
jattua ruotsalaista lunttumuskettia, 217 uutta espanjalaista ynnä 2 722 
uutta ranskalaista piilukkomuskettia. Sodan puhjettua v 1700 varus
tettiin monet rykmentit uusilla piilukkomusketeilla, joista osa oli 
varustettu pistimin. Vuoden 1705 alussa useimmilla kenttärykmenteillä 
oli tällaiset aseet, mutta varuskuntapalvelukseen ja kotimaahan sijoi
tetuilla joukoilla oli vielä kauan käytössään lunttumusketit - talon
poikaisnostokkailla aina vuoteen 1721 saakka. 

KAARLELAINEN TAKTIIKKA 

Kaarle X Kustaan aika 

Ruotsi-Suomen armeijassa jatkettiin johdonmukaisesti sitä taktil
lista kehittämistyötä, jonka Kustaa II Adolf oli aikanaan pannut 
alulle. 30-vuotisesta sodasta saadut kokemukset muodostivat vankan 
perustan tulevalle taktiikalle ja organisaatiolle. Eräänä lähtökohtana 
oli toteamus, että yleensä ruotsalais-suomalaiset joukot olivat taistelu
kentällä lukumääräisesti alivoimaisia vastustajiinsa verrattuna. Tämän 
vuoksi oli tärkeää kehittää taktilliset menetelmät sellaisiksi, että olisi 
saatu aikaan mahdollisimman nopea taisteluratkaisu ennen kuin vihol
lisen lukumääräinen ylivoima olisi päässyt vaikuttamaan lopputulok
seen. Tämän pyrkimyksen eräänä edellytyksenä oli sellainen hyökkäys
kykyinen jalkaväki, joka pystyi ketterästi liikkumaan taistelukentällä 
yhteistoiminnassa muiden aselajien kanssa. 

Jalka'Väen taktiikka muotoutui uudelleen vaihe vaiheelta. Kaarle X 
Kustaa (1654-1660), joka itse oli ollut 30-vuotisen sodan loppuvai
heessa Ruotsi-Suomen joukkojen ylipäällikkönä, pyrki taistelukentällä 
Puolan sodassa vv 1655-1660 yleensä itse hyökäämään sallimatta vihol
lisen temmata aloitetta käsiinsä. Hän käytti Juhana Banerin organi
soimaa jalkaväen taktillista yksikköä, 500-miehistä prikaatia, jonka kes
kustaan ryhmitettiin keihäsmiehet ja siiville musketöörit. Tulitehon 
parantamiseksi käytettiin edelleenkin jalkaväkitykistöä ja erillisiä 
joskus pataljoonankin vahvuisia musketööriosastoja. Ilmeistä on, että 
puolalaisen korkeatasoisen ja hyökkäyksellisen ratsuväen vuoksi ruot-
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salais-suomalaisen jalkaväen oli säilytettävä organisaatiossaan keihäs
miehet, jotka aseistuksensa puolesta pystyivät tehokkaammin käsikäh
mään kuin musketöörit. 

Kaarle Xl:n aika 

Preussia ja Tanskaa vastaan vv 1674-1679 käydyssä sodassa Kaarle 
XI:lla (1660-1697) oli jalkaväen taktillisena yksikkönä pataljoona, 
johon kuului neljä komppaniaa. Tämä yksikön organisaatio oli pää
piirtein sama kuin Kaarle X:n jalkaväkiprikaatin. Kuninkaan antamien 
ohjeiden mukaan % jalkaväestä oli varustettava musketein, Ya keihäin 
ja jokainen mies miekalla (kalvalla). Varsinaisen ns kaarlelaisen taktii
kan luojana onkin pidettävä juuri Kaarle XI:ta. Tämän taktiikan poh
jalla kenraali Rutger von Aschenberg kehitti ratsuväen ja sotamar
salkka Carl Gustaf Rehnsköld jalkaväen taistelutekniikan. Kaarle XI:n 
aikana julkaistiin myös Ruotsi-Suomen ensimmäinen jalkaväen taktil
linen ohjesääntö. 

Taistelua varten pataljoonan komppaniat ryhmitettiin rinnakkain ja 
kukin komppania siten, että se muodosti kuusi riviä kolmen askeleen 
etäisyyksin. Keihäsmiehet olivat keskellä ja musketöörit heidän kum
mallakin puolella. Käsikranaatteja heitteleviä krenatöörejä varattiin 
kaksitoista jokaista komppaniaa kohden. Mitään tuli- tai keihäsmies
rintamia ei enää Kaarle X:n ja XI:n joukoissa muodostettu kuten 
Kustaa II Adolfin taktiikka edellytti, vaan pataljoonan ryhmitys oli 
sama sekä tulitaistelun että käsikähmän aikana. 

Vuonna 1694 pataljoonan taisteluryhmitys määrättiin 4-riviseksi, 
jolloin musketööriruotujen väliin oli jätettävä niin suuret aukot, että 
kaksi jälkimmäistä riviä voi astua ensimmäisten rinnalle. Tämä ns 
kaksinnus oli suoritettava hyökkäyksessä komennon mukaan, kun oli 
päästy 70 askeleen päähän vihollisesta. Kolmas ja neljäs rivi ampuivat 
yhteislaukauksen, vetivät miekkansa ja jäivät etenemään eturivien 
taakse. Noin 30 askeleen päässä vihollisesta ensimmäiset rivit ampui
vat vuorostaan yhteislaukauksen, vetivät esiin miekkansa ja koko patal
joona syöksyi rynnäkköön teräasein. Jalkaväen tulitaisteluvaihe oli 
lyhyt ja taistelussa muodostui ratkaisevammaksi vaiheeksi rynnäkkö 
ja käsikähmä. Ruotsalais-suomalainen jalkaväki ja ratsuväki oli kehi
tetty tarkoituksellisesti ennen kaikkea hyökkäyksillisiksi aselajeiksi. 

Kaarle XII:n aika 

Kaarle XII (1697-1718) peri edeltäjiltään valmiiksi organisoidut 
sotavoimat ja erinomaiseksi kehitetyn taktiikan. Hän ei itse luonut 
varsinaisesti mitään uutta ja mullistavaa taktiikan alalla, mutta päte-
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vän koulutuksen saaneena hän osasi mestarillisesti soveltaa kaarle
laistaktiikkaa käytännössä. Organisaatio säilytettiin ennallaan. Komp
pania oli taisteluteknillinen perusyksikkö, johon kuului 48 keihäsmiestä 
ja 102 musketööriä. Viimeksi mainituista oli 6 a~~~~~.eeria j~ ~-2 ~uske
tilla ynnä käsikranaateilla varustettua krenatoona. Keihäsmiesten 
pääaseena oli 535 cm:n pituinen keihäs ja jokaisella miehellä oli edel
leenkin miekka. Jokaisen oli pystyttävä lähitaisteluun erikoistehtä
västään riippumatta. Mainittakoon, että muiden maiden armeijoissa 
yleensä jo 1700-luvun alussa oli luovuttu peitsimiehistä. Kaarle .. XII :n 
ollessa Turkissa aseistettiin uudelleenmuodostettuja rykmentteja vam 
musketeilla ja pistimillä, mutta kuningas käski 30. 1. 1:16, että Ya -~i:: 
histöstä oli edelleenkin määrättävä keihäsmiehiksi. Näiden lukumaara 
sallittiin 24. 11. 1719 annetuissa ohjeissa kuitenkin vähentää .. 1/4:ks!. 
Tähän aikaan oli .tosin useita rykmenttejä, joiiHa ei ollut yhtäan kei
häsmiestä vahvuuksissaan. 

Rykmentti jäi edelleenkin hallinnolliseksi joukko-osastoksi. Se~ 
komppanioista muodostettiin kaksi pataljoonaa, j~ista tois~a komen~i 
tavallisesti rykme;ntin komentaja ja toista rykmentin everstiluutnantt1. 
Pataljoona oli varsinainen taktillinen taisteluyksikkö, jolle voitiin antaa 
itsenäisiä tehtäviä taistelukentällä. Se toimi yhtenäisenä taisteluosas
tona komppanioiden ollessa rinnakkain siten, että ku~in p~rusyksikk? 
ryhmitettiin 4-6 rivin syvyiseksi ja 24 miehen levyiseksi osastok~i, 
jossa keihäsmiehet muodostivat keskustan ja musketöörit kumm~nkm 
siiven. Tällä järjestelyllä saatiin tuli- ja teräasein taistelevat miehet 
kiinteään yhteistoimintaan. 

Taktillisena perusohjeena määrättiin jalkaväelle hyökkäystapauk
sessa että sen oli tulta avaamatta nopeasti edettävä vihollisrintaman 
eteen'. Vasta kun oli varmuus siitä, että jokainen musketööri osuisi 
vastustajaansa, oli pysähdyttävä ja kahden etummaisen rivin o~i 
ammuttava yhteislaukaus, minkä jälkeen oli syöksyttävä keihäin, ~isti
min ja miekoin häikäilemättömään käsikähmään. Tarpeen vaatiessa 
voitiin ampua parikin yhteislaukausta, mutta yleensä tyydyttiin yhteen. 
Ilmeistä on, että yhteislaukauksen teho lähietäisyydeltä oli huom~tt~v~ 
ja vihollisrivistöt järkkyivät juuri rynnäkön alkaessa. Tulesta oh t~l!.a 
tavalla saatu suurin mahdollinen hyöty. Liikkeen aikana miehet eivat 
saaneet pysähtyä lataamaan, vaan eteneminen oli suoritettava vauh
dikkaasti, jolloin viholliselle ei jäänyt aikaa tulittamiseen. 

Ratsuväki oli koulutettu myös täysin hyökkäykselliseksi aselajiksi. 
Tykistöä alettiin käyttää keskitetysti pattereittain, jolloin saatiin muo
dostetuksi tulen painopiste haluttuihin murtokohtiin. 

Taistelua varten muodostettiin jalka- ja ratsuväestä yhtenäisesti 
johdettuja taisteluryhmiä. Ryhmitys ei ollut kaavamainen, vaan sopeu
tettii~ se. ~ussakin taistelussa tilanteen, tehtävän ja maaston mukaan. 
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Yleensä taistelutehtävä pyrittiin suorittamaan hyökkäyksellisesti ja 
siten riistämään aloite viholliselta. Näin meneteltäessä arvioitiin luku
määräisesti heikommallakin joukolla olevan suuremmat mahdollisuu
det avoimen kenttätaistelun voittamiseen. 

* 
Kaarlelaisen taktiikan havainnollistamiseksi otettakoon esimerkiksi 

Narvan ja Napuen taistelut, jotka omalla tavallaan valaisevat samaa 
talflikkaa erilaisten edellytysten vallitessa. 

Narvan taistelussa 20. 11. 1700 Kaarle XII:n armeija käsitti n. 10 500 
miestä, joista jalkaväkeä oli 5 900 ja ratsuväkeä 4 300. Suomalaisia oli 
kaikkiaan 4 400. Taistelua varten joukot jaettiin kahdeksi taisteluryh
mäksi, joihin kuului jalka- ja ratsuväkeä sekä tykistöä. Vasemman
puolisen taisteluryhmän komentajana toimi marsalkka Rehnsköld ja 
oikeanpuolisen kenraali Wellingk. Venäläisten komentaja, alankomaa
lainen Croyn herttua, oli ryhmittänyt 32 000 miestä käsittävän Narvan 
piiritysarmeijan 7 km:n levyiselle kiireesti kaivetulle suojahautalinjalle 
lineaaritaktiikan mukaisesti. Kaarle XII päätti murtaa venäläisten 
puolustuksen kahdessa kohdassa ja vyörryttää s,en jälkeen osiin lyödyt 
vihollisasemat pohjoiseen ja etelään, jolloin Croyn herttualla ei olisi 
enää ollut edellytyksiä joukkojensa yhtenäiseen ja keskitettyyn johta
miseen. Rehnsköld ja Wellingkin jalkaväki ryhmitettiin syviksi hyök
käysrivistöiksi, joissa oli neljä pataljoonaa peräkkäin ja kahdesta kol
meen rinnakkain. Tällaisella muodolla oli iskuvoimaa ja joukot voitiin 
keskittää haluttuun ratkaisukohtaan. Ratsuväki taisteli 2-3 rivisessä 
linjamuodossa jalkaväkikeskustan uloimmilla siivillä ja tykistö oli 
koottu kahdeksi patteriksi, joiden tehtävänä oli murtokohtien pehmit
täminen tulella jalkaväen rynnäkköä varten. Uloimpien siipien ratsu
väki sitoi vihollista alkuvaiheessa. 

Tykistön tulivalmistelun jälkeen jalkaväki aloitti ripeän etenemisen, 
jota äkillisesti puhjennut lumipyry lähestymisvaiheessa suojasi. Suoja
haudan partaalla hyökkääjä ampui yhteislaukauksen ja kahlattuaan 
osin vyötäisiä myöten vedessä jalkaväki syöksyi käsikähmään. Venä
läisillä ei ollut mahdollisuuksia torjua kaarlelaisen jalkaväen keskitet
tyä iskua, joka johti kummassakin rynnäkkökohdassa lyhyessä ajassa 
läpimurtoon. Koska venäläisten vastarinta eteläsiivellä oli heikohkoa, 
Kaarle XII keskitti Wellingkin taisteluryhmän pääosan Rehnsköldin 
ryhmän oikealle puolelle suunnaten päävoimien hyökkäyksen koilliseen 
Kampersaaren suuntaan, jonka sillan etelä- ja länsipuolella jalka- ja 
ratsuväen yhteistoiminnalla v,enäläiset lyötiin lopullisesti. Venäläisten 
vasen siipi antautui Wellingkille Joalassa, minne heidät oli tungettu. 

Narvan taistelussa jalkaväellä oli varsin ratkaiseva osuus. Ruotu
jakoisten jalkaväkirykmenttien koulutustaso, taistelutekniikka ja henki 
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olivat korkealla tasolla, sillä joukkojen kouluttamiseen oli kiinnitetty 
suurta huomiota liikekannaflepanon jälkeen. Aselajien yhteistoiminta 
oli joustavaa ja pätevät alijohtajat pystyivät liikuttelemaan taisteluryh
miä tarkoituksenmukaisesti taistelun eri vaiheissa. Sodan alkuvuosina 
vastustaja oli vielä huomattavasti jäljessä ruotsalais-suomalaisista kou
lutuksellisessa ja taktillisessa suhteessa. 

* 
Neljätoista vuotta myöhemmin, 19. 2. 1714, antoi suomalainen jalka

väki Napuen taistelussa näytteen erinomaisen korkeatasoisesta taistelu-
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tekniikasta. Olosuhteet olivat kuitenkin täysin erilaiset kuin Narvan 
taistelussa. Alkuperäiset jalkaväkirykmentit olivat tuhoutuneet Itä
meren maissa, Puolassa ja Venäjällä. Kenraali Kaarle Kustaa Armfeltin 
käytössä oli varsinaista uudelleenmuodostettua ruotujalkaväkeä 3 033, 
nostojalkaväkeä 996, ratsuväkeä 1547 miestä ja tykistöä 18 kanuunaa. 
Näistä nostojalkaväki oli täysin kouluttamatonta ja hyvin puutteelli
sesti aseistettu. Ruotujalkaväen koulutus oli myös vajavainen, sen 
varusteet ja huolto olivat alapuolella vähimmäisvaatimusten, mutta 
jalkaväki oli yhtenäisesti aseistettu piilukkomusketeilla ja miekoilla. 
Talonpoikaisnostokkailla oli pääasiassa keihäitä ja vain jokunen tuli
ase. Ratsuväki oli ainakin yhtä hyvin koulutettu kuin jalkaväkikin, 
mutta sen hevoset olivat kouluttamattomia ja kurjassa kunnassa. 

Ruhtinas Galitzinilla oli käytössään Venäjän armeijan valiojoukko, 
jossa oli 6 146 jalkaväki- ja 4 717 ratsumiestä ynnä 10 tykkiä. Ruhtinas 
ja hänen alijohtajansa olivat myös taktilliselta taidoltaan aivan toista 
luokkaa kuin Groyn herttua. Venäläiset olivat oppineet kaarlelaisilta 
vuosien kuluessa kaiken oppimisen arvoisen. 

Kenraali Armfelt valitsi taistelumaastoksi Napuen ja Turppalan 
noin kilometrin levyisen kyläaukean siksi, että suomalaisten, joiden 

.... -.. ------ ----------

Napuen taistelu 19. 2. 1714 
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jalkaväellä ei ollut suksia ja joiden ratsuväen hevoset olivat huonot, 
olisi ollut helpompi liikkua vähälumisemmalla aukealla kuin runsas
lumisessa metsässä. Hän oletti venäläisten lähestyvän Kyrönjoen 
uoman suunnassa Napuen aukealle ja päätti lyödä hyökkäyksellä venä
läiset ennen kuin nämä olisivat ehtineet saada taisteluryhmityksensä 
valmiiksi. Armfelt sijoitti joukkonsa Kyröjoen kahden puolen hyök
käysvalmiusasemaan siten, että jalkaväki ryhmitettiin neljän rivin 
syvyiseen linjaan kyynärpäätuntumalle ja jonkin askelen levyisin 
pataljoonavälein. Äärimmäisenä oikealla oli Turun rykmentti (2 patl) 
ja siitä vasemmalle Hämeen (1 patl), Savon (2 patl) ja Pohjanmaan 
rykmentit (2 patl), Wattrangin pataljoona, Uudenmaan (1 patl), Viipu
rin (1 patl) ja Porin rykmentit (2 patl). Jalkaväki jaettiin kolmeksi 
taisteluryhmäksi, joista oikeanpuoleista (Turun, Hämeen ja Savon 
rykmentit) johti Turun rykmentin komentaja eversti Yxkull, keskustaa 
(Pohjanmaan rykmentti ja Wattrangin pataljoona) Hämeen rykmentin 
komentaja eversti Maidel ja vasenta siipeä Porin rykmentin komentaja 
eversti von Essen. 

Ratsuväki jaettiin tasan jalkaväkikeskustan kummallekin siivelle 
kuten yleensä siihen aikaan oli tapana. Kahdeksan tykkiä sijoitettiin 
pareittain keskustan eteen ja Napuen kylään rintaman eteen ryhmitet
tiin hirsivarustuksiin kaksi tykkiä ja 300 miestä everstiluutnantti 
Tauben johdossa. Talonpoikaisnostokkaista muodostettiin 200-250 
miehen suuruiset sivustasuojat ja 250 miestä ryhmitettiin jalkaväki
keskustan taakse 'toiseksi portaaksi' . 

Vaikka Armfeltin ryhmitys on monilta piirteiltään lineaarinen, on 
huomattava, että hänen käytettävissään olleiden joukkojen koulutus
taso oli sangen puutteellinen. Hän oivalsi, että hyökkäyksellinen jalka
väki toimi tehokkaimmin, jos se heitettiin kiinteinä taisteluryhminä 
yhtenäiseen voimakkaaseen iskuun. Jalkaväki oli aiottu ratkaisujou
koksi, muiden tuli vain suojata sen sivustat. Armfelt ei varannut itsel
leen reserviä yllättävien tapausten varalle. Yleensäkään kaarlelaisessa 
taktiikassa ei kiinnitetty erityisempää huomiota reservien varaamiseen. 
Tämä johtui ilmeisesti omaksutun taktiikan luonteesta, jossa toimin
nan alettua kaikki asetettiin tavallaan yhden kortin varaan. Lisäksi on 
huomattava, että lineaaritaktikotkaan eivät käyttäneet reserviä, joten 
sen puuttuminen oli aikakaudella ominainen ilmiö. 

Galitzin puolestaan päätti hyökätä päävoimillaan suomalaisten 
vasenta sivustaa vastaan Turppalan pohjoispuolelta ja sitoa tai har
hauttaa vastustajansa ratsuväen pääosalla Kyröjoen uoman suunnassa. 
Tähän kenraali Tshekinin komentamaan ratsuväkiosastoon kuului 4 
rakuunarykmenttiä ja 1 eskadroona eli 1800 miestä. Päävoimiinsa 
kuuluvan jalkaväen Galitzin ryhmitti siten, että 5 noin 800-miehistä 
pataljoonaa sijoitettiin ensimmäiseen portaaseen ja toiseen 3 patal-

7 - Jalkaväen vuostkirja 
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joonaa. Tykit oli ryhmitetty pareittain ja nelittäin rintaman eteen. 
Päävoimiin kuulunut ratsuväki (3 rakuunarykmenttiä, 1 eskadroona 
sekä kasakat eli noin 2 900 miestä) oli ryhmitetty oikean siiven taakse 
reserviksi. 

Kolmisen vuorokautta suomalaiset odottelivat ankarassa pakka
sessa ja lopuksi pyryssä taisteluryhmityksessään venäläisten tuloa. 
Ennen taistelun alkamista Armfelt huomasi Galitzinin aikeet ja suo
ritti nopean uudelleen ryhmittelyn siten, että ratsuväen pääosa, noin 
1 000 miestä, kenraali de la Barren johdolla sai tehtäväkseen Tshekinin 
ratsuväen silmälläpidon. Koko jalkaväki oikeaa sivustasuojaa lukuun
ottamatta ryhmittyi yhdeksi portaaksi kaartaen samalla koilliseen hei
kennetyn ratsuväkisiiven pysyessä kaartopisteenä. Armfelt sai järjes
tetyksi joukkonsa uudelleen ennen kuin venäläiset ehtivät täysin val
miiksi. 

Suomalaisten komentaja halusi riistää vastustajaltaan aloitteen 
ja antoi klo 13.30 käskyn hyökkäyksen aloittamiseen. Suomalaisten 
mukanaan kuljettamat 4 tykkiä ehtivät ampua 64 laukausta jalkaväen 
aloittaessa kauttaaltaan hyökkäyksensä. Venäläisten tulesta piittaa
matta jalkaväki eteni 12-15 askeleen päähän vastustajastaan, ampui 
yhden ainoan yht.eislaukauksen ja syöksyi sitten käsikähmään pisti
min ja miekoin. Jalkaväen rynnäkön vaikutuksesta venäläisten vasen 
siipi alkoi murtua. Galitzin vahvensi sitä yhdellä toisen portaan patal
joonalla ja parilla eskadroonalla, mutta Yxkullin taisteluryhmä jatkoi 
vyörytystään saatuaan vasemmalta siiveltä pari eskadroonaa vahven
nuksekseen. Ennen pitkää venäläisten vasen siipi ja keskusta olivat 
murtumaisillaan Yxkullin ja Maidelin taisteluryhmien painostuksesta. 
Vasemmalla siivellä vallitsi tasapaino, sillä von Essen ei pystynyt 1300 
miehellään murtamaan venäläisten oikeaa siipeä, jota oli vahvennettu 
kahdella reservipataljoonalla ja jonka vahvuus oli nyt 3 000 miestä. 
Tässä vaiheessa, kun suomalaisten jalkaväki oli kokonaisuudessaan 
sitoutunut taisteluun, Galitzin antoi noin klo 14.00 reservinä olevalle 
2 500-miehiselle ratsuväelle käskyn iskeä suomalaisten vasemman siiven 
selkään. Armfeltin jalkaväki saarrettiin täydellisesti. Galitzinin reser
vinä olleet rakuunarykmentit hyökkäsivät jalkautettuina von Essenin 
taisteluryhmän sivustaan ja selkään. Koska de la Barren ratsuväki 
ei voinut hyökätä, Tshekinin ratsuväestä irrotettiin yksi rakuunaryk
mentti, joka löi suomalaisten Napuen lounaispuolella olleen sivusta
suojan ja iski jalkaväen selustaan, Jossa myös kasakat parveilivat 
lisäten sekaannusta. 

Armfeltin jalkaväki joutui erittäin vaikeaan tilanteeseen, sillä nosto
väki hajaantui ja de la Barren ratsuväki poistui taistelukentältä Tshe
kinin osaston aloittaessa hyökkäyksensä. Myös viimeksi mainittu ratsu
väki voitiin nyt suunnata pääosin suomalaisen jalkaväen saarrostami-
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J lk väki säilytti malttinsa ja puolustautuen joka suuntaan 
seen. a a 1·· . lä t n ja 
vähäisempien osien onnistui murtautua saartorenkaan ap1 n e~ 
pohjoiseen. von Freidenfeltin rasuväki taisteli loppuun saakka Jalka-

väen rinnalla. . d 
Napue oli Pultavan jälkeen verisin tai_st.~lu Suuren P~hJ_a~ so _a~ 

taisteluista. Kaikkiaan suomalaiset menettivat 3 157 _m~~~tä, JO~~ta .. Ja . 
kaväkeä 2 058, ratsuväkeä 405, nostoväkeä 680 ja tyk1stoä 14. N~_1st~ o.h 
vankeja 512, joista 167 jalkaväkeä, 117 ratsuväkeä, 22~ nostovak~a Ja 

· t 5 Venäläisistä oli kaatunut 535, joka tuntuu hmkan alhaiselta mms a . . 
luvulta. Taistelu kesti kaikkiaan parisen tuntia. . 

A t luna todettakoon että suomalainen puutteellisesti koulu
rvos e • .. lt t" in 

t tt · lkaväki oli taisteluhengeltään ja taisteluteknnka aan ays 
v:rt:il~:elpoinen minkä tahansa maan valiojalkaväen kanssa .. Armfel
tille tilanne oli joukkojen vähäisen lukumäärän takia liian ylivo~mainen 
hallittavaksi. Jalkaväki olisi pystynyt omalta osaltaan ratka1s~maan 
taistelun voitoksi, jos ratsuväki olisi pystynyt suojamaan sen s1~sta.~ 
juuri kriitillisemmässä vaiheessa, mutta Armfeltil.~a ei ollut rat~uv~kea 
läheskään riittävää määrää. de la Barren ratsuvaen menettelya e1 ol~ 

t" t ·ta sillä koska taistelu oli joka tapauksessa menetetty, oh 
!~k:ä,uz:; kaikki ne joukot, jotka voitiin irroittaa, oli pelastettava 

tulevia sotatoimia varten. 

Jalkaväen joukko-osastot vv 1650-1740 

vuodesta 1633 alkaen Suomessa oli ollut yhdeks~n -~äe.no!olla muo
dostettua jalkaväkirykmenttiä. Tällais~?a jä~jestelma sa1ly1 am~ Kaarle 
XI hallituskauteen saakka, jolloin snrryttnn ns .. ~~~j~k?.~~tokseen. 
Tämä järjestelmä ei ollut oikeastaan uusi, vaan paapurte1ltaan Kusta~ 
II Adolfin aikana kehittyneiden menettelyta~ojen ~uunnelm~, j~ll~. 0~1 
tunnusomaista laitoksen vakinaisuus ja sot1lasr~s1tukse~ khnn1ttarm
nen maanomistukseen. Järjestelmä soveltui hyvm R~?ts.~-Suomen ol~
suhteisiin, koska valtakunnalla ei ollut rahavaroja varvatyn ammatti-

armeijan ylläpitoon. .. .. .. . .. . . 
Järjestelmän mukaan jalkavakea saatun s1te~, etta muuta~a taloJa 

yhdistettiin tasapuolisen arvioinnin mukaa.~ ~n01~ 2 .. mantta~ha = maa
tilojen veroluku) ruoduksi, jonka oli yllap1dettava sotam1e~. Ruot~ 
antoi sotamiehelle pestin (käsirahan värväyksen yhteydessa), vuo~~~ 
palkan ja asuttavaksi torpan, jossa oli peltoa puolen tynnyrin kylvo~ 
ja niittyä kahden heinähäkin verran. R~uhan ai~ana ruotu ~t~ns1 
miehelle arkiasepuvun joka kolmas vuosi ja an~o1 elatuksen .harJ01~us
ajaksi. Valtio antoi aseet ja sodassa muo~tuksen. Soblasr~.s1~us 
jakaantui tasaisemmin kansan keskuu~essa k~? ennen, mutta JarJes
telmän huomattavimpana puutteena oh se, etta harjaantunutta reser-
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via ei ollut yleensä käytettävissä. Koulutus jäi perin puutteelliseksi, 
sillä harjoituskokouksia oli suhteellisen harvoin. Koska mies pidettiin 
palveluksessa niin kauan kuin hän suinkin oli käyttökelpoinen, armei
jassa oli paljon sotatoimiin liian vanhaa ainesta. Mainittakoon ääriesi
merkkeinä, että v 1690 oli palveluksessa kiskolainen Tuomas Mikon
poika, joka oli 92 vuoden ikäinen ja palvellut kaikkiaan 62 vuotta. 
Samaan ennätykseen oli päässyt myös paimiolainen Klemetti Sipin
poika. 

Varsinaisen ruotujakolaitoksen maakunnat hyväksyivät Suomessa 
seuraavasti: Viipurin lääni v 1682, Turun ja Porin lääni v 1693, Savo 
v 1695 ja Uusimaa sekä Häme v 1696. Pohjanmaa pysyi vanhalla väen
ottokannalla v:een 1735 asti, mutta sen oli aina pidettävä Pohjanmaan 
rykmentti täysilukuisena (1200 miestä). Kajaanin läänissä ei Sotka
mon ja Paltimon pitäjien väestö kuulunut ruotujaon piiriin, mutta 
suostui v 1683 korvaamaan vapautuksensa määräsummalla sekä pitä
mään kunnossa Kajaanin linnan ynnä asettamaan sen varusväeksi 
rauhan ja sodan aikana 150-miehisen Kajaanin komppanian. Uuden 
järjestelmän astuttua voimaan Suomen armeijassa oli seitsemän jalka
väkirykmenttiä, joissa kussakin oli kahdeksan komppaniaa. Jalkaväki
rykmenttien nimet ja määrävahvuudet olivat: 

Turun läänin rykmentti ......................... . 
Porin rykmentti ......................... . ....... . 
Pohjanmaan rykmentti ......... .. .. . ........... . 
Uudenmaan rykmentti ........................... . 
Hämeen rykmentti . . ............................. . 
Savon rykmentti .................. . .............. . 
Viipurin rykmentti .......... . ............. . . . .... . 

1025 miestä 
1 025 
1200 
1025 
1 025 
1 037 
1000 

.. Rykmenttien rivivahvuudet olivat kuitenkin todellisuudessa pienem
mat, mm Pohjanmaan rykmentissä oli v 1699 vajausta 300 miestä. 

~uomalainen jalkaväki osallistui 1650 ja 1670-luvuilla käytyihin 
sotnn Puolaa, Tanskaa ja Preussia vastaan. 1600-luvun viimeisinä vuosi
kymmeninä suomalaisesta jalkaväestä oli säännönmukaisesti kolmas 
osa Baltiassa rasittavassa varuskunta- tai linnoitustyöpalveluksessa 
useina vuosina jopa noin puolet koko vahvuudesta. Suuren Pohja~ 
sodan alettua suomalaiset ottivat vastaan Riikaan pyrkivien saksalais
ten ensimmäiset iskut Kobronskanssissa ja Neumtindessä. Koko Suo
men jalkaväki vietiin v 1700 Itämeren maa.kuntiin, josta osa edelleen 
Puolaan ja Venäjälle. Alkuperäiset jalkaväkirykmentit tuhoutuivat 
siellä vähitellen viimeiseen mieheen. 

Sodan alettua Kaarle XII määräsi, että ruotujen oli asetettava 
kolmittain vakinaisten jalkaväkirykmenttien lisäksi kaksi ns kolmikas
rykmenttiä. Nämä oli aiottu Suomen rajojen puolustukseen, mutta 
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vietiinkin jo v 1700 Eestiin ja Liivinmaalle. Tämän johdosta Uuden
maan ja Viipurin maaherrat vaativat ruoduilta lisäväkeä siten, että 
niiden oli vielä kaksittain asetettava sotamies. Tällä tavalla saatiin 
seitsemän kaksinnuspataljoonaa, jotka vietiin Viipurin ja Inkerin 
rajalle. Seuraavina sotavuosina ruotujen oli täydennettävä syntyneet 
tappiot ja asetettava uudet kolmikkaat. 

vuonna 1710 kuningas käski panna tuhoutuneet vakinaiset jalka-
väkirykmenUt uudelleen kuntoon, mikä suoritettiin mahdollisuuksien 
mukaan vv 1710-1712. Uusittuihin rykmentteihin liitettiin kaksinnus
pataljoonien rippeet ja v 1712 otettaviksi määrätyt viisikkäät. Uudel
leen muodostetut jalkaväkirykmentit menettivät yli puolet rivivahvuu
destaan Napuen taistelussa ja uuden vuoden aattona ja päivänä vuo
sien 1718 ja 1719 vaihteessa Suomen jalkaväen rippeet tuhoutuivat 
lähes täydellisesti Norjassa Tydalin tuntureilla. Samalla päättyi oma
peräinen ja korkealle arvostettava kaarlelainen taistelutekniikka, joka 
oli yksinkertainen, iskevä ja tehokas ja jota ulkomaalaiset kuvasivat 
kirjoituksissan 'yllättäväksi ja nopeaksi kuin miekan sivallus'. 

Organisaatio vv 1722-1770 

Suuren Pohjan sodan päätyttyä suomalaista ruotujalkaväkeä oli 
jäljellä vain noin 1 200 miestä. Seurauksiltaan varsin merkittävä~,. jop~ 
tuhoisaa oli se ilmiö, että karoliiniarmeijan tuhoutuessa fyys1lhsesti 
tuhoutui samalla koko sen loistava taktillinen, taisteluteknillinen ja 
henkinen perinne. Vaikka sotalaitos ulkoisilta puitteiltaan pystyttiin 
vähitellen organisoimaan uudelleen samanlaiseksi kuin ennenkin, niin 
taktillisessa ja henkisessä suhteessa se jäi syvään rappiotilaan yli vii
den vuosikymmenen ajaksi . 

Jo vuonna 1722 määrättiin Porin rykmentin sodanaikainen komen-
taja kenraali B O Stackelberg Suomen sotilasylipäälliköksi. Hän aloitti 
ruotujakoarmeijan kuntoon saattamisen. Organisaatio pysyi muuten 
ennallaan, paitsi että valtakunnan maa-alueiden menetysten johdosta 
Viipurin rykmentti lakkautettiin ja sen tilalle muodostet.tiin Kymen
kartanon pataljoona, jossa oli 569 miestä. Kajaanin komppania laajen
nettiin kaksi komppaniaa käsittäväksi pataljoonaksi, joka hallinnolli
sesti liitettiin Pohjanmaan rykmenttiin. 

Rykmenttien organisaatio pysyi ennallaan. Esikunnan lisäksi ryk
menttiin kuului kahdeksan komppaniaa, jotka nimettiin vuoden 1757:n 
jälkeen seuraavasti: henkikomppania ( = everstin komppania), eversti
luutnantin, ensimajurin ja alimajurin komppaniat. Neljä muuta yksik
köä nimettiin ruotualueidensa mukaan esim Kokemäen, Ruoveden, 
Euran ja Kyrön komppanioiksi. Jokaisessa komppaniassa oli pääl
likkönsä lisäksi seuraava esimiesasemassa oleva henkilökunta: sijais-
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päällikkönä luutnantti (henkikomppaniassa kapteeniluutnantti) ja 
muuna henkilöstönä vänrikki, vääpeli, kersantti, lippumies, majoittaja 
ja varusmestari. Lukuunottamatta esiupseerien komppanioita toimi
vat muiden päällikköinä kapteenit. 

Rykmentin esikuntaan kuuluivat eversti, everstiluutnantti, ensima
juri ja rykmentinmajoittaja. Everstiluutnantti ja ensimajuri toimivat 
sodan aikana pataljoonien komentajina. Suuren Pohjan sodan aikana 
culi käyttöön rykmentin adjutantin virka, joka arvojärjestyksessä oli 
nuorimman vänrikin alapuolella. Esiupseerien komppanioita alettiin 
nimittää esikuntakomppanioiksi, ja vuonna 1752 näiden yksikköjen 
sijaispäälliköt saivat esikuntakapteenin ja -luutnantin arvot. 

Rykmentin muusta erikoishenkilöstöstä mainittakoon auditööri eli 
sotatuomari, kolme pappia sekä välskäri, joka vastasi lääkintähuol
losta. 

Jalkaväen aseistus vv 1721-1809 

1700-luvulla oli jalkaväen tuliaseiden kehitys melko olematonta ja 
J,Jeriaatteessa aseiden eri mallit poikkesivat toisistaan vain vähäisissä 
yksityiskohdissa. Jalkaväen yleisimmäksi muskettimalliksi tuli m/1747, 
jonka ominaisuuksista mainittakoon, että aseen kokonaispituus oli 
149,8 cm, rihlattoman piipun pituus 110 cm, paino 4,8 kg ja kaliiperi 
20 mm. Aseeseen kuului lisäksi jyvä ja tähtäin sekä pistopistin m/1738, 
jonka terä oli 71,2 cm ja paino 0,63 kg. 

Pommerin sota (1757-1762) antoi sysäyksen asesuunnittelun kiih
dyttämiseen myös Ruotsi-Suomessa. Preussin kuningas Fredrik Suuri 
oli perustanut v 1740 ensimmäisen preussilaisen jääkärijoukon, johon 
oli värvätty valioainesta metsänvartijoiden ja metsästäjien keskuu
desta. Värvätyt olivat tuoneet mukanaan omat rihlatut pienikaliiperiset 
metsästysaseensa, ja heidän ampumataitonsa oli ajan olosuhteet huo
mioon ottaen korkealla tasolla. Vuonna 1756 jääkärien lukumäärää 
lisättiin ja perustettiin ensimmäinen jääkäripataljoona, joka osallistui 
Pommerin sotaan antaen ruotsalais-suomalaisille johtajille ajatuksia 
organisatori&ista, taktillisista ja aseteknillisistä uudistuksista. Viimeksi 
mainitussa suhteessa pyrittiin tarkemman jalkaväkiaseen, rihlatussa
rin, konstruoimiseen. Ruotsi-Suomen ensimmäiseksi tussarimalliksi 
tuli m/1761. Uuden aseen koko pituus oli 121,5 cm, paino 4,45 kg ja 
kaliiperi 15,3 mm. Jyvällä ja tähtäimellä varustetun piipun pituus oli 
82 cm ja siinä oli 8 rihlaa, jotka tekivät % kierrosta piipun pituudella. 
Ase oli suustaladattava, piilukolla ja kolmisärmäisellä pist9pistimellä 
varustettu. Pistimen pituus oli 48 cm ja paino 0,4 kg. Tussari oli tar
koitettu keveille joukoille, joita ei kuitenkaan vielä Ruotsi-Suomessa 
ollut. Uusia aseita tilattiin v 1762 aluksi 300 kpl Jönköpingin tehtaalta 
ja lähetettiin Pommeriin jalkaväkirykmenteille. 
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Mitkä olivat sitten sileäpiippuisen musketin ja rihlatun tussarin 
eroavuudet? Tussari oli lyhyempi ja siten kätevämpi. Paino oli suun
nilleen kummallakin aseella sama. Tulinopeus oli musketilla huomat
tavasti suurempi eli yleensä laukaus minuutissa, mutta huolellisemmin 
tähdättäessä voitiin ampua kolme laukausta kahdessa tai viisi lau
kausta kolmessa minuutissa. Fredrik Suuren hyvin harjoitetut muske
töörit, joiden aseissa oli kartionmuotoinen sankkireikä, pystyivät 
ampumaan kuusi tähtäämätöntä laukausta minuutissa ja lataamaan 
seitsemännen. Tämä johtui siitä, että heidän ei tarvinnut asettaa sank
kiruutia sankkireikään, johon se valui piipun sisältä ladattaessa. 

Tussarin lataamiseen ja laukaisemiseen kului kaikkiaan kolme 
minuuttia, mikä johtui aseen hankalasta lataamistavasta. Tussarissa 
käytettiin myös pallomaista luotia. Jotta luoti !aukaistaessa seuraisi 
rihloja, oli se saatava jo asetta ladattaessa seuraamaan rihloja. Tämän 
aikaansaamiseksi ympäröitiin luoti talilla voidellulla, pyöreällä tai 
nelikulmaisella kangastilkulla, jonka tehtävänä oli toisaalta laukauksen 
tiivistäminen ja toisaalta aseen piipun seinämän ja luodin välisen kit
kan vähentäminen ja toisaalta aseen piipun seinämän ja luodin välisen 
kitkan vähentäminen. Ladattaessa asetettiin kangastilkku ensin piipun 
suulle ja sen keskelle sijoitettiin luoti, joka iskettiin sisälle lataus
puikolla. Muut Iataustoimenpiteet olivat samat kuin musketillakin. 

Tussarin tarkkuus oli kuitenkin huomattavasti parempi kuin rih
lattoman musketin. Vuonna 1810 kokeiltiin sekä saksalaista rihlatussa
ria että ranskalaista sileäpiippuista piilukkokivääriä, jota pidettiin 
maailman parhaana sileäpiippuisena aseena. Koska kokeilut on suori
tettu eri paikoissa, ei tuloksia voida pitää ehdottoman vertailukelpoi
sina mutta kuitenkin suuntaa antavina. Tussarilla ammuttiin jokai
selt~ koematkalta 100 laukausta maaliin, jonka korkeus oli 1,8 m ja 
leveys 7 :i, m ja jonka keskellä oli 1,2 X 1,2 m:n suuruinen kuvio. 

Tulokset: 

- 75 m:n matkalta 68 osumaa kuvioon ja 93 koko maaliin, 

- 150 -,,- 49 -,,- 87 -,,-

- 225 ,, 
- 300 

-,,- 31 -,,- 72 -,,-
-,,- 20 -,,- 53 -,,-

Ruotsalaiset suorittivat hajontakokeita sil_eäpiippuisella piilukko
kiväärillä m/1815:llä joka oli sijoitettu kiinteään jalustaan. Hajonta. 
kuvion halkaisijan suuruus sekä sivu- että korkeussuunnassa oli seu-
raava: 

- 200 jalan (59,4 m) etäisyys, hajonta 0,594 m, 
- 400 (118,8 m) -,,- -,,- 1,782 m, 
- 600 ,, ( 178,2 m) -,,- -,,- 3,262 m. 
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~amassa ~oke~~sa tod~_ttiin, että miehen kokoa vastavaan kuvioon 
osu~_ 118,8. m.n etaisyydelta yksi laukaus neljästä ja 178,2 m·n etäis • 
delta yksi kahdestakymmenestä. Rihlattoman kiväärin pisin. k t YY 
oli 900-1000 m. an ama 

Tulinopeudeltaan hidas mutta muuten käte .. . t kk 
oli Ruotsi-S . va Ja ar a rihlatussari 

uomessa valittu kevyen jalkaväen ja j""äk"" . . . 
aseeksi. Sileäpiippuinen, epätarkka mutta suuremm:n a:~~i? enkdois
omaava musketti · ·· · j nopeu en Jai muun alkaväen yleisaseeksi Aseiden . . 
oli kuitenkin varsin hidasta, sillä kustannussyistä v·anhemmatuuas1mtmel~ 
ensin k"" t tt·· ·· 1 · see o i 

.... . ay e ava oppuun. Hattujen sodassa vv 1741-1743 käytett·· 
paaasias_sa kaarlelaismusketteja ja Pommerin sodassa ( 1757_ 17;-;1 
muskett~a ~/174?· . Vuonna 1777 jalkaväkirykmenteillä oli musketJ 
m/~_747 Ja p1stopistm m/1738. Savon kevyellä jalkaväkirvkme t·i1·· 1. myos sama ase s in K . . • ., n I a o I 

, amo aJaamn pataljoonalla vaikka sille hiihto 
Joukkon~ oli määrätty lyhennetty musketti m/1747. Savon jääkäri· ou: !~1;:, oh Jo v 17:1 tussarit joka miehellä. Vuoden -1808 lopulla J oli 

een rykmentin Rautala~en pataljoonalla (jääkäreitä) tussarit 
koko vahvuudelle, mutta muilla kevyillä joukoilla oli tussarit noin· 
puolelle vahvuudestaan. 

Asemallien kehittelystä mainittakoon että eversti Jaakko M 
~pren~tportenin ohjeiden mukaan konst~oitiin Savon jääkärijou:~~: 
us~an m/1770. Aseen koko pituus oli 119,5 cm, paino 4 7 kg ja kalii 

P7t~.19,4 mm_. Aseess~ oli ~ rihlaa, jotka tekivät % kier~osta 82 cm:~ 
P isessa phpussa. Pistinta ei aluksi kuulunut täh·· 
se varustett·· ··h · an aseeseen, mutta 
. un myo emmin sapelipistimellä. Tästä tuli jääkärien ylei 

sm asemalli Viimeisen ruot · 11 · · · . · . smva an a1ka1sen tussarin jääk"· "ll 
~onstr~o1 ru?tsalamen tykistömajuri Carl Hedvig. Tämän tusa:::ine 
~ka oll mallia 18~, k~ko pituus oli 114 cm, paino 4,14 kg ja kaliiperl 

~: A_~e~sa oli 4 rihlaa, jotka tekivät % kierrosta piipussa Alun 
~;~m t~ssa~a3:1 tuss~rissa ei ollut pistintä, mutta v 1807 se varustettiin 

, _cm.n pituisella Ja 0,45 kg:n painoisella sapelipistimellä Näitä t 
sareita valmistettiin vv 1804-1809 noin 1000 kpl. · us-

Viimeinen muskettimalli vahvistettiin v 1762 . . .. 
~ .. ~s~tt~. nimittää piilukkokivääriksi. Viimein!~ s;~t::::e~i~~!~: 
pe:~a;~ o~i;:1!79\ Sen 1~~ko pituus ~Ii 147,5 cm, paino 4,5 kg ja kalii-

paino 0.42 k pi uus o i 107,7 cm Ja pistopistimen 71,3 cm ja sen 
, g. 

h 1800-luvu~ .. alussa Ruotsi-Suomen johtavat sotilashenkilöt pit· ··t 
ankalan~ s1ta, että käytössä oli liian useita kiväärimalleja V iva 1: vahvistet~i~. ~ksi yhteinen korjausmalli, jonka mukaiseksi ~z::~ 

r .. a~to1:1a~ ~1vaant m 1762 mukaan luettuna oli muutettava rit
tunpa v1elakin perusteellisempaan uudistukseen ja yhtenäi r: ~ 
Kustaa IV Adolf vahvisti majuri Carl Hedvigin konstruo~a:m;~~~ 
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kiväärin m/1807:n jalkaväen ja jääkärien yleisaseeksi, mutta vain 200 
kpl ehdittiin näitä valmistaa ennen sotaa. Sodan 1808-1809 puhjetessa 
oli Ruotsi-Suomessa suuri puute jalkaväen tuliaseista, sillä Napoleonin 
sotien vuoksi aseet olivat kysyttyä kauppatavaraa Euroopassa ja 
Ruotsi myi mm vuonna 1806 ulkomaille 21 665 kivääriä ja 17 683 sapelia. 
Puutteen täyttämiseksi yritettiin tilata v 1808 Englannista 12 000 rihlat
tua kivääriä, mutta näitä ei saatu valmistusvaikeuksien takia. Englanti 
myi sitä vastoin 35 000 rihlatonta kivääriä Ruotsi-Suomelle. 

Ampumatarvikkeista mainittakoon, että tavallisen kiväärin ruuti
panos oli pienennetty v 1776 13,5 gr:aan. Luoti painoi edelleenkin 39,9 
gr. Rihlaton kivääri ladattiin vielä vuosien 1808-1809 sodassa tarpeen 
vaatiessa luodilla ja 4-5 hauliluodilla, jotka kukin painoivat 8,18 gr 
ja olivat halkaisijaltaan 11,1 mm. Vuonna 1776 määrättiin, että jalka
väkimiehen oli saatava vuosittain harjoituksia varten 425 gr ruutia, 3 
luotia ja 2 piitä. Jos suoritettiin pääkatselmus, miehet saivat 215 gr:n 
lisäruutiannoksen. Vuonna 1791 kevyt jalkaväki ja jääkärijoukot saivat 
16 harjoituspatruunaa vuodessa. Yleensä 1700-luvulla taistelua varten 
mies sai 25 paperipatruunaa ja 3 piitä. Vuosien 1808--1809 sodassa jal
kaväkimiestä kohden piti olla 6 piitä ja 70 patruunaa, joista miehellä 
30, pataljoonan ammusajoneuvossa 20 ja prikaatin kuormastossa 20. 

Jalkaväen taktiikan ja taistelutekniikan rappeutuminen 
Suuren Pohjan sodan jälkeen 

Suuren Pohjan sodan päätyttyä Ruotsi-Suomessa luovuttiin täydel
lisesti kaarlelaistaktiikasta ja taistelutekniikasta, joilla kyseisen sodan 
alkuvaiheessa oli saavutettu loistavia voittoja lineaaritaktiikkaa käyt
täneistä vastustajista. Vaikka sota oli hävitty, olisi kaarlelaistaktiikka 
kuitenkin tarjonnut arvokkaan ja kokemusrikkaan perustan, josta 
taktillista ja taisteluteknillistä kehitystyötä olisi voitu jatkaa, koska 
aseistus, organisaatio ja koulutusmahdollisuudet olivat pääpiirtein 
samat kuin aikaisemminkin. Vain keihäsmiehet oli poistettu ja jalka
väki aseistukseltaan yhtenäistetty, mikä toimenpide itse asiassa oli 
vain eduksi. 

Siitä huolimatta, että saadut sotakokemukset olivat osoittaneet 
liikkeeseen ja rajuun käsikähmään perustuneen kaarlelaistaktiikan 
soveltuneen Ruotsi-Suomen olosuhteisiin, otettiin täälläkin lineaaritak
tiikkaa käyttöön. Aikaisemman kansallisen taktiikan hylkääminen joh
tui monistakin syistä, joista mainittakoon mm valtiovallan ja poliitti
sen toiminnan rappiotila sekä ennen kaikkea päällystön ja alipäällys
tön palkka-, eläke- ja virkanimitysjärjestelmissä vallinneet puutteelli
suudet sekä nurinkurisuudet. Erityisen haitallinen oli ns akordioik:eus, 
jonka mukaan eroava upseeri saattoi myydä virkansa seuraajalleen. 
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Viran myynti oli kuitenkin suoritettava ajoissa, sillä jos upseeri kuoli 
virkaan tai kaatui sodassa, hänen perillisensä menettivät paitsi akor
din myös ne vähäiset edut, mitä armeijan kehittymätön eläkelaitos 
tarjosi. Tämä johti siihen, että yleensä rintamapalvelusta kartettiin, 
koska siitä ei ollut mitään etua, vaan päinvastoin suuria taloudellisia 
haittoja. 

Näiden olosuhteiden vallitessa kaikkinainen järkevä taktillinen kehi
tystyö jäi syrjään tai ainakin taka-alalle. Ulkomailta saatujen vaikut
teiden mukaan ryhdyttiin täälläkin jäljittelemään lineaaritaktiikkaa, 
jota kuitenkin miliisiluonteinen ja heikosti koulutettu ruotujakoinen 
armeija ei pystynyt tehokkaalla tavalla omaksumaan. Merkittävää oli, 
että ei edes kenraali Armfelt, joka seurasi Stackelbergia Suomen soti
lasylipäällikön virassa, tehnyt yrityksiä taktillisen tason kohentami
seksi. 

Lineaaritaktiikassa taistelumuotona oli ohut, usein vain kahden 
miehen syvyinen linja, jonka leveys saattoi olla 2-3 km, jopa enem
mänkin. Joskus suuremmat joukot saatettiin linjan liiallisen venymisen 
estämiseksi ryhmittää kahteen tai useampaankin perättäiseen linjaan, 
mutta nämä taemmat linjat eivät kuitenkaan toimineet reservitehtä
vissä. Liikkuminen tällaisissa leveissä muodoissa oli vaikeaa muualla 
kuin avoimella kentällä. Taisteluryhmitys määrättiin jo ennakolta ja 
se pyrittiin säilyttämään eheänä koko taistelun ajan. Hyökkäyksessä 
oli kutakin yhteislaukausta varten pysähdyttävä. Taistelussa olikin 
tulella ratkaisevin merkitys, liikkeen tarlcoituksena oli ainoastaan saat
taa ampujat edulliseen asemaan tai etäisyydelle viholliseen nähden. 
Käsikähmää kartettiin ja pistin oli tavallaan itsepuolustusväline. 

Sotapäällikön taitoa arvosteltiin lineaaritaktiikan aikana erityisesti 
sen mukaan, kuinka taitava hän oli leiriy,tymismuotojen tai marssien 
järjestämisessä niin, että näistä voitiin mahdollisimman nopeasti ja 
joustavasti muodostaa taistelujärjestys. Lineaaritaktiikka vaati pääl
lystöltä muodollisen taktiikan perinpohjaista hallitsemista ja joukoilta 
jatkuvaa harjoittelua, jonka avulla voitiin saavuttaa taito tulittaa mah
dollisimman nopeasti ja liikkua samalla täsmällisesti leveissä linja
muodoissa. Koko rintama oli yksi ainoa taktillinen yksikkö; rykmentti, 
pataljoona, komppania ja joukkue olivat vain liike- ja tuliteknillisiä 
yksiköitä. Koska lineaaritaktiikka perustui nopeaan tulittamistaitoon 
ja täsmällisiin liikkeisiin leveissä rivistömuodoissa, ei ruotuarmeijalla 
ollut edellytyksiä tämän vieraan ja maastoomme täysin sopimattoman 
taktiikan omaksumiselle. Harjoituspäiviäkin oli vuosittain korkein
taan kymmenen ja ampumatarvikkeita vain niukalti käytössä. 

Lineaaritaktiikkaa käytettiin nk Hattujen sodassa vv 1741--43 Venä
jää vastaan. Lappeenrannassa 23. 8. 1741 käyty taistelu päättyi perus
teelliseen tappioon ja se osoitti, että oltiin täysin väärällä taktillisella 
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pohjalla. Tästä huolimatta kokemuksista ei osattu tehdä oikeita johto· 
päätöksiä. Vasta Pommerin sodassa vv 1757--62 eräät upseerit oivalsi
vat, että organisatorisessa ja taktillisessa suhteessa oli välttämätöntä 
suorittaa perusteellisia uudistuksia. 

* 
Jalkaväen heikkoa taktillista- ja taisteluteknillistä tasoa kuvasta

maan otettakoon tässä esimerkiksi jo mainittu Lappeenrannan taistelu, 
jota ruotsalais-suomalaisten puolelta johti kenraali Wrangell. Hänellä 
oli käytössään kaikkiaan - Lappeenrannan linnoituksen varusväki 
mukaan luettuna - 3 500 miestä, joita vastaan venäläisten komentaja 
skotlantilainen de Lacy saattoi asettaa peräti 13 000 miestä. Tästä huo
limatta Wrangell päätti ryhtyä ratkaisevaan kenttätaisteluun, vaikka 
joukkojen varustus ja fyysillinen kunto olivat perin puutteelliset. 

Aitoon lineaaritaktilliseen tapaan Wrangell ryhmitti joukkonsa 
yhteen ohueeseen linjaan siten, että kuusi tykkiä oli keskellä ja näiden 
oikealle puolelle sijoitettiin ruotsalaiset Södermanlannin ja Taalain
maan rykmentit sekä Hämeen rykmentti. Tykeistä vasemmalle tuli 
ruotsalainen Wästerbottenin rykmentti ja suomalaiset Willebrandtin 
(värvätty) ja Savon rykmentit. Kummallakin siivellä oli osasto Karja
lan rakuunoita sivustasuojana. 

De Lacy oli myös lineaaritaktikko, ja hän ryhmitti joukkonsa vas
taavalla tavalla yhteen linjaan. Taistelun alettua ruotsalais-suomalaiset 
ja de Lacyn oikea siipi ryhtyivät etenemään. Ennen kuin Wrangellin 
joukot ehtivät avata tulen, venäläiset ampuivat kolme yhteislaukausta. 
Se riittikin Savon ja Willebrandtin rykmenteille ja Karjalan rakuu
noille, jotka pakenivat linnoituksen turviin. 

Hämeen rykmentti eteni hitaasti ampuen välillä yhteislaukauksia. 
Tähän hyökkäykseen liittyivät myös oikean siiven ruotsalaiset, jotka 
valtasivat venäläisten tykistönkin. Kun hämäläiset näkivät vasemman 
siiven paon, he liittyivät saavuttamastaan alkumenestyksestä huoli
matta mukaan ja ruotsalaiset rykmentit seurasivat perässä. Vain Wäs
terbottenin rykmentti ja tykistö puolustautuivat rohkeasti loppuun 
saakka menettäen yhtä vänrikkiä lukuun ottamatta koko upseeristonsa. 
Tappiot olivat kummallakin puolella noin 2 000 miestä. . . 

Joskin taistelu oli ruotsalais-suomalaisten puolelta varsin kehnosti 
johdettu, osoitti se myös, ettei ruotujakoista jalkaväkeä voitu käyttää 
lineaaritaktiikan toteuttajana. Toisaalta venäläisten ylivoima oli 
sinänsä musertava. Ruotsalais-suomalaiset joukot olivat lisäksi täysin 
haluttomia taistelemaan, mikä johtui kyseisen sodan tarkoituksetto
muudesta ja joukkojen huollon sekä varustamisen perustellisesta lai-
minlyönnistä. 
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Lappeenrannan taistelu 23. 8. 1741 

Pommerin sodan kokemukset 

. Po~~r~ ~?taan osallistui suomalaisia jalkaväkijoukkoja noin 3 000 
m1esta, mm1ttam Turun, Uudenmaan ja Pohjanmaan jalkaväkirykmen-
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tit. Sodassa kunnostautuivat erityisesti veljekset Jaakko Maunu, Yrjö 
Maunu ja Kaarle Henrik Sprengtporten, joka viimeksi mainittu kaatui. 
Nämä arvostelukykyiset ja intomieliset nuoret upseerit havaitsivat 
piankin jäykän lineaaritaktiikan heikkoudet ja tehottomuuden. Sprengt. 
portenin veljekset saivat tässä sodassa erittäin arvokkaita kokemuksia 
joukkojen organisaatiosta ja käytöstä. 

Keveitä joukkoja oli perustettu ensiksi Itävallassa, jossa turkkilai
sia vastaan taisteltaessa ei ollut päästy tulokseen lineaaritaktiikan hie· 
nouksilla. Pommerin sodassa ruotsalais-suomalaiset joukot joutuivat 
tekemisiin preussilaisten keveiden joukkojen kanssa. Näitä käytettiin 
mm tiedusteluun, sivustojen suojaamiseen ja sissitehtäviin. Ne tais
telivat hajanaisina ampumaketjuina, tulittivat usein suojien ja esteiden 
takaa ja aiheuttivat tarkalla tulellaan tiheissä muodoissa liikkuneille 
vastustajille suuria tappioita. Ruotsi-Suomen oli myös välttämätöntä 
perustaa kevyitä joukkoja Pommerin sotanäyttämöllä. Vuonna 1757 
muodostettiin kaksi husaari- ja yksi ratsujääkärieskadroona ja seuraa
vana vuonna 300-miehinen vapaapataljoona. Myöhemmin korotettiin 
näiden osastojen miesmäärää, niin että husaareita oli 300, ratsujää
käreitä 200 ja vapaapataljoonan miehiä 600. 

Ruotsalais-suomalaisten tappiot Pommerin sodassa johtuivat- huo
mattavassa määrin juuri keveiden joukkojen suhteellisesta vähälukui
suudesta. Kun sodan lopulla Augustin Ehrensvärd tuli ylipäälliköksi, 
hän halusi poistaa tämän epäkohdan. Hän muodosti erikoisen valio
joukon, joka sai ainutlaatuisen, muista poikkeavan kokoonpanon, kou
lutuksen ja aseistuksen. Majuri Jaakko Maunu Sprengtporten valittiin 
osaston komentajaksi. Tähän valiojoukkoon kuului ratsu- ja jalkavä
keä, jotka valittiin siten, että jokaisesta ruoturykmentistä otettiin 60 
parasta vapaaehtoista miestä; näin saatiin aluksi 6, sitten 8 eskadroo
naa, joiden kunkin vahvuus oli 100 miestä. Yhden tällaisen vapaakomp
panian päällikkönä toimi Yrjö Maunu Sprengtporten päästyään sota. 
vankeudesta. Sodan loppuvaiheessa kevyt muodostelma käsitti yli 2 000 
miestä ja se kunnostautui monissa taisteluissa. 

Jo aikaisemmin Suuren Pohjan sodan ja Hattujen sodan aikana oli 
Suomessa käynyt ilmi kevyiden joukkojen tarpeellisuus ja käyttökel· 
poisuus. Olivathan mm Pohjois-Karjalan talonpojat muodostaneet 
suksilla varustettuja vapaajoukkoja, jotka olivat menestyksellä kar
koittaneet vm sodan aikana vahvahkot venäläiset osastot kotiseudul
taan. Pommerin sota sai Ruotsi-Suomen valtiomiehet lopullisesti oiva!, 
tamaan uusien, kevyempien joukkojen ja vapaamman, tehokkaamman 
taktiikan välttämättömyydestä erityisesti uhanalaisella Suomen itä
rajalla. 
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Organisaatiomuutokset vv 1770-1808 

Pommerin sodan jälkeen Suomen itärajan puolustuksen uudelleen
järjestely tuli jälleen esille. Augustin Ehrensvärdin ja Jaakko Maunu 
Sprengtportenin esitysten mukaan valtiopäivät päättivät v 1770 puolus
tuksen tehostamiseksi saattaa rajalla olevat joukot, Savon rykmentin 
ja Karjalan rakuunajoukon, kevyelle kannalla. Tämän tehtävän suorit
tami_sen _sai ~?im~kseen ~aakko Maunu Sprengtporten, jonka apulai
seksi tuh myos hanen vehpuolensa, alimajuriksi nimitetty Yrjö Maunu 
Sprengtporten. 

Ruotujakoinen jalkaväki pysytettiin muuten ennallaan mutta Savon 
jalkaväkirykmentti muutettiin jo v 1770 Savon kevy;ksi jalkaväki 
1:~~ntiksi.. Sama?a vuonna perustettiin Savon jääkärijoukko, joka 
kasitti kuusi satamiehistä komppaniaa. Miehistö otettiin värväämällä. 
Alusta alkaen kiinnitettiin suuri huomio siihen, että miehistöaineksen 
laatu vastasi todellakin valiojoukon tasoa. Jokaisen jääkärijoukon oli 
olt~va .. ehdottomasti itsenäisiin ja vaativiin tehtäviin pystyvä valio
yksikko. 

Everst_i Jaakko Maunu Sprengtporten joutui eroamaan aktiivipalve
luksesta JO v 1773, mutta ennen sitä hän oli suorittanut historiallisesti 
merkittävän uudelleenjärjestelytyön Suomen armeijassa. Hänen seu
raa~akseen tuli v 1775 eversti Yrjö Maunu Sprengtporten, joka jatkoi 
ansiokkaalla tavalla velipuolensa viitoittamaa työtä organisatoristen 
taktillisten ja koulutuskysymysten piirissä. ' 
~uo~~ -~775 aloitettiin Savon prikaatin perustaminen ja työ saa

tetti~n paatokseen ~ 1778. Tämä oli Ruotsi-Suomen ensimmäinen pri
ka~tlmuodo~tel~a, J~hon kuului myös oma kenttätykistö. Muina jouk
~oma kuulm pnkaatnn Savon kevyt jalkaväkirykmentti, Savon jääkäri
Jou~ko, Rautalammen pataljoona (entinen Hämeen rykmentin komp
pa~~?· Kymenka~tanon pataljoona (entinen Uudenmaan rykmentin 
El_imaen komppania) ja Karjalan rakuunajoukko. Prikaatin jalkaväki 
oh saatettu kevyelle kannalle kokonaisuudessaan. 

Monien välivaiheiden jälkeen pyrittiin siihen, että kunkin ruotu
ja~oisen jalkaväkirykmentin yhteyteen olisi kuulunut jääkäripataljoona 
tai muu vastaava kevyt joukko. Tämä organisaatiouudistus johti mm 
vuonna 1791 siihen, että ratsuväen joukko-osastoja muutettiin osittain 
j~lkav~e~ keveiksi joukoiksi. Yleensä jalkaväkirykmenttien organisaa
t~? pynt.tiin saamaan nyt sellaiseksi, että kuhunkin sodanajan rykment
tnn tuh kuulua neljä jalkaväkipataljoonaa ja jääkäripataljoona. 
~uhunkin ~a~kaväkipataljoonaan kuului kaksi komppaniaa, komppa
?1aan kaksi Joukkuetta, joukkueeseen kaksi puolijoukkuetta ja puoli
Joukkueeseen kaksi ryhmää, joiden vahvuus oli johtaja ja seitsemän 
miestä. Jääkäripataljooniin kuului kolmesta neljään komppaniaa. 
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Vuoden 1808 alussa oli S u o m e n j a l k a v ä e n k o k o o n p a n o 
seuraava: 

Turun läänin rykmentti ............... . 8 komppaniaa 1 025 miestä 
,, ratsutilapataljoona 4 500 

Porin rykmentti ..................... . 8 
" 

1 025 
,, ratsutilapataljoona ........... . 4 500 

Hämeen rykmentti ................... . 8 
" 

1025 
jääkäripatalJoona ........... . 4 

" 
500 

Savon kevyt jalkaväkirykmentti ....... . 8 954 
Uudenmaan rykmentti ............... . 8 1025 

jääkäripataljoona ....... . 3 292 
Pohjanmaan rykmentti ............... . 8 1197 
Kajaanin jääkäripataljoona ........... . 3 356 
Savon jääkärirykmentti ............... . 8 1200 
Karjalan jääkärijoukko ............... . 4 

" 
600 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yhteensä 78 komppaniaa 10 199 miestä 

Näiden lisäksi oli värvättyjä linnoitusjoukkoja Leskikuningattaren 
henkivartiorykmentti sekä Jägerhornin ja Adlercreutzin rykmentit. 
Sodan 1808--09 aikana muodostettiin Vaasan läänin alokkaista Vaasan 
jalkaväkirykmentti, johon kuului 750 miestä. 

Koulutuksen ja taktiikan uudistaminen Savo-Karjalan joukoissa 

Eversti Yrjö Maunu Sprengtporten uudisti perusteellisesti Savo
Karjalan joukkojen koulutuksen. Koska miehistö voitiin koota vain 24 
päiväksi kunakin vuotena harjoituksiin, oli heille opetettava vain ne 
asiat, joita todellisuudessakin sodan olosuhteissa tarvittiin. Kaikki 
toisarvoinen karsittiin opetuksesta pois. Samalla Sprengtporten uudisti 
upseerikoulutuksen, jossa saatettiin voimaan järjestelmällinen opetus
toiminta. Pohjoismaiden ensimmäisen sotakoulun perustamisen Kustaa 
III vahvisti virallisesti 23. 7. 1779. Koulun ensimmäiseksi toiminta pai
kaksi määrättiin Rantasalmen pitäjässä sijainnut Haapaniemen kar
tano. 

Taktiikan alalla Sprengtporten jatkoi järjestelmällisiä kokeiluja, 
joiden lopputuloksena hän esitti 20. 3. 1779 ohjesääntöluonnoksen 
kuninkaan hyväksyttäväksi. Ohjesääntö painettiin vasta vuonna 1789 
ensi kerran ja v 1791 otettiin siitä uusi painos. Tämä ohjesääntö tuli 
aikanaan varsin kuuluisaksi ulkomaillakin. Sprengtportenilla oli selvä 
ja kokemusperäinen käsitys siitä, mihin miehet todella pystyivät ottaen 
huomioon lyhyen koulutusajan ja rajoitetun asetekniikan suomat mah-



dollisuudet. Sprengtportenin kokemusten mukaan taktiikkaa ei voitu 
yksipuolisesti perustaa tuleen, kuten lineaaritaktiikassa oli asianlaita, 
vaan tuli ja liike oli nähtävä selvästi taktiikan tasa-arvoisina tekijöinä. 
Sprengtporten havaitsi, että vähäisen koulutuksen saanut mies ei 
yleensä mielellään tulittanut paljon, vaan valitsi mieluummin ankaran 
käsikähmän samalla tavalla kuin taitamaton miekkailija, joka roh
keasti hyökkää etevämmän kimppuun. 

Sprengtportenilla oli ajan lineaaritaktiikasta poiketen selvästi tie
to~nen tarkoitus saada ryhmitysmuodot niin joustaviksi, että johtajalla 
oll olosuhteiden mukaan vapaus muuttaa joukkojensa syvyyttä ja 
leveyttä tehtävän, maaston ja kulloisenkin tilanteen edellyttämällä 
tavalla. Lyhyesti sanoen: Hän omaksui käytäntöön sovelletun taktiikan. 

Ohjesäännössä määriteltiin pataljoonan perusryhmitysmuodoksi 
paririvi. Rivien etäisyys oli neljä askelta. Molemmat komppaniat olivat 
vierekkäin, samoin komppanioiden joukkueet ja puolijoukkueet. Eri
tyinen suuntaosasto oli pataljoonan keskustassa. Tavallisesti oli 
pataljoonan mukana jääkärikomppania ja kaksi tykkiä, jolloin jääkärit 
ryhmittyivät jalkaväkikeskustan kummallekin siivelle ja tykit niiden 
ja jalkaväen väliin. Ryhmittymisen tarkoituksesta riippuen jääkärit 
saattoivat kuitenkin olla joko kokonaan jommallakummalla sivustalla 
tai sitten suorittamassa erikoistehtäviä. Perusryhmitysmuodosta voi
tiin tilanteen ja maaston mukaan siirtyä erilaisiin tarkoitusta vastaa
viin muotoihin, joita pataljoonan puitteissa tunnettiin hieman yli kaksi
kymmentä. 

Rykmenttiin kuului neljän jalkaväkipataljoonan lisäksi jääkäri
?ataljoona ~a kuusi tykkiä. Rykmentin perusryhmitysmuotona oli linja, 
Jossa patalJoonat olivat vierekkäin oikealta vasemmalle numerojär
jestyksessä. Rykmentti voitiin ryhmittää myös kahteen tai kolmeen 
linjaan. Erilaisia ryhmitysmuotoja oli rykmentilläkin toistakymmentä. 
Jääkäreistä ryhmitettiin 1. komppania vasemalle, 2. komppania oikealle 
siivelle ja 3. ja 4. komppaniasta kaksi joukkuetta kuhunkin pataljoona
välii~. Jos jääkäreitä oli enemmän, jätettiin ylijäämä reserviin. Ryk
mentm suuntaosastona oli II ja III pataljoonan välissä toimiva jää
käriosasto. 

Taistelutoiminnasta annettiin ohjeina muun muassa, että avomaas
tossa oli lähestyttävä vihollista pääpiirtein normaalilla kävelyvauhdilla 
noin 60 m:n etäisyydelle, jolloin vauhtia oli kiihdytettävä. Rynnäkkö 
suoritettiin siten, että toinen rivi ampui 45 askeleen päässä ensimmäi
senä yhteislaukauksen, ja ensimmäinen rivi ampui yhteislaukauksen 
samanaikaisesti, kun pistimin syöksyttiin käsikähmään. Tämä taistelu
t~kniikka oli siis sama kuin kaarlelaisten käyttämä. Tykit tulittivat 
rmtaman edessä siihen saakka, kunnes jalkaväki aloitti pistintaiste
lun, jolloin ne jättäytyivät aukoista etulinjan taakse. 
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Jääkärien oli sivustoilla avattava tuli mahdollisimman aikaisin eli 
noin 180 m:n etäisyydeltä (rihlatussari oli tällöin jo riittävän tarkka). 
He ampuivat yksittäistulta ollessaan avorivissä, mutta ruoduittain 
(parettain) ollessaan suljetummassa muodossa. Suljetussa muodossa 
tulitti vain eturivi polviasennosta, koska ammunta oli tällöin tarkem
paa kuin seisaalta. Toinen rivi seisoi taempana ja latasi eturiville 
aseita ammunnan nopeuttamiseksi. Jääkärit liittyivät pataljoonan ryn
näkköön pyrkien iskemään aina vihollisen sivustaan ja selkään. 

Metsässä suoritettiin lähestyminen ryhmäparijonossa ja ampumi
nen tapahtui ruoduttain. Jääkärit ryhmittyivät metsässä aina avori
viin ennen tulitaistelun alkua. Jalkaväki asetti jääkärien avorivin 
taakse puolijoukkueen tukiosastoksi. Jos jääkärit olivat erikoistehtä
vissä, oli siivillä toimivien puolijoukkueiden siirryttävä avoriviin. Pis
tinhyökkäykseen oli kunkin alaosaston siirryttävä metsässä toimit
taessa itsenäisesti odottamatta toisia tai pitämättä kiinni etäisyyksistä 
ja väleistä. Jääkärien oli pyrittävä iskemään sivustaan ja selustaan 
kuten avomaastossakin. Yleensäkin korostettiin saarrostukseen pyrki
mistä myös suuremman joukon puitteissa. Kapeikkojen läpi murtau
tumisessa esitettiin parhaana tapana rivistöhyökkäystä, jolloin ensim
mäisten yksiköiden oli murtauduttava vihollisrintamaan ja taempana 
tulevien vyörrytettävä oikealle ja vasemmalle. 

Puolustustaistelussa taistelutekniikka perustui tuleen ja käsikäh
mään. Avomaastossa suoritettiin tulittaminen yleensä siten, että kun
kin pataljoonan keskustaan sijoitetut puolijoukkueet aloittivat ammun
nan ja tulitus siirtyi sitten järjestelmällisesti siiville. Kun äärimmäiset 
siipipuolijoukkueet olivat ampuneet, alkoi tulittaminen jälleen keskus· 
tasta. Täten vihollista voitiin jatkuvasti tulittaa. Vihollisen päästyä 
noin 20-30 askeleen etäisyydelle ammuttiin yhteislaukaus ja syöksyt
tiin pistintaisteluun. Peitteisessä maastossa tai silloin kun rintaman 
edessä oli hakkaus, kaivanto tai muu este, suoritettiin ammunta ruo
duttain. Jääkärit hakivat sivustoilta mahdollisimman edulliset asemat 
tulittamista varten. 

Myös perääntymistä varten annettiin ohjeita, joissa pääpiirtein nou
datettiin sitä periaatetta, että osan siirtyessä taaksepäin toinen osa 
tulitti. 

Yrjö Maunu Sprengtportenin luoma taktiikka oli omaperäistä ja 
ehdottomasti aikaansa edellä. Tietenkin siinä voidaan havaita vähäisiä 
lineaaritaktiikkaan tai kaarlelaiseen taistelutekniikkaan viittaavia pir
teitä, mutta niinhän piti ollakin: vanhasta oli otettava mukaan käyttö
kelpoinen ja hyljätyn tilalle luotava uutta ja tehokkaampaa. Parhainta 
Sprengtportenin taktiikassa oli, että se soveltui sekä Suomessa vallin
neisiin olosuhteisiin ja oli silloisten aseteknillisten mahdollisuuksien 
mukainen. Taktikka loi joustavaa, tulta käytettiin valmisteluvaiheessa 

8 - Jalkaväen vuosikirja 
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ja käsikälunällä pyrLttiin ratkaisemaan taistelu lopullisesti. Tämä 
menetelmä sopi suomalaisten luonteeseen ja koulutustasoon. Jääkäri
joukkojen käyttö oli tehokasta. Reserviin ei kiinnitetty suurempaa 
huomiota, mutta ohjesääntöhän rajoittuikin rykmentin puitteisiin. 
Uutta oli Ruotsi-Suomessa myös prikaatimuodostelma. 

Valitettavasti Sprengtporten joutui eroamaan jo vuonna 1780, joten 
hänen työnsä jäi tavallaan kesken ja rajoittui vain Savo-Karjalan 
joukkoihin. Vanhoillisuuden ja ennakkoluulojen muureja oli vaikea 
murtaa. Muu osa Suomen jalkaväestä jäi lineaaritaktilliselle kannalle 
ja vaille systemaattista upseerikoulutusta, vaikka Sprengtportenin 
ohjesääntö oli ollut painettuna jo vuoteen 1808 mennessä noin 19 
vuotta. 

Suomalainen jalkaväki vuosien 1788-1790 ja 
1808-1809 sodissa 

Suuren Pohjan sodan jälkeen jalkaväen taistelutaidossa vallinnut 
laskukausi, joka selvästi oli ilmennyt Hattujen ja Pommerin sodissa, 
oli 1700-luvun viimeisellä neljänneksellä jo ohitettu vaihe. Jalkaväki 
alkoi jälleen saavuttaa sitä taistelutehoa., jota pääasela.jilta oli voitava 
oikeutetusti ja kohtuudella. vaatia. Tosin kummassakin sodassa, jotka 
mainitaan otsikossa, esiintyy jalkaväen osalla heikkojakin taistelusuo
rituksia, mutta useimmiten ne johtuivat puutteellisesta. ja virheellisestä 
johtamistavasta. Mutta kokonaisuutena ottaen ja.lkaväki oli löytänyt 
itsensä. Tämän valaisemiseksi voimme ottaa muutaman taisteluesimer
kin sekä lineaaritaktiikan että sprengtportenilaisen taktiikan puolelta. 

* 
Vuosien 1788--90 sodan ajalta on 13. 6. 1789 käyty Porrassalmen tais

telu selvin esimerkki jalkaväen itseluottamuksen palaamisesta. Venä
läisillä oli taistelussa käytössään 5100 miestä ja neuvonantajana itse 
Yrjö Maunu Sprengtporten. Suomalaisia johti Porin rykmentin komen
taja eversti J K Gripenberg. Hänellä oli käytössään kaikkiaan 720 
miestä, joista 400 oli porilaisia. ja.lka.väkimiehiä, 60 Uudenmaan ra.kuu
na.a. ja loput savolaisia ja karjalaisia. jääkäreitä ynnä 2 tykkiä. 

Venäläisten lukumääräinen ylivoima. oli muserta.va., mutta sen ta.soit
tamiseksi suomalaiset olivat valinneet maastoltaan sangen edullisen 
puolustusaseman Porrassalmen pohjoisrannalta. Asemia oli ehditty jo 
jonkin verran kenttälinnoittaa., mm hirsivarustus oli rakennettu tyk
kejä varten 100 m:n päähän sillasta ja ampuma-alaa raivattu etumaa& 
toon. Pieni viivytysosasto oli lähetetty eteen ja rakuunat varmistivat 
sivustan Tuukkalan suunnalla. 
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Vähäisen yöllisen etuvartiokahaka.n jälkeen venäläiset saapuivat 
aamulla klo 03.00 Porrassalmelle. Kello 06.00 venäläisillä oli viisi 
kanuunaa ja kaksi ha.upitsia. tuliasemissa. Tykistötaistelussa suomalai
silta loppuivat ampumatarvikkeet ja he vetivät kanuunansa taemmaksi. 
Samalla alkoi venäläisten jalka.väen hyökkäys. Tällöin syntyi vaaralli
nen tilanne, sillä pa.tteriaseman oikealla puolella. taistelurintamassa 
ollut jalka.väki irta.a.ntui paniikin vallassa. ja painautui taakse päin. 
Upseerien päättäväisen ja ratkaisevan toiminnan ansiosta pakenijat 
pysäytettiin ja järjestettiin aivan harjanteen reunalle, missä he ottivat 
vihollisen vastaan laukauksin ja pistimin pakottaen sen pysähtymään 
epäedulliseen asemaan mäen alle noin kahdenkymmenen askeleen pää
hän etulinjasta. 

Vasen siipi oli myös paennut. Majuri Jägerhorn ja kapteeni von 
Döbeln koettivat saada pakenijoita pakkokeinoin palaa.maan asemiinsa, 
mutta näistä toimenpiteistä paniikki vain lisääntyi. Silloin Jägerhorn 
huusi suomeksi: "Älkää paetko, vihollinen perääntyy, me otamme saa
lista!" Todellisuudessa venäläiset olivat käyttäneet tilannetta hyväkseen 
ja tuoneet kahlaamon yli useita pataljoonia, jotka olivat jo ryhmitty
neet suomalaisten asemien eteen. Suomalaiset palasivat kuitenkin 
takaisin asemiinsa ja äskeiset pakenijat löivät käsikähmässä ylivoimai
sen vihollisen takaisin virran t-0iselle rannalle. Nyt oli innostuneita 
suomalaisia vaikea saada vetäytymään virran rannalta asemiinsa, ennen 
kuin vihollisen tykkitulen aiheuttamat tappiot pakottivat heidät siihen. 

venäläiset aloittivat-klo 11.00 uuden jalkaväen massahyökkäyksen ja 
ankara käsikähmä riehui koko rintaman leveydellä. Vasemmalla pori
laiset pitivät hyvin puolensa, mutta oikealla vähälukuiset savolaiset 
olivat murtumaisillaan. vasemmalta siiveltä saatiin avuksi pieni, kii
reessä kokoonhaalittu joukko, joka taisteluun heittäytymällä pelasti 
tilanteen. Venäläiset heitettiin jälleen salmen toiselle puolelle. Keski
päivän aikaan saapui Mikkelistä ampumatarvikkeita, joten suomalais
ten tykit saattoivat, osallistua taisteluun. Venäläiset uusivat kerta ker
ran jälkeen hyökkäyksensä, mutta yhä uudelleen heidät lyötiin takai
sin. Iltapäivällä saapui kaksi Porin rykmentin komppaniaa paikalle 
ja klo 18.00 saapui Pohjanmaan ry~mentti ja kaksi tykkiä. Torjunta-
voitto oli taattu. 

Porrassalmen taistelu oli suomalaisen jalkaväen fyysillisen ja 
moraalisen voiman koetus. Uhkaavalta näyttäneen alkuvaiheen jälkeen 
joukot osoittivat sellaista kuntoa, että se herätti ihailua vastustajassa
kin. Omat tappiot olivat 60 kaatunutta ja 200 haavoittunutta. Venäläi
set menettivät 180 kaatunutta ja 500 haavoittunutta. Haavoittuneista 
mainittakoon Sprengtporten ja von Döbeln, joka otsaan haavoituttuaan 
sai lopun elämänsä kantaa kuuluisaa mustaa sidettä päänsä ympä-
rillä. 
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Lapuan taistelu 14. 7. 1808 

Lineaa:ritaktillisen esimerkin tarjoaa 14. 7. 1808 käyty Lapuan tais
telu. Suomen armeijan päävoimat, 1., 2., 3. ja 4. prikaati, osallistuivat 
kenraali K J Adlercreutzin johdolla taisteluun. Suomalaisia oli kaik
kiaan 4 700 miestä ja 18 tykkiä. Venäläisten vahvuus oli noin 4 100 
miestä, joista ratsuväkeä oli 2 eskadroonaa ja 150 kasakkaa. Tykkejä 
oli 17. 

Rajevski ryhmitti joukkonsa 3,5 km leveään, ohueeseen linjaan 
Lapuan-Kuortaneen tien varteen Lapuanjoen pohjoispuolelle siten, 
että vasen siipi oli Isonkylän kahden puolen ja oikea siipi Liuhtarin 
kylässä. Ratsuväki ja kasakat olivat keskustassa. 

Suomalaiset joutuivat Kauhavalta alkaen kahakoimaan Rajevskin 
etuvartiojoukkojen kanssa ja vasta klo 16.00 he saapuivat em kylien 
pohjoispuolisen aukean reunaan. Tällöin Savon jääkärirykmentin 
upseerit esittivät, että päähyökkäys oli suunnattava metsän kautta 
Liuhtariin ja tuhottava venäläiset katkaisemalla heidän vetäytymis
tiensä. Adlercreutz ei kuitenkaan tällaisenaan hyväksynyt ehdotusta, 
vaan päätti käydä kummankin siiven kimppuun siten, että ensimmäi
senä edennyt 2. prikaati sai eversti Döbelnin johdolla hyökätä suoraan 
tien suunnassa ja vallata Isonkylän. Vähäisiä savolaisosastoja lähetet-
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tiin vihollisen oikeaa sivustaa vastaan, päävoimien jäädessä reserviin. 
Voimien jako oli kuitenkin väärä, sillä missään ei saatu kunnon yli
otetta vastustajasta. 

2. Prikaati aloitti etenemisensä. Vihollisen avattua tulen ensimmäi
senä edennyt Porin rykmentin II pataljoona ryhmittyi linjaan ja jää
kärikomppania meni avoriviin pataljoonan eteen aloittaen taistelun. 
Eteneminen jatkui aukean puolivälissä olevalle purolle, jossa Adler
creutz käski prikaatin pysähtymään. Hän oli saanut tietää, että venä
läiset yrittivät iskeä Döbelnin sivustaan Alapään suunnalta, jonne nyt 
lähetettiin 3. prikaati tilannetta selvittämään. Tämä prikaati oli muu
ten aiottu lähettää savolaisten lisäksi Liuhtarin suuntaan, mutta nyt 
suunnitelma muuttui. Alapää osottautui tyhjäksi vihollisista ja tämä 
erehdys aiheutti kokonaisen prikaatin virhesiirron ratkaisukohdasta. 

Porilaisten asema oli muodostunut aukealla tulen alla kovin epä
mukavaksi. Etumaisen pataljoonan upseerit ryhtyivät silloin oma
aloitteisesti hyökkäämään ja von Döbeln mukautui tilanteeseen. Tämä 
on ymmärrettävää, sillä hänhän oli ollut mukana mm Koljonvirran 
taistelussa ja ymmärsi raisun pistinhyökkäyksen arvon. Adlercreutzkin 
lähetti lisävoimia taisteluun ja ratsasti itse paikalle. Vimmatussa tais
telussa venäläiset työnnettiin pois talo talolta ja Isokylä vallattiin. 

Rajevski käänsi nyt taitavasti rintamansa Liuhtarissa lounais-koil
lissuuntaan turvatakseen vetäytymistiensä Kuortaneelle. Suomalaiset 
seurasivat venäläisiä Liuhtariin, mutta vasemmalla metsän kautta hyö
känneen 4. prikaatin komentaja, eversti Cronstedt, toimi kovin varo
vasti ja kaavamaisesti. Tosin hänen olikin aluksi käsketty vain pitää 
silmällä venäläisten liikkeitä. Kun Adlercreutz vihdoin antoi varsinai
sen hyökkäyskäskyn, tapahtui se lian myöhään. Rajevski sytytti Liuh
tarin kylän palamaan ja muodostuneen savun suojassa irroitti pois 
joukkonsa, joita suomalaiset ajoivat takaa jonkin matkaa Kuortaneen 
suuntaan. 

Lapuan taistelu päättyi suomalaisten voittoon, mutta ylempien 
komentajien kaavamainen lineaaritaktillinen johtamistapa teki taiste
lusta tehottoman esityksen. Porin rykmentin suoritus osoitti, että jou
kot eivät mielellään tyytyneet vain tulitaisteluun, jossa osuminen vas
tustajaan oli melko sattumanvaraista, vaan pyrkivät mieluummin käsi
kähmään, missä henkilökohtainen taito muodostui ratkaisevammaksi. 
Mainittakoon, että venäläiset menettivät vain 150 miestä kaatuneina 
ja haavoittuneina ja 50 vankeina, suomalaisten tappiot olivat yhteensä 
146, joista porilaisten osuus 6 kaatunutta ja 94 haavoittunutta. 

* 
Esimerkin joustavasta johtamisesta ja jalkaväkijoukkojen tehok

kaasta taistelutoiminnasta tarjoaa Koljonvirran taistelu 27. 10. 1808. 
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//VESI 

Koljonvirran taistelu 27. 10. 1808 

Kenraali J A Sandels, joka 
toimi 5. prikaatin komenta
jana, oli Kuopion Toivalan 
salmelta vetäydyttyään va
linnut erinomaiset puolu&
tusasemat Iisalmen poh
joispuolelta Koljonvirran 
takaa. Hän sekä hänen ali
johtajansa olivat joustavia 
taktikkoja ja joukot olivat 
tottuneet taistelemaan lä
hinnä Strengtportenin aikoi
naan hahmottelemaan ta
paan. 

Sandelsin puolustussuun
nitelma oli selväpiirteinen 
ja aktiivinen. Hänen tarkoi
tuksenaan oli vetää venä
läisten Joukot Koljonvir
ran yli Ala-Tismiön ja Iive
den väliseen kapeikkoon, 
jossa ne oli epäedulliseen 
tilanteeseen saatettuna lyö
tävä vastahyökkäyksellä 
toimintakyvYttömiksi. Jos 
venäläiset hyökkäsivät La
pinniemen kautta, oli tämä 
suunta varmistettava ja 
ratkaisutaistelu käytävä 
Kavakkalan pohjoispuolel
la. Toteuttaakseen tämän 
taisteluajatuksensa Sandels 
ryhmitti joukkonsa siten, 

että Koljonvirran länsipuolelle Kauppilan mäelle sijoitettiin etu
vartioasemijn pataljoona Savon jääkäreitä. Voimien pääosa, Vaasan 
rykmentti, Kajaanin ja Oulun pataljoona,t sekä osasto Karjalan rakuu
noita, ryhmitettiin Kavakkalan sillan eteläpuolelle Linnan mäelle, johon 
arkennettiin tuliasemat myös kuutta tykkiä varten. Kavakkalan poh
joispuolelle Sandels ryhmitti vielä Pohjanmaan ja Länsipohjan patal
joonat sekä osia Kajaanin pataljoonasta. Näiden oli varmistettava 
Lapinniemen suunta. Kauempana pohjoisessa oli Karjalan rakuunoiden 
pääosa. Puolustusryhmitys oli siis lähes kaksi kilometriä syvä Venäläi
sille ei jäänyt yllätysmahdollisuuksia muussa suhtessa kuin taistelun 
aloittamisaikaan nähden. 
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Ruhtinas Dolgorukilla oli käytössään noin 5 800 miestä. Tällä voi
malla hän aikoi työntyä suoraan Sandelsin puolustuksen läpi. Venä
llllsten onnistui, rikottuaan aseleposopimuksen määräyksiä, ajallisesti 

llättää suomalaiset ja saada Koljonvirran silta vain osittain rikottuna 
hnltuunsa. Taistelu alkoi klo 12.00 ja kiivaan tulen turvin venäläiset 
•>livat saaneet korjatuksi sillan klo 15.00 mennessä. Tällöin venäläisten 
msimmäiset joukot ylittivät virran vastarinnasta huolimatta, ja pian 

oli Savon jääkäreillä vastassaan kokonainen rykmentti. Sandels olisi 
voinut ajan puolesta lähettää vahvennusjoukkoja paikalle, mutta hän 
pysyi suunnitelmassaan. Savon jääkärit ryhtyivät viivyttäen vetäyty
mään Linnan kukkulalle, jossa Sandels päävoimineen oli valmiina iske
mään takaisin. Joukot oli järjestetty vastahyökkäystä varten kolmeen 
rivistöön, joita johtivat tottuneet komentajat Malm, Fahlander ja 
Duncker. 

Sandels antoi venäläisten ryhmittyä uudelleen ja aloittaa hyökkäyk
sensä Linnan asemia vastaan. Vastahyökkäystä valmisteltiin tykkien 
tulella ja vasta lähietäisyydellä suomalaiset ampuivat yhden ainoan 
yhteislaukauksen syöksyen pistimin vastustajan kimppuun. Yllätys oli 
täydellinen. Venäläiset joutuivat hajaantunein joukoin vetäytymään yli 
sillan jolloin tykki- ja kiväärituli aiheutti heille uusia tappioita. Savon 
jääkä~it osallistuivat. myös vastahyökkäykseen osoittaen täten, että 
he pystyivät suoriutumaan hyvin vaativasta tehtävästään. 

Venäläisillä oli yhä tuoreita joukkoja, mutta kun Pohjanmaan Ja 
Länsipohjan pataljoonat ja Kainuun pataljoonan loppuosa saapuivat 
paikalle, heidän oli luovuttava uusista hyökkäysyritykisistä ja saarros
tusyrityksitä Lapinniemen suunnalta. Suomalaisten tappiot olivat 
yhteensä 300 ja venäläisten 800 miestä, joiden joukossa oli mm ruhtinas 
Dolgoruki. 

Sodan loistavin voitto oli saavutettu erinomaisella johtamistaidolla, 
mikä osoitti, että Sprengtportenin luoma taisteluhenki ja taktiikka oli 
oikealla tavalla pystytty omaksumaan Savo-Karjalan joukoissa. 

* 
Jalkaväen kohoaminen pääaselajiksi ja vaikuttavimmaksi tekijäksi 

taistelukentillä oli tapahtunut monen kehitysvaiheen kautta. Jalkaväen 
taistelukyky riippui tietysti koulutusmahdollisuuksien ohella olennai
sesti aseistuksen tehoon nähden oikein sovelletusta taktiikasta. Tuli
aseen rajallisesta tehosta huolimatta pystyttiin Ruotsi-Suomessa kehit
tämään ajoittain niin korkeatasoiset taktilliset ja taisteluteknilllset 
menetelmät että niille tuskin löytyi aikanaan vertaa muualta Euroo
passa. Lin;aaritaktiikka oli kuitenkin ruotsalais-suomalaiselle jalka
väelle, puutteellisesta koulutuksesta johtuen, vieras toimintamuoto, 
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jo~a ei t_äysin pystytty omaksumaan. Ruotsalais-suomalainen jalkaväki
mies oh perusolemukseltaan toiminnallinen ja tästä johtuen vaati 
ripeitä otteita taistelussa - tulta, liikettä ja käsikähmää. 
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PANSSARIPRIKAATIN JA SEN JOUKKO-OSASTOJEN 
HISTORIIKIT 

Panssariprikaati on maamme ainoa panssariyhtymä. Vaikka maas
s~;1llme on ?llut panssarivaunujoukkoja koko itsenäisyytemme ajan, 
mm panssanyhtymällämme on ikää vasta kaksikymmentävuotta. Pans
saridivisioona perustettiin vuonna 1942. Jääkärit ja panssarivaunut 

olivat kuitenkin jo aikaisemmin toimineet kiinteässä yhteistoiminnassa. 
Tuulosjoelta syyskuun alussa 1941 alkaneen hyökkäyksen ajan, joka 
ulottui Äänislinnaan, Karhumäkeen jo Poventsaan asti, oli Panssari
pataljoona alistettu 1. Jääkäriprikaatille. Panssaridivisioonan rungon 
muodostivat, 1. Jääkäriprikaati ja Panssariprikaati, joka oli silloin 
panssarivaunujoukko-osasto nimestään huolimatta. Myöskin Ratsu
väkiprikaati kuului jonkun aikaa Panssaridivisoonaan, jonka komen
tajana oli kenraalimajuri R Lagus. Asemasodan vuosina Panssaridivi
sioona oli Äänislinnassa, jossa panssarijoukkojen eri aselajien yhteis
toimintaa harjoitettiin ahkerasti sekä kehitettiin panssaritaktiikkaa. 
Ennen Kannaksen suurtaisteluita Panssaridivisioona siirrettiin Ensoon. 
Suurhyökkäy,ksen alettua Panssaridivisioona osallistui raivokkaisiin 
taisteluihin Kuuterselässä, Talissa, Ihantalassa, Portinhoikassa ja Vuo
salmella. Jo ensimmäisissä taisteluissa todettiin hiljaisten vuosien 
ankaran koulutuksen tulokset. Panssaridivisioona oli kurin ja hengen 
kannalta valiojoukkoa. Kesän 1944 taisteluiden alkaessa Panssaridivi
sioonaan kuului 

- Jääkäriprikaati, jossa oli JP 2, JP 3, JP 4, JP 5 ja Panssarijääkäri
pataljoonan (kolme psttykkikomppaniaa) 

- Panssariprikaati, jossa oli kaksi panssarivaunupataljoonaa, Ryn
näkkötykkipataljoona, Panssarikorjaamo ja Panssarikoulutus
pataljoona 

- Raskaspatteristo 14 
- Viestipataljoona 6 
- Pioneeripataljoona 2 
- Panssari-ilmatorjuntapatteri sekä 
- erilaisia huoltomuodostelmia. 

Kannaksen taisteluiden päätyttyä Panssaridivisioona osallistui Lapin 
sotaan, jonka aikana alkoi reserviläisten kotiuttaminen. 5. 12. 1944 
Panssaridivisioona muuttui Kevyeksi Prikaatiksi. Puolustuslaitoksen 
uudelleen järjestelyissä v 1952 prikaati sai nykyisen nimensä. Panssari
prikaatin joukoista on Hämeenlinnaan sijoitettu Hämeen Jääkäripatal
joona, Panssarirykmentin Panssarintorjuntapataljoona, Erillinen Kra
naatinheitinkomppania, Jääkäripatteristo, 4. Erillinen Viestikomppania 
ja 4. Erillinen Autokomppania. Parolannummella ovat Panssarirykmen
tin pääosat, Panssarikoulu ja Erillinen Pioneerikomppania. Hämeen 
Ratsujääkäripataljoona on sijoitettu Lahteen ja Tampereen Ilmator
juntapatteristo Vatialaan. 

Panssariprikaatin joukoilla on vaalittavana velvoittavat perinteet. 
Ne myös kannustavat nykypolvea kehittämään itseään edeltäjiensä kal
taisiksi taistelijoiksi. 
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Majuri O Välimaa: 

HÄMEEN JÄÄKÄRIPATALJOONAN HISTORIIKKI 

Kaikilla puolustusvoimiemme joulclro-osastoilla on oma historiik
kinsa ja omat perinteensä. Eräiden joukko-osastojen historiikki ulottuu 
vuosisatojen taakse, toisilla se taasen on huomattavasti lyhyempi. Kai
kille on kuitenkin yhteistä se, että jou~ko-osastojemme vaiheet liittyvät 
aina läheisesti kansamme historian tärkeisiin tapahtumiin. 

Hämeen Jääkäripataljoona on eräs niistä puolustusvoimaimme har
voista joukko-osastoista, joka perustamisestaan lähtien ei ole kertaa
kaan kokenut uudelleenjärjestelyn aiheuttamaa hajoittamista. Nimet 
ja sijoituspaikat ovat tosin vuosikymmenien kuluessa muuttuneet, 
mutta itse joukko-osasto on pysynyt samana. 

I PATALJOONAN PERUSTAMINEN JA VAIHEET 
VUOTEEN 1939 ASTI 

1. Pataljoonan perustaminen sekä nimen ja sijoituspaikan 
muuttuminen. 

Hämeen Jääkäripataljoonan synty liittyy Vapaussodan vaiheisiin, 
jolloin vapaaehtoiset suojeluskunnat julistettiin hallituksen joukoiksi 
sekä niitä täydennettiin asevelvollisilla, jotka kutsuttiin palvelukseen 
uudelleen voimaansaatetun vuoden 1878 asevelvollisuuslain perusteella. 
Tällöin perustettiin mm 2. Jääkärirykmentti Jyväskylässä 3. 3. 1918, 
jonka XII pataljoona on nykyisen Hämeen Jääkäripataljoonan kanta
isä. Vain muutaman päivän koulutuksen jälkeen pataljoonan nuoret 
asevelvolliset joutuivat rykmenttinsä mukana keskelle verisintä 
Vapaussotaa Tampereen Kalevankankaalla. Lyhyestä koulutusajasta 
huolimatta osoittivat he jo tässä ensimmäisessä taistelussa ansain
neensa kunniakkaan jääkäri-nimen. 

Tampereen valtauksen jälkeen 2. Jääkärirykmentti osallistui Viipu
rin valtaukseen sekä taisteluihin Rajamäellä, Tarpilassa, Kauksamossa, 
Raivolassa ja Kuokkalassa. Myöhemmin vastasi tämä kovia kokenut 
2. Jääkärirykmentti rajan vartioinnista Karjalan kannaksella aina 24. 8. 
1918 asti. 
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Puolustuslaitoksen jatkuva kehitys Vapaussodan jälkeisenä jälleen
rakennuskautena ilmenee 2. Jääkärirykmentin kohdalla useina siirtoina 
ja nimen muutoksina. Rykmentti siirrettiin rajavartiotehtävistä Riihi
mäelle ja sen nimi oli pari kuukautta ennen eli 8. 6. 1918 muutettu 
kuuluvaksi Jääkärirykmentti n:o 2. Riihimäelle tultaessa oli rykmentin 
nimi Porin Jalkaväkirykmentti n:o 2. Tällöin myös pataljoonamme sai 
uuden numeron, III Pataljoona eli UI/Porin Jalkaväkirykmentti 2. Ryk
mentti siirtyi 1. 10. 1918 siten, että III P meni Kouvolaan ja II p 
Korialle sekä I P Hämeenlinnaan ollen runkona myöhemmin peruste
tulle Keski-Suomen Rykmentille. 

Jo seuraavana vuonna eli tarkemmin sanottuna 15. 3. 1919 muuttui 
rykmentin nimi jälleen. Tällöin tuli nimeksi Savon Jääkärirykmentti. 
Pataljoonamme numerona säilyi edelleen III P eli UI/Savon Jääkäri
rykmentti. V 1920 pataljoona joutui itärajallamme suorittamaan eräitä 
taistelutoimia ja rajavartiointia sijoituspaikkoinaan Porajärvi ja Suo
järvi. 

Tarton rauhansopimuksen 20. 11. 1920 palautettua säännölliset olot 
maahamme siirtyi v 1921 Savon Jääkärirykmentin II P Käkisalmeen ja 
111 P Viipuriin. Tämäkään sijoituspaikka ei jäänyt pataljoonallemme 
pitkäaikaiseksi, sillä jo seuraavana vuonna pataljoona siirrettiin Kivi
niemeen. 

Syksy vuonna 1922 olikin pataljoonallemme hyvin merkityksellinen 
sillä silloin vasta pataljoonan rauhanaikainen koulutustyö pääsi täy~ 
dellä teholla vauhtiin kauniissa Sakkolan pitäjän Kiviniemessä jonne 
pataljoona muutti sille rakennettuihin uusiin kasarmeihin. Täällä kaak
koisrajan tuntumassa, luonnonkauniin Valkjärven rannalla suoritti 
vuosittain n 1000 nuorukaista asepalvelustaan. 

Muutoksia tapahtui Suomen armeijassa, niin myöskin Kiviniemessä. 
1. 6. 1927 Savon Jääkärirykmentti muuttui Savon Prikaatiksi ja III 
Pataljoona vastaavasti !II/Savon Prikaatiksi. 

25. 9. 1930 annettiin Savon Prikaatin pataljoonille omat nimet ja 
tällöin III P:sta tuli Vuoksen Jääkäripataljoona. Samana vuonna patal
joona sai myös oman soittokunnan, viestiosaston ja krh-osaston. Puo
lustusvoimain seuraavassa uudelleenjärjestelyssä 1. 5. 1934 pataljoona 
muuttui polkupyöräpataljoonaksi ja saman vuoden lopussa siitä lopul
lisesti tuli suoraan divisioonan esikunnan alainen itsenäinen joukko
osasto. Polkupyörät pataljoona sai v 1934 lopulla. 

V 1936 oli jälleen merkkivuosi pataljoonalle. Tasavallan Presidentin 
sotilaskäskyllä pp-pataljoonat muutettiin jääkäripataljooniksi, Vapaus
sodan jääkäreiden perinteiden ja hengen vaalijoiksi. Pataljoona sai 
nimen Jääkäripataljoona 4 ja kunniamarssikseen Heikki Nurmion kir
joittaman ja Jean Sibeliuksen säveltämän Jääkärimarssin. Vuosipäi
väksi määrättiin 25. 2., jääkärien maihinnousupäivä Vaasaan v 1918. 
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Pataljoonaan kuului tähän aikaan esikunta, kolme jääkärikomp
paniaa, konekiväärikomppania, tykkikomppania, krh-joukkue ja ali
upseerikoulu. Palveluksessa oli kolme saapumiserää ja pataljoonan 
vahvuus n 1250 miestä. 

2. Pataljoonan lippu 

Lippunsa pataljoona sai silloisen jalkaväentarkastajan kenraali 
Heinrichsin lahjoitta:mana 16. 5. 1938. Se vihittiin Tasavallan Presiden
tin linnassa Vapaussodan päättymisen 20:nä vuosipäivänä. Lipun luo
vutti pataljoonan silloiselle komentajalle, evl M Nurmelle, Tasavallan 
Presidentti Kyösti Kallio. Paitsi että varsinaisessa lipussa on jääkäri
tunnuksena vihreä pohjaväri sekä nopeutta ja iskukykyä kuvastavat 
nuolet, on sen tangon huippuun kiinnitettynä IV lk:n vapaudenristi 
nauhoineen merkkinä Vapaussodan jääkärien mm "Verisenä kiiras
torstaina" Ka:levankankaalla suorittamis1ia uroteoista. 

Mainittakoon, ettei vapauden ristiä oltu tätä ennen myönnetty kuin 
kolmelle muulle joukko-osastolle, Suomen Valkoisen Kaartin Rykmen
tille, Karjalan Kaartin Rykmentille ja Uudenmaan Rakuunarykmentille. 

Lipun naulaamisesta ja vihkimisestä kerrottakoon tarkemmin seu
raavaa: 

Lipun naulaaminen tankoonsa tapahtui juhlallisuuksin 15. 5. 1938 
Helsingissä Katajanokan upseerikerhossa. Tilaisuudessa oli läsnä lipun 
lahjoittajat, korkeaa sotilaspäällystöä sekä pataljoonan edustajat. 

Kun lippu oli levitetty upseerikerhon pöydälle, astui sen lahjoittaja 
kenraalimajuri Heinrichs esiin ja piti lyhyen puheen lipun merkityk
sestä ja jätti sen JP 4:n silloiselle komentajalle evl Nurmelle, joka 
kiitti lipun lahjoittajia, sekä lupasi pitää lipun aina kunniassa. Tämän 
jälkeen alkoi lipun naulaaminen tankoonsa. Ensimmäisen naulan löi 
rouvan Heinrichs, toisen kenraalimajuri Heinrichs, jonka jälkeen löivät 
naulansa sotaväenpäällikkö kenraaliluutnantti Österman, armeijakun
nan komentaja kenraaliluutnantti öhgvist, divisioonan komentaja ken
raalimajuri Heiskanen sekä JP 4:n edustajat, pataljoonan komentaja 
everstiluutnantti Nurmi, kapteeni Nisula, vääpeli Taponen ja res-alik 
Lehtinen. Naulaamisen jälkeen nautittiin kahvi- jo voileipäpöydän anti
mista. 

Lippu salkoineen toimitettiin nyt Helsingin varuskunnan päävar
tioon, josta se oli 16. 5. 38 aamulla tuotu Tasavallan Presidentin lin
naan. Täällä tapahtui lipun juhlallinen vihkiminen, jonka suoritti sota
rovasti A. Malin. Tasavallan Presidentti Kyösti Kallion, puolustusmi
nisteri J. Niukkasen, pääministeri Cajanderin, sotaväenpäällikkö ken
raaliluutnantti östermanin, kenraalimajuri ja rouva Heinrichs'in y.m. 



Kenraalimajuri ja kenraalitar Heinrichs'in JP 4:lle lahjoittaman lipun 
luovutus Tasavallan Presidentin linnassa 16. 5. 1939. Presidentti Kallio 

luovuttaa lipun JP 4:n komentajalle evl Nurmelle. 
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läsnäollessa. Kun lippu oli vihitty, luovutti rouva Heinrichs sen Tasa
vallan Presidentille, joka edelleen luovutti lipun JP 4:n komentajalle 
evl Nurmelle. Tämän jälkeen komentaja luovutti sen pataljoonan lip
pualiupseerille vääpeli Taposelle, joka marssi lippu-upseerien kapteeni 
Haussilan ja Saarelaisen väliin. Soittokunnan soittaessa puolustus
voimain kunniamarssin poistui Tasavallan Presidentti ja lippu suoritti 
ensimmäisen kerran kunnianosoituksen Presidentille ja puolustusvoi
main kuniamarssille. Lippu vietiin vartion saattamana linnasta ulos 
ja siellä se liittyi lippujoukkueeseen. Lipun hulmutessa ensimmäistä 
kertaa ulkona se vietiin armeijan lippujuhlaparaatiin, jossa ohimarssi 
suoritettiin Suurkirkon edustalla, ja jossa vastavihitty lippu suoritti 
ensimmäisen kunnianosoituksen liikkeellä ollessaan. 

Monet ovat ne tilaisuudet, joita lippumme on juhlistanut. Erikois
tapauksina mainittakoon presidentti Kyösti Kallion äkillinen kuolema 
Helsingin rautatieasemalla ja hänen siunaustilaisuutensa Suurkirkossa, 
presidentti Risto Rydin virkaanastujaiset, Suomen Marsalkan viimei
nen matka ym sekä tavanomaiset valat, paraati, hautajaiset jne. 

3. Kiviniemen vaiheista 

Kiviniemi on Karjalan kannaksen huomatuimpia seutuja. Vuoksi 
luo muuttuessaan suvannoksi komean kosken, joka valtavuudestaan 
ja lohirikkaudestaan oli kuulu kautta Suomen. Siellä moni turistikalas
taja kokeili kalaonneaan ja siimansa kestävyyttä, sekä usea koskenlas
kija taitoaan ja luonteensa lujuutta. Kosken yli rakennetut rauta- ja 
maantiesilta olivat Suomen suurimpia ja muodostivat pullonkaulan 
koko itäkannaksen liikenteelle. Tuolla paikalla, jääkärien Kiviniemessä, 
matkailija tahtomattaankin pysähtyi ja jäi ihmettelemään luonnon 
mahtia ja samalla sen kauneutta. 

Kiviniemen kasarmialueelle Valkjärven rannalle oli 1920-luvulla 
rakennettu puukasarmit ja kantahenkilöstön asuntorakennukset. Patal
joonan tultua erilliseksi jääkäripataljoonaksi rakennettiin sinne 1930-
luvun jälkimmäisellä puoliskolla upseerien asuinrakennus, kahden 
komppanian kasarmi sekä sairaala- ja keittiörakennus. 

Valkjärvi sijaitsee n 6 km Kiviniemesta länteen Kiviniemi-Pinsalo 
-Sakkola-Vuoksela maanteiden risteyksen lähellä. Tuoksuvan män
nikkökankaan keskellä on pikku kumpareitten ympäröimä kristalli
vetinen, hiekkarantainen ja n 400X 1100 m suuruinen Valkjärvi. 

Kauniin Karjalan luonnon keskellä siis pataljoonamme on rauhan
omaisen työnsä aloittanut. Pataljoonan kantajoukon muodosti noin 
25-30 upseeria, 40-50 kanta-aliupseeria ja 10-15 siviilivirkailijaa, 
joille kaikille oli rakennettu perheasunnot kasarmialueelle. Vuosittain 
astui palvelukseen 700-800 miestä eri puolilta Suomea. 
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Kuva Kiviniemen kasarmialueelta. Etualalla ruokala ja voimalaitos 
sekä asepaja. Taustalla vasemmalla KK-komppanian rakennus. 

Koulutus pataljoonassa oli kaikki kaikessa. Erinomainen harjoitus
maasto, hyvät ampumaradat, rauhallinen maaseutu ja ennen kaikkea 
hyvä sotilaskuri sekä täysin ammattitaitoinen henkilökunta takasivat, 
että joukko-osastolle uskottu ja annettu koulutustehtävä täytetää!} 
parhaalla mahdollisella tavalla. 

Kerrottakoon myös niistä harrastuksista ja riennoista joita patal
joonassa harjoitettiin, ja jotka harrastukset edistivät koulutusta ja 
rakensivat yksilöä sekä loivat hyvän toveri- ja sotilashengen. Tämän 
jääkärihengen omistaminen ja kasvattaminen oli jokaisen kiviniemeläi
sen tavoitteena. 

Urheilu oli kasvatuksessa hyvin huomattavalla sijalla. Ei huippu
urheilu, vaan "massana jokainen mukaan ladulle tai lenkille" oli liikun
nan tunnuksena. Ammunta, hiihto ja hiihtoammunta voidaan mainita 
pääurheiluharrastuksina. Eivät myöskään kenttäurheilu voimistelu 
suunnistus ja myöhemmin pyöräily olleet sivussa. Tämän' tästä kokeil'. 
tiin ketkä ovat pataljoonan parhaita kussakin lajissa, ja palkinnot jaet
tiin juhlallisin menoin pataljoonan komentajan itsensä ojentamina. 
Hiihtourheilusta ja ennen kaikkea hiihtoammunnasta on mainittava 
että armeijan talviurheilukilpailuissa pataljoonan partio oli aina alku'. 
päässä ja SAUL:n mestaruuskilpailuissa JP 4:n partio oli joka vuosi 
voittamaton. Hyvin useasti JP 4:n partion 5 hiihtäjästä sijoittui jokai
nen 250 osanottajan joukosta ensimmäisten 10 joukkoon. 
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Hengellisistä harrastuksista pitivät huolen varusmiespastorit ja 
-kanttorit Sakkolan pappien johdolla. Varusmiespastorit ja- kanttorit 
johtivat raamattupiirejä ja kuoroja sekä asuivat miesten kanssa 
samoissa tuvissa ja olivat aina paikalla ohjaamassa ja neuvomassa. 

Sotilaskoti ansaitsee oman lukunsa. Sen johtajatar oli sanan täy
dessä merkityksessä äiti miehille. Hänellä ei ollut. määrättyä työaikaa, 
vaan hän oli aina miesten joukossa sotilaskodissa. Kantahenkilöiden 
puolisot ja tyttäret olivat kaikki sotilaskotityössä mukana samoin kuin 
lähiseutujen naisväki ja ennen kaikkea lotat. Viihdytysilloista ja niiden 
ohjelmista ei sotilaskodissa ollut puutetta. Sotilaskodin uudenaikainen 
rakennus näytelmävaloineen, kirjastoineen ja tilavine juhlasaleineen 
tarjosi täydet mahdollisuudet sotilaskotityölle ja viihdytykselle. 

Kerho- ja seuraelämä oli hyvin vilkasta Kiviniemen varuskunnassa. 
Upseeri- ja aliupseerikerhoissa toimivat mm näytelmä- ja lauluryhrriät. 
Kaikenlaiset ompelu- ja seurusteluillat loivat läheistä toveri- ja ystä
vyyshenkeä rakentaen pohjaa sille sotilashengelle joka JP 4:ssä oli niin 
olennaista. Kun kasarmin kerhoelämä yhtyi lähiseutujen toimintaan, on 
ymmärrettävissä se läheinen ja lämmin suhde, joka vallitsi myöskin 
varuskunnan ja paikkakunnan asukkaiden kesken. Martat ja lotat toi
vat kasarmille siviilien taholta iloa ja viihdytystä. Kasarmin messuhalli 
(ruokala) elokuvineen ja tanssi-iltoineen oli hyvin suosittu paikka. 
Täällä moni poika rakensi läheisiä suhteita jopa siviiliäkin silmällä 
pitäen. Useasti kävi näet niin, että vuoden sodan päättyessä alkoi 30-
vuotinen sota eli Karjalan tytöstä tuli emäntä Pohjanmaan lakeuksilla 
olevaan kotiin. 

Erityisenä miesten harrastuksena oli metsästys ja kalastus. Karja
lan kalarikkaat vesistöt ja riistana täytetyt metsät houkuttelivat mel
keinpä jokaista mukaansa. Niinpä ei ollut enempää lohi kuin hyljekään 
tuntematon otus upseerin tai aliupseerin erärepussa. 

Kiviniemen korkeasta koulutuksellisesta ja henkisestä tasosta 
näkyivät selvät takuut sekä rauhan että sodan aikana. Vuosien 1938-39 
koulutustarkastuskertomuksissa on JP 4 saanut monia kiitosmainin
toja. JP 4 teoillaan sinetöi näiden tarkastuskertomusten paikkansapitä
vyyden. 

4. Pataljoonan komentajat 

Talvisotaa edeltäneen ajan komentajien luettelo on seuraava: 

111/Savon Jääkärirykmentti 

Kapt Kajander 
-,,- Melander 
-,,- Späre 
-,,- Bergdahl 
-,,- Henrickson 

9 - Jalkaväen vuosikirja 

1919 Kapt Bergdahl 
1919-21 Evl Gadolin 
1921 
1921 
1921-22 

Kapt Grönroos 
Maj Kirilow 

1922-23 
1923-24 
1924 
1924-27 
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111/Savon Prikaati 

Kapt Raninen 1927 Evl A Airo 
Maj K A Heiskanen 1927-28 -,,- A Kääriäinen 

Vuoksen Jääkäripataljoona 

Evl V A Sundman 
-,,- R Lilius 

Evl M S Nurmi 

1930-33 
1933-34 

Maj 
Evl 

S Toivanen 
U Sihvonen 

Jääkäripataljoona 4 

1935-39 

II TALVISOTA 1939-40 

1928-29 
1929-30 

1934 
1935 

Talvisodan marraskuun 30 pnä 1939 syttyessä Jääkäripataljoona 4 
joutui Karjalan kannaksella suojajoukkojen Raudun ryhmään kuulu
vana tuleen heti rajalla. Seurannut viivytystaisteluvaihe jäi kuitenkin 
pataljoonan osalta kovin lyhyeksi, sillä jo 2. 12. pataljoona vedettiin 
reserviksi Nurmijärven ja Pölläkkälän maastoon. Kannaksen armeijan 
suureen vastahyökkäykseen jouluaattona pataljoona osallistui 4. Pri
kaatin mukana Kyyrölässä, ja tämän epäonnistuttua se jälleen vedet
tiin reserviksi. Pataljoona siirrettiin 2. 1. 1940 Kannakselta Laatokan 
koillispuolelle, missä se sitten osallistui jatkuviin taisteluihin aina 
sodan loppuun saakka. Heti toiminta-alueelle tultuaan pataljoona 
13. D:n reservinä valtasi vihollisen selustassa olevan Pukitsanmäen 
häiriten täältä käsin liikennettä Pitkärannan-Salmin tiellä. Useiden 
päivien taistelu yli 30° pakkasessa ilman huoltoa ja osaksi ilman telt
toja ylivoimaista vihollista vastaan vuodatti pataljoonan veren kuiviin 
niin, että kun se 3 viikkoisen taistelun jälkeen vaihdettiin 26. 1. etulin
jasta, oli sen vahvuus supistunut 168 mieheen. Mm pataljoonan komen
taja kapt Johansson oli kaatunut. 

Lepo ja täydennys olisivat oleet tarpeen, mutta niihin ei ollut varaa. 
Pataljoonaa tarvittiin Lemetin mottien tuhoamisessa Länsi-Lemetissä. 
Seurasi yhtämittaista hyökkäystä, partiointia ja motin vartiointia yöllä 
ja päivällä. Vihdoin helmikuun 28 pnä viimeinenkin motti laukesi. Vihol
linen yritti murtautua saartorenkaasta, mutta useimmat .tapasivat koh
talonsa nopeiden jääkärien tavoittarnina lumisessa korvessa. Sadan 
metrin päähän JP 4:n leirialueesta tuhoutui Itä-Lemetin mottia puret
taessa mm 34. PsPr:n komentaja esikuntineen. 
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Hyvin ansaitsemaansa lepoon ei pataljoona vieläkään päässyt vaan 
se joutui selvittämään Vuortanajärven motin ja käymään Lavajärven 
"Tossukukkulalla" taistelun, johon talvisota "Hiipijän" osalta päättyi
kin, sillä Moskovan rauha lopetti sotatoimet kaikilla rintamilla 13. 3. 40 
klo 11.00. Nimen "Hiipijä" pataljoona sai Lemetin mottitaisteluissa 
menestyksellisesti käyttämästään taktiikasta, kun se jalkautuneena 
lumeen uria kaivaen eteni vihollisen vahvoihin puolustusasemiin. JP 4 
täytti talvisodassa kunniakkaasti sille uskotut tehtävät. 

Talvisodan komentajina ovat olleet: 

Kapt P A Johansson 
Maj M Aarnio 

1940 
1940 

Ltn V Hahtela 

111 SOTIEN VÄLIVUOSI 

1940 

Talvisodan taistelujen tauottua siirtyi JP 4 Kuopioon ja edelleen 
muutaman kuukauden kuluttua kesällä Helsingin läheisyyteen Santa
haminaan ja osin Malmille. Tämä ns välirauhan vuosi oli pataljoonalle 
työntäyteistä aikaa. Komentajansa, eversti Merikallion johdolla patal
joona sai vaikeuksista huolimatta sodassa menettämänsä aseet, varus
teet, ym täydennetyksi sekä tehokkaan ja määrätietoisen koulutu~sen 
hyvään alkuun. 30-luvun kaaderista oli jäljellä sodan koettelemuksissa 
karaistunut runko, jonka jokainen jäsen pyrki henkilökohtaisesti par
haan kykynsä mukaan rakentamaan uutta jääkärihengen elävöittämää 
JP 4:ää. 

Järkyttävänä erikoisuutena tältä ajalta kerrottakoon Suomen his-
toriaan liittyvä tapaus, jossa JP 4 sai olla kunnianosoitu~sella .. Oli ~?u: 
lukuun 19 päivä 1940. Vastikään eronnut tasavallan pres1dentt1 Kyost~ 
Kallio oli aloittamassa kotimatkaansa Nivalaan. Helsingin asemalle oh 
kerääntynyt valtaisa saattajien joukko, joukossa mm _kunniako~ppa: 
nia JP 4:stä lippuineen ja soittokuntineen. Presidentti tarkasti Juun 
Suomen Marsalkan kanssa kunniakomppaniaa, kun yht'äkkiä kunnioi
tettu presidentti kaatui sydänhalvauksen kohtaamana Suomen Mar
salkan syliin. Tämän järkyttävän tapauksen muist?ksi ilmestyi. posti: 
merkki, joka esittää tapahtumia muutamaa sekunttia enne~. pre~1dentti 
Kyösti Kallion kuolemaa. Lienemme ainoita Suom~n ar1:1e~!an Joukko-
osastoja, joiden elämän vaiheita on ikuistettu postimerk1ssa. .... . . 

suurvaltojen väliset ristiriidat kärjistyivät keväällä 1941 aanmm1l
leen ja niinpä vain runsaan vuoden kuluttua tem~_ai~! sota jälleen 
maamme mukaansa. Pataljoonamme varuskuntaelama koulutushar
joituksineen muuttui todelliseksi sodan verileikiksi. 
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19. 12. 1940 juuri eronnut presidentti Kyösti Kallio aloittamassa koti
matkaansa Nivalaan. Muutama sekunti kuvan oton jälkeen Presidentti 
Kallio sai sydänhalvauksen. JP 4:stä oli asemalla kunniakomppania ja 

soittokunta. 

IV SUOMEN SOTA 1941-1945 

Kesäkuun 28 pnä 1941 oli JP 4 sotapolulla, joka oli vienyt sen kauas 
Pohjois-Karjalaan, Tuupovaairaan. Heinäkuun 11 pnä hyökkäsi eversti 
Laguksen johtama 1. JPr - JP 4 sen mukana - oman jalkaväen viholli
sen rintamaan murtamasta aukosta Korpiselän kautta Tolvajärvelle. 
Valtaamalla ankarassa taistelussa Kokkarin avasi pataljoona 1. JPr:lle 
tien etelään. Tolvajärveltä jatkui hyökkäys yötä päivää kestäneenä ta
kaa-ajona. Jo 16. 7. oli Laatokka näkyvissä. JP 4:n 1. K:n urheat jääkärit 
valtasivat Pitkärannan. Vihollisen yhteydet Laatokan pohjoispuolitse 
itään olivat poikki. Sotasaalis Pitkärannassa oli valtava: 10 veturia, 
150 rautatievaunua täynnä aseita, ampuma- ja elintarvikkeita. Hyökkäys 
ei suinkaan pysähtynyt vaan jatkui Salmin valtauksen jälkeen valta
kunnan rajalle. Se ylitettiin heinäkuun 27. pnä. Sota oli siirretty vihol
lisen alueelle. Taistellen ja pyöriä Itä-Karjalan upottavilla teillä talut
taen etenemistä jatkettiin Vitelen kautta Tuulokseen, jossa vihdoin 
29. pnä heinäkuuta seurasi tauko. Hämmästyttävän nopeaa oli jääkä-
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rien eteneminen ollut ja raJuJa heidän iskunsa. Vihollisen puolustus 
oli nopeasti murrettu ja usein se oli heitetty suinpäin pakosalle. 

5. 9. hyökkäys jälleen jatkui. Meidän oloissamme ennennäkemättö
män tulivalmistelun jälkeen murrettiin vihollisen puolustus Tuulos
joen takana. Murtoaukosta iski 1. JPr:n kiila panssareide!). tukemana 
Aunuksen lakeuksille ja jo seuraavana päivänä vallattiin Aunuksen 
kaupunki. Kolmantena päivänä oltiinkin Syvärin mahtavan virran ran
nalla. JP 4:n 2. K valtasi Syvärin aseman katkaisten siten viholliselle 
tärkeän Muurmannin radan. Pataljoona osallistui myös tärkeän Syvä
rin voimalaitoksen valtaukseen. Syväriltä pataljoona 1. JPr:n mukana 
kääntyi pohjoiseen Itä-Karjalan pääkaupunkia Petroskoita (Äänislin
naa) kohden, joka vallattiin 1. 10. 41. Seurasi lyhyt taistelutauko. Mar
raskuun 28 pnä pataljoona siirtyi kohti pohjoista, ja jo 1. 12. se oli Kar
humäen kaupungin läheisyydessä. Hyökkäys jatkui 5. 12. 30° pakkasessa. 
Vihollisen yllättävän heikosta vastarinnasta johtuen Karhumäki vallat
tiin helposti ja hyökkäys jat
kui Lumbusin kautta Povent
saan, jossa pataljoona aset
tui puolustukseen. Etenemi
nen oli pysähtynyt, edulliset 
puolustusasemat oli saavutet
tu. Tammikuussa 1942 patal
joona suoritti omalla kaistal
laan menestyksellisen torjun
tataistelun ja siirtyi . sitten 
prikaatin mukana Paatenee
seen valmistautuen hyökkää
mään Sorokkaan Vienanme
ren rannalle. Kaikki oli val
mista, mutta hyökkäyksestä 
luovuttiin. 

Keväällä 1942 pataljoona 
joutui vastahyökkäykseen Sy
värillä vihollisen ns kelirik
kohyökkäyksen alettua. Vi
hollinen lyötiin takaisin. Tä
män raskaan taistelun jäl
keen seurasi pataljoonalle 
ansaittu lepo Aänislinnassa. 
Aikaa ei kuitenkaan heitetty 
huklman, vaan 1. JPr:sta, jo
ka muutettiin PsD:ksi, koulu
tettiin armeijamme iskujouk-

1 

' HämJP:n upseerikerholla oleva perin
netaulu. Kuvassa näkyvä kartta on 
valmistettu käyttämällä eriväristä 
muurilaastia. Kartassa oleva pyörän 
kumin jälki kuvaa jääkäreitten tietä. 
Oikealla oleva ohjaustanko on pyö
rästä, joka kävi v 1942 36° itäistä. pi
tuutta. Edelleen se on kuulunut PP
kärjen johtajan pyörään ensimmäises
sä taistelussa 1941. Toinen ohjaustan
ko on ollut sotien 1939-44 JP 4:n ko
mentajan pyörässä. Ohjaustangot toi
mivat nyt valaisimina. Keskellä ole
van etupyörän pinnoihin on kiinni-

tetty eri taistelujen muistolevyjä. 



k~ ... Pää.~tiin ~evääseen 1943. Tällöin PsD, joka oli vuoden ollut reser
vma, surrettim saamaan rintamakokemusta Syvätille. JP 4 miehitti 
PU?lustus.~aistan _r..aatokan itarannalla Kuuttilahdessa. Lokakuussa pa
talJoona Jalleen snrrettiin YUpäällikön reserviksi Äänislinnaan. 

Seurasi koulutusta ja kenttälinnoitustöitä, kunnes vuoden 1944 
alkaessa uhkaavia pilviä alkoi kertyä Karjalan Kannakselle'. PsD siir
retti~.n Vii~utiin. Kesäkuun 9. pnä venäläiset aloittivat suurhyökkäyk
sensa ~ar~al~n Kannaksella. Ennennäkemättömillä lento-, tykistö- ja 
panssarivoimien keskityksillä vihollinen musersi etumaiset asemamme 
PsD heitettiin jatkuviin vastahyökkäyksiin. Kivennapa ja Kuuterselkä 
ol!vat . ~iistä raskaimmat, joissa JP 4:n veri juoksi kuiviin. Kokeneet 
taistehJat, upseerit, aliupseerit ja jääkärit kaatuivat tai kannettiin 
~aareilla po!s. _yan~~sta JP 4:stä jäi vain rippeet jäljelle. Mutta patal
Joonaa tarvittun yha. Se heitettiin Viipurinlahden itärannalle missä 
k~vat .~aistelut ~itä odottivat Johanneksen Rokkalanjoella. Vi~ol!ista 
vn~yttaen patalJoona vetäytyi sieltä Taliin. Osallistuttuaan loistaviin 
to~Ju~!ataisteluihin Talissa siirrettiin pataljoona Vuosalmelle vasta
hy~_kk~yk~en. JPr:n vastahyökkäys epäonnistui kuitenkin, sillä paras 
~era oh_ poi~sa . . ?Ituaan jonkin aikaa puolustuksessa Vuosalmella patal
J~-~-n~. irr01t~ttnn et_ulinjasta ja siirtyi jälleen reserviksi selustaan. 
Taalla patalJoona sai lyhyen puhelinsanoma.n: "Välirauha venäläisten 
ka?ssa . . Vihollisuudet lopetettava 4. 9. klo 7.00". Jääkäreitä odottivat 
kmtenkm uudet tehtävät, vielä ei ollut aikaa ansaittuun lepoon. 

V LAPIN SOTARETKI 1944-1945 

Syyskuu~ 4 ja 5 ~äi~ä~.ä päättyivät sotatoimet NL:a vastaan. Syys
kuun 20 .pna JP 4 lahti taydennettynä kohti pohjoista. Ensimmäinen 
suure~pi .!.htee~o!to saksalaisten kanssa oli Pudasjärven pohjoispuo
l~lla A1tt0Jarvella Ja seuraava Ranuan pohjoispuolella Ylimaassa. Osal
hst~tt_uaan ~o~an!~1:1en valtaukseen pataljoona jatkoi yhä kauemmas 
pohJoiseen lapi havitettyjen kylien ja miinoitusten, rikottujen teiden 
su_unni~sa v~täytyvän, ankaraa vastarintaa tekevän vihollisen kinte
re~llä Ja usem pyrkien maastoitse koukkaamalla estämään vihollista 
!01meenpanemasta hävityksiä. Sodankylän valtauksen jälkeen patal
Joonaa nuorennettiin kotiuttamalla reserviläiset. Ivalosta toivottiin 
mat~an päätepi~tettä, mutta täälläkin sai pataljoona käskyn jatkaa 
tavoitteena NorJan raja Utsjoella. Inarin ja Kaamasen vallattuaan 
pysähtyi pataljoona 16. 11. Kaamaseen lähettäen taistelupartiot Karas
ja Utsjoelle. 

~~t~ljoona oli t_aa.~ k~rran s~orit!anut sille uskotun voimia kysyvän 
tehtavan, mutta viela oh edessa vaivalloinen n 700 km:n paluumarssi 
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etelään Lapin alkaneessa talvessa vuoroin pyörillä vuoroin suksilla. 
Vajaan kuukauden kestänyt paluumarssi päättyi 11. 1. 1945 Haukipu
taalle, jossa pataljoona kuormattiin junaan ja suuntasi matkan kohti 
Hämeenlinnaa. Linnankasarmista tuli väsyneen ja likaisen, mutta 
sodan karaiseman joukon uusi koti. Rauha oli tullut myös jääkäreille. 

Sotien 1941--45 komentajina ovat olleet: 

Ev V L Merikallio Maj E Leppänen 
Maj T N Häkkinen -,,- s Ropponen 
-,,- V Lounila Ev R Inkinen 
-,,- E Polon 
-,,- E Komonen 
Evl s Susi 

VI SOTIEN JÄLKEINEN AIKA 

Uusi kasarmialue Hämeenlinnan varuskunnan Linnan kasarmialue 
muodostaa Hämeen vanhan linnan liepeillä historiallisesti erityisen 
mielenkiintoisen paikan. Jo vuosisatoja on nykyisen Hämeen jääkärien 
harjoituskentällä opetellut Suomen ja toisinaan myös vieraan maan 
mies sotataidon aakkosia. Historia kertoo nimittäin, että Hämeen 
linnan tultua rakennetuksi 1200-luvun loppupuolella ja osittain 1300-
luvun alussa muodosti se Hämeen hallinnollisen ja sotilaallisen kes
kuksen, jonka läheisyyteen vähin erin alkoi syntyä myös siviiliasutusta. 
Nykyisten Linnankasarmien paikalle kohosi kyläpahanen savupirttei
neen, joka sittemmin vuonna 1639 sai kaupunkioikeudet Pietari Brahen 
ansiosta. Kaupunkina se hyvin heikosti vastasi ajan vaatimattominta
kin kaupunkikuvaa niin laajuutensa kuin ulkonäkönsäkin puolesta. 
Yksi ainoa katu kulki kaakosta luoteeseen ja tätä "kylän raittia" kohti
suoraan kulki kuusi poikittaiskujaa, joten jonkinlainen korttelijako 
oli nähtävissä. Kaupungin kirkko sijaitsi kasarmialueemme pohjois
kärjessä, ja sen eteläpuolella oli erillinen tapulirakennus. Kirkkoa 
ympäröi hautausmaa, jonne köyhempi kansa haudattiin rikkaampien 
päästessä viettämään viimeistä lepoaan kirkon permantopalkkien alle. 
Nykyisen kasarminkentän pohjoisosa oli kaupungin torina ja länsilai
dassa sijaitsi ainoa kaksikerroksinen puurakennus, kaupungin raati
huone. 

Kun 1700-luvulla Suomen sotilaallinen asema muuttui itärajan siir
tymisen johdosta, nousi Hämeen vanhan linnan arvo huomattavasti 
sotilaallisessa mielessä ja siitä tehtiin armeijan päätukikohta. 

Kaupungin siirryttyä 1700-luvun lopulla perusteellisen tulipalon jäl
keen nykyiselle paikalleen jäi vanha kaupunki eli juuri kasarmi
alueemme lähiympäristöineen vain harjoituskentäksi eikä alueella ollut 
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kuin yksi ainoa rakennus ''Ryska Apotek", venäläinen sotaväen apteekki, 
nykyisen sairaalarakennuksemme kohdalla. Seuraavan vuosisadan puo
livälissä rakennettiin ensimmäiset kasarmialueemme sotilasrakennuk
set silloin Hämeenlinnassa majailevalle venäläiselle 7. Linjapataljoo
nalle. Sen jälkeen on kasarmialueella vuosikymmenien aikana edelleen 
rakennettu ja uusittu rakennuksia aina viime vuosiin asti. Viimeksi 
nykyinen Tukikomppanian rakennus "restauroitiin" täydelleen. Seuraa
vana on odotuslistalla uuden ns huoltorakennuksen rakentaminen. 

Koulutus ja työkomennukset 

Ajat olivat ankeat. Suoritettavina olivat uudet, sodanjälkeiset ja 
sodan aiheuttamat raskaat ja vaativat tehtävät: Pataljoonan saattami
nen rauhanaikaiselle kannalle sekä yhteiskunnan avustaminen sen jäl
leenrakennustyössä ja raskaassa sotakorvausurakassa. Majoitustilat 
olivat ahtaat ja puutteelliset. Henkilökunta oli sodassa sekä fyysilli
sesti että henkisesti kärsinyttä Ja rivit huomattavasti harventuneet. Oli 

Vuosittain suorittaa Hämeen Jääkäripataljoona perinteellisen maakun
tamarssin, joka suuntautuu varusmiesten kotiseudulle. Kuvamme on 
Eteläpohjanmaan marssilta. Pataljoona on saapunut lakeuden keskuk
seen, Seinäjoelle, jossa suoritettiin kunnianosoitus Marsalkka Manner-

heimin patsaalla. 
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luotava koulutuksen avulla pataljoonasta ehyt, sotilaskurin omaava ja 
jääkärimaineen arvoinen rauhanajan joukko-osasto. Tähän työhön 
pataljoona ryhtyikin kaikella tarmolla. Oleellisen osan koulutuksesta 
on muodostanut tiivis yhteistoiminta Parolan panssareiden kanssa. 
Jääkäreille välttämätöntä pyöräilytaitoa on hiottu jokakesäisillä pit
killä harjoitusmarsseilla, jotka on ulotettu Etelä-Pohjanmaalle saakka. 

Hyvin huomattava oli myös se osuus, jonka pataljoona heti sotien 
jälkeen suoritti "mottirintamalla" 1945-46. Kumpanakin kesänä oli 
pataljoona kokonaisuudessaan mottimetsässä kaupungin lähiympäris
tössä noin 3 kk:n ajan. Tällöin hakattiin asiakirjojen mukaan v 1945 
mm polttopuuta alun toistakymmentätuhatta kuutiometriä, saman 
verran paperipuuta sekä kaivospölkkyjä n 32 000 kpl. Miestyöpäiviä teh
tiin 11 232. Lisäksi osallistuttiin uittotöihin eri paikkakunnilla aina 
Kemiä myöten sekä kuljetuksiin lähiseuduilla. Näiden töitten lisäksi 
oli pataljoonasta parin joukkueen vahvuinen vartio-osasto Uudenkylän 
varikolla ja myöhemmin samassa tehtävässä Tyrväällä. 

Oman lukunsa ansaitsevat monen monet koulutusnäytökset, jotka 
pataljoonamme on esittänyt yhteistoiminnassa prikaatin muiden jouk
ko-osastojen kanssa. Sekä taktillisia että teknillisiä kokeiluja on suori
tettu jatkuvasti. Ilmeisesti keskeisen sijaintinsa ja helposti saatavissa 
olevien vahvennuksien sekä kokemusta omaavan henkilökuntansa joh
dosta pyöri Parolassa muutamina vuosina melkeinpä jatkuva "jääkä
rien sirkus" kuten sitä leikillisesti silloin nimitettiin. Kevyeen Prikaa
tiin ja myöhemmin Panssariprikaatiin kuuluvana on pataljoona joutu
nut "ottamaan yhteen" useimpien jalkaväkijoukko-osastojemme kanssa 
sotaharjoitusten merkeissä. 

Pataljoonan nimen muutos ja perinteiden vaalinta 

Vaikkakin pataljoona sijoituspaikkansa mukaisesti sai v 1957 
Hämeen Jääkäripataljoonan nimen ei sen varusmiesaines ole yksin
omaan hämäläistä, vaan myös Etelä-Pohjanmaa ja Satakunta ovat mi~
lukuisina edustettuina. Pataljoona on pyrkinyt myös rauhan töissä 
sodissa hankkimansa maineen arvoiseksi ja ylpeydellä on se vaalinut 
perinteitään muistaen jääkärien merkityksellisen työn maamme vapau
den hyväksi. 

Arvokkaat perinne-esineet, tiivis yhteydenpito entisiin jääkäreihin, 
määrättyjen juhlapäivien perinteelliset juhlamenot muistuttavat nyky
polven jää:kärille jatkuvasti niistä arvokkaista perinteistä, joitten jatka
jina me haluamme olla. Perinteiden ja tietojen tallettajana on patal
joonassa myös julkaistu omaa joukko-osastolehteä jo ennen talvisotaa 
sekä sotien jälkeen v:sta 1950 alkaen. Nykyisin lehti ilmestyy nimellä 
"Hämeen Jääkäri". 



138 

Pataljoonan kantahenkilökunta on tiiviisti yhteenkasvanutta. Sen 
rungon muodostavat ne harvat, jotka jo ennen sotia tai sotien aikana 
saivat palvella tässä pataljoonassa. Kantahenkilökunnan yhteishenkeä 
kuvastanee vilkas kerhojen puitteissa suoritettu toiminta, joka Kivi
niemen perinteitä vaalivana sai alkunsa pataljoonan päästyä Hämeen
linnaan. 

Harrastustoiminta 

Pataljoona on osallistunut mieslukuisesti mitä erilaisimpiin harras
tuksiin sekä varuskunnan, että kaupungin piirissä. Liikunta on hyvin 
huomattavalla sijalla, kuten fyysistä voimaa kysyvälle jääkärijoukolle 
sopiikin. Mainittakoon, että pataljoona on saanut kunnian olla puolus
tusvoimain talvimestaruuskilpailujen isäntänä vuosittain vuodesta 1945 
alkaen. Myös siviilimaailman suurkilpailuihin, kuten vuoden 1952 olym
pialaisten sekä v 1960 Kalevan kisojen ym paikkakunnallamme suori· 
tettujen suurkilpailujen järjestelyihin ovat Hämeen jääkärit antaneet 
huomattavan panoksen. Myös henkiset harrastukset ovat pataljoonassa 
vireitä. Sitä todistavat vuostttain pidettävät henkiset kilpailut, joiden 
voittajista ovat mm muutamat nykyisin maamme eturivin esiintyviä 
taiteilijoita. Monet ovat ne siviili.seurat ja yhdistykset, joiden toimin-

··- ~ \ ..... 

Puolustusvoimain talvimestaruuskilpailut ovat perinteellisesti järjeste
tyt Hämeenlinnan varuskunnassa vuodesta -45. Hämeen Jääkäripatal
joona on toiminut kilpailujen järjestäjänä apunaan muut varuskunnan 
joukko-osastot. Yleiskuva kilpailupaikalta, Ahveniston urheilukes-

kuksesta. 
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Linnan kasarmialue, HämJP:n sijoituspaikka on Hämeenlinnan välittö
mässä tuntumassa. 

taan pataljoonan kantahenkilökuntaa osallistuu ja on monissa hyvin
kin johtavilla paikoilla. Tällä toiminnalla on suur~ssa varuskuntapa~
kassa tärkeä merkitys hyvien suhteiden rakentamisessa puolustuslai-
tokseen. 

Rauhanajan komentajat 

Pataljoonalla on Hämeenlinnassa oloaikanaan ollut useita komen· 
tajia. Vaikkakin komentajana olo saattoi supistua vain muut~maan 
kuukauteen on heistä jokainen tuonut oman panoksensa patalJoonan 
kehitykseen'. Pataljoonan komentajana ovat sotien jälkeisenä aikana 
toimineet: 

Ev Inkinen 
Evl T Peitsara 
Evl S Mäkinen 
Evl R Honkanen 
Evl P Ilmola 

1945 
1945-48 
1948-55 
1955-57 
1957-58 

Evl V-P Somerkari 
Evl E Kakko 
Evl U Matikainen 
Evl P T Pelttari 

1958 
1958-59 
1959-62 
1962 

Edellä selvitettyyn menneisyyteensä nojautuen ja katseet eteenpäin 
suunnattuina pyrkii Hämeen Jääkäripataljoona eräänä Suomen armei-
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ja~ j~uk~?.-osastona kasvattamaan haltuunsa uskotuista nuorukaisista 
taitavia isamnaan puolustajia ja kunnon kansalaisia. Tässä työssä sillä 
on kannustimenaan tietoisuus menneiden jääkäripolvien velvollisuu
dentunnosta ja vankka usko tulevaisuuteen. 

Majuri M Niemi 

HÄMEEN RATSUJÄÄKÄRIPATALJOONAN 
HISTORIIKKI 

V~idak~~e-~ s~urata Hämeen Ratsujääkäripataljoonan alkuvaiheita 
?n surryttav~ .. a~assa t~ksepäin yli 400 vuotta 1500-luvulle, jolloin oli 
JO ole~~ssa JarJestyneitä suomalaisia ratsuväkiosastoja. Ennen kuin 
ryhdytaan tarkastelemaan HämRJP:n historiaa, lienee aluksi paikallaan 
muutama sana selvennykseksi. 

Hä~äläisten. ~~tsumiesten varhaisimmat vaiheet kietoutuvat uus
maalaisten ~ot~isun saavutuksiin. Vuonna 1634 virallisesti voimaan
astuneessa Jaoituksessa nämä muodostivat yhden rykmentin Uuden
maan ja ~ämeen (läänin) Ratsurykmentin. Kun Uudenma~n .Rakuuna
rykm_enttl ~onna 1721 perustettiin, merkitsi toimenpide vanhalle ryk
mentille vam uuden nimen antamista. 

Nyky~nen Hämeen Ratsujääkäripataljoona sitävastoin on Vapaus
sod~ aikana pe~~tetun ~arjalan Ratsurykmentin suoranainen seu
raaja, joka s~dan jalkee_~ sai uuden nimensä, Hämeen Ratsurykmentti, 
va~:1sk~ntapaikkans·~---~~~eenli~nan mukaan. Voidaan lyhyesti todeta, 
etta_ H~meen RatsuJ~akaripatalJoonan historialliset perinteet juontavat 
karjalaiseen ratsuvakeen. Perinteiden vaalinnassa ei voi·da t·· · ··ut·· .. k h . aysm 
va. aa a ta~lle j_akaantumista; pataljoonan nykyisen nimen, sijoitus-
paikan, ym ~-eikkoJen vuoksi. Pääasiahan kuitenkin on, että mainehik
kaan ratsuvakemme perintöä vaalitaan sen arvoa vastaavalla tavalla. 

Ratsulipustot 

Keskiaikaisen Iäänitysjärjestelmän vallitessa oli ratsuväki kiistat
t?.~asti pääaselaji ja sen kansallisen aineksen muodosti ritariratsu
vaki. Kot~mainen aatelistommehan oli syntynyt siten, että varakkaim
mat talolhset saivat verovapauden ratsain suoritettavaa asepalvelusta 
vastaan. 

.. Til~e ~ysyi tällaisena Kustaa Vaasan aikoihin saakka. v 1564 
han laajensi ratsupalveluksen pohjaa siten, että tilapäinen verovapaus 
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myönnettiin myös verotalonpojille siksi ajaksi, minkä he suorittivat 
ratsupalvelusta. On huomattava, että aikaisemmin myönnetty vero
vapaus oli ehtinyt vakiintua perinnölliseksi ja aatelisto muodostua 
omaksi luokakseen. Edellä mainittu toimenpide, jonka Arbogan valtio
päivät v 1536 vahvistivat, loi edellytykset ratsuväkemme laajenemiselle. 
Kustaa II Aadolfin aikana kohosi komppanioiden luku 25:een ja hui
pentui Kaarle XII:n n 50:een komppaniaan. Tämä kehitys osaltaan 
selittää, miksi ratsuväestämme muodostui valiojoukko, jollaiseksi se 
sitten lukemattomissa taisteluissa osoittautui. Ratsupalvelus perustui 
siten osaksi vapaaehtoisuuteen. Näin syntyi myöskin aateliston ja vero
talonpoikien välille uusi ryhmä, knaapit, joista moni kunnostautumi
sellaan hankki itselleen ja jälkeläisilleen perinnöllisen aatelisarvon etu
oikeuksineen. 

Ensimmäinen arkistomaininta suomalaisesta maalipustosta, knaapi
ratsuväestä, on v:lta 1555, johon aikaan ratsuväkemme kokonaisuudes
saan lienee käsittänyt kaksi lipustoa vahvuudeltaan 250-300 miestä. 
Lisäksi muodosti aatelisto alustalaisineen aikaisemman käytännön 
mukaan aatelislipuston. Viimeksi mainittu säilyi vuoteen 1721, mutta 
sitä käytettiin yhä harvemmin sotatoimissa. 

Erik XVI:n lisäämien sotaväenosastojen yhteydessä nousi suoma
laisen maaratsuväen vahvuus n 1000 mieheen, jaettuna kahdeksi 500 
miehen lipustoksi. Juhana III lisäsi myöhemmin v 1591 lipustojen 
määrän kolmeen. 

Hakkapeliitat 

Kustaa II Adolfin aikana järjestettiin sotaväenotto Suomessa 
uudelle kannalle. Suomi jaettiin kolmeen pohjois-etelä suuntaiseen 
"sotilaslääniin": Turunmaan-Satakunnan, Uudenmaan-Hämeen ja 
Karjalan-Savon alueisiin, joista kunkin piti asettaa mm yksi lipusto 
ratsuväkeä. Tosiasiallisesti lipustojen määrä jatkuvasti kohosi. V 1600 
oli niitä 5, mutta kymmentä vuotta myöhemmin jo 7. V 1620 maini
taan neljä lipustoa; Suomen (Varsinais-Suomen), Uudenmaan, Hämeen 
ja Karjalan, mutta seuraavana vuonna, jolloin uudistuksen ensimmäi
nen vaihe oli toteutettu, on lipusto lakannut olemasta ratsuväen tak
tillisena yksikkönä ja sijaan on tullut pienempi komppania. Näitä oli 
10, joista kolme Karjalasta ja Savosta. 

V 1621 määrättiin Suomen ratsuväelle yhteinen päällikkö, eversti 
Henrik Fleming. Tavallaan koko maan ratsuväki käsitti yhden vahvan 
rykmentin. Taktillista merkitystä tällä seikalla ei kuitenkaan ollut, 
koska komppaniat, yksi tai useampia yhdessä, toimivat erillisinä taktil
lisina yksikköinä jopa eri sotanäyttämöilläkin . 

V 1625 sai Kustaa Horn johtoonsa koko Suomen sotaväen, missä 
ominaisuudessa hän oli myös ratsuväen päällikkö. Hänen tehtävänään 
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oli ensi kädessä vahvuuden lisääminen, ja rl!Jtsuväen hän saikin laajen
netuksi käsittämään 12 komppaniaa, joista viisi oli osaksi karjalaisia, 
osaksi savolaisia. 

Tämä ratsuväki joutui jo seuraavana vuonna ratkaisevaan tuliko
keeseensa Wallhofin luona Kuurinmaalla, missä se tuhosi kaksi kertaa 
suuremman puolalaisen armeijan. Tästä hetkestä alkoi hakkapeliittain 
sadunomainen voittokulku, joka johti heidät Itämeren laakeilta ran
noilta Baijerin alpeille, Reinin laaksosta Tonavalle ja Böömin vuorille. 
Wallhofin jälkeen Baltian maat jäivät sivusotanäyttämöksi. Kuningas 
siirsi sotatoimien painopisteen Danzigin seuduille. Suomalainen ratsu
väki jäi Kustaa Hornin johtoon Baltiaan aina vuoteen 1629 suojaten 
pääsotanäyttämön sivustaa. 

V 1630 oli komppanioiden lukumäärä Ake Totin johdolla lisätty 
24:ään. Eri "sotilasläänien" komppaniat jaettiin kolmeksi ryhmäksi. 
Everstiluutnantti Otto Yxkull sai 9 komppaniaa Karjalasta ja Savosta. 
Rykmenttijako vakiintui lopullisesti vasta v 1634, jolloin Suomen ratsu
väki vahvistettiin käsittämään kolme rykmenttiä: Turun läänin, Uuden
maan ja Hämeen sekä Karjalan Ratsurykmentit. Viimeksimainittu oli 
koko sodan ajan rajavartiopalveluksessa osaksi kotimaassa, osaksi 
Viron ja Liivinmaan varuskunnissa. Neljä komppaniaa oli vuosina 1637 
ja 1638 Saksassa, jonne koko rykmentti lähetettiin vasta v 1648, jota 
ennen se toukokuun 16 päiväksi oli koottu katselmukseen Viipuriin. 
Paluu kotimaahan tapahtui seuraavana vuonna. · 

Kaarle X Kustaan ja Kaarle XI:n sodat 

Karjalan Ratsuväkirykmentti oli, kuten muukin ratsuväkemme 
mukana Kaarle X Kustaan ja Kaarle XI:n Puolan ja Tanskan sodissa; 
palasi kotiin v 1678 siirtyäkseen heti varuskuntapalvelukseen Liivin
maalle. Tanskan sodan alkuun mennessä oli karjalaisen ratsuväen 
määrä noussut kolmeen rykmenrttiin: Karjalan Ratsurykmentin ja Kar
jalan Rakuunarykmentin (eversti Burghausen) lisäksi tapaamme 
Lundin mainehikkaassa taistelussa vielä Viipurin Rakuunarykmentin. 
Kaikki nämä lunastivat Lundin voiton v 1676 hyvin raskain uhrein, 
etenkin Burghausenin "Musta Rykmentti", joka tuhoutui miltei täydel
lisesti, menettäen mm joka-ainoan upseerinsa kaatuneina tai haavoit
tuneina. 

Karoliinit 

Suuri organisaattori Kaarle XI järjesti myös Ruotsi-Suomen sota
laitoksen uudelle kannalle. Sotaväenotto sai ruotulaitoksen puitteissa 
yhä selvemmin yleisen asevelvollisuuden muodon. 
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Kaarle XIl:n jouduttua heti valtaistuimelle noustuaan v 1697 sotaan 
Tanskan, Venäjän ja Saksi-Puolan liittoutumaa vastaan, ryhdyttiin 
ruotuväen reservejä kutsumaan palvelukseen. Siten karjalaisten ratsu
miesten "kaksinnus" ja "kolmikas" miehistöistä jo v 1700 perustettiin 
Karjalan Ratsuväkirykmentin kaksinnusrykmentti. V 1700 rykmentti 
osallistui Narvan taisteluun ja kolme vuotta myöhemmin puolet siitä 
puolusti ennen kuulumattoman uljaasti Lipolan kunnaita komenta
Jansa Burghausenin johdolla. Kun Kaarle XII lopetti mielettömän 
Puolan retkensä ja kiinnitti huomionsa päävastustajaansa, liitettiin 
rykmentti Lewenhauptin armeijaan, jonka mukana se samosi Valko
Venäjälle ja tapasi kohtalonsa Poltavan taistelussa v 1709. Karjalan 
Ratsurykmentin satu oli lopussa. 

Kotimaahan jäänyt kaksinnusrykmentti peri nyt sen aseman ja 
nimen. Se oli aloittanut oman Golgatantiensä kärsien monissa taiste
luissa raskaita tappioita, kunnes se v 1714 Napuan onnettoman taiste
lun jälkeen siirtyi Ruotsin puolelle. Armfeltin Norjan retkelle se ehti 
vielä mukaan ja oli jo menehtyä Tydalin lumihelvetissä. 

Kahdessakymmenessä vuodessa oli Kaarle XII täysin tuhonnut 
Ruotsi-Suomen suurvalta-aseman. Koko valtakunta oli romahdus
tilassa. Näytti siltä, ettei suomalaisen ratsuväen historiaa enää myö
hemmältä ajalta kirjoitettaisikaan. 

Karjalan Rakuunat 

v 1721 Uudenkaupungin rauhan jälkeen ryhdyttiin Suomen sota
väkeä vaikeissa olosuhteissa järjestämään uudelleen. Karjalan ratsu
väen kohdalla se oli vaikeinta, rykmentti kun oli menettänyt rauhan
teossa osan täydennysalueestaan, jonka vuoksi se kotiintulon jälkeen 
ha.joitettiin. 

v 1722 perustettiin kaksi komppaniaa ja liitettiin Uudenmaan Rakuu-
narykmenttiin. Tämä järjestely ei kuitenkaan jäänyt pysyväiseksi. Kun 
1724 oli perustettu jälleen kaksi uutta komppaniaa, erotettiin äsken
mainitut uusmaalaisista ja kaikki neljä yhdistettiin Karjalan eskadroo
naksi. V 1728 eskadroona palasi rykmenttikokoonpanoon. Yleiskatsel
muksessa v 1737 Karjalan Rakuunarykmentti käsitti kuusi komppaniaa 
täysivahvuisina (900 miestä). 

Turun rauhassa v 1743 Karjalan rakuunat menettivät jälleen suuren 
osan täydennysalueestaan. Seurauksena oli, että Henkikomppania, 
Kymenkartanon komppaniaksi muutettuna, liitettiin uudelleen Uuden
maan Rakuunarykmenttiin ja jäljellejääneistä kahdesta savolaisesta 
komppaniasta muodostettiin Karjalan eskadroona. Vasta v 1778 ryk
mentti perustettiin uudelleen Karjalan Kevyen Rakuunarykmentin 
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nimisenä ja se käsitti Kymenkartanon komppanian jälleenliittämisen 
jälkeen neljä komppaniaa, joista yksi oli värvätty. 

Taistelutapa ja siihen littyvä koulutus oli vv 1746, 1756 ja 1778 ilmes
tyneissä ohjessäännöissä säilytetty pääpiirteittäin samana miksi 
K~arle _xn_ oli sen. kehittänyt. Suljettu täydessä kiidossa ja ~aljaste
tum miekom suoritettu isku oli aina hakkapeliittain ajoista lähtien 
ollut ratsuväen tavallisin ja myös tehokkain toimintamuoto. Tuliaseen 
käyttö ratsain oli kielletty, koska sen oli huomattu aikaansaavan 
sekaannusta sitä seuraavan atakin käytössä. Vain pakenevaa vihollista 
sai ampua ratsailta. 

Ison Vihan jälkeisinä aikoina oli ratsuväen ratsastustaito päässyt 
heikkenemään, joten sen saavutukset jäivät myös vähäisemmiksi. 

Kustaa II!:~ ~odassa 1788-90 ja Suomen sodassa 1808--09 Karjalan 
rakuunat suorittivat etupäässä tiedustelu- ja varmistustehtäviä. Tämä 
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tavallisesti eskadroonittain ja sitä pienempinä joukkoina tapahtunut 
toiminta oli etenkin vv 1808--09 sodassa erittäin tärkeätä, kun eri ryh
mät toimivat etäällä toisistaan. Erityisesti on mainittava Karjalan 
rakuunain urhoollinen taistelu Sandelsin osaston sivustojen suojaami
seksi Toivolan sitkeän puolustusvaiheen aikana. Se Karjalan rakuu
nain joukko, joka joutui muiden mukana vetäytymään Ruotsin puolelle 
oli kutistunut 128 mieheen, mutta joutui taistelemaan Sandelsin joh
dolla Hörneforsin luona heinäkuun 5 p:nä 1809. 

Venäjän vallan ajaksi karjalaisen ratsuväen historia katkeaa. Tosin 
Suomen Rakuunarykmentin lyhytaikainen tarina lupasi ra,tsuväellemme 
uutta nousua, mutta senkin tie taittui venäläistyttämistoimenpiteisiin 
V 1901. 

Vapaussota 

Jääkäripataljoona 27:ssä perustettiin Libaussa kesällä v 1917 viesti
ratsastajakurssi. Samaan aikaan ryhdyttiin harkitsemaan tulevan rat
suväen ytimen luomista. Sellaiseksi oli viestiratsastajakurssi sopiva 
ja niin siitä tehtiin pataljoonan ratsuosasto. Nimekseen se sai "Abteil
ung Jäger zu Pferde JB 27" ja sai kantaa 3. Ratsurykmentin pukua. 

Ratsuosasto saapui kokonaisuudessaan Vaasaan 25. 2. 1918 jääkäri
pataljoonan pääosan mukana, josta siirrettiin heti Seinäjoelle. Täällä 
ylipäällikkö antoi ratsumestari Sven Weckströmille määräyksen perus
taa Joensuussa ratsuväkirykmentti, jonka hän nimesi Karjalan Ratsu
jääkärirykmentiksi. Osasto hajosi nyt, osan siirtyessä Uudenmaan 
Rakuunarykmenttiin ja pääosan lähtiessä Joensuuhun uutta rykment
tiä perustamaan. 

Joensuuhun saavuttua aloitettiin heti perustamistoimet. Kutsunnan 
kautta tulleen miehistön pääosa oli Joensuun ympäristöstä, lisäksi saa
pui miehiä suojeluskunnista ja jalkaväestä. Huhtikuun alussa oli vah
vuus 400 miestä ja 350 hevosta. 

Valan vannomisen jälkeen alkoivat keskityskuljetukset. Huhtikuun 
17 p:nä 1. eskadroona lähti Raudun rintamalle, jonne esikuntakin päi
vää myöhemmin siirtyi. 2. eskadroona lähti 19. 4. ja 3. eskadroona 
24. 4. Rahikkalaan. 

1. eskadroona liitettiin Valkjärvellä eversti Ausfeldin sotatoimiryh
mään ja se osallistui tämän mukana Kivennavan, Raivolan ja Terijoen 
taisteluihin. Luutnantti Ilmari Relanderin johdolla se pakotti mm Inon 
linnoituksen antautumaan. 

Pääosa Karjalan Ratsurykmenttiä kuului kenraalimajuri Vilkmanin 
sotatoimiryhmään ja osallistui mm taistelutehtäviin Rokkalanjoella 
sekä Pullilan, Säinlön ja Nuoraan taisteluihin. Osa rykmentistä osal
listui Viipurin valtausoperaatioon Säkkijärven rintamalla. 

10 - Jalkaväen vuosikirja 
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Sodan päätyttyä Karjalan Ratsurykmentti koottiin Lappeenran
taan, josta se kuitenkin jo elokuun alussa siirrettiin Kuopioon, missä 
koulutus saatettiin alkaa maahan jääneen saksalaiseR päällystön ja 
alipäällystön turvin. 

Rauhan vuodet Vapaussodasta Talvisotaan 

Syyskuun 1. päivänä rykmentin nimi muuttui Karjalan Ratsujääkä
rirykmentti 3:ksi. Seuraavn kuun 1. päivä oli myös merkittävä. Tällöin 
majuri Sven Weckström luovutti komentajan tehtävät everstiluutnantti 
V. G. B. von Hohenthalille. 
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Elokuussa oli jo suunniteltu rykmentin siirtämistä Viipuriin, mutta 
jostain syystä se jäi toteuttamatta. Kun muutto sitten tuli, tapahtuikin 
se Hämeenlinnaan, jonne koko rykmentti oli sijoittunut 14. 10. men
nessä. Vielä saman vuoden joulukuun 13. päivänä rykmentin nimi 
muutettiin Karjalan Ratsurykmentiksi, mistä syystä miehiä alettiin 
nimittää ratsumiehiksi. Kun rykmentin täydennysalue oli nyt muuttu
nut Hämeeseen ja kun uudelle Viipuriin perustetulle rakuunarykmen
tille 15. 3. 1919 oli annettu Karjalan Ratsujääkärirykmentin nimi, muu
tettiin Hämeenlinnassa olevan entisen samaa nimeä kantaneen ryk
mentin nimeksi Hämeen Ratsurykmentti. 

Nyt tuli jokaiseen divisioonaan kuulumaan yksi ratsuväkirykmentti: 
1. D:aan Uudenmaan Rakuunarykmentti, 2. D:aan Karjalan Ratsujääkä
rirykmentti ja 3. D:aan Hämeen Ratsurykmentti. Tämä järjestely ei 
kuitenkaan tuntunut. edulliselta. Koko armeijan ratsuväki oli jaettu 
joukkojen ratsuväeksi, rykmentit toimivat erillään toisistaan, ohje
säännöt puuttuivat eikä koulutuksen yhdenmukaistamiseksi ollut 
ohjaavaa ja organisoivaa elintä. Kuitenkin tehtiin työtä ratsuväen tak
tiikan ajanmukaistamiseksi ja meikäläisiä olosuhteita vastaavaksi. 
Toisaalta jäätiin kuitenkin monasti kiinni vanhaan kaavaan ja seurat
tiin niitä suuntaviivoja, jotka ratsuväen koulutuksessa olivat olleet 
vallitsevina Euroopassa ennen sotia. 

Kun Ratsuväkiprikaati vuonna 1920 perustettiin ja Viipurissa sijain
nut Karjalan Ratsujääkärirykmentti hajoitettiin, siirrettiin Hämeen 
Ratsurykmentti v 1921 Lappeenrantaan. Sen täydennysalueeksi jäi edel
leen pääasiassa Häme, mutta sen lisäksi myös Pohjois-Karjala ja Savo. 
Nyt saatiin aikaan kaivattu koulutuksen ja johdon keskitys. Rykment
tiin kuului neljä sapeli- ja yksi konekiväärieskadroona. Myöhemmin 
lisättiin nuorten hevosten kouluttamista varten vielä kantaeskadroona, 
joka sittemmin Remonttikoulun perustamisen yhteydessä hajoitettiin. 

Ratsuväkiprikaatin perustamisesta lähtien alkoi aselajin johdon
mukainen kehittäminen ja yhtenäinen koulutus, jota jatkui Talvisotaan 
saakka. 

Talvisota 

Lähes kaksikymmentä vuotta ehti Hämeen Ratsurykmentti toimia 
rauhanajan olosuhteissa, kunnes marraskuussa v 1939 sodan pilvet 
jälleen nousivat taivaalle. Ratsuväkiprikaati siirrettiin Karjalan kan
nakselle, missä se muodosti Uudenkirkonryhmän nimisen taistelu
osaston. Viivytystaisteluun HRR osallistui hevosineen Inon, Maisnie
men, Perkjärven ja Kämärin suunnassa. Joulun jälkeen siirrettiin ryk
mentti III AK:n reserviksi Vuoksen suuntaan. Täältä se marssi tammi
ja helmikuun vaihteessa vanhaan varuskuntakaupunkiin Lappeenran-



148 

taan, m1ssa se organisoitiin uudelleen ja muutettiin kevyeksi, tulivoi
maiseksi hiihtojoukoksi. 

Uudestijärjestelyn tultua suoritetuksi siirrettiin rykmentti rauta
teitse ja marssien 16. 2. mennessä Laatokan koillispuolelle Koirinojan 
varteen, jossa sai esikäskyn Itä-Lemetin valtaamisesta. · 19. 2. illalla 
alkoi hyökkäys tykistön heikon ja tehottoman tulivalmistelun jälkeen. 
Kiivas taistelu jatkui koko yön, mutta vihollisen erittäin voimakkaan 
torjuntatulen pakottamana hyökkäys vähitellen pysähtyi ja tappioita 
kärsineet joukot vedettiin takaisin lähtöasemiinsa. Saman päivän iltana 
alistettiin kaikki mottia puristaneet joukot HRR:n komentajan, eversti
luutnantti Tiaisen johtoon. 

Hyökkäykset uusittiin seuraavina neljänä päivänä, mutta motti piti 
supistuneena ja raskaita tappioita kärsineenä itsepintaisesti puolensa. 

H RR=n to.istclu
a,kat talvisodassa. 
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27. ja 28. p:nä käytiin ratkaisevat taistelut. Lumeen kaivettuja uria 
pitkin iskuryhmät pääsivät lähelle vihollisen asemia ja kiivaiden taiste
lujen jälkeen saavutettiin valtatie. Sisäänmurtoa käytettiin nopeasti 
hyväksi ja motti laukaistiin pala palalta kokonaan. Omat tappiot olivat 
raskaat, mutta motista saatu valtava sotasaalis jo osoitti, että voitto 
oli arvokas. 

Lepo ei muodostunut pitkäksi, sillä rykmentti siirrettiin Lavajärven 
suuntaan edennyttä vihollispataljoonaa tuhoamaan. 2. 3. HRR:n ja 
URR:n voimin suoritettiin hyökkäys. Raskain tappioin saatiin viholli
sen eteentyönnetyt asemat valloitetuiksi, mutta peräänantamaton puo
lustus pysäytti etenemisen. Seuraavina päivinä jatkuvasti toistuvilla 
hyökkäyksillä saatiin vihollinen puristettua jo melkein mottiin, kun 
5. 3. sai rykmentti käskyn luovuttaa asemansa toisille ja siirtyä uusiin 
tehtäviin. 

Rykmentti kuljetettiin rautateitse Taavettiin, josta siirtyi marssien 
Säkkijärvelle, majoittuen siellä Poronojan tienhaaran maastoon. Täältä 
suoritettiin tiedustelua pääosin Vilajoen suuntaan. 

12. 3. rykmentti otti vastaan asemat Muhulahdessa ja ehti käydä 
puolustustaistelua vuorokauden, kun välirauha lopetti sotatoimet. 

Jatkosota 

Lappeenrannasta rajalle 

Lyhyt välirauhan kausi Lappeenrannassa oli kiivaan koulutuksen 
ja järjestelyjen aikaa, jolloin sodassa saadut kokemukset, uudet aseet, 
erityisesti panssarintorjunta, otettiin kaikessa taistelutoiminnassa huo
mioon. 

Kesäkuussa otti rykmentin komentajan tehtävät vastaan eversti G. 
Ehrnrooth. Lappeenrannasta rykmentti siirrettiin junakuljeuksin Uima
harjuun ja täältä edelleen Ilomantsiin, missä HRR liitettiin Ryhmä 
O:hon (kenraalimajuri Oinonen). Kesä-heinäkuun vaihteessa alkanei
den partiokahakoiden jälkeen rykmentin osat suorittivat tulevan yleis
hyökkäyksen valmistelemiseksi paikallisia hyökkäyksiä vihollisen ase
miin mm Lutikkavaarassa, Louhivaarassa ja Ontronvaarassa, kunnes 
se 13. 7. ylitti rajan Lohmiaholla. Yritettyään turhaan vallata vihollisen 
linnoitettuja asemia Kuolismaan suunnalla se siirrettiin Tolvajärven 
länsipuolelle ja alistettiin saksalaisen 163. D:n komentajalle, kenrmaj 
Engelbrectille. 

Hyökkäys Ääniselle 

HRR:n saapuessa Tolvajärvelle oli 163. D yrittänyt saarrostavalla 
hyökkäyksellä vallata Ristilammen kapeikon, mutta oli epäonnistunut. 
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Muodostettiin Os Ehrnrooth, johon kuuluivat URR, HRR ja JP 1, joka 
sai käskyn kiertää Ala-Tolvajärven pohjoispuolitse ja ottaa Ristisalmen 
asemat takaapäin. Eteneminen aloitettiin 2. 8. Pääosa HRR:stä oli 
eversti Ehmrootilla reservissä. 4. 8. tuhottiin Syvälampi-Melalampi 
alueella sitkeästi puolustautunut vihollinen. Ratsumestari E. K. o. Lep
päsen johdolla HRR jatkoi hyökkäystä saavuttaen Tolvajärvi-Äglä
järvi Uen samana iltana. 

Aittojoen rintamalla kestivät valmistelut hyökkäyksen jatkamiseksi 
Suojärvelle aina 19. 8. saakka. HRR osallistui Ryhmä O:n kuuluvana 
Vegerusjoen onnistuneeseen ylimenoon, minkä jälkeen Ratsuväkipri
kaati jatkoi saarrostavaa etenemistä Vegerusjärven ja Suojärven väli
sen korven kautta Moisionvaaraan minne saavuttiin 21. 8. Täältä HRR 
suunnattiin Evanniemen kautta Kaitajärven itäpuolelle poikki Irstajoen 
Näätälahdelle, josta se 24. 8. siirtyi Onkamukseen evltn von Essenin 
käyttöön. Tsalkin tietä vihollinen kuitenkin puolusti kiivaasti, suorit
taen useita raivokkaita vastahyökkäyksiä. 26. 8. saavutettiin Onkamus 
jonne HRR ja URR jäivät toistaiseksi lepoon. ' 

31. 8. lähetettiin HRR Laksajärven pohjoispuolitse koukkaamaan 
Lahtakylään, URR:n hyökätessä tien suunnassa. 1. 9. HRR saavutti 
Lahdan itäpuolisen siltamaaston ja valtasi vihollisen vahvat asemat 
jonka vetäytymismahdollisuudet itään täten estettiin. Illalla HRR vielä 
avasi taistellen Lahdasta n 2 km itään olevan Ahvenlammen ja Säämä
järven välisen kannaksen. 

Seurasi n 3 viikon hyökkäysvaihe, jolloin Os Ehrnrooth eteni Pikku
Sunan suusta Nelkanjärvelle. HRR osallistui ko taisteluihin suojaa
malla Ryhmä O:n sivustan Nimjärven saloilla. 

8. 10. sai URR haltuunsa Homselän, jonka valtaukseen osallistui 
myös yksi eskadroona HRR:stä. Tämän vaiheen aikana oli HRR jaettu 
eri tehtäviin, mutta koottiin nyt majuri Leppäsen johdolla Kentjärven 
tienhaaramaastoon. 

10. 10. suorittivat HRR ja URR koukkauksen Haapjärven pohjois
puolitse Kentjärven kapeikkomaaston valtaamiseksi. Vaikkakaan tavoi
tetta ei täysin saavutettu, oli vihollinen kuitenkin iltaan mennessä 
työnnetty sen verran koilliseen, että tärkeä huoltotie Petroskoista 
(Äänislinna..sta) Munjärvelle avautui. 13-18. 10. HRR osallistui Kentjär
ven kapeikon avaamiseksi suoritettuihin sotatoimiin kiertäen pohjois
puolelta järven itäpuolelle Sunnunjoen rantaan Kivitsun sillan luona. 

Hyökkäys Sunnunjoen yli suoritettiin tehokkaan tykistövalmistelun 
tukemana syöksyveneillä lumipyryssä. URR:n vallattua sillanpään seu
rasivat HRR ja JP 1 yhtyen hyökkäykseen. 

Ryhmä O:n pääosien jatkaessa hyökkäystään suunnattiin ratsu
rykmentit Santalanjärven ja Lismajärven kannaksen kautta Riihisel
kään, jonne ne pääosin saapuivat 1. 11. Täältä HRR eteni Lismajoelle 
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ja sen ylitettyään 3. 11. yksi eskadroona jatkoi suoraan it~n katka~~ten 
Muurmannin radan, minkä piti Kontupohjasta Karhumäkeen vetayty
vän vihollisen painostuksesta huolimatta. Vastus alkoi nyt vähitellen 
laueta. HRR otti osaa vielä Karhumäen saarrostukseen edeten yli 
aavan jään Lobskaja Gorasta. 

Etenemisvaiheen tappiot HRR:n osalta olivat kaatuneina ja haa
voittuneina 426 miestä. 

Äänisen rannoilla 

Karhumäen valtauksen jälkeen HRR siirrettiin reserviksi Unitsan 
kylään. Seuranneena talvikautena toteutettiin ratsurykmentin ~udel
leenjärjestely liikuntavaiheen kokemusten perusteella. Huoltovaik~uk
sien vuoksi ja toiminnan tultua vähäisemmäksi osa ratsuhevos1sta 
lähetettiin kotialueelle. 

Tammikuussa v 1942 vihollisen vahva osasto ylitti Äänisen ja nousi 
Klimetskin saarelle. Partisaanitoiminnan vilkastumisen vuoksi jo tätä 
ennen Äänisniemen kaakkoisosaan siirtynyt HRR kiiruhti apuun. 
Yhdessä Petroskoista saapuneen Heimosoturipataljoonan kanssa niemi 
puhdistettiin vihollisesta. Tämän jälkeen siirrettiin rykmentti prikaatin 
reserviksi Velikaja Nivan ja sen lähiympäristön kyliin. 

Helmikuussa hiihtoratsain liikkuvat hiihtopartiot tuhosivat viikon 
kestäneissä partiokahakoissa vihollisen 200-miehisen osaston. 

Syvärillä vihollinen suoritti huhtikuussa voimakka.~n ~yö~~yksen. 
Sen torjumiseksi hälytettiin HRR, mutta ehti vasta Kappaselkaan kun 
tilanne jo selvitettiin. Rykmentti majoittui Fedetovaan, jossa el_i m:l· 
kein rauhanomaisesti aina vuoden 1943 tammikuun loppuun, Jolloin 
siirryttiin rautateitse Viipuriin ylipäällikön reserviksi. 

Karjalan Kannaksella 

Viipurissa elämä sai yhä rauhanomaise~?ia muot.~ja r:.~~entin 
majoittuessa entiseen Viestirykmentin kasarmun Sorvalun. Taäll~ luo
vutettiin loputkin ratsuhevoset Ratsuväen Koulutuskeskuksen hoitoon, 
mikä myös oli Viipurissa. 

Toukokuun lopulla v 1943 Ratsuväkiprikaati otti vas~aan 1_0. D_:_n 
puolustusasemat Lempaalassa. Kesä kului syksyyn k~nttali~o1~ustoi
den ja vartiopalveluksen merkeissä. Marraskuussa siirryttiin ja~een. 
HRR otti vastaan rannikkovarmistuksen !nosta Vammelsuuhun, Jo~ta 
linnoitettu V-T-linja (Vammelsuu-Taipale) alkoi. Läpi talven tehtiin 
ankarasti kenttälinnoitustöitä ja kevään tullessa olivatkin asem~t 
melko hyvässä kunnossa. Taistelutoiminta sensijaan oli melko hil-
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jaista. Toukokuussa kaista laajennettiin aina Kuokkalaan ulottuvaksi 
jolloin entiselle alueelle jäi vain yksi eskadroona. ' 

Kesäkuun 9. p:nä saatiin hälyttäviä tietoja edessä olevan 10. D:n 
tilanteesta venäläisten suurhyökkäyksen alettua. Seuraavana päivänä 
antoi Ratsuväkiprikaatin komentaja kenrmaj L Melander käskyn tukea 
Kuokkalan suuntaan vetäytyviä 10. D:n osia. Tätä oli vaikea toteuttaa 
koska joukot olivat hajallaan ja kiinni rannikon torjunnassa. Seuraa: 
vaan aamuun mennessä oli V-T-linja HRR:n osalta suunnitelmien 
mukaisesti miehitetty Suomenlahdesta rautatiehen (ml). Päivän mit
taan sai vihollinen kosketuksen asemiin ja aloitti tykistötulen. 

12. 6. aamuyöHä alkoi vihol:linen valmistella hyökkäystään. Klo 
07.00-08.00 sen tykistövalmistelu raivosi täydellä tehollaan. Seurasi 
hiljaisempi vaihe, mutta klo 11.00-13.00 se kiihtyi jälleen koko voi
maansa. 1. eskadroonan eteentyönnetty tukikohta joutui kolmelta suun
nalta hyökkäyksen kohteeksi. Se oli tyhjennettävä ja joukot vetäytyi
vät puolustusasemaan. Vihollisen hyökkäykset jatkuivat tiedustelu
luontoisena koko iltapäivän ja yön. Seuraavan päivän jatkuvat hyök
käykset pystyttiin torjumaan. 

14. 6. uusiutui entistä voimakkaampi hyökkäys koko kaistalla. Koko 
päivän jatkuneissa taisteluissa vihollinen mursi 4. eskadroonan asemat 
ja pääsi kahdessa kohdassa joen yli. Klo 22.30 mennessä oli vihollinen 
lyöty vastahyökkäyksillä takaisin. 

15. päivää vasten yöllä sai rykmentin komentaja tietää, että viholli
sen vahva panssarivaunuosasto oli hajoittanut Ratsuväkiprikaatin esi
kunnan Vammeljärven etelärannalla. Sahakylässä oli JP 6 lyöty hajalle 
sekä URR oli pakotettu vetäytymään Piispalan suuntaan. Kun yhteyttä 
ei saatu prikaatiin antoi rykmentin komentaja vetäytymiskäskyn 15. 6. 
klo 02.45. Viivytystaistelua käytiin sitten koko päivä Inonkylän ja Mes
terjärven seuduilla. Puoleenyöhön mennessä kerääntyivät rykmentin 
pääosat Mustaruukkiin ja osa Lahdenperään. 

Kun yhteys prikaatin komentajaan vihdoin saatiin, käskettiin HRR 
kokoontua Kipinolanjärven eteläpäähän, josta se 16. 6. illalla siirtyi 
reserviksi saman järven pohjoispäähän. 

17. 6. aamulla joutui HRR vahvistamaan osillaan pataljoona Selin
heimoa, joka puoleenpäivään mennessä kiivaasti taistellen vetäytyi 
Inkilään. HRR vetäytyi täydessä järjestyksessä Humaljoelta 1 km 
kaakkoon olevan tienristeysmaastoon. Pitämällä sitä hallussaan HRR 
turvasi JP l:n ja pataljoona Selinheimon vetäytymisen sillan yli. 

Yöllä 17.-18. 6. tilanne oli täysin sekava. HRR vetäytyi Metsäkylään 
(Rokkalan itäpuolelle), jonne saapui aamulla. Yksi eskadroona jätettiin 
varmistamaan Rokkalanjoen sillan maastoa ja muut koottiin lepoa 
varten kylän pohjoisosiin. Klo 14.00 hyökkäsi vihollisen panssarivaunu
osasto yllättäen rykmentin vasempaan sivustaan. Rokkalan viivytys-
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asema oli murtunut. HRR:n oii kuormastonsa pelastaakseen vetäydyt
tävä pohjoiseen vaikean suomaaston läpi. Klo 20.00 saapui rykmentin_ 
pääosa Kakkolan kartanoon, jonne se pysähtyi lepäämään. 

19. 6. aloitettiin HRR:n siirtäminen_ autokuljetuksin Viipurin kautta 
Kiiskilän-Ahokkalan maastoon. 

Rykmentin komentaja sai vastuulleen kaistan Tervajoki-Sorvali 
(pl). Ennestään kaistalla oli TäydP 1 ja vahvistukseksi saatiin I/JR 200. 
Heinäkuun alkupäivinä suoritti vihollinen useita maihinnousuja ryk
mentin kaistalla oleviin saariin. Ne pystyttiin kuitenkin torjumaan. 

Heinäkuun loppupuoella HRR sai äkkiä käskyn siirtyä Nurmin ase
malle kuormausta varten. Seurasi junakuljetus Kaltimoon, josta ryk
mentti autoilla vietiin jälleen Ilomantsiin. 27. 7. olivat joukot perillä. 

Ilomantsin lopputaistelut 

Osasto Raappana (Rv.Pr, 21. Pr ja RjP 3) oli koottu Ilomantsin 
seudulle, missä sen oli lyötävä viimeinen vielä liikkeessä oleva venä
läinen hyökkäyskiila. 

28. 7. HRR siirtyi Lehtovaarasta Korentovaaraan. 30. 7. klo 02.00 
alkaen suoritti HRR:n pääosa, vihollisen täydellisesti yllättäen sivusta
hyökkäyksen Hattuvaara-Siikavaara alueelle. Venäläisten kaksi patal
joonaa lyötiin täysin hajalle ja saatiin runsas sotasaalis. 

Taistelun päätyttyä suunnattiin HRR itään. Se eteni Koitajoelle, 
jonka sillan se valtasi 31. 7. puolenpäivän jälkeen. Illalla ratsuryk
mentti saapui Hullarin edustalle ja hyökkäsi sitä vastaan, mutta voi
makas vihollinen pakotti sen palaamaan lähtöasemiinsa. Vihollisen 
jätettyä 1. 8. puolenpäivän aikaan Hullarin HRR miehitti sen ja kään
tyi pääosillaan etelään. 

2. 8. oli Er p 20 joutunut kiivaisiin taisteluihin Lehmivaarasta ete-
lään purkautuvien vihollisvoimien kanssa. HRR:n osista muodostet
tiin Os. Sirama lähetettiin hyökkäämään Lehmivaaraan selustasta. 
Täällä osasto sitoutui kiivaisiin taisteluihin epätoivoisesti puolustautu
van vihollisen kanssa pystymättä suorittamaan annettua tehtävää. 

4. 8. oli rykmentti melko hajallaan, kaksi eskadroonaa alistettuna 
URR:lle, yksi eskadroona oli vartioimassa Lehmivaaran mottia ja maj 
Siraman käytössä oleva 4. eskadroona torjuntataisteluissa hyökkäävää 
vihollista vastaan. Yksi eskadroona oli Vuottoniemessä ja Vellivaa-

rassa. 
5. 8. illalla ryhmittyi HRR puolustukseen Kangasjärvi-Kalalampi-

Honkalampi kannaksille. Saman päivän iltana alkaneet vihollisen kii
vaat hyökkäykset jatkuivat melkein lakkaamatta aina 8 p:ään_ saak~~
Asemat pystyttiin kuitenkin pitämään, kun vahvennukseks1 saatun 
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HRR=n taistelu
pol ka.t jatlcosodassa. 

kaksi eskadroonaa URR:stä. 10. 8. aamuun mennessä URR otti kaista
vastuun puolustusasemassa. 

26. 7.-12. 8. 44 välisenä aikana HRR menetti haavoittuneina ja kaa
tuneina yhteensä 255 miestä. 

Elokuun lopulla ja syyskuussa osallistui HRR vielä torjuntataiste
luihin Kuolismaan tien pohjoispuolella. Välirauhan tultua saattoi HRR 
jättää Ilomantsin korvet tietoisena siitä, että viimeinenkin sille uskottu 
tehtävä oli kunnialla loppuunsuoritettu. 

Hämeen Ratsurykmentti - Hämeen Ratsujääkäripataljoona 

19. 9. 1944 solmitun välirauhansopimuksen mukaan rykmentti siir
rettiin ensin Kontiolahteen ja täältä myöhemmin Kouvolaan. Ryk
mentti sai jälleen kahden vuoden jälkeen takaisin hevosensa. Ratsas
tavana joukko-osastona se ei kuitenkaan saanut esiintyä kauaa, sillä 
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marraskuussa Utin kentällä ylempää tulleen käskyn mukaan HRR hajoi
tettiin. Tähän päättyi rykmentin ensimmäinen vaihe. 

Sodan jatkuessa edelleen sakasalaisia vastaan Pohjois-Suomessa 
muodostettiin siellä 1/19. Prikaatista jääkäripataljoona, joka 15. 12. 44 
Oulussa sai Hämeen Ratsurykmentin kunniakkaan nimen. Uudelleen 
henkiin herätetty joukko-osasto sai liikuntavälineikseen polkupyörät 
ja 2. 1. 1945 siirrettiin tulevaan varuskuntaansa Lahteen. 

Armeijan uudelleen järjestelyjen yhteydessä rykmentin nimi 1. 1. 
1957 muutettiin Hämeen Ratsujääkäripataljoonaksi. Nykyään se kuuluu 
Panssariprikaatiin ja käsittää esikunnan, esikuntakomppanian, 3 jää
kärikomppaniaa ja tukikomppanian. 

HämRjP:n perinteet 

Hämeen Ratsujääkäripataljoona - uljaitten suomalaisten ratsu
miesten perinteiden ylläpitäjä nykyaikaisen ratsumiehen perinneyhty
mässä - kantaa vielä edeltäjänsä v 1920 saamaa lippua, jonka Tampe
reen naiset silloiselle rykmentille lahjoittivat. Pataljoonan lippuun on 
kirjailtu sen kunniakas historia. 

Vihreä väri yhdistää joukko-osaston jääkäreihin, se liittyy myös 
1650 luvun Karjalan Ratsuväkirykmentin lippuun. Rautaristikoristelu 
viittaa ratsujääkäriosaston perinteisiin ja Hämeen vaakuna pataljoo
nan menneisiin ja nykyisiin hämäläistraditioihin. Erikoismerkki, hir
venkallo, on myös vanha jääkärien ja metsästäjien tunnus. Sen alku
perästä ollaan vielä eri mieltä; on esitetty sen liittyvän Tammelan ja 
Hollolan pitäjien vanhoihin sinetteihin Burghausenin rykmentin lip
puun, viestiratsastajiin ja jopa Kaarle XII:n suunnittelemaan hirvirat
sastusväkeenkin. 

Eskadroonien eriväriset viirit omine taistelumerkintöineen muis
tuttavat ratsumiesten kunnianpäivistä. Pataljoonan uljas kunniamarssi 
ja vuosipäivä juontavat juurensa 30-vuotiseen sotaan. Vuosipäivää vie
tetään Breitenfeldin taistelun päivänä, Joka käytiin 7. 9. 1631. 

Joukko-osaston kunniamarssina on 30-vuotisen sodan marssi. Sen 
synnystä ja säveltäjästä ei ole mitään tietoa. Perimätiedon mukaan sitä 
soitettiin jo 30-vuotisessa sodassa. Mainittakoon, että Saksassa tämä 
sävellys kulkee vielä tänäkin päivänä nimellä: suomalaisen ratsuväen 
marssi 30-vuotisessa sodassa. Kunniamarssi johon Topelius on kirjoit
tanut mieleenpainuvat sanat - "on pohjolan hangissa meill' isänmaa" 
- on komeimpia sotilasmarsseja mitä todistaa sen laajaa suosio. 

Kunniakkaaseen joukko-osastoon kuuluminen ja osallistuminen 
taisteluihin sen riveissä on yksilölle sellaista, jota kannattaa muistois
saan säilyttää läpi elämän. 
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Komentajat vuodesta 1918 

Rykmentin komentajina ovat toimineet seuraavat: majuri Sven 
Weckström 1918, everstiluutnantti V G H von Hohenthal 1918-1922 
everstiluutnantti E C Lagerspetz 1923-1925, majuri Ragnar Mellin 1925 
-1926, ~enraalimajuri Georg Palmroth 1926-1927, kenraalimajuri 
Voide Omonen 1927-1931, eversti Ilmari Relander 1931-1932, eversti
lu~tnantti Matti Eemil Ilmari Tiainen 1932-1940 (kaat 1941), eversti 
Remhold Stackelberg 1940-41, eversti Gustaf Ehrnrooth 1942-1944 
everstiluutnantti Carl-Gustaf Wahren 1944-1946, everstiluutnantti 
Alfons A Sundblad 1946-1947, everstiluutnantti Kalle Pakarinen 1947-
1948, everstiluutnantti Ali Koskimaa 1948--1951, everstiluutnantti Paavo 
J Hirvelä 1951-1953, everstiluutnantti K-S Laakso 1953-1954, eversti
luutnantti Jorma T Vetre 1954-1956, everstiluutnantti Kaarlo Antero 
Suurkari 1956-1960 ja everstiluutnantti Mauno Roiha 196~elleen. 
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Yliluutnantti Mauri Luu k a n en : 

PANSSARIRYKMENTTI 

I PANSSARIRYKMENTIN TEHTAVAT 

Panssarirykmentin tehtävä rauhan aikana on kouluttaa tehtävänsä 
taitavia panssarimiehiä ja panssarijääkäreitä. Tähän päämäärään pää
semiseksi on rykmentin eri yksiköiden työskenneltävä usein koiikeapai
neella, ottaen huomioon palvelusajan ja opet.ettavat asiat eritoten 
Panssarivaunupataljoonassa. 

Esikuntakomppaniassa koulutetaan ruumiillisen kunnon perusteella 
B I ja B II palveluskelpoisuusluokkiin määrätyt alokkaat. Nämä alok
kaat joutuvat peruskoulutuskauden jälkeen apupalvelusmiehiksi eri 
työpaikoille, joista useat vaativat mieheltä suurta vastuuntuntoa. Näin 
saadaan varsinaisiksi "tankkimiehiksi" koulutettavien työkomennukset 
supistettua minimiin, joskaan ei kokonaan poistettua. EK:ssa pidetään 
lisäksi useita lyhyehköjä kursseja, kuten taistelulähettikurssit. 

Panssarintorjuntapataljoonassa koulutetaan panssarintorjujia, jotka 
ny,kyaikaisena sinkokalustollamme pystyvät tuhoamaan vihollispans
sarit. Pataljoonan tulevaisuudensuunnitelmista mainittakoon lähivuo
sina saataviksi suunnitellut panssarintorjuntapanssarivaunut, jotka 
pataljoonan toivon mukaan ehkä joskus saatavien panssarintorjunta
ohjusten kanssa helpottavat paljon päänvaivaa aiheuttanutta kauko
torjuntakysymystä. 

Panssarivaunukorjaamolla korjataan palveluksessa rikkoutuneet 
panssarivaunut, niitten aseet sekä viestivälineet. Korjaamolla on kan
tahenkilökunnan ja varusmiesten lisäksi työssä siviilihenkilöitä. 

II HISTORIALLINEN PAROLANNUMMI 

1. 1500 ja 1600 luku 

Nykyisellä Parolannummen kasarmialueella on vanhat perinteet 
sotaväen harjoitusalueena. 

Paikka liittyi läheisesti Suomen sotahistorian piiriin jo vuosisatoja 
sitten, sillä väitetään, että jo 1500-luvulla tämä paikka olisi muodos
tanut jonkinlaisen joukkojen harjoitus-, katselmus- ja kokoontumis-
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paikan. Niinikään kerrotaain, että tänne olisi aikoinaan muodostettu 
eräs halcltapeliittalipullinen ja täältä se olisi sittemmin lähtenyt 30-vuo
tiseen sotaan. Edelleen kerrotaan, että Luolaisten kentälle kerääntyi 
mm Gobronin rykmentti ja täällä aikansa harjoiteltuaan lähti Puolan 
sotaan vuonna 1656. Kuinka paljon näissä kertomuksissa on perää sitä 
ei vielä toistaiseksi ole pystytty sanomaan, mutta mitenkään mlilido
tonta ei olisi, etteikö Parolan kentälle olisi aikoinaan joukkoja ainakin 
jonkun verran kerätty, sillä alueella oli lähekkäin kolme, oikeastaan 
neljäkin kylää, joten majoitusmahdollisuuksia olisi kyllä ainakin jos
sain määrin lyötyny,t. 

2. Kustavilainen aika 

Parolan tunnetun ja jossain määrin tutkitun historian aika alkaa 
vuode~ta 1777, joHoin tänne muodostettiin joukkoja varten leirikenttä. 
Ruotsi-Suomen kuningas Kustaa III tiedusteli Vähän-Luolaisten kylän 
asukkailta, miten nämä suhtautuisivat siihen, että heidän karjan lai
duntamiseen käyttämänsä kenttäalue kunnostettaisiin armeijaa varten. 
Kirjallisesti vastasivat kylän asukkaat, että mikä on Kuninkaalliselle 
Majesteetille hyödyksi, sitä he eivät halua vastustaa ja· niin asia sai 
myönteisen ratkaisunsa. Kenttäalue ei vielä silloin ollut niin laaja kuin 
se on nyt. Se käsitti vain nykyisen lentokenttäalueen eteläisen osan 
sekä jonkin verran aluetta Hämeenlinnan-Toijalan tien eteläpuolelta. 
Kiinteitä rakennelmia ei alueelle rakennettu multa kuin joitakin aivan 
vähäisiä varastosuojia. 

Ruotsin vallan aikana kokoontuivat suomalaiset joukot lähinnä 
Hämeenlinnan, Porin ja Uudenmaan jalkaväkirykmentit sekä Uuden
m~~n R~ikkorykmentti kesäisin tälle kentälle harjoituksiaan pitä
mään. Kunmgas Kustaa III näyttää tunteneen varsin suurta mielen
kiintoa näitä kesäisiä Parolan leirikokouksia kohtaan ja niinpä hänen 
tiedetään käyneen täällä ainakin kolmasti, nimittäin vuosina 1783, 1785 
ja 1787. Ensinmainittuna vuonna hän saapui Parolaan tuntemattomana 
kansalaisena valepukuun pukeutuneena ilmeisesti haluten henkilökoh
taisesti tutustua joukoissa vamtsevaan mielialaan. Myöhemmin saman 
har~oi~uksen aikana hän kuninkaallisessa asussaan joutui tapaturman 
uhnks~ pudoten ratsunsa selästä ja katkaisten toisten tietojen perus
teella Jalkansa, toisten tietojen mukaan kätensä. Hänet saatettiin kan
totuolissa Parolasta Hämeenlinnaan maaherran virka-asuntoon toipu
maan. Potilaan kuljettaminen oli todella omalaatuinen näytelmä, sillä 
450 rakuunaa saattoi häntä kaupunkiin osan ollessa vuorollaan kanto
t~?lia. kantamassa osan seuratessa jalan korkean potilaan jäljessä. 
Nun liikuttavan näyn tarjosi tämä kulkue, että kerrotaan naisten itke-
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neen maanteiden varsilla. Kuningas oli maan isä, häntä kohdannut 
vahinko koski jokaiseen. 

Myös kuningas Kustaa IV Adolf kävi hallitsijakautensa aikana ker
ran Parolan leirillä. Tämä tapahtui vuonna 1802. 

3. Suomen Sodan aika 

Suomen Sodan tapauksiin vuosina 1808--19 liittyy Parolan nimi 
sikäli, että sinne koottiin pääosa Suomen armeijan tykistöstä ja sieltä 
se myös lähti pohjoista kohti, kun Klingspor antoi koko armeijalle 
perääntymiskäskyn. Täällä Parolassa kerrotaan edelleenkin ns "Rakuu
nan petäjästä" ja näytetään erästä valtavaa petäjää alueen kaakkois
laidassa. Tähän suureen puuhun sanotaan Suomen Sodan aikana erään 
rakuunan piiloittaneen sotalipun, mutta tämän täytynee olla taru, sillä 
ei perääntyvällä Suomen armeijalla ollut minkäänlaisia jälkijoukko
taistelujakaan, vaan vetäytyminen kävi lähes rauhanomaisesti, joten 
eipä olisi ollut syytä mennä jättämään joukon pyhää tunnusta, lippua, 
oman onnensa nojaan. 

4. Suomi Venäjän yhteydessä 

Kun Suomi liitettiin Venäjän keisarikuntaan, oli Parolannummi edel
leen sotilaskoulutuskeskuksena. Suomalaisia ja venäläisiä joukkoja 
koottiin tänne kesäisin ja myös täällä syntyi v 1818 kunniakas joukko
osasto, Suomen Kaarti, joskaan ei vielä Kaartina vaan Helsingin patal
joonana, josta sittemmin Helsinkiin siirryttyään tuli Suomen Kaarti. 

Elämä leirlllä oli varsin eloisaa ja tuhansia miehiä käsittävät kesäi
set leirikokoukset muodostivat melkoisen tulolähteen lähinnä Hämeen
linnan kauppiaille, joiden myyntikojuja oli leirikentän laitamilla. Kau
nistelematta tosiasioita todettakoon, että mm viinan menekki leirillä 
oli niin suuri etteivät hämeenlinnalaiset polttimot pystyneet tyydyttä
mään tarvetta, vaan apua piti saada Tampereelta. Erääseen aikaan 
1800-luvulla sijaitsi kentän laidassa pari ravintolaakin. Parivaljakko 
välitti liikennettä määrätunteina Hämeenlinnan ja leirin välillä, ja 
jossakin leirikentän laitamilla joku etevä kansalainen otti valokuvia 
sotamiehistä, joka silloin vielä oli ainakin Hämeenlinnassa enemmän 
kuin harvinaista. Leirillä olevien joukkojen muonitusta varten oli ken
tän pohjoislaidassa rakennus, jossa kymmenellä rnuuripadalla keitet
tiin ruokaa ja kymmenessä uunissa paistettiin leipää. Leirin lääkintä
huoltoa varten oli yksi, joskus kaksikin leirisairaalaa. 

Venäjän keisari Aleksanteri I kävi Parolassa vuonna 1819 ja keisari 
Aleksanteri II kahdesti, vuosina 1863 ja 1876. Ensinmainittu käynti oli 
varsin huomattava tapaus, koska silloin täällä Parolan leirillä Johan 
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Parolan leijona 

Wilhelm Snellman esitti keisarille, että suomen kieli tulisi suurruhti
n3:5kunnan ~iral!iseksi kieleksi ruotsin kielen ohessa. Asia johti ajan
mittaan myonte1seen ratkaisuun, ja niin saattoivat asiapaperit viras
toissa muuttua vähin erin suomenkielisiksi oltuaan aikaisemmin ruot
sinkielisiä sekä luonnollisesti myös venäjänkielisiä. 

Tämän käynnin muistoksi pystyttivät Suomen upseerit vuonna 1868 
kentän kaakkoiskulmaan "Parolan leijonan", joka on kuvanveistäjä 
Karl Sjöstrandin muovailema. 

5. Panssarit valtaavat Parolan 

Kun maamme itsenäistyi, jatkoi Parola yhäti toimintaansa leirinä 
jonne kesäisin kokoontui joukkoja, viimeksi ennen talvisotaa olivat 
täällä kesäisin kadetit. 

Sotien aikana Parolaan syntyi parakkirakennuksia täällä olevaa 
koulutuskeskusta varten ja sodan jälkeen Parolasta tuli kiinteä kasar
mialue, joka liitettiin Hämeenlinnan varuskuntaan. Vanhat ja epäter
veelliset parakkirakennukset alkoivat nimenomaan 1950-luvulla häipyä 
Parolan kankaalta ja uudet ajanmukaiset kasarmirakennukset tulivat 
tilalle. Pääosiltaan Panssariprikaatin moottoroidut joukot ovat Paro-

lan nykyisiä asukkaita ja täällä onkin tällaiselle aselajille hyvät toi
mintamahdollisuudet. 

Parola on vanha sotilaskoulutuksen ahj,o, sillä täällä ovat sitä saa
neet jo kustavilaiset sotilaat, suomalaiset tarkka-ampujat, venäläiset 
eri aselajien miehet ja vapaan, itsenäisen Suomen monet miespolvet. 
Muistona suomalaisesta sotilaskunnosta kohoaa kentän keskustassa 
korkea harmaa kivi, kenraali Laguksen joukkojen muistomerkki jatko
sotamme ankarien taisteluiden päiviltä. 

III PANSSARIRYKMENTIN VAIHEET PERUSTAMISESTA 
NYKYPÄIVÄÄN 

1. Perustaminen ja Santahaminan ajanjakso 

Vapaussodan jälkeen silloinen valtionhoitaja, kenr Mannerheim 
määräsi perustettavaksi hyökkäysvaunujoukko-0saston. Sotaministeriön 
käskyllä määrättiin 14. 7. 1919 perustettavaksi Tankkirykmentti, jonka 
komentajana aluksi toimi maj H Alfthan. Sijoituspaikaksi määrättiin 
Santahamina. Henkilöstö siirrettiin uuteen rykmenttiin muista joukko
osastoista. Rykmentin organisaatio oli tykistömäinen patteristoineen 
ja pattereineen. - Rykmentin nimi muutettiin samana vuonna Hyök
käysvaunurykmentiksi. 

Kalustoksi ostettiin Ranskasta Renault-vaunuja - joitten käyttöä 
aluksi opetti ranskalainen kapt Piveteau'n komennuskunta - jotka 
olivat käytössä vielä Talvisodassakin. Vuonna 1921 rykmentti siirrettiin 
Hämeenlinnaan Poltinahon kasarmeihin. 

2. Toiminta Hämeenlinnassa 

Hämeenlinnaan siirtymisen jälkeen v 1921 tapahtui komentajan 
vaihto, uudeksi komentajaksi määrättiin eversti Aarne Sihvo, joka oli 
ollut Ranskassa perehtymässä aselajiin. Ev Sihvon aikana pyrittiin 
erityisesti syventymään panssarivaunutaktiikkaan; tätä varten hän kir
joitti Suomen ensimmäiset panssarivaunuohjesäännöt. Myös pyrittiin 
armeijan upseeristoa perehdyttämään tähän uuteen aseeseen kurssien 
avulla. 

V 1923 tuli komentajaksi majuri E G Kumlin (myöh Kairela). Tällöin 
myös alkoivat joukko-osaston organisaation muutokset: v 1925 muutet
tiin joukko-osasto Hyökkäysvaunupataljoonaksi; samalla luovuttiin 
patteristo- ja patteri nimityksistä. Näihin aikoihin alkoi "hyökkäys
vaunukiertuetoiminta"; kiertueiden avulla perehdytettiin muita joukko
osastoja panssarintorjuntaan ja myös yhteistoimintaan panssarivaunu
jen kanssa. 

111 - Jalkaväen vuosikirja 



Renault-vaunut paraatissa 

Erillisen Hyökkäysvaunukomppanian miehiä 
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Vuonna 1926 majuri A Pirilä määrättiin ikomentajaksi ja hän luo
vutti puolestaan komentajan tehtävät samana vuonna aselajissa jo 
aikaisemmin palvelleelle majuri H Sundwallille. 

- Vuonna 1927 pataljoona supistettiin komppaniaksi, jonka nimi 
samana vuonna vahvistettiin Erilliseksi Hyökkäysvaunukomppaniaksi. 
ErHvK:n päälliköksi tuli v 1930 majuri N Sahlgren edellisen komenta
jan tultua sijoitetuksi muihin tehtäiviin. V 1933 ostettiin Englannista 
kokeiluerä Vickers1>anssarivaumrja, joita sitten v 1937 hankittiin pää
kalustoksi. 

V 1936 määrättiin päälliik~si majuri Tengström, jonka aikana 
perustettiin komppanialle sisaryksikkö, Erillinen Panssarivaunueskad
roona, joka oli Ratsuväkiprikaatin yhteydessä Lappeenrannassa. 

V 1939 otti Erillisen Panssarikomppanian - siksi oli nimi muutettu 
- vastaan majuri Sven Björkman, joka toimi päällikkönä ja komenta
jana seitsemän vuoden ajan ja joka joutui näyttämään, mihin panssarit 
rndassa pystyvät. 

3. Talvi- ja jatkosotien aika 

YH:n aikana vuonna 1939 perustettiin viisi panssarivaunukomppa
niaa; niistä muodostettiin Panssarivaunupataljoona, joka ei kuitenkaan 
ollut sotakelpoinen: Vickersit oli ostettu ilman aseita ja Renaultit olivat 
aivan vanhentuneita. - Renaultit toimivat ikiinteinä pesäkkeinä ja 
tuhoutuivat tai jäivät viholliselle. Yksi Vickers"komppania saatiin aseis
tetuksi ja osallistui helmikuussa 1940 lähtien sotatoimiin, mm Honka
niemen vastahyökkäykseen vaikeissa olosuhteissa. - Sotasaalispanssa
rivaunujen keräämistä varten oli useita komennuskuntia työssä; saadut 
vaunut kunnostettiin Varkaudessa. Välirauhan aikana Panssaripatal
joona jatkoi toimintaansa ja siihen liitettiin myö,s pst-yksiköitä. Tästä 
ajasta juontaa alkunsa panssarivaunu- ja panssaritonrjuntajoukkojen 
orgaaninen yhteys. Jatkosotaan täydennettiin Panssaripataljoona sodan
ajan vahvuiseksi. Lisäksi penistettiin seitsemän panssarintorjuntatyk
kikomppaniaa. 

Panssaripataljoona oli välirauhan aikana ollut ev Laguksen Jääkäri
prikaatin alainen, mutta sodan sytyttyä se alistettiin Kevyt Prikaati 
Tiaiselle ja vasta myöhemmin Laguksen 1. JPr:lle, josta sittemmin 
muodostui Panssaridivisioona. 

Panssaripataljoona - majuri Björkmanin komennossa - sekä 
Panssarijääkäripataljoonaksi muodostetut pstyksiköt majuri J Lehtisen 
komennossa osallistuvat Os Laguksen kanssa taisteluihin 4. 9. 41 alkaen 
Tuuloksesta Syvärille ja edelleen Petroskoihin, Karhumäkeen sekä 
Poventsaan. 

Etenemisvaiheen päätyttyä Panssaripataljoona oli Petroskoissa, 
jossa sitä kenraalimajuri Laguksen johdolla koulutettiin. 



Panssaripataljoona Petroskoin (Äänislinnan) valtausparaatissa 

V 1942 pataljoonaa laajennettiin Panssariprikaatiksi komentajanaan 
evl Björkman. Prikaatissa oli aluksi kaksi ja vuodesta 1943 lähtien 
kolme pataljoonaa. V 1943 ostettiin Saksasta uutta kalustoa, Stu 40-
rynnäkkötykkejä, jotka silloin pystyivät taisteluun vihollisen panssari
vaunuja vastaan täysin tasaveroisina. 

Ennen Kannaksen suurtaisteluja siirrettiin PsD Ensoon. Suurhyök
käyksen alettua osallistuivat panssarivaunu- ja panssarintorjuntayksi
köt raivokkaisiin panssaritaisteluihin Kuuterselässä, Talissa, Ihanta
lassa ja Portinhoikassa. Näissä taisteluissa kävi ilmi, että suomalaiset 
panssarimiehet ja panssarijääkärit olivat niin koulutuksen, kurin kuin 
hengenkin kannalta valiotaistelijoita. Sodan loppuvaiheessa saadut 
uudet panssarintorjunta-aseet vaikuttivat ratkaisevalla tavalla taistelui
den kulkuun. - Mainittakoon, että Saksasta hankittiin vielä Pz IV
tyyppisiä panssarivaunuja, jotka eivät kuitenkaan ehtineet mukaan 
Kannaksen taisteluihin. 

Lapin sodan alettua siirrettiin Panssariprikaatikin pohjoiseen, 
mutta se ei joutunut osallistumaan huomattaviin taisteluihin lukuun
ottamatta yhden kevyen komppanian toimintaa Tornion valtauksessa. 
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4. Sotien jälkeinen aika 

Sodan päätyttyä sijoitettiin panssarivaunujoukot Panssaripatal
joonaksi muodostettuna Parolaan, jossa alikoi koulutustyö hyvin puut
teellisissa olosuhteissa. - Monivuotinen komentaja, everstiksi ylen
netty Sven Björkman siirtyi muihin tehtäviin. Uudeksi komentajaksi 
määrättiin v 1946 evl E Akerman, joka seuraavana vuonna luovutti teh
tävät majuri - sittemmin everstiluutnantti Lauri Paavolalle. 

V 1949 alistettiin pataljoonalle ErPionK ja ErPsTykK, joista viimek
simainittu v 1952 laajennettiin Panssarintorjuntapataljoonaksi ja liitet
tiin toisena pataljoonana 12. 5. 52 perustettuun Panssarirykmenttiin. -
Rykmentin komentajaksi määrättiin Mannerheimristin ritari, eversti 
Adolf Ehrnrooth, joka toimi komentajana vuoteen 1956 saakka, jolloin 
komentajan tehtävät otti vastaan eversti Tauno Kopra, nykyinen 1. Divi
sioonain komentaja. 20. 12. 57 lähtien on rykmenttiä komentanut ase
lajissa aikaisemmin palvellut eversti Hannes Karttunen. 

Rykmentin nykyiseen kokoonpanoon kuuluu eslikunta, esikunta
komppania, panssarivaunupataljoona, panssarintorjuntapataljoona ja 
panssarivaunukorj,aamo. Panssarintorjuntapataljoona toimii majoitus
tilojen puutteen takia Hämeenlinnassa rykmentin muiden osien ollessa 
Parolassa, johon vähin erin on kohoamassa moderni kasarmialue kol
mine komeine kivikasarmeineen ja kantahenkilöstön asuintaloineen. 
Paljon on vielä rakentamatta, mutta huomattava muutos on jo tapah
tunut vuoteen 1945 verrattaessa. 

- Vuonna 1958 saatiin kokeiltavaksi kolme englantilaista uudenman
tyyppistä Charioteer-vaunua. Uudella nykyaikaisella panssarivaunu
kalustolla on mitä suurin merkitys jo totutettaessa muiden aselajien 
edustajia toimimaan omien vaunujen kanssa tai vihollisen vaunuja vas
taan, puhumattakaan varsinaisten panssarivaunu- tai panssarintorjun
tamiesten koulutuksesta. Edelleen PsR sai uutta kalustoa Neuvosto
liitosta, josta ostettiin uudenaikaisia T-54 vaunuja, jotka täällä saivat 
lempinimen "Nikita". Englannista ostettiin v 1961 Comet-panssarivau
nuja, jotka muodostavat tällä hetkellä rykmentin pääasiallisimman 
koulutuskaluston. 

Rykmentin panssarintorjuntamiehet ovat vuodesta 1957 lähtien saa
neet myöskin uutta kalustoa. Suomessa on kehitetyt ja kokeillut uudet 
pst-aseet, singot , jotka pystyvät läpäisemään kaikki nykyaikaisimmat
kin panssarivaunut. Näistä aseista suurempi, raskas sinko on tarkoi
tettu keskitorjunta-aseeksi ja pienempi kevyt sinko lähitorjunta-aseeksi. 
Tänä päivänä pst-miehet käyttelevät näitä mainioita aseitaan yhtä näp
pärästi kuin omia kivääreitään. 

Sodan antamista kovakouraisista opetuksista johtuen on todettu, 
että paraskin kone ja ase ovat arvottomia, ellei niiden käyttäjä ole 



tehtäviensä tasalla ja ellei heitä elähdytä oikea suomalainen soturi
henki. 

Tämän vuoksi Panssarirykmentille on leimaa-antavana piirteenä 
tänä päivänä arkinen koulutustyö, joka ei yksin palvele pst- eikä psv
miehiä vaan koko Puolustuslaitosta. 

IV PsR:n PERINTEISTÄ 

15. 7. 1919 määräsi silloinen valtionhoitaja, ratsuväenkenraali Man
nerheim, että maahan juuri perustetun Hyökkäysvaunurykmentin 
vuosipäivä on 14. 7. Tähän päivään liittyy myös osa sotahistoriamme 
kunnia:komppania muistoja, sillä 14. 7. 1808 löi Adlercreutz rajulla 
rintamahyökkäyksellä Rajevskin joukot Lapualla. Tämän lisäksi vuo
sipäivän määräämiseen on vaikuttanut se, että 14. 7. on Ranskan kan
sallispäivä ja että opetushenkilöstö samoinkuin kalustokin tuli silloi
seen Hyökkäysvaunurykmenttiin Ranskasta, joten haluttiin osoittaa 
kunniaa aselajimme ranskalaisille ohjaajille ja ranskalaiselle Renault
kalustolle. 

PsR sai oman lipun eversti Aarne Sihvon ollessa komentajana. Oli 
hänen ansiotaan, että viipurilaiset naiset lahjoittivat Rykmentille lipun, 
jonka naulaus tapahtui 15. 5. 22 Katajanokan upseer~kerholla. Lipun 
on piirtänyt taitelija Ellinor Ivalo ja sen kuva-aiheena on keskiaikainen 
aurinkokuvio, jonka keskellä on teräspääkkö. Ajan hammas pahoin
piteli lippua niin, että se uusittiin juhlamenoin 3. 6. 60, jolloin täysin 
samanlainen lippu naulattiin Parolan Aliupseerikerholla. Vanhan lipun 
- joka oli eräs Suomen vanhimmista joukko-osastolipuista - luovutti 
PsR:n komentaja 7. 6. 60 sotamuseoon. 

Panssarirykmentin kunniamarssina oli aiemmin Sotamarssi, joka 
oli yht!aikaa monen muunkin erillisyksikön kunniamarssina. Uudelleen 
järjestelyissä vuonna 1956 määrättiin rykmentin kunniamarssiksi van
haan suomalaiseen sävelmää.n pohjautuva Parolan marssi. Sanat ovat 
R Hirvisepän käsialaa. 

PsR kuului sodan aikana Panssaridivisioonaa.n, jonka kunniakkaita 
ja velvoittavia perinteitä se tänä päivänä vaalii. Osoituksena tästä pys
tytettiin Parolaan v 1959 muistomerikki panssarimiesten ja panssari
jää:kärien tekojen muistoksi. Kiveen on hakattu sodanaikaisen PsD:n 
tunnuksena kolme nuolta. Parolaain on myös noussut äskettäin toi
nenkin nähtävyys muistuttamaan nykypolvea isiemme työstä Suomen 
kohtalon vuosina 1939-1944. Lehijärven äärelle Panssarimuseoon on 
koottu osa niistä panssarivaunuista ja panssarintorjuntatykeistä, joilla 
viime sodassa taisteltiin. 
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V OSANOTl'O TAISTELUIHIN 

Edellä on luotu yhteenveto panssarivaunujen toimintaan sodis
samme Honkaniemen epätoivoisesta vastahyökkäyksesta aina Jatko
sodan menestyksellisiin pysäyttämistaisteluihin. Koska näiden tarkempi 
tarkastelu veisi liikaa tilaa, otamme esime:rikiksi yhden taistelun -
erään tärkeimmistä. 

Panssarivaunut Talin-Portinhoikan taistelussa 25.--30. 6. 1944 

Suomalaiset olivat ylivoiman pakoittamina joutuneet vetäytymään 
Kannaksella kesällä 1944 aina Viipurin-Kuparsaaren-Taipaleen tasalle 
saakka. Tällöin Ylipäällikkömme käski joukoilleen mm: "Armeijamme 
asettuessa puolustukseen VKT-linjalle on aika panna sulku vihollisen 
maahan tunkeutumiselle. Tämän vuoksi vaadin, että tällä linjalla suo
ritetaan jyrkikää torjuntataistelua. Kiinnitän erikoista huomiota siihen, 
että tämän aseman murtuminen tulisi ratkaisevalla tavalla heikentä
mään puolustusmahdollisuuksiamme ja täten saattamaan maamme ja 
kansamme kohtalon vaaranalaiseksi. Olen tietoinen siitä, että tämän 
aseman rakennustyöt ovat olemattomat tai aivan alkuasteella, mutta 
luotan siihen, että Suomalainen sotilas tarpeen vaatiessa osaa käyttää 
hyväkseen maastoaan ja sisuaan horjumattoman puolustuksen aikaan
saamiseksi". 

Ylipäällikön vetoomuksen tuntien oli myös silloinen PsD Viipurin 
luoteispuolisessa maastossa valmiina kaikin keinoin torjumaan VKT
aseman murtoyritykset. Vihollishyökkäyksen näyttäessä yhä ilmeisem
mältä ryhmittyi se uudelleen työntäen mm eteen Leitimojärven tasalle 
pienempiä osia CJP 5 ja 1./RynTykP). Seuraamme tapahtumia noina 
katkerina taistelujen päivinä lähinnä panssarivaunumiehen kannalta 
ottamalla muiden joukkojen toiminnan esille ainoastaan siinä laajuu
dessa kun se kokonaiskuvan saamiseksi on väUtämätöntä. 

Paikallisten hyökkäysten tultua torjutuiksi keskitti vihollinen Talin 
suuntaan noin 10 divisioonan voimat, joiden tukena oli useita satoja 
panssarivaunuja, mm 4 psprik, 5 psrykm ja 4 ryntykrykm sekä noin 
30 patteristoa tykistöä. Panssarivaunukalusto oli uutta, juuri tehtaista 
rintamalle tuotua, kuten myöhemmin saadusta sotasaaliista voitiin 
todeta. Aikaisemmin rintamillamme harvemmin esiintynyt psv T 34-85, 
"pitkäputkinen SotJka" oli päätyyppinä. Rynnäkkötykkinä oli todelli
nen "muurinsärkijä" SU 152, 152 mm tykillä varustettu 43 tonnin vaunu. 
Lisäksi oli erikoiskalustoa kuten "Sotkan" alustalle valmistettu miehis
tönkuljetusvaunu. JS-vaunuja ei Talissa vielä esiintynyt, mutta Ihan
talassa kuitenkin viikkoa myöhemmin. 

25. 6. aamulla tykistövalmistelun päätyttyä aloitti vihollinen hyök· 
käyksen, jota psv:t alusta alkaen tukivat. Puoleen päivään mennessä 
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?Ii v~hollinen työntänyt panssarikiilansa Portinhoikan tienristeykseen 
Ja toisen kiilan Leitimojärven ifäpuolitse pohjoiseen n 3 km. Saarelan 
maasto oli vielä omien hallussa. Paikallisilla vastahyökkäyksillä oli 
hyökkääjä onnistuttu hidastamaan, mutta ei pysäyttämään. 1./RynTyk 
P:kin joutui väistymään Ihantalan suuntaan. 

Ylempi johtomme toimi tarmokkaasti ja suuntasi käytettävissä ole
vat reservinsä vastahyökkäykseen pohjoisesta, idästä ja lännestä. 
Niinpä Juustilan kanavan länsipuolisessa maastossa täydessä lähtöval
~iudessa oleva I/PsPr:kin sai ennen PsPr:n pääosien toimintaanpanoa 
JO klo 13.00 seuraavan käskyn: "Vihollinen murtautunut läpi ps-voimil
laan Talin suunnassa, psv:t tulossa Portinhoikasta Juustilaan. Maj 
Mikkolan johdolla lähtevät rspsv:t Juustilan kautta Portinhoikkaan 
tehtävänään vih:n psv:jen tuhoaminen". 

Aamusta a,lkaen oli jokainen panssarimies pidetty tilanteen tasalla 
selostamaUa mitä edessä tapahtuu, lähtövalmiutta oli asteittain tehos
tettu ja toimintasuunnitelmat eri tapausten varalle olivat valmiina, 
joten tarvittiin ainoastaan liikkeellelähtökäsky ja sitten matkaan. 

Raskaita vaunuja oli 6 kpl, näistä 2 kpl T 34 (231-3 ja 231--4), 3 kpl 
T 28 eli "postijunia" ja 1 KV. Viimeksimainittu saatiin tosin JuustUan 
lmnavan yli vasta useita tunteja myöhemmin, kun silta oli vahvistettu. 
Komentovaununa oli T 50, joka meni epäkuntoon heti kosketuksen 
tapahduttua. Toimivia radioita ei ollut lukuunottamatta jäljessä seu
raavaa radioautoa, jolla koko ajan pysyi erittäin hyvä yhteys, ja sillä 
voitiinkin jatkuvasti pitää ylempi johto tilanteen tasalla. 

Eteneminen tapahtui vanhan tavan mukaan "Sotkat" keulassa ja 
edistyi ripeästi. Juustilan kanavan sillalla tuli joukko mielenmalttinsa 
menettäneitä, edessä taisteleviin joukkoihin kuuluneita, jotka antoivat 
omaa asemaansa tehostaakseen sangen synkän kuvan tapahtumista 
Talin suunnassa. Heitä jäi virvoittelemaan järkiinsä eräs reipas ali
kersantti ja vaunut jatkoivat. Mainittakoon, että Juustilankankaalta 
saaduista "hiippareista" koottu lmmppania uusien johtajien alaisina 
taisteli esimerkiksi kelpaavalla tavalla toimien vaunujen suojana aina 
Portinhoikkaan saakka, sillä jääkärit eivät oHeet vielä mukana. 

Klo 15.15 nähtiin kärjessä etenevän, vänr Tepon johtaman "Sotkan" 
ajavan nopeasti tien sivuun, pysähtyvän ja avaavan tulen. Muut seu
rasivat esimerkkiä, riensivät apuun ja ajoivat rinnalle. - Kosketus oli 
saatu. Suomalaisten panssarivaunujen ilmestyminen näytti tulleen 
viholliselle täydellisenä yllätyksenä. Niin pitkälle kuin voi nähdä seisoi 
tiellä pitkäputkisia "Sotkia", jotka parasta vauhtiaan pyrkivät pois 
tieltä ja mutkan taakse turvaan. Ensimmäinen laukaus lähti suoma
laisten vaunusta kuten tavallista ja se osui. Vänr Tepon vaunu teki 
tarkkaa työtä. Tielle jäänyt vihollisen vaunu heilahti arvelluttavasti 
Tepon vaunun ampuessa eikä se enää vastannut tuleen. 9 osumaa löytyi 
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vihollisvaunusta 112 m2 alueelta ja jokainen oli mennyt panssarin läpi. 
Muut vihollisvaunut ehtivät ainakin liikuntakykyisinä suojaan. 

Tie seuraavaan mutkaan saakka tuntui olevan vapaa, joten etene
mistä jatkettiin. "Sotkat" ja erittäin tulivoimaiset "postijunat" selvit
tivät välinsä vihollisen kanssa nopeasti ja klo 16.15 lähestyttiin Portin
hoikan tienristiä. Tien sivussa jalan edennyt oma partio antoi varoitus
merkin, vaunut pysähtyivät valmiina torjumaan mahdollisen iskun ja 
"tuntosarvet" työnnettiin eteen. Mutkan takana ojan reunalla ilmeisesti 
kiinnijuuttuneena kyttäsi Su 152, jota taaempana tuki pari samanlaista. 
Nyt ei vaunuilla ollut enää mahdollisuutta jatkaa tietä pitkin. Su oli 
tuhottava muulla tavoin. Luutn Ellenberg ja vänr Schrey miehineen 
pääsivät kiertäen vaunun läheisyyteen, mutta tehokkaiden aseiden 
puutteessa eivät he mahtaneet sille mitään, sillä vaunua lähestyttäessä 
ampuma-aukosta tuli kptulta ja luukkujen raoista käsikranaatteja. 
Ratkaisun toi savurasia, jolla ennenkin oli kärvennetty monta vaunua 
tyhjäksi. Savurasia onnistuttiin heittämään vaunun alle, hetken kulut
tua luukut aukesivat ja miehistö syöksyi ulos. Yksikään ei antautunut, 
vaan jokainen kaatui ase kädessä - valiojoukkoa. Tähän mennessä 
oli saatu sotasaaliina 6 "Sotkaa", joista vihollinen osan ehti sytyttää 
tuleen, sekä yksi Su 152. Uusi miehistö järjestettiin kunnossa oleviin 
vaunuihin, kansallisuusmerkit maalattiin entisten päälle ja vielä 
samana iltana osa vaunuista osallistui taisteluun. Omia vaunutappioita 
ei tähän mennessä ollut. 

Jääkärit eivät vieläkään olleet ehtineet mukaan. Edestä saatiin voi
makasta suorasuuntaustulta ja tilanne sivustoilla oli täysin epäselvä, 
joten välitön eteneminen tilapäisesti pysähtyi; oli tyydyttävä toistai
seksi saavutetun maaston hallussapitoon. Monien radiopyyntöjen jäl
keen ilmoittautui vihdoin klo 18.15 kompp/JP 4, joka viipymättä sai 
tehtävän pienellä koukkauksella avata "Kallioleikkauksen" maaston 
(noin 800 m tienristeyksestä kaakkoon) ja täten luoda edellytykset 
psv:n käytölle edessä olleen aukean yli. Näin tapahtuikin, ja kun 
2,/RynTykP:lla vahvennettu JP 3 saapui tuntia myöhemmin, pääsi se 
välittömästi jatkamaan I/PsPr:n läpi, joka jäi täydennettäväksi ja 
Portinhoikan tienristeysmaaston varmistukseksi. 

JP 3:n hyökkäys edistyi nopeasti huolimatta vihollisen ankarasta 
vastarinnasta aina Leitimojärven eteläpään tasalle saakka. Tänne hyök
käys pysähtyi lähinnä omien panssarivoimien vähälukuisuuden vuoksi, 
sillä taistelussa olleet oli saatava täydennettäviksi, varsinkin a•tarvik
keet olivat lopussa. Olihan tuon runsaan 2 km:n etenemisen aikana 
suoritettu monta panssarikaksintaistelua, joista suomalaiset nopeam
pina ja tarkempina yleensä selviytyivät voittajina. Lukuisat olivat myös 
ne pesäkkeet, jotka "Sturmit" vaiensivat sirpalekranaateillaan ja pika
kivääreillään täten auttaen jääkäreitä eteenpäin. Vihollinen sai hengäh-
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d!saika~ ja järjesti puolustuksensa. Kun hyökkäystä myöhemmin 
aiottiin ~atkaa, ei se enää päässyt eteenpäin. Yhden psvkomppaniankin 
mah~olhsu~della on rajansa. Kuitenkin I/PsPr:n rspsv:n ja 2./Ryn 
Ty~.n ansiosta 25. 6. kuluessa tuotettiin viholliselle ainakin 22 psv:n 
!~?.P?O~ Ja. sen Juustilaan suunnattu kiila lyötiin yhteistoiminnassa 
Jaäkane~. J~ "pai~allish~nkinnalla" kokoon saadun tilapäiskomppanian 
k~n~sa taysm haJal~e. Pieni. mutta iskukykyinen osasto oli näyttänyt, 
~ihin se _pystyy yhvomaakm vastaan, kunhan jokainen taitaa tehtä
vansä ja Joukossa vallitsee oikea henki. 

. 2./RynTykP:Ita tosin kaksi vaunua vaurioitui, mutta ottaen huo
mi~on saa;'l:tetui:i, -~enestyksen ja viholliselle tuotetut tappiot voidaan 
omia tappi?ita pitaa ?lemattomina. 2./RynTykP:n erinomainen radio
kalusto teki kompp:n Johtami5en mahdolliseksi ja yhteistoiminta JP 3·n 
kanss~ oli hyvä_ ~arsinkin kun kompp-pääll luutn Talvitie koko taiste
lun aJan ~eura~i Ja~an JP 3:n komentajan mukana ja selässään olleella 
yhteysr~d10lla Johti vaunujaan. Tulokset näkyivät tien varrella ·oala
~a tai -~~~ten t~ottuina vihollispanssarivaunuina. Omat pan~sari
~ruehe~ .~akivat kournntuntuvimmin taistelun tulokset päästessään nyt 
i~k~~aan uudella aj~nm~k~isella _kalustolla, jonka tornin kupeessa 
viela muutama,a tuntia aikaisemmin oli ollut vieraat tunnusmerkit. 

T~män ~enest.yksellisen vastahyökkäyksen aikana oli vihollisia kui
~e~km yhtaJak~01sena v~r.tan~ .. valunut Leitimojärven itäpuolitse poh
J01seen_. 25. 6. illalla Le1tim0Jarven pohjoispuolitse suoraan itään 
Aniskaisten suuntaan vastahyökkäykseen suunnattu JP 2 ei yk 1 ·· ·· 
ky~n~yt katkaisemaan tätä kiilaa. Ei myöskään idästä 4. D:n ka:s:: 
hyokannyt patl saavuttanut päämääräänsä. Pohjoisessa Nurmilammen 
suunnas_sa . tais~elev~en ~riUisten pataljoonien ,puolustus alkoi horjua. 
Sam~naik~ises~i vihollmen työnsi vahvoja taistelupartioita maaston 
hal~i Po:1'tmh01~a-Ihantala tielle. Tien hallussapito suomalaisille oli 
e~sia~voisen tarkeä. Tarvittiin voimakkampia vastatoimenpiteitä 
vi?olhsen murron lyömiseksi. PsR:n, 6. D:n, 11. D:n ja murtoalueelia 
t~istellee~ 18. J?:~ osia ryhmitettiin uudelleen ja valmistauduttiin kes
kitetym~un v_~imm vastah~ökk~ykseen. I/PsPr:n kevyet psv:t (30 kpl 
T _26) snrrettnn eteen Portmh01kan maastoon, jossa ne joutuivat var
~1~tustehtävien lisäksi osallistumaan myös vastahyökkäyksiin ja par
t10imaan teitä niiden aukipitämiseksi. 

Viholli5en Portinhoikkaan suuntaama isku oli 25. 6. iltaan mennessä 
saat~ torjutuksi ja tässä suunnassa vihoMiselle oli tuotettu raskaat 
t~~~1ot ... Le.~timojärven koillispuolella sensijaan vastahyökkäyksemme 
eivat nayttaneet tuovan toivottua tulosta. Päinvastoin 26. 6. aamuun 
men~~ssä vihollinen työnsi tiettömän metsämaaston halki voimakkaita 
partioitaan luoteeseen ja saavutti Portinhoikan-Ihantalan maantien. 
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Tämän tien aukipitäminen oli vastahyökkäysten onnistumisen edelly
tyksiä, joten se oli saatava avatuksi. 

Joukkojemme ryhmitys muodostui 26. 6. seuraavaksi: 
- Leitimojärven suunnassa oli JPr, jonka JP 2 oli Leitimojärven 

pohjoisrannalla sekä JP 4 ja JP 5 Leitimojärven ,1ounaispuolella. JP 3 
oli pääosin reservinä. JPr:n tehtävänä oli kiilan katkaiseminen Leitimo
järven tasalla. 

- Nurmilammen suuntaan muodostettiin Os Björkman, johon kuu
lui erillisiä pataljoonia sekä 2./RynTykP, kvpsvj/I PsPr ja saksa! 
ryntykkikompp. Os B:n tehtävänä oli Talinmyllyn maaston (Leitimo
järven itä.päässä) valtaaminen. 

- 1/PsPr:n tehtävänä oli kvpsv:illa Portinhoikasta käsin pitää auki 
Ihantalaan johtava tie. 

Vastahyökkäykset eivät edistyneet. JPr ei päässyt eteenpäin. Os B:n 
hyökkäys pysähtyi puoliympyrään kaivettuun vih:n 30.PsPr:n panssari
vaunujen tuleen eikä raskaan tulen puutteesta johtuen täälläkään 
päästy eteenpäin. Useita vihollisen panssarivaunuja tuhottiin sekä 
omien panssarivaunujen että panssarinyrkkien avulla. 

Vastatoimenpiteitä tehostettiin yhä. Jo 26. 6. aamulla alistettiin 
18. D kenrmaj Lagukselle. Myöhemmin suunnattiin 11. D Kärstilänjär
ven-Leitimojärven kannakselle ja iskukykyinen JPr irroitettiin rin
tamavastuusta. 

Suurta murhetta aiheutti Ihantalan tien katkeaminen. Kuten jo 
mainittiin, partioi 1./PsPr kvpsv:llaan tietä, jälleen ilman jääkäreitä, 
sillä yksinkertaisesti niitä ei ollut irroitettavissa tähän tehtävään. Pans
sarivaunujen kannalta katsottuna suoritettiin tuolla tiellä useita mie
lenkiintoisia taisteluja. Panssarimiehet antoivat monta esimerkkiä 
siitä, miten erittäin vaikeissa olosuhteissa, ilman jääkärien suojaakin 
panssarivaunut voivat selviytyä. Edellytyksenä on, että vaunuissa olevat 
miehet tuntevat välineensä, luottavat toisiinsa ja että heitä edellyttää 
voiton tahto. Kerrottakoon näistä taisteluista muutamia yksityiskohtia. 

Lyötyään vihollisen Ylivedenkylän tasalla joutui vänr Ikävalkon 
johtama joukkue (4 vaunua) taisteluun Vakkilan tienhaaran koillis
puolella 20 mm:n aseilla varustetun vahvahkon vihollisosaston kanssa. 
Tehtävänsä mukaisesti oli vänr Ikävalkon joukkueen avattava tie Ihan
talaan. Vastus oli murrettava panssarivaunuilla, sillä raskasta tulta 
sen paremmin kuin jääkäreitäkään ei ollut mahdollisuus saada. Vänr I 
ryhmitti joukkueensa hyökkäystä varten, ryhmät tiesivät tehtävänsä 
ja luottivat johtajaansa. Hyökkäys alkoi, useita 20 mm:n aseita, jotka 
helposti puhkaisivat Vickersin panssarin, oli vastassa. Vaunut tuhosi
vat näistä yhden kerrallaan. Vastus heikkeni, mutta myös omia tap
pioita tuli. Vänr Ikävalkon vaunu, 161-1, sai useita osumia. Sen mie
histö, vänr Ikävalko, ylik Lehtinen, kers Pelttari ja psm Antikainen 
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kaatuivat. Vaunu jäi taistelukentälle, josta se sotmest Silvennoisen 
johdolla kiertoteitse vasta seuraavana päivänä saatiin pois. Joukkueen 
toinen vaunu, 163-7, sai myös osumia, osa miehistä haavoittui, mutta 
säilyi taistelukykyisenä ja jatkoi taistelua. Vihollisen tuli heikkeni, 
vaunut jatkoivat hyökkäystä ja tuhosivat vihollistukikohdan. Joukkue 
oli suorittanut saamansa tehtävän - tie oli avattu. 

Todellista panssarimieshenkeä, sisua ja tahdonvoimaa osoitti se 
ajaja, joka jouduttuaan vihollisosaston yllättämäksi ja todettuaan että 
vihollisen 20 mm:n osumat olivat lävistäneet tornin, johtajan ja lataajan 
kaatuessa, sen sijaan, että olisi pyrkinyt pelastamaan henkensä, päätti 
pelastaa myös vaununsa. Hän lisäsi vauhtia, pääsi pois uhanalaiselta 
alueelta ja huomattuaan sivutien ajoi vaununsa metsään. Ilman kart
taa, aivan oudossa metsämaastossa vihollispartioiden seassa tämä mies 
lähes 2 vrk seikkailtuaan toi vaununsa kie:ritoteitse omaan yksikköönsä. 
Helposti tulee mieleen, kuinka moni nykyisistä psv-ajajista vastaavissa 
olosuhteissa tekisi saman ratkaisun ja selviytyisi yhtä hyvin. 

Kunnioitettava on myös korpr Vatulan vaunuryhmän teko. Telaket
jun luistettua päältä taistelun aikana ryhmä laittoi vaunun kuntoon 
kiivaassa vihollistulessa osan tukiessa tulellaan ja osan työskennel
lessä, kunnes vaunu jälleen täydellä teholla voi osallistua taisteluun. 

Esimer,kkinä sitä, miten oikukas kohtalo taistelukentällä saattaa 
olla, kerrottakoon vielä T 26 N:o 56:n kohtalo. Edellä kerrotussa tie
partioinnissa vaunu sai runkoonsa osumia ajajan kaatuessa ja muun 
vaunumiehistön haavoittuessa. Vaunuun vaihdettiin uusi miehistö ja 
vaunu määrättiin siirtymään korjattavak,si Juustilan länsipuolelle. 
Lähestyessään kanavan siltaa se joutui ankaran ilmapommituksen 
alaiseksi. Pölyn ja savun sokaisemana se ajoi sillalla niin sivuun, että 
putosi kanavaan kaatuen kyljelleen sellaiseen asentoon, ettei luukkuja 
saanut auki. Miehistö oli loukussa. Vaunun rungon vasen etukulmaus 
jäi kuitenkin vedenpinnan yläpuolelle ja siinä olleen, vihollisen muu
tamaa tuntia aikaisemmin ampuman reiän kautta, miehet saivat sisälle 
niin paljon ilmaa, että pysyivät hengissä ne 30 min, jotka luukkujen 
avaamiseen tarvittiin. 

Tappiot kasvoivat vihollisen käyttäessä yhä lisääntyvässä määrässä 
pst-aseitaan ja jopa suomalaisittain kasapanoksiakin. Tämän vuoksi 
alettiin partioinnissa käyttää myös rspsv:ja, joiden avulla tie määrä
ajaksi onnistuttiin avaamaan ja täten samalla estämään vihollisten 
jatkuva valuminen tien yli Vakkilan suuntaan. Maastovaikeuksien 
vuoksi ei vihollinen vielä tässä vaiheessa saanut raskaita aseitaan 
mukaan tielle saakka. 

27. 6. jatkettiin vastahyökkäyksiä entistä vahvemmin voimin. Vihol
lisen maataistelukoneet ja pommittajat olivat jatkuvasti taivaalla eikä 
ollut harvinaista, että samanaikaisesti saattoi laskea satakin konetta 
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pyörimässä yläpuolella. Ne hyökkäsivät jokaisen havaitsemansa ajo
neuvon, jopa yksityisten miestenkin kimppuun. Vihollislentäjien 
aiheuttamat tappiot jäivät kuitenkin suhteellisen pieniksi huolimatta 
siitä, että esim saman Vickersin kimpussa saattoi pyöriä puolisen tusi
naa maataistelukonetta. Näissä olosuhteissa panssarimiehet saavuttivat 
ilmiömäisen taidon siirtyä suojaisesta paikasta toiseen. 

Hitaasti, mutta varmasti vihollinen laajensi murtoaan. Välillä se 
onnistuttiin kuristamaan Lehtimojärven koillispuolella jo niin, ettei 
vihollisella ollut kuin vajaan kilometrin levyinen hengitysaukko Talin 
suuntaan, mutta lopullinen motti jäi syntymättä. Panssarivaunujen 
kaksintaisteluja vanhanajan tyyliin tapahtui silloin tällöin. Merkille
pantavaa on, että suomalaiset tulenavauksessa yleensä aina olivat vihol
lista nopeampia ja tuli oli tarkempaa. Tilannetta vaikeutti oleellisesti 
se, että 28. 6. oli erinomainen lentosää ja vihollinen sai ilmavoimansa 
täyteen tehoon. Päivä kului pääasiassa joukkojen uudelleen ryhmittä
miseen vastahyökkäystä varten, joka kuitenkin olosuhteiden pakosta 
jäi suorittamatta. 

29. 6. 11/PsPr vapautti I P:n etulinjasta. Vihollinen työnsi muuta
min paikoin jouldtojamme taaksepäin, jopa se pääsi lyhytaikaiselle 
raidille aina Vakkilaan saa•kka, joskin joutui sieltä kiireesti vetäyty
mään. Tämän retken jäljiltä muuten vähän myöhemmin noudettiin jäl
leen kalustotäydennystä. I/PsPr oli erikoistunut kalustotäydennyksen 
hankintaan ja sai suorittaa tämänkin mieluisan tehtävän samoinkuin 
muutkin Sotkien "evakuoinnit" viholliselta. Onhan nimittäin koko 
Sotkakalustomme, paitsi Saksasta ostetut, I/PsPr:n hankkimaa. 

Vastahyökkäyksen onnistumismahdollisuudet olivat vähentyneet. 
Näissä olosuhteissa ei ollut edellytyksiä vihollisen tuhoamiseen. Ylin 
Johto päättikin keskeyttää vastahyökkäyksen ja asettua puolustukseen 
taaemmalle puolustuslinjalle Vakkilan-Ihantalan tasalle. Alkoi vetäy
tyminen erittäin vaikeissa olosuhteissa vihollisen Joka asekeleella seu
ratessa. Seuraavana päivänä, 30. 6. riehuivat taistelut jo uudessa ase
massa Ihantalassa, mutta asema piti. Sen etum,aastossa oli kymme
nittäin nyrkeillä, kauhuilla ja tykeillä tuhottuja panssarivaunuja JS:sta 
alkaen, jotka nyt ensi kerran esiintyivät rintamillamme. Asema pit,i 
sodan päättymiseen saakka. Jonkun aikaa rynnistettyään tätä asemaa 
vastaan vihollinen totesi suomalaisen tehneen päätöksen "jo ruttää". 
Vihollinen luopui tämän aseman murtamisyrityksistä ja siirsi paino
pisteensä ensi Vuosalmelle ja sittemmin Viipurinlahdelle. Täälläkin 
asema piti - osoitus jälleen, mitä oikea taisteluhenki saa aikaan, 
vaikk'ei missään näissä painopistesuunnissa oltu ehditty tehdä lapion-
pistoakaan etukäteen asemien parantamiseksi. . 

Ne uhrit, jotka Talin-Ihantalan päivinä oli jouduttu antamaan, Ja 
ne sankariteot, jotka näinä päivinä suoritettiin, eivät menneet huk-
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kaan. Ne tekivät mahdolliseksi vihollisten pysäyttämisen ja torjumi
sen Ihantalassa, niillä jälleen nostettiin suomalaisen soturin luotta
mus itseensä ja johtajiinsa. 

VI LOPPULAUSE 

Valtionhoitaja Mannerheimin kaukonäköisyyttä on kiittäminen siitä, 
että Suomi jo v 1919 eräänä ensimmäisistä maista sai itselleen panssari
aselajin. 

Nykyisen Panssarirykmentin menneisyys ja perinteet kertovat alku
vuosien vaikeuksista ja hapuilusta, sotiemme raskaista, mutta perään
antamattomista taisteluista ja senjälkeen rauhanvuosien kovasta 
arjesta, kalustopuutteen ja huoltovaikeuksien alla suoritetusta koulu
tustyöstä. 

Uudet tuulet puhaltavat nyt Panssarirykmentissä ja Parolassa -
näiden kahden ,kehityshän kulkee käsi kädessä. Uusi kalusto on suuresti 
helpottanut koulutustyötä - ylpeinä puhuvat panssarimiehet nyt 
"Nikitastaan". Uusi, moderni Parolan kasarmialue on nousemassa. 
Mutta uudet kasarmit ja uusi kalusto eivät ole suinkaan saanoot Pans
sarirykmenttiä unohtamaan menneisyyttä. Usein hiljentyy rykmentti 
kunnioittamaan niiden miesten muistoa, joiden ansiosta nykypäivä on 
olemassa. Näitä tunnelmia kuvastavat parhaiten PsR:n komentajan, 
eversti Hannes Karttusen 14. 7. 1959 Panssarimuistomerkin paljastus
tilaisuudessa lausumat sanat: 

"- Nykypolvi - nuoriso, jota on tässä takanani kentällä - tuntee 
syvästi, herkästi ja hiljaisesti tekojenne mittavuuden. - Se tuntee myös 
tekojenne perusteet: henkisen lujuuden, kurin merkityksen, rohkeiden 
tekojen arvon ja huolenne tästä maasta ja sen kohtaloista. Uskon, että 
tulevat polvet kulkevat viitoittamaanne tietä". 

Kapteeni Pentti L y I y : 

PANSSARI KOULU 

Suomi itsenäistyi juuri ajankohtana, jolloin panssarivaunut olivat 
jättäneet käyntikorttinsa taisteluareenalle. Ajan sotilaallisten vaati
muksien mukaan myös meidän nuori armeijamme sai ensimmäiset 
panssarivaununsa välittömästi Vapaussodan jälkeen. Aselaji oli verra
ten uusi kaikkialla ja siitä saadut kokemukset olivat sen takia vajavai-
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set. Mielipiteet tulokkaan käyttökelpoisuudesta olivat ristiriitaisia 
varsinkin meillä, jossa maaston erikoispiirteet antoivat hedelmällisen 
väittelypohjan. Milloin mistäkin suuntauksesta johtuen kasvoi tai 
väheni mielenkiinto uutta aselajia kohtaan. Vasta karvaat kokemukset 
- Talvisota ja varsinkin Jatkosota - antoivat selvät vastaukset kysy
myksiin: "karmattaako - käytetäänkö - käyttääkö"? 

Panssarivaunujoukkojen upseerien, kanta-aliupseerien ja varusmies
Johtajien koulutus on kulkenut käsi kädessä aselajiin tunnetun mie
lenkiinnon kanssa. Siksi onkin Panssarikoulu nuorin sotakoulumme ts 
sen välttämätön tarve todettiin vasta em sotien aikana. 

Koska Panssarikoulu on panssarin ja panssarintorjunnan ohella 
myös kantahenkilökunnan ja varusmiesten koulu, on kehitystä syytä 
valaista kummaltakin puolelta. 

Panssariupseerien ja -aliupseerien koulutus ennen 
Panssarikoulun perustamista 

Suomen ensimmäinen Tankkirykmentti perustettiin 15. 7. 1919. Täl
löin ei kuitenkaan sen kokoonpanoon sisällytetty minkäänlaista koulua. 
Upseeristo ja aliupseeristo koottiin eri asela,jeista, pääasiassa ratsu
väestä ja tykistöstä, joita lähellä katsottiin uuden aselajin olevan. 
Varusmiesaliupseeristo ja miehistö hankittiin samoin tavoin, jopa 
merivoimistakin. Alku'kankeuksien jälkeen ryhdyttiin aselajikoulutusta 
antamaan eri johrtajatehtävissä toimiville jatkokoulutusmaisesti. Tätä 
tarlmitusta varten oli Tykkirykmenttiin hankittu kouluttajat Ranskasta. 
Varusmiesten koulutus tapahtui normaalisti perusyksiköittäin. 

Vuonna 1920 aloitettiin mainitussa rykmentissä ensimmäiset korp
raalikurssit, joHta upseeriaines komennettiin edelleen RUK:uun. Kanta
henkilökunnan osalta koulutustoiminta jatkui edelleen jatkokoulutus
maisesti harjoituksin, oppitunnein, ajokulutuksena ja käytännön työs
kentelynä. 

Erityisesti näiltä alkuvuosilta kannattaa mainita eri joukko-osas
toissa ympäri Suomea tapahtunut vilkas valistustoiminta, jota Tankki
rykmentin upseeristo suoritti luennoimalla panssarivaunujen ominai
suuksista ja niiden käyttömahdollisuuksista. 

Varusmiesten osalta koulutus tapahtui Poltinaholla vanhaan tapaan 
aina vuoteen 1928, jolloin varusmiesupseeri ja aliupseeriaines komen
nettiin 4 kk kestävälle kurssille AUK/JPr:uun. V 1934 vaihdettiin koulu
tus suoritettavaksi Vöyrin Koulu/SVK:ssa. Näistä kouluista upseeri
aines jatkoi RUK:uun. 
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Panssarikoulun lippu. Lipun on suunnitellut taiteilija Olof Eriksson. 
Lipun on lahjoittanut Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri. Lippu vihittiin 

2. 6. 1960. 

On selvää, ettei em koulujen antama opetus vastannut aselajin 
osalta tarkoitustaan. Siksi olikin välttämätöntä jatkaa kouluttamista 
omassa joukko-osastossa välittömästi oppilaiden palattua kouluista 
takaisin. Se suoritettiin erilaisin lyhyin kurssein ja jatkuvalla jatko
kouluttamisella. Tämän takia varusmiesjohtajista saatu hyöty muodos
tui seuraavia ikäluokkia koulutettaessa verrattain pieneksi. Asian tilaan 
saatiin parannus aikaan vasta v 1938, jolloin oma aliupseerikoulu 
perustettiin. 

Kantahenkilökunnan koulutuksen osalta kannattanee mainita v 1933 
alkaneet lyhyet monttöörikurssit, joilla pyrittiin perehdyttämään 
huolto- ja teknillinen henkilöstö tehtäviinsä. Muilta osin kantahenkilö
kunnan kouluttaminen jatkui entiseen tapaan aina sotiin asti. 
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Panssarikoulun alkuvaiheet ja perustaminen 

Panssarivaunujoukkojen komentajat ja päälliköt olivat todenneet 
oman aselajikoulun välttämättömyyden ja asiasta oli tehty useita ehdo
tuksia, mutta tuloksetta. 

ErHVK:n, joksi Tankkirykmentti oli supistunut, päälliköksi tuli 
13. 1. 1936 erittäin tarmokas majuri Runar Tengström. Hänen päämää
ränään oli aselajinsa tunnetuksi tekeminen ja laajentaminen. Monien 
erilaisten aloitteiden yhteydessä hän ajoi myös oman aliupseerikoulun 
perustamista. Vuonna 1938 ehdotus tuli periaatteessa hyväksytyksi ja 
toimenpiteisiin asian johdosta ryhdyttiin Talvisodan aikana. 17. 2. 1940 
määrättiin Poltinaholle perustettavaksi Panssarikoulutuskeskus, jonka 
yhteydessä toimi RAUK johtajanaan luutnantti K Reunanen. Tämä 
koulu voitaneen katsoa alkusysäykseksi nykyiselle Panssarikoululle, 
joskin Jatkosodan aikana tapahtui keskytyiksiä koulun kehityksessä 
nykyiselle asteelle. 

Talvisodan aikana perustettu Panssarirtorjuntakoulutuskeskus toimi 
Hämeenlinnassa majuri I A Lehtisen johdolla. Rauhan tultua solmi
tuksi majuri Sven Björkmanin ehdotuksesta Panssaritorjuntakoulutus
keskus yhdistettiin Panssaripataljoonan yhteyteen ja siitä muodostet
tiin 1./PstK/PansP. Tämän komppanian alaisuuteen jäivät myös 2. PstK 
sekä RAID(. 

1. 3. 1941 koulun nimi muutettiin Panssaritorjuntakouluksi ja se 
tuli suoraan pataljoona:johtoiseksi. Koulun ensimmäiseksi johtajaksi 
määrättiin majuri I A Lehtinen. Ennen Jatkosotaa ehdittiin koulun 
seinien suojassa muovata 205 uutta upseeria ja 58 aliupseeria, joista 
suurin osa sai ainoastaan panssaritorjuntakoulutuksen. 

Sodan leimahtaessa jälleen, jäi Hämeenlinnaan kaksi koulutuskes
kusta, Panssaritorjuntakoulutuskeskus ja Panssarikoulutuskomppania. 
Niiden toiminnan lisäksi vuosina 1942-43 suoritettiin sotatoimialueella 
voimakasta kurssitoimintaa panssarien parissa, varsinkin .Äänislin
nassa. Panssarivaunualan pääkoulutuspailcltana oli jatkosodan aikana 
Varkauden Panssarikeskus, jossa toimi mm mekanikkokoulu. 

Sodan päätyttyä sai PsP vakinaiseksi sijoituspaikakseen Hämeen
linna-Parolannummi alueen, jolla nykyinen Panssariprikaati sijaitsee. 
Surkea parakkimajoitus on hiljalleen vaihtumassa nykyaikaiseksi 
kasarmimajoitukseksi. 

Sodat olivat avanneet silmät havaitsemaan, että panssarivaunu liik
kuu Suomenkin maaperällä. Niin panssarivaunujen kuin panssaritor
junnankin kehittämiseen oli kiinnitettävä vakavaa huomiota. Jo sodan 
päättymisen jälkeisenä vuonna ryhdyttiin järjestämään upseerien 
yhteistoimintakursseja sekä psv-opetustilaisuuksia. Kuitenkaan yksin
omaan nämä ja muut vastaavanlaiset lyhyet kurssit ja opetustilaisuu
det eivät ajaneet ammattipätevän henkilökunnan koulutustarvetta. 

12 - Jalkaväen vuosikirja 
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10. 10. 1945 oli 3./PsP:sta muodostettu ns kurssikomppania, jossa 
pidettiin korpraalikursseja sekä koulutettiin panssarivaununajajat 
sekä ns "vesivaunujen" ajajat armeijan kaikille joukko-osastoille. 
Vuonna 1947 perustettiin Panssarikoulu Panssaripataljoonan alaisena 
3./PsP:aa runkona käyttäen ja käsitti se panssari- ja panssarintorjun
talinjan. Armeijamme pst-reservialiupseerit kaikista joukko-osastoista 
koulutettiin Panssarikoulussa aina v:een 1952. Ensimmäinen psvmesta
rikurssi toimeenpantiin myös v. 1948. Varusmieskurssien kestoaika oli 
n 31h kk ja kanta-henkilökunnan kurssien 3:sta viikosta - 9 kk:een. 

Panssarikoulun kehitys ja tämä päivä 

Vuonna 1949 suoritti koulun hyväksytysti eri kursseilta 57 upseeria, 
30 kanta-aliupseeria ja 574 varusmiestä. Kursseja pidettiin ko vuoden 
aikana kaikenkaikkiaan 17. Seuraavana vuonna Panssarikouluun 
komennettiin kanta-aliupseerien peruskurssin pst- ja psv-linjan II jak
son oppilaat aselajikoulutusta saamaan. Mainittu toimenpide osoittau
tui oikeaksi ja on senjälkeen jatkunut. Kurssien ja niillä olevien oppi
laiden lukumäärien kasvun takia oli luonnollista, ettei koulu voinut 
enää toimia PsP:n alaisena. 

1. 5. 1952 muodostettiin Panssarikoulu itsenäiseksi PsPr:iin kuulu
vaksi sotakouluksi, jonka johtajaksi tuli everstiluutnantti Reino Hon
kanen. Samalla yhdistettiin kouluun Kevyen Prikaatin Aliupseerikoulu. 
Panssarikoulusta muodostui täten PsPr:n aliupseerikoulu, joka sisäl
lyttäessään itseensä yhtymän eri aselajien miehiä antoi suotuisat edel
lytykset aselajien keskeiseen yhteistoimintakoulutukseen. Kokoon
panoltaan Panssarikoulu tuli seuraavaksi: 

- esikunta 
- jääkärikomppania 
- tukikomppania ja 
- teknillinen huoltoryhmä. 
Panssarikoulun kokoonpano on vuodesta toiseen pyritty pitämään 

entisellään, vaikkakin koulutettavien tarve alati teknillistyvässä prikaa
tissa sekä sen ulkopuolellakin on kasvanut. Sensijaan alajaottelu eri 
kursseihin ja linjoihin on juuri em syystä ollut kasvusuunnassa. Sil
mäiltäessä Panssarikoulun matrikkeleita kertovat ne mm, että v 1952 
oli koulussa 10 eri kurssia tai opetustilaisuutta, joissa yhteensä 394 
oppilasta. Viiden viimeisen vuoden aikana kurssi- ja opetustilaisuudet 
ovat vaihdelleet 12:sta-16:sta oppilasmäärän vaihdellessa 1084:stä-
1431:een oppilaaseen. 

Panssarikoulussa on runsaasti koulutushaaroja ja on selvää, että 
näin monitahoinen koulu voi oppilaidensa keskuudessa avartaa hel
posti näkemystä muidenkin "aselajien" toiminnasta. Koulun olemuk-

PK tuliasemassa Panssarikoulun ampu· 
maleirillä ennen sinkojen kautta v 1949 

Nönisalossa 

PsK:n tavanmukainen junakuljetus 
Nönisaloon on Iähtövalmiina Parolan 

asemalla 1956 

Nikitat ovat saapuneet 

1'19 

PsK:n jääkärit valmistautuvat 
marssille 

Asentajaoppilaat käytännön 
töissä 

Psv ryhmä 
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Eräs PsK:n erikoisluokista 

sesta voikin sanoa, että sen pyrkimyksenä on yhteistoimintaymmärtä
myksen muokkaaminen oppilaisiinsa, josta myöhemmässä vaiheessa on 
kullakin omissa joukko-osastoissaan tukeva pohja kehittyä edelleen. 
He~elm~llis~~ on luo1?11ollisesti panssariaselajien osalta yhteistyö pans
sarien Ja nuden torJunnan kanssa, jolloin kumpikin osapuoli pääsee 
kouriintuntuvasti toteamaan toisensa kehityksen. 

~anssarikoulun tarkoituksellisesta ja nopeasta kehittymisestä 
nykyiselle tasolleen ovat vastanneet koulun johtajat aikajärjestyksessä 

maj H Mikkola 1947-22. 3. 1952 
evl R Honkanen 23. 3. 1952-21. 3. 1954 
evl L Paavola 22. 3. 1954-23. 6. 1955 
evl S Mäkinen 24. 6. 1955-14. 5. 1958 
evl H Mikkola 15. 5. 1958-20. 4. 1961 
evl M Frick 21. 4. 1961-edelleen 

Oman osansa on tämän päivän Panssarikoulussa varusmiesten kes
kuudessa vireänä elävällä oppilaskunnalla. Sen toiminnan päämäärinä 
on koulun oppilaiden maanpuolustus- ja toverihengen kehittäminen 
ja vaaliminen. Monitahoisella toiminnallaan hengellisen työn, urheilun 
ja erilaisten viihdytystilaisuuksien parissa se onkin saanut oppilaiden 
varauksettoman kannatuksen. 

Panssarikoulu joutui toimimaan aluksi monissakin vaikeuksissa 
joista pahimpana oli majoituksen surkeus parakeissa, joissa ei ollut 
edes muurattuja uuneja. Kaminoilla lämmitettiin pieniä parakkihuo
neita, joissa saattoi olla ahdettuna jopa 18 miestä kussakin, jolloin 
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henkeä kohti tuli keskimäärin n 1 m2 lattiapinta-alaa. Asiantilan kor
jaamiseksi ryhdyttiin toimenpiteisiin, mutta koska tilanne oli yhtä sur
kea myös muidenkin Parolan joukkojen osalta ei korjausta tapahtunut 
ennenkuin v 1958, jolloin valmistui ajanmukainen ja nimenomaan 
Panssarikoulun oloja silmälläpitäen rakennettu suuri koulurakennus. 
Tälläkin hetkellä se on majoUtanut suojiinsa lähes 500 henkeä. 

Parolannummen ja sen lähiympäristön hyvin vaihteleva maasto on 
osoittautunut erinomaiseksi koulutusmaastoksi. Ilahduttavaa on myös
kin paikallisten maanomistajien ja muunkin siviiliväestön suhtautumi
nen omien poikiensa kouluun. Toiminnan edellytykset ovat hyvät. 

ERILLINEN KRANAATINHEITINKOMPPANIA 

Erillinen Kranaatinheitinkomppania perustettiin 24. 11. 1944 Sodan
kylässä. Komppanian henkilöstö muodostettiin PsD:n ja 15. Pr:n kra
naatinheitinmiehistä. Nämä vuonna 1925 syntyneet nuorukaiset olivat 
taistelleet Lapissa saksalaisia vastaan. 15. Pr:sta tulleet miehet olivat 
ottaneet osaa mm Kemin valtaukseen ja PsD:n miehet olivat mukana 
Rovaniemen-Vuotson-Inarin kovissa taisteluissa. Erillistä Kranaa
tinheitinkomppaniaa oli tarkoitus käyttää käsivarressa käytäviin tais
teluihin. Perustamisen jälkeen ei komppania kuitenkaan osallistunut 
taisteluihin. Joulun ja uuden vuoden komppania vietti Rovaniemellä, 
jossa se liitettiin Kevyeen Prikaatiin. Vuoden 1945 alussa komppania 
siirtyi nykyiselle sijoituspaikalleen Suomen kasarmille Hämeenlin
naan. 

4. 6. 1958 puolustusvoimain 40-vuotispäivänä Helsingissä pidetyssä 
paraatissa Tasavallan presidentti vihki komppanian lipun ja luovuttl. 
sen ErKrhK:n päällikölle kapteeni Raikamalle. Lipun lahjoitti komp, 
panialle Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Osakeyhtiö - Tampella. 

UUDET JALKAVÄKIUPSEERIT 

Kadettikoulun 28. 10. 1962 päättyvällä kadettikurssilla on valmistu
nut jälleen uusia jalkaväkiupseereita. Seuraavat upseerit aloittavat nyt 
työnsä joukko-osastoissa jalkaväkitaistelijoiden kouluttajana. Terve
tuloa! 
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Ltn Matti Viljami V a l k a m a PohPr 

" Simo J ä r v i PohPr 

" Tauno Antero K u o s a PohPr 

" Matti Johannes Lehtonen PohPr 

" Hannu Tapani Kalervo p a a s i -
vaara PohPr 

" Jorma Juhani Raatikainen 
PohSavPr 

" Mikiko Pauli Juhani R a h i k 'k a l a 
PohSavPr 

" Eero Seppo V e h v i ,1 ä i n e n 
PohSavPr 

" M~kko Sakari Jumppainen PohSa'VPr 
" Leo Petteri Johannes Par vi a i nen 

PohSavPr 

" Vesa Erk!ki Yrjö l ä PohmJP 
" Mairtti Kaile rvo K o k ik o n ·e n PohmJ;p 
" Pekka Oskari T a u s s i PorPr 
" Taisto Kalevi M ä k i PorPr 
" Ilkka Yrjö P u u k k 'a PorPr 
" Toivo Kalevi K u osa PorPr 
" Jouk!o Matti Tukia PorPr 
" Antti Eino Ola<vi O h r i s t o PorPr 
" Reijo Kalevi T a n s k a n e n PorPr 
" Aatos Samuli N i e m i PorPr 
" Lars Oskar S t en s t r ö m UudPr 
" Ake Herman R o s e n l ö f UudPr 
" Joz,ma Juhani V i '1 en i u s UudPr 
" Pehr-Börje L a g e r s t r ö m UudPr 
" Tuomo Juhani H i r v o n e n UudJP 
" Kalevi Aflan I s k ,a n i u s UudJP 
" Urpo Ossian M a l i n e n RannJP 

" Reino Kalevi T a m m i n e n RannJP 
" Matti Ilmari Ta n n i n e n KarJP 
" Martti Albert K u mm u n m ä k i 

KarJP 

" Touk!o Ilmari R i s s a n e n KarPr 
" Timo N y m a n KarPr 
" Jaaklko Vilho V i r 'k a j ä r v i KarPr 

Ltn Juhani Olavi Lehti n en KarPr 
" Olili Pek!ka• T -o r v i ne n KarPr 
" Matti Olavi T u r t i a KarPr 
" Aimo Lauri J' o k i n en KarPr 
" Arvi Antero P e r t t u I a KarPr 
" Paavo Tapani P a u n u KarPr 
" Aimo Albin K i u k 'a s SavPr 
" Riku J ä r v i SavPr 
" Aarno Kalevi S a l o v a· a r a SavPr 
" Heikki Juhani K i n n u n e n SavPr 
" Veli Antero Koti nurmi SavPr 
" Teuvo Tapio P a r t a n en KymJP 
" A:lpo Ensio J o u •k a i n e n KymJP 
" Martti Väinö Juhani J o u k a i n en 

UudRa'kP 

" Riku Hannu Eerik N u r m i n en 
UudRak:P 

" Osmo Leo KUllervo 1H ä r k ö n e n 
UudRak:P 

" Tauno Juhani Yiänne PsR 
" Tauno Antero P a1 a ac k a n e n -PsK 
" Olli Eerik Nepponen HämJP 
" Jyrki Jullani Jo l m a Hä,mJIP 
" Jouko Iivari Pellervo K e I ta ne n 

HämRjP 
" Vilho Kalevi 

HämRjP 
K o ·slk el a i n en 

" Eero Tapio P u o l k k a i n e n 
HämR:iP 

" Aarne Veikko M a r k k a n e n 
HämRjP 

" Pauli Miicl{o Juhani H a n n u k s e I a 
KaartlP 

" Arto Juhani La v en t o Rajav 
" Pertti Mauri Juhani K a s k a m a 

Rajav 
" Alhti Raine Asko Määttä Raja;v 
" Kari Yrjö S a k •s e l a Rajav 
" Pertti Hilpas M i r h o I ,a Rajav 
" Esko Oiva Martti n en Rajav 
" Leo Vilhelm Skogs t röm Rajatv 

Everstiluutnantti E E r ä s a a r i : 

JALKAVÄKI, 
TEKNILLISTYVÄ ASELAJI 

183 

Muuan upseeri, eräs suomalainen jalkaväen sodanjälkeisistä teknilli· 
sistä kehittäjistä, lausahti kerran takavuosina alakuloisen mietteliäästi: 
"Kun keskitason jalkaväen upseerille sanoo cosini fii, hän pitää sitä 
lähinnä henkilökohtaisena loukkauksena". Tällä jaLkaväen teknilliseen 
tasoon kohdistetulla arvostelulla onkin ilmeisesti ollut oikeutuksensa: 
vielä nykypäivinäkin kuvitellaan helposti, että sotateknillinen kehitys ei 
sanottavasti koske jalkaväkeä, vaan ennen kaikkea muita puolustus
haaroja ja aselajeja, joista vieläikin joskus näkee käytettävän nimi· 
tystä "teknilliset joukot", kun taas jalkavälki on jäänyt entiselleen, 
hikiseksi kiväärimetsäksi, jonka tehtävänä on pääasiallisesti muodostaa 
jonkinlaiset taistelukentän kehykset hienompia aselajeja varten ja toi
saalta toimia ohjusten ja atomipommien maaliosastona. 

Totuus on kuitenkin toisenlainen. Yleinen teknillinen kehitys ei ole 
missään vaiheessa järkyttänyt jalkaväen asemaa pääaselajina, jolle 
viime kädessä kuuluu rintamavastuu, toisin sanoen vastuu voitosta tai 
tappiosta. Päinvastoin on sodan luonteen muuttuminen yhäkin koros
tanut jalkaväen merkitystä samalla kun se on asettanut sille aivan 
uusia ja yhä kasvavia vaatimuksia. Valtavasti lisääntynyt tulivoima 
pakottaa joukot pitkälle vietyyn hajauttamiseen. Jotta maastoa edel
leen voitaisiin valvoa, on tähystysvälineitä ja aseita ollut kehitettävä 
tehokkaammaksi. Hajautettujen jouklkojen saaminen kokoon painopis
teen muodostamiseksi ja nopea uudelleen hajauttaminen vaativat jou
koilta nopeutta. Mm ydinaseuhka korostaa suojan tarvetta. Vaikeissa 
olosuhteissa, hajautettuna ja eristettynä taistelevat yksiköt vaativat 
johtamisen mahdollistamiseksi hyviä yhteysvälineiltä. 

Nykyaikainen jalkaväki joutuu toimimaan taistelukentällä entistäkin 
pienempinä itsenäisinä osastoina, jotka eivät voi turvata toisiinsa eikä 
muihin aselajeihin. Tätä varten on jalkaväen organisaatioon kuulut
tava yhä monipuolistuvaa tukiaseistusta moninaisine erikoisvälineineen. 
Näinollen löytyy jalkaväen piirissä nykyisin enemmän koulutushaaroja 
kuin useissa muissa aselajeissa. Edelleen on jalkavälkeä kehitetty lukui
siin erikoistehtäviin kuten maahanlaskujoukoiksi, merijalkaväeksi ja 
sisseiksi. Nykyaikainen jalkaväkimies voi taistelussa toimia mitä eri
laisimmissa tehtävissä - ohjusampujana, hyppymestarina, maihinnou-
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suveneen päällikkönä, helikopterin ohjaajana, krh:n laskijana, pistin
taistelijana. Tästä syystä on vedenpitävän selostuksen laatiminen koko 
jalkaväen piirissä tapahtuvasta teknillisestä kehity~sestä yhdelle mie
helle ylivoimainen tehtävä. Alempana onkin pyritty, useat erikoisalat 
sivuuttaen, vain jonkinlaiseen kirjoittajan mielestä tärkeimpiä kysy
myksiä koskettelevaan yleiskäsittelyyn, joka sekin varmasti epätieteel
lisyydellään ilahduttaa eri alojen asiantuntijoita. 

KEVYT ASEISTUS 

Toisen maailmansodan loppupuolella ottivat saksalaiset ensimmäi
senä käyttöön sarjatulta ampuvan yleisaseen, joka sai nimekseen 
Sturmgewehr, rynnäkkökivääri. Sodan jälkeen on sarja-automaatti
kivääri lyönyt itsensä läpi kaikkialla siinä määrin, että Suomi lienee 
viimeisiä tähän yleisaseeseen siirtyviä maita, joitakin kehitysmaita 
ehkä lukuunottamatta. Uudet automaattiaseet ovat rakenteeltaan suh
teellisen yksinkertaisia ja halpoja; entisen laippakantapatruunan tilalle 
on tullut urakantapatruuna, joka mahdollistaa suoraviivaisen lataustoi
minnan. Automaattikiväärin patruuna on yleensä hieman kevyempi 
vanhan kertalaukauskiväärin patruunaa, mistä johtuen hajonta lento-

Amerikkalainen "Armalite AR-10"-kivääri yleisaseena -

- ja vyösyöttöisenä kevyenä konekiväärinä. 

l 
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radan loppupäässä hieman suurenee. Monissa maissa, mm Ruotsissa, 
on uusi kevyt sarja-automaattikivääri poistanut yleiskäytöstä kone
pistoolin. Näin on siirrytty yhtenäisryhmään, jossa kaikilla o~ sama 
aseistus. Kun Varsovan Uiton maiden yleispatruuna on pienempi NATO
patruunaa, näkee varsinkin lännessä usein käytettävän idän kivääristä 
nimitystä automaattikarabiini tai jopa konepistooli. 

Useissa maissa on yleisase kehitetty varsin monikäyttöiseksi. Pistin 
kuuluu kaikkialla edelleen vakiovarusteisiin. Useimmiten on aseella 
mahdollista ampua kiväärikranaatteja sekä n 100 m:n päähän ulottu-

NATO:n CETME-kivääri yleis
käytössä -

- panssarintorjunnassa -

:0 ... 
· o :C, 0 

' 0 
-::,' 

- lyhytperäisenä psv- ja maa
hanlaskujoukkojen aseena -

- ja rynnäkössä. 
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via pst-ontelokranaatteja. Eräitä yleiskiväärejä voidaan käyttää myös 
vyösyöttöisinä ja lisätuilla varustettuina keveinä konekivääreinä. 

NATO:n CET.ME-kiväärin paino on 3,9 kg, 20 patruunan lippaan 
paino täytettynä n 0,6 kg ja teoreettinen tulinopeus n 600 ls/min. Ase 
on varsin mon~käyttöinen. 

Keveiden konekivääreiden ohella ovat varsinaiset konekiväärit säi
lyttäneet asemansa. Tulinopeus on yleensä yli 1000 ls/min eli parikym
mentä laukausta sekunnissa. Ilmajäähdytteiset aseet ovat keiveitä ja 
toimintavarmoja. 

Kiinnostava aseuutuus on amerikkalainen kevyt kranaattikivääri 
M 79, joka ampuu 40 mm:n sirpalekranaatteja 400 m:n päähän. Ase 
kuuluu amerikkalaiseen kivääriryhmään. 

Saksalainen MG 42/59, joka on 
kehitetty vörne sodan aikaisesta 
erinomaisesta MG 42:sta, jalusta 
yläasennossa. Aseen tulinopeus 

on 1200 ls/min. 

Amerikkalainen kevyt kranaatti
kivääri M 79 

RASKAS ASEISTUS 

Huolimatta siitä, että kranaatinheittimien tuliasemat voidaan lento
ratatutkia käyttäen melko helposti paikantaa, on heittimistö säilyttä
nyt vahvan asemansa jalkaväen organisaatiossa. Se toimii kuitenkin 
yleensä pieniksi yksiköiksi hajautettuna komppania- ja pataljoona
portaassa. Yleisimmät kaliiperit ovait 81, 105, 120 ja 160 mm viime
mainitun aseen ollessa käytössä erityisesti idässä. Uusien metalliseos
ten käyttöönoton johdosta on kalusto entisestään keventynyt. Mm je.t
kopanosperiaattella on ampumaetäisyyksiä onnistuttu huomattavasti 
pidentämään. 

Pari vuotta sitten ottivat amerikkalaiset käyttöön uuden aseen, jota 
voidaan pitää singon ja kranaatinheittimen välimuotona. Tämän "Davy 
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Crockett"-sa,rjan muodostaa kaiksi eri asetta, kevyt XM 28 ja raskas 
XM 29. Molemmat käyttävät samoja ampumatarvöeita. Tulitoiminta 
tapahtuu, joko suora-ammuntana sinkojen tapaan tai epäsuorasti heitti-

Kevyt Davy Crockett tuliase
massa 

Sveitsiläinen Oerlikonin 80 mm:n ilmatorjuntaraketinheitin pinta
ammunnassa pimeällä. 



188 

mistön tulenjohtajien johdolla. Toimintaperiaatteeltaan ase on rekyy
litön tykki ja voi ampua joko tavallisia kranaatteja tai 0,1 kilotonnin 
ydinräjähteitä. Peräliekki suuntautuu sivuille. Varmuusetäisyys omiin 
joukkoihin on ydinräjähteitä ammuttaessa 600 m. Taktillisten käyttö
ohjeiden mukaan on ase erityisesti tarkoitettu tuhoamaan vihollisen 
panssarivaunuryhmittymiä niin hyökkäyksessä kuin puolustuksessakin. 
Amerikkalaiset pitävät sitä pataljoonan komentajan valttiässänä nyky
aikaisessa sodassa. 

Jalkaväen ilmatorjuntakysymys on yleensä verraten vaikeasti rat
kaistavissa: riittävän tehokas ase ei kulje joukkojen mukana maastossa 
eikä kevyt ja kätevä väline ulotu kyllin korkealle. Ratkaisua on jälleen 
etsitty raketeista, joilla saadaan riittävän räjähdysainemäärän kul
jettava ammus liikkeelle kevyeltä lähtötelineeltä. 

Redeye, etulinjan taistelijan tehokas 
ilmatorjunta-ase. 

Amerikkalaiset kiinnittävät 
erittäin suurta huomiota 
uusinpaan jalkaväen ilmator
junta-aseeseen, joka ei tois
taiseksi ole esiintynyt määrä
vahvuuksissa. Tämä yhden 
miehen kannettava ase, "Re
deye", näyttää täyttävän kaik
ki vaatimukset, joita etulin
jan taistelija voi ilmatorjun
ta-aseelle asettaa. Se on ra
kettiase, jonka räjähtävä am
mus on maaliin hakeutuva 
ohjauksen tapahtuessa auto
maattisesti infrapunasäteiden 
avulla. Kaliiperi (76 mm) on 
riittävän suuri, jotta yksi 
osuma riittää tuhoamaan len
tokoneen. 

Jalkaväen käytössä olevat lukuisat suora-ammunta-aseet ovat 
yleensä tarkoitetut ensisijaisesti panssarintorjuntaan. Koska panssarin
torjunta muodostaa sinänsä varsin mielenkiintoisen ja monitahoisen 
kysymyksen, on nämä aseet käsitelty sen yhteydessä. 

PANSSARIVAUNUT JA PANSSARINTORJUNTA 

Panssarivaunu on viimeisen vuosikymmenen a:iJkana muuttunut 
yleisaseeksi, jota ilman suurvallan jalkaväki ei juuri ryhdy taisteluun. 
Pi,simmälle on kehitys viety Länsi-Saksassa, jonka Bundeswehr oikeas
taan on puhdas panssariarmeija; säännöllisesti panssaroidussa ajo-
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neuvossa liikkuvan jalkaväkimiehen yleisnimityskin on Pan z e r g r e -
n a d i e r, "panssarikrenatööri". Neuvostoliitossa korostetaan erityi
sesti, että operaation nopeuden on aina kyettävä sopeutwnaan panssari
vaunujen vauhtiin. Amerikassa kuuluu uuteen divisioonaan erillisiä 
panssarivaunu- ja jalkaväkipataljoonia, joita yhdistellään taistelussa 
tarpeen mukaan. Entinen jyrkkä raja jalkaväki- ja panssarijoukkojen 
välillä on hävinnyt, ja nämä yhdessä muodostavat kokonaisuuden, jota 
sanan laajemmassa mielessä voidaan nimittää jalkaväeksi. Suomi on 
tässä mielessä oikeastaan edelläkävijämaa, koska meillä panssarivau
nut Jo alun perin ovat kuuluneet Jalkaväkeen. 

Nykyaikainen yleispanssarivaunu on taisteluvälineenä toista luokkaa 
kuin viime sodan vaunu. Tykin kaliiperi on 100--120 mm, sen tehokas 
ampumaetäisyys panssarivaunuja vastaan 1500--2000 m ja muita maa
leja vastaan 3000--4000 m. Tähystystä helpottaa päivällä erittäin tarkka 
etäisyysmittari ja yöllä infrapunalaite, jonka avulla tarkka tuli on 
näennäisesti pimeässä mahdollista aina 1000 metriin saakka. Tykin 
vakautinlaitteet mahdollistavat ammunnan liikkeestä tyydyttävällä 
tarkkuudella. Vaunujen huippunopeus on n 50 km/t, keskimääräinen 
marssinopeus tiellä 30--40 km/t ja päivätaival jopa 200 km. Luvut 
ovat viime sodasta kaksinkertaistuneet. Vaunujen heikoin kohta on 
panssarointi, joka on yleensä läpäistävissä pst-asein - ainaisessa kilpa
juoksussa tuntuu siis torjunta tällä hetkellä olevan edellä. 
Päävastuu panssaritorjunnas
ta lankeaa jalkaväelle. TäHä 
hetkellä tuntuu siltä, että 
panssarintorjunnasta ainakin 
avomaasto-olosuhteissa on 
tullut jopa jalkaväen pääteh
tävä. 

Jotta pitkän ampumaetäi
syyden omaavat vaunut eivät 
pääsisi kaikessa rauhassa tu
hoamaan puolustajan asepe
säkkeitä tikkausammunnoin, 
on panssarintorjunta aloitet
tava jo parin kilometrin 
päästä. Tältä etäisyydeltä 
voivat panssarivaunujen li
säksi taistelun aloittaa vain 

Panssarivaunu on nykyaikaisen suur
vallan jalkaväen tehokas tukiase; 
Neuvostoliiton JS 111 rynnäkön tukena. 

pst-ohjukset. Psttykkien ja raskaiden sinkoaseiden tuli ulottuu tarkkana 
lähes tuhanteen metriin. Muutamien satojen metrien päästä alkaa 
jokamiehen torjunta-alue, jossa taistelua käydään kevein singoin ja 
pstkiväärikranaatein. 
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Brittiläinen käsitys panssarintorjunnan porrastuksesta. 

Saksalainen "Cobra I" tuliasemassa 

Pst-ohjuksia on tällä hetkellä palveluskäytössä ainakin toistakym
mentä tyyppiä, joiden kaikkien toimintaperiaate on suunnilleen sama. 
Paino vaihtelee 6 kg:sta (ruotsalainen "Bantam") muutamiin kymme
niin kiloihin. Keskimääräisenä esimerkkinä voidaan esittää saksalainen 
jo hieman vanhentunut "Cobra I", joka painaa 12 kg. Ohjus on sähköi
sesti lankaohjattu nopeuden lennon aikana ollessa 85 m/sek. Se voi
daan ohjata maaliin, joka on kauempana kuin 400 m, mutta lähempänä 
kuin 1800 m. Kahdeksan ohjusta käsittävä patteri sijoitetaan esim 
kukkulan takarinteeseen ampujan kätkeytyessä muutaman kymmenen 
metrin päähän. Vaunu ei voi ryhtyä vastatoimenpiteisiin, koska 
ampuja on täysin piilossa, patterin tuliasema ei näy eikä ohjusta edes
täpäin juuri voida havaita. Osumatodennäköisyys on rauhan ajan 
ammunnoissa n 80 %. Useita kymmeniä miljoonia maksavaan panssari
vaunuun verratuna on muutamia satoja tuhansia maksava ohjus halpa 
ja tehokas ase, mistä johtuen se suurvaHoissa muodostaakin panssa
rintorjunnan rungon. 

"Cobra I:n" ohjauslaite; 1 = oh
jaussauva; 2 = laukaisukoske
tin; 3 = laukaisun varmistin; 
4 = kytkentälaite, jolla valitaan 

haluttu ohjus patterista 

Ohjus on iskenyt panssarilevyyn 
ja sen ontelopanos porannut 

reiän levyn lävitse 

Lopputulos. 

Keskitorjuntaetäisyyksillä (200-800 m) hallitsevat panssarintorjun
taa sinkoaseet, joiden kaliiperi vaihtelee 90-106 mm:iin. Suurvalloissa 
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Ruotsalainen 90 mm:n rekyylitön tykki, sinko, jonka paino on 200 kg 
ja tehokas ampumaetäisyys 800-900 m 

on sinko usein sijoitettu maastoautoon tai patterimaisesti kevyeen 
panssari vaunuun. 

Lähitorjuntaetäisyyksillä on kevyen singon lisäksi käytössä lukuisia 
erityyppisiä kiväärikranaatteja, joista tunnetuin on NATO:n "Energa". 
Sen tehokas ampumaetäisyys on enintään 100 m ja läpäisy 250 mm, 
mikä ainakin edullisesta kulmasta riittää kaikkiin vaunuihin. Tämän
tyyppisten aseiden suuri etu on, että niitä voidaan panssarinuhkaisissa 
suunnissa jakaa jokaiselle miehelle. Kun kaikki ovat koulutetut niiden 
käyttöön ja aseet - yleiskiväärit - ovat ilman muuta paikalla, ei lähi
torjunnan järjestely vaadi erikoistoimenpiteitä. 

TÄHYSTYSVÄLINEET 

Joukkojen hajasijoitus ja syvä ryhmitys taistelukentällä vaatii 
tehokkaita laitteita välimaaston valvontaan, koska puolustusasema 
muutoin on läpäistävissä soluttautumalla, mistä mm Korean sota tar
josi selviä esimerkkejä. Tehokkain väline tässä mielessä on etulinjassa 
toimiva kevyt tutka. Tunnetuin ja kevein malli on amerikkalaisen 
komppaniaportaan AN/PPS-4, "Silent Sentry", joka on tehokas aina 
6000 metriin saakka. Paristokäyttöinen laite painaa kokonaisuudessaan 
20 kg. Kaksimiehinen ryhmä pystyttää aseman 10 minuutissa. Hälytys 
tapahtuu äänimerkkien avulla, jolloin suunta ja etäisyys viholliseen 
voidaan mitata muutamien kymmenien metrien tarkkuudella. Kokeissa 
on 2-3 ryömivän miehen ryhmä voitu havaita yli 200 m:n päästä ja 
kävelevä mies yli 4000 m:n päästä. Tiheässä metsässä työskentely vai
keutuu. 

Amerikkalainen jalkaväkikomp
panian tutka "Silent Sentry" toi

minnassa 
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Edellistä tehokkaampi jalkaväki· 
tutka AN /TPS 21, jonka toimin

tasäde on 10-20 km 

Tiedustelua voidaan tehostaa kiinnittämällä tutka-, valokuvaus- tai 
infrapunalaitteet pieneen miehittämättömään lentokoneeseen, joka 
radi~hjattuna toimii vihollisen yläpuolella välittäen tietoja. Tällaisen 
mäntämo.ottorirobotin startti tapahtuu paikalta lähtöraketein. 

Amerikkalainen tiedusteluroöotti 
SD-2 lähtötelineellä 

Infrapunavaloheitin ja -kiikari 
tarkka-ampujan aseena 

Pimeän muuttaminen valoisa.ksi on aina ollut etulinjan vartiomie
hen toiveuni. Infrapunalaitteet tarjoavat tällä alalla tiettyjä mahdol
lisuuksia, joskaan täydellisestä yönäikemisestä ei voi olla kyse. Lait
teiden toiminta perustuu siihen, että normaalista valonheittimen 
valosta suodatetaan pois näkyvät valonsäteet ja jäljelle jäävät vain 
silmälle näkymättömät infrapunasäteet. Tähystys niiden valossa tapah
tuu elektronisella infrapunakiikarilla, joka antaa valonheittimen valai 
semasta maastosta mustavalkoisen kuvan. Voimakkailla laitteilla voi
daan nähdä aina 1000 metrin päähän. Kuva on niin selvä, että mm 
moottoriajoneuvon ohjaaminen on mahdollista ilman näkyvää valoa. 

13 - Jalkaväen vuosikirja 
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Venäläiseen T-54-panssarivaunuun on toinen infrapunavalonheitin kiin
nitetty tykkiin ja toinen johtajan luukkuun ( tässä ilman infrapuna

suodatinta) 

Sveitsiläinen infrapunatähtäin 
kiinnitettynä panssarintorjunta

tykkiin 

Taskukokoinen laite ilmaisee 
vartiomiehelle, milloin vihollinen 
tähystää infrapunalaittein; oi
kealla akustisen hälytyksen an-

tava kuuloke 
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Kokeiluasteella oleva amerikkalainen valonvahvistinlaite, joka antaa sel
vän kuvan mm tähtien valossa (kuvaputkella näkyy panssarivaunun 
telaketju); laite ei tarvitse mitään valaisua eikä vihollinen voi havaita 

sen käyttöä 

LIIKKUVUUS 

Kenties mulUstavinta sodanjälkeisessä teknillisessä kehityksessä on 
liikkuvuuden alalla tapahtunut käsitteiden uudelleen arviointi. Nyky
aikaisen jalkaväen on kyettävä nopeasti syöksymään ydinräjähteiden 
avaamista aukoista, etenemään panssarivaunujen mukana jopa satoja 
kilometrejä vuorokaudessa, ylittämään vesistöt ilman valmisteluja ja 
elämään vihollisen maayhteyksistään eristämänä. Aseistuksen ja kalus
ton monipuolistuminen on suuresti lisännyt kuljetustarvetta; erään 
saksalaisen laskelman mukaan tarvitsi mies v 1914 täydennystä 6 kg, 
v 1939 12 kg, v 1944 20 kg ja v 1960 38 kg vuorokaudessa. Rautateiden 
haavoittuvuus ja niiden ilmeinen jääminen pois käytöstä on edelleen 
kärjistänyt kuljetusproblemia. 
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Jalan marssivan miehen enempää kuin hevosenkaan nopeus ei enää 
ole riittävä. Moottoriajoneuvo onkin jo kauan ollut liikkuvuuskysy
myksen ainoa kokonaisratkaisu. Viime vuosien iskusanaksi on tullut 
kolmiulotteinen liikkuvuus, liikkuvuus maalla, vedessä ja ilmassa. 

Jalkaväen perusliikuntaväline on tällä hetkellä panssaroitu kulje
tusajoneuvo, joka pysyy mukana panssarivaunujen vauhdissa, antaa 
suojaa mm ydinräjähteitä vastaan ja kykenee usein ylittämään vesistöt 
uiden. Useimmissa maissa on päädytty tela-ajoneuvoon, jotta maasto
kelpoisuus olisi sama kuin panssarivaunun, mutta pyöräajoneuvoillakin 
on puoltajansa. Amerikkalaiset ovat edelleen tiiviisti telojen kannalla, 
saksalaiset ovat tarkan tutkimuksen jälkeen päätyneet samaan tulok
seen. Englanti on käyttänyt pyöräajoneuvoja, Neuvostoliitto molempia. 

Länsi-Saksa lienee ainoa maa, joka pyrkii täydelliseen nimikko-

Bundeswebrin HS 30 on edullisesti muotoiltu tela-ajoneuvo 
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ajoneuvosysteemiin muiden tyytyessä yleensä kuljetusyksiköihin, jotka 
tarpeen vaatiessa luovutetaan pataljoonille. Bundeswehrin uusi kulje
tus- ja taisteluajoneuvo on Hispano-Suizan valmistama tela-ajoneuvo 
HS 30, jonka paino on 14,6 t, nopeus 50 km/t j,a moottoriteho 230 hv. 
Kiinteänä aseena on pyörivään torniin sijoitettu 20 mm:n konetykki. 
Ajoneuvo kuljettaa yhden jalkaväkiryhmän 0+7), jonka kokoonpano 
on johtaja, tykkiampuja, k!k-mies, 4 automaattikiväärimiestä ja ajaja. 
Saksalaisen käsityksen mukaan taistelee ryhmä tietyissä olosuhteissa 
vaunusta jalkautumatta, mitä varten ajoneuvo on päältä avoin. 

Länsi-Saksan tiedusteluyksiköiden ajoneuvo on Hotchkissin 8,2 ton
nin vaunu, jonka nopeus on 70 km/t. Saman ajoneuvon muunnoksia 
käytetään komento-, tulenjohto-, pst-, krh-, lääkintä- ja materiaalin
kulj etusajoneuvoina. 

Viime sodan maahanlaskuoperaatiot suoritettiin laskuvarjoin ja 
1iitokonein. Tämä vaati runsaasti vaikeasti korvattavia erikoisjoukkoja. 
Uudeksi ilma-ajoneuvoksi on sodan jälkeen tullut helikopteri, joka on 
hyvää vauhtia sivuuttamassa laskuvarjojoukkoja taktillisten maahan-

Bundeswehrin Hotchkiss-vaunu 
yleiskäytössä -

laskujen alueelle. Helikopterin suu
ri etu on, että sillä kuljetettavat 
joukot eivät vaadi erikoiskoulutus
ta eikä operaatioita varten tarvita 
suurisuuntaisia valmisteluja enem
pää kuin lentokenttiäJkään. Huolto 
ja ev,akuointi voiva.t taaphtua suo
raan joukloille ja joukoilta, minkä 
liisäksi joukko voidaan sotatoimen 

- 81 mm:n krh:n tuliasemana -

ja huoltoajoneuvona. 
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Englantilainen Saracen-kuljetus
ajoneuvon alustalle tehty kuor
ma-auto vie 7 tonnin kuormansa 
perille pahassakin maastossa -

- ja ylittää vesistöt uiden. 

Amerikkalainen merijalkaväki aloittaa maihinnousun ylittämällä ranta
viivan pystysuoralla koukkauksella 

Amerikkalaista jalkaväkeä marssilla uivissa ajoneuvoissaan 
(M-59) 
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epäonnistuessa vetää pois. Lisäksi voidaan helikopteria tietyissä ra
joissa käyittää. asealustana. 

Myös yksittäisen taistelijan henkilökohtaisen liikkuvuuden lisäämi
seksi on tehty työtä; on suoritettu kokeita yhden miehen helikopte
reilla, hyppyraketeilla ym erikoislaitteilla. Maininnan ansainnee vielä 
suomalainen pintauintipuku, joka tarjoaa part.iomiehelle mahdollisuu-

Helikopteri hyökkää raketein 
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Suomalaisen sissin pintauintipuku 

det kuljettaa aseitaan ja varusteitaan vesistöjen yli pitkiäkin matkoja. 
laskujen alueelle. Helilmpterin suuri etu on, että sillä kuljetettavat 
joukot eivät vaadi erikoiskoulutusta eikä operaatioita varten tarvita 
suurisuuntaisia valmisteluja enempää kuin lentokenttiäkään. Huolto 
ja evakuointi voivat tapahtua suoraan joukoille ja joukoilta, minkä 
lisäksi joukko voidaan sotatoimen epäonnistuessa vetää pois. Lisäksi 
voidaan helikopteria tietyissä rajoissa käyttää asealustana. 

YHTEYSKYSYMYS 

Harva ryhmitys, lukuisat ajoneuvot ja taistelun nopea rytmi vaati
vat entistä parempia yhteylksiä. Vaikkakin radio on tullut pääviesti
välineeksi, ei puhelin~aan ole jäänyt pois käytöstä, koska se on häiriö
tön ja vähemmän altis kuunteluvaaralle. Radiokysymys ei ilmeisesti ole 
helposti ratkaistavissa, koska yhteystarve on suunnaton. Viime sodassa 
yleensä riitti, että välillä pataljoona-komppania oli radioyhteys. Nykyi
sin on tilanne aivan toinen: jokainen panssarivaunu vaatii ilman muuta 
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radion, koska johtaminen ei muuten ole mahdollista. Aivan samassa 
tilanteessa on kuitenkin kuljetusajoneuvossa liik!kuva kivääriryhmä; 
ilman radiota se ei ole joukkueenjohtajan tavoitettavissa. On siis syn
tynyt kaksi uutta yhteysväliä, komppania-joukkue ja joukkue-ryhmä, 
onpa eräissä maissa vaadittu, että ryhmänjohtajalla'kin pitäisi olla 
radioyhteys miehiinsä kypärään kiinnitetyn pienoisradion avulla. Jalka
väen viestiyhteyksien suunnittelijoilla on ilmeisesti va:iikea pala purta
vanaan, koska pelkästään tarvittavien radioiden määrä uhkaa paisua 
suunnattomaksi, mistä luonnollisesti seuraa tavaton määrä uusia häi· 
riölähteitä. 

HIUKAN ORGANISAATIOSTA 

Miten sitten edellä esiteltyä välineistöä on tarkoitus käyttää taiste
lussa? Useassa tapauksessa antaa tähän kysymykseen vastauksen tutus
tuminen organisatioon. 

Johtavana periaatteena kaikissa maissa on, että p a ta 1 j o on a or:. 
yhä selvemmin itsenäinen taisteluyksikkö, jonka komentajan hartioilla 
usein lepää vastuu niin taiktillisesta ratkaisusta kuin sen teknillisestä 
toteuttamisestakin. Useissa maissa onkin menty siihen, että yhtymään 
kuuluu erillisiä jalkaväki- ja panssarivaunupataljoonia, joita tarpeen 
mukaan yhdistellään taisteluosastoiksi. Tässä suhteessa on meidän 
prikaatiorganisaatiomme ollut oikeastaan aikaansa edellä. 

Amerikkalaiset ovat runsaine resursseineen tunnetusti pysytelleet 
teknillisen kehityksen kärjessä viitoittaen tietä muidenkin maiden 
armeijoille. Tästä syystä on mielenkiintoista tutustua välineistön sijoi
tukseen sikäläisessä jalkaväesså, koska on ilmeistä, että kehityssuunta 
muuallakin on sama. 

Vain viisi vuotta käytössä olleen Pentomic-divisioonan tilalle on nyt 
tulossa uusi yhtymä, jalkaväkidivisioona 1962. Siihen kuuluu joukko 
erillisiä jv- ja psvpataljoonia, joita tarpeen mukaan alistetaan kolmelle 
taistelunjohtoesikunnalle (Combat Command). Johtoesikunta on pieni 
yksikkö, joka voi ottaa komentoonsa yhteensä 2-5 jv- ja psvpatal
joonaa. Huoltovastuu on divisioonalla. Pataljoona on huollollisesti 
itsenäinen suoraan divisioonan johdossa. 

Kokoonpanoltaan mielenkiintoisin on k i v ä ä r i p a t a 1 j o on a , 
johon kuuluu kolme kiväärl!komppaniaa ja esikuntakomppania. 

Kivääri ko m p p ani aan kuuluu komentojoukkue, kolme kivää
rijoukkuetta ja tukijoukkue. Komentojouk!kueen kalustona on mm 
kaksi kevyttä tutkaa ("Silent Sentry"). Kivääri joukkueessa 
on kolme ryhmää ja tukiryhmä. Kivääri ryhmä n vahvuus on 
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- ryhmänjohtaja, 
·- kaksi konekivääriampuJaa 
- kaksi kranaattikiväärin ampujaa (M 79) ja 
- viisi automaattikiväärimiestä. 

Joukkueen tukiryhmä n vahvuus on 1 + 10. Sen aseistukseen 
kuuluu mm kaksi raskasta konekivääriä ja kaksi sinkoa, jotka o'vat 
teholtaan meikäläisen kevyen ja raskaan singon välimailla. 

Komppanian t u k i j o u k k u e e s e e n kuuluu 

- kranaatinheitinosasto (kohne 81 mm:n heitintä) ja 
- pst-ohjusosasto (kaksi ryhmää aseineen ENTAC-pst-ohjukset, 

joiden kantama on n 2000 m). 

Voidaan todeta, että komppania on tavattoman tulivoimainen: auto
ma.attikiväärien lisäksi on sillä aseinaan 18 kevyttä ja 6 raskasta kone
kivääriä, 18 kranaatt.iikivääriä, 6 sinkoa, 3 kevyttä heitintä ja 8 pst
ohjusta. Yhteysvälineinä käytetään radioita väleillä komppania-jouk
kue ja joukkue-ryhmä. On selvää, ettei komppania näine välineineen 
kyikene pitkälti taivaltamaan jalan. 

Pataljoonan e s i kun t a ko m p p ani aan kuuluu 

- komentojoukkue, 
- !ääkintäjoukkue, 
- huoltojoukkue, 
- raskas heitinjoukkue, 
- tiedustelujoukkue ja 
- panssarintorjuntajoukkue. 

Ra sk aan heitin joukkueen aseistuksena on neljä 105 mm:n 
kranaatinheitintä sekä yksi kevyt ja kaksi raskasta "Davy Crockett"
erikoisasetta, jotka voivat ampua ydinräjähtettä. 

Tie d ust e 1 ujo uk k u e en aseistuksena on mm kaksi 106 mm:n 
raskasta sinkoa (BAT), kolme raskasta konekivääriä ja 81 mm:n kra
naatinheitin. P a n s s a r i n t o r j u n t a j o u k k u e on aseistettu 
ENT AC-ohjuksin. K o m e n t o j o u k k u e e 11 a on ka:ksi 10-20 km:n 
kantaman omaavaa tutkaa. 

Huomattava on, että kivääripataljoonalla ei ole riittävästi ajoneu
voja koko henkilöstön ja kaluston kuljettamiseen. Tätä varten on 
divisioonalla ja sitä ylemmillä johtoportailla kuljetusy:ksiköitä (tavalli
sia kuorma-autoja, panssaroituja kuljetusajoneuvoja ja helikoptereita), 
joiden avulla pata:ljoonait moottoroidaan. 

Divisioonan t i e d u s t e l u p a t a l j o o n a on aseistettu kevein 
panssarivaunuin. Lisäksi siihen kuuluu mm lentotiedustelukomppania, 
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jonka orgaamsina liikuntavälineinä on 20 raketein ym välinein aseistet
tua kevyttä helikopteria. 

P a n s s a r i v a u n u p a ta l j o o n aan kuuluu esikuntakomppa
nian lisäksi kolme komppaniaa a 17 vaunua (M 60). Esikuntakomppa
niassa on mm kaksi siltapanssarivaunua 18 m:n siltoineen. 

Jalkaväkidivisioonan 1 e n t o p a t a 1 j o o n a n kuuluu tukikomppa
nia ja kuljetuskomppania. Ensinmainitussa on mm 4 modernein tek
nillisin välinein varustettua tiedustelukonetta ja 12 lenotiedustelu
robottia. Kuljetuskomppanialla on 24 kuljetushelikopteria, jotka siirtä
vät kerrallaan 400 miestä. 

Liikkuvuuden osalta todetaan, että pataljoona voidaan heittää tais
teluun kahdessa erässä ilmoitse muiden liilclmessa panssaroiduissa ajo
neuvoissa tai kuorma-autoissa taikka odotJtaessa lentokuljetusvuoroaan. 
Tämä onkin amerikkalaisten ohjesääntöjen mukaan normaalikäytäntö; 
harjoituksissa alkaa hyökkäys usein siten, että yksi pataljoona hyök
kää aamuhämärissä helikopterein 10-15 km:n päähän vihollisen selus
taan divisioonan pääosien murtautuessa sen yhteyteen päivän kuluessa. 

Entäpä meillä? 

Oleellisimmat teknHlisen kehityk!sen sektorit lienevät jalkaväen 
osalta tulivoiman valtava kasvu, liikkuvuuskysymysten uudelleen
arviointi ja tähystys- ja tiedusteluvälineistön monipuolistuminen. 

Tuli voima on ilman ydinräjähteitäkin hämäännyrttävä. Erityistä 
huomiota kiinnittää panssarintorjunta-aseistuksen lisääntyminen ja 
ohjusaseistuksenkin sijoittaminen alas komppania- ja pataljoonapor
taaseen. Panssarivaunuissa nähdään vaara, jonka torjuntaan kaikissa 
johtoportaissa on ensisijaisesti valmistauduttava. 

L i i k k u v u u d e n osalta siirrytään yhä enemmän maastokelpoi
siin panssaroituihin ajoneuvohin ja helikoptereihin. Tämä on luonnol
linen seuraus tulen tiheyden kasvamisesta taistelualueella ja operaa
tioiden nopeutumisesta siinä määrin, että pahimmassa tapauksessa 
vain ilmoitse suoritetut vastatoimenpiteet ehtivät ajoissa. 

Tähystys j a tie d u s te l u antavat jalkavä:kijohtajalle ne kal
liit minuutit, joiden aikana joukko ehtii suojautua, järjestää hälytyksen 
tai saada muut vatatoimenpi,teet käyntiin. Tehokkaat teknilliset väli
neet säästävät miehiä ja pidentävät lepoaikoja. 

Mitä merkitsee teknillistyminen meidän kannaltamme? 
Kateellisena seuraa pienen maan köyhä jalkaväkimies kehitystä 

rikkaammissa maissa kuitenkin muistaen, että jalkaväen varustami
seen uhratuilla miljardeilla tällöin yleensä pyritään toimintaan toisissa 
olosuhteissa kuin meillä. Tulivoiman kehittäminen täyteen tehoonsa ei 
ole helppoa soisessa korvessa tai talvipakkasessa, kun sissit katkovat 
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huoltoteitä. Panssariarmeijat etvät operoi Suomessa kuten Keski-Euroo
pan tasangoiilla. Tutka ei mittaa metsää. Ja sitäpaitsi: meilläkin men
nään hiljalleen eteenpäin sillä vauhdilla kuin kansa katsoo maanpuo
lustusta tarvitsevansa. Suomalaisen jalkaväen perustarpeet on tällöin 
tyydytettävä ennen teknillisiä hienouksia. Kuitenkin on syytä muistaa, 
että kehitys koskee myös meitä. Ennen muuta on ydinkysymyksiärnme 
panssarintorjunta, koska meilläkin on runsaasti panssarimaastoa eikä 
vihollisen panssarikiiloja vastaan voida heittää riittävästi omia vau
nuja. Toinen peruskysymys on liikkuvuus, koska nopeat operaatiot 
ovat meilläkin tietyissä rajoissa mahdollisia - korpi ei pelota heli
koptereita. Määrärahojen ja mahdollisuuksien puitteissa onkin juuri 
näissä kysymyksissä pyritty olosuhteisiimme sopiviin suomalaisiin rat
kaisuihin. 

Majuri P Kaskela: 

KIVÄÄRIJALKAVÄKEMME ORGANISAATIOSTA 

Sotahistoriasta löytyy useita esimerkkejä siitä, että jonkin sotajou
kon vastustajaansa kehittyneempi organisaatio on ollut eräs tärkeä 
voiton avain. Edellytyksenä on tietenkin ollut, että kehittynyttä orga
nisaatiota on käytetty taktillisesti oikein sille soveltuvalla tavalla. 
Onkin todettava, että organisaatio ja taktiikka kulkevat käsi kädessä. 
Käytettävä taktiikka edellyttää joukkojen organisaation muokkaamista 
siihen soveltuvaksi. 

Sekä taktiikka että organisaatio kehittyvät alinomaa. Erityisen 
nopeaa kehitys on ollut viime aikoina. Jalkaväen osalta se näkyy siinä, 
että sodan jälkeen on johtavien sotilasvaltojen jalkaväen organisaa
tiota muutettu jo useita kertoja. 

Myös meidän puolustusvoimiemme jalkaväen kokoonpano on koke
nut muutoksia, jotka perustuvat toisaalta sotiemme antamiin koke
muksiin, toisaalta sotilaallisen kehityksen meilläkin saavuttamiin edis-

tysaskeleisiin erityisesti aseistuksen ja liikuntavälineiden mutta myös 
niitä hyväksikäyttävän taktiikan alalla. 

Jos vertaamme oman jalkaväkemme kokoonpanoja suurvaltojen 
vastaaviin, havaitsemme niissä huomattaviakin eroavuuksia. Yleisesti 
voidaan sanoa, että suurvaltojen jalkaväki on varustettu teknillisesti 
monipuolisemmin mutta samalla myös raskaammin kuin omamme. 
Tämä johtuu toisaalta suurvaltojen suuremmista resursseista, toisaalta 
niistä keskimääräisistä maastollisista olosuhteista, joissa suurvaltojen 
joukkoja joudutaan käyttämään. Ulkomaihin nähden vaikeat maasto
ja ilmasto-olosuhteemme asettavat organisaatiollemme omat vaatimuk
sensa. Nämä vaatimukset oivaltaen voimme organisatorisesti saavut
taa etuja, jotka omintakeisen taktiikkamme kanssa antavat parhaan 
tuloksen. 

Nykyaikaisen sodankäynnin kuvaan kuuluu liikkuvuus. Rintamat 
ovat, suuren tulivoiman avulla aina murrettavissa. Tilanteet vaihtele
vat nopeasti ja aloite säilyy sillä, jonka joukot ehtivät ensin. Miten 
tätä sovelletaan oman taktiikkaamme ja organisaatioomme? 

Taktiikkamme periaatteiden mukaan on jalkaväkemme pystytfävä 
käyttämään vaikeaa maastoa, metsää, pimeää ja huonoa säätä hyväk
seen. Sen on iskettävä koukkauksin ja saarrostuksin yllättävistä suun
nista vihollisen heikkoihin kohtiin. Vain kevyelle jalkaväelle tämä on 
mahdollista. Jalkaväkemme luonteeseen onkin aina kuulunut ja edel
leenkin kuuluu maastokelpoisuus ja keveys. 

Kivääri'jalkaväki ei yksin pysty "puremaan" riittävän tehokkaasti. 
Mukana tarvitaan kevyttä tukiaseistusta, joka tehoaa myös vihollisen 
panssarivaunuihin ja kaivautuneisiin joukkoihin. Tähän soveltuvat 
kevyet panssarintorjunta-aseet ja kranaatinheittimistö, joiden on seu
rattava kiinteästi iskuporrasta. 

Koukkaukset ja saarrostukset sinänsä ovat paikallaan, mutta ne 
eivät yksin ratkaise taisteluja eivätkä varsinkaan suuria ratkaisutais
teluja. Viimemainituissa tarvitaan raskaampaa aseistusta, joka kestää 
vertailun suurvaltojen vastaavan voiman kanssa. Panssarivaunujen, 
panssarintorjuntavaunujen ja muun raskaan suora-ammunta-aseistuk
sen tuli on saatava tykistön ja muiden aselajien lisäksi tukemaan 
näissä olosuhteissa kiväärijalkaväkeämme. Tätä varten jalkaväkemme 
organisaatioon kuuluukin erilaisia panssari-, panssarintorjunta- ja ra& 
kasasepataljoonia sekä -komppanioita. 

seuraavassa on tarkoitus tarkastella lähemmin kiväärijalkaväkeen 
kuuluvia ryhmiä, joukkueita ja komppanioita sekä niiden yhdistämistä 
taktiikkamme tärkeimmäksi yksiköksi, kivääripataljoonaksi. Esitetyt 
määrävahvuudet ovat harjoitusmäärävahvuuksia, joiila puolustusvoi
mamme nykyään ja seuraavina lähivuosina harjoittelevat. 
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Kivääriryhmä 

KIVÄÄR IRYHMÄ 

1. 6 Rjoht 

2. 9 Kpm 1 

3. 0 Kivm 

4. 

5. 

0 Kivm 2 

(i) Kkm 

(kp) 

(kp) 

(rynkiv) 

(rynkiv) 

(kvkk) 

6. 0 Kivm 3 (rynkiv) 

7. 0 Kivm 4 (rynkiv) 

8. Q Rvarajoht (kp) 

Nykyinen kivääriryhmäm
me käsittää ryhmänjohtajan 
ja seitsemän miestä. Se on 
kahta miestä pienempi kuin 
viime sotien aikainen määrä
vahvuinen ryhmä. Nykyisen 
ryhmän tulivoima on kuiten
kin entistä huomattavasti suu
rempi, sillä ryhmään kuuluu 
nyt 1 kevyt konekivääri (tu
linopeus vyösyöttöisenä n 
1050 ls/min), 4 rynnäkköki
vääriä (tulinopeus sarjatulel
la n 650 ls/min) ja 3 konepis
toolia. 

Pikakivääri on siis korvat
tu huomattavasti tulivoimai-

Kuva 1 semmalla kevyellä konekivää-
rillä, jonka paino, 8,3 kg (etu

tuilla) on entisen pikakiväärin painoluokkaa. Kertalaukauskiväärit on 
korvattu automaattisilla rynnäkkökivääreillä, joilla voidaan ampua 
konepistoolin tapaan sarjatulta (rynnäkössä tai rynnäkön torjunnassa) 
mutta, jotka ovat kiväärimäisen tarkkoja meikäläisen maaston edellyt
tämillä ampumamatkoilla ( < 400 m). Rynnäkkökivääri on kivääriä 
kevyempi painaen ilman lipasta 3,4 kg. 

Konepistooli oli viime sotiemme ryhmän "valttiase". Niitä haluttiin 
aina lisää. Nyt olemme sekä kiväärin että konepistoolin tilalle saaneet 
vielä paremman aseen, joka on myös suomalainen. Silloin kun puolus
tusvoimamme saavat riittävästi varoja rynnäkkökiväärien hankkimi
seen, voidaan konepistoolikin poistaa ryhmästä kokonaan. Tällöin pääs
tään yhteen ainoaan patruunalaatuun mikä helpottaa patruunatäyden
nystä. Sekä kevyt konekivääri että rynnäkkökivääri käyttävät samaa, 
entisestä kiväärinpatruunasta huomattavasti kevyempää patruunaa, 
joka voittaa konepistoolin patruunan lähes kaksinkertaisesti lähtöno
peudessa, tunkeutumiskyvyssä ja kantamassa. Tällä on tärkeä merki,tys 
mm senvuoksi, että suojaliivit ovat ulkomailla tulleet käyttöön suojaa
maan pistoolinpatruunan tunkeutumiskyvyn omaavilta luodeilta sekä 
sirpaleilta. Patruunoiden keveys antaa myös mahdollisuuden kuljettaa 
niitä mukana entistä suurempia määriä. 
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Kivääriryhmän pienentäminen on ollut perusteltua monestakin 
syystä. Suurentunut tulivoima pakottaa harventamaan ryhmitystä, 
joten ryhmänjohtaja ei voi hallita kovin suurta ja laajalla alalla olevaa 
ryhmää. Ryhmänjohtaja on ryhmänsä "vetäjä", johon miehillä tulee 
olla kiinteä kosketus. Liiat miehet jäävät "kelkasta" tai joutuvat tur
hille tappioille alttiiksi. Huomionarvoista on myös, että yhdenkin mie
hen vähentäminen kivääriryhmästä tekee mahdolliseksi useiden uusien 
pataljoonien perustamisen. Täten voidaan luoda uusia joukkoja reser
veiksi sekä syvyyttä ja sitkeyttä koko sodankäynnille. 

Eikö vieläkin olisi syytä pienentää ryhmän vahvuutta? Nyt tullaan 
mitalin toiseen puoleen. Ryhmä on harvoin taistelussa määrävahvui
nen tappioiden, sairastumisten tai lomien sitä pienennettyä. Ryhmä 
jakaantuu taistelijapareiksi, joita tappioidenkin jälkeen olisi oltava 
jäljellä vähintään kaksi, jotta ryhmä olisi säilyttänyt alennaisen osan 
taisteluarvostaan ryhmänä. Parivartioiden vaatimien vaihtojen aikaan
saaminen ryhmän puitteissa asettaa edelleen rajoituksen ryhmän pie
nentämiselle. 

Eräissä jalkaväen joukkoyksiköissä on ryhmän vahvuus meillä 1+6. 
Tällainen ryhmä on arka tappioille. Henkilötäydennyksen joustavuu
desta ja nopeudesta riippuukin, voidaanko yleisesti siirtyä tällaisiin tai 
tätä pienempiin ryhmiin. Tärkeää viime kädessä on, nimenomaan puo
lustuksessa oltaessa, että ryhmässä jäljellä olevat miehet pystyvät hoi
tamaan ryhmän tehokkaimman aseen, kevyen konekiväärin, ja sen 
tarvitsemat patruunat. Ryhmää pienennettäessä ja niiden lukumäärää 
lisättäessä tarvitaan ryhmänjohtajia tietenkin entistä enemmän. Aliup
seerikoulutuksen saaneiden lisääminen on sinänsä hyväksi, sillä joukko 
on sitä tehokkaampi mitä enemmän siinä suhteellisesti on perusteel
lisesti koulutettua väkeä. Nykyoloissa voitaneenkin 1 + 7 tai 1 + 6 suu
ruista kivääriryhmää pitää jalkaväellemme sopivana perusosasena. 
Jälkimmäisessäkin on vielä 3 taistelijaparia varajohtajan sisältyessä 
yhteen. 

Kiväärijoukkue ja -komppania 

Edellä käsitelty kivääriryhmää koskeva pienentämistendenssi on 
kohdannut myös kiväärijoukkuetta ja -komppaniaa. 
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KIVÄÄRIJOUKKUE 

Jjoht Q Jvarajoht 

0 Tstlti 9 Ajom 

0 Tstl ti @ Lääkm 

1,R 2,R 3,R 

DDD 
Kuva 2 

Kiväärijoukkueesta on pois
tettu neljäs ryhmä ja jouk
kueen vahvuus on siten pu
donnut n 40:stä n 30:een. Kun 
ajattelemme joukkueenjohta
jan mahdollisuuksia johtaa 
neljää ryhmää nykyaikaisessa 
sodassa ilman viestivälineitä, 
toteamme siinä eräitä vai
keuksia. Joukkueenjohtaja, 
samoinkuin komppanianpääl
likkökin ovat joukkonsa 
kanssa samalla kertaa tulen 
alla. Ilman liikkumismahdol

lisuutta ja ilman viestiyhteyttä alaisiinsa he eivät hallitse hyvin muita 
kuin lähinnä itseään olevat osat joukostaan. Taistelulähettejä, omaa 
ääntään sekä merkkejä käyttäen he johtavat joukkoaan. 

Joukkueenjohtajat ja suurelta osalta komppanianpäälll.kötkin ovat 
valitettavan lyhyen reserviupseerikoulutuksen saaneita. Emme voi vaa
tia heiltä pitkälle kehittynyttä joukkonsa hallintaa. Senvuoksi on hei
dän toimintaansa pyrittävä helpottamaan. Mitä pienempi joukko on 
sitä helpommin se tietenkin on johdettavissa. Sellaisista suurehkon 
joukon osista, jotka eivät ole johtajan hallinnassa, ei nopeasti vaihtu
vissa tilanteissa ole tarpeellista hyötyä. Neljän ryhmän johtaminen, 
silloin kun on liikehdittävä nopeasti ja joustavasti samalla tulen alla 
toimien, lieneekin joukkueenjohtajalle ilman viestivälineitä hyvin vai
keaa ja turhia tappioita tuottavaa. 

Eräissä maissa on juokkueen neljänteen ryhmään sijoitettu kivääri
ryhmän aseistuksesta poikkeavaa raskaampaa aseistusta, kuten panssa
rintorjunta-aseita ja raskaampia konekivääreitä. Mm amerikkalaisilla, 
joilla kyseinen organisaatio on käytössä, nousee joukkueen vahvuus 
44:ksi. Amerikkalaisilla helpottaa kuitenkin johtamista se, että sekä 
joukkueenjohtajana että ryhmänjohtajilla on radiot, joilla yhteys 
pidetään. 

Kiväärikomppaniaan kuuluva raskaampi aseistus on meillä koottu 
komppanianpäällikön johtoon muodostettuun erityiseen tukijoukkuee
seen. Näin on kiväärijoukkueet säilytetty kevyinä ja helposti johdetta
vina. Joukkueesta irrotettua voimaa on käytetty hyväksi lisättäessä 
pataljoonan komentajan taktikoimismahdollisuuksia, kuten jälempänä 
pataljoonaa käsiteltäessä t-ulemme näkemään. 
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Kiväärikomppania 
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Kiväärikomppania muodostuu meillä komentojoukkueesta, kolmesta 
kiväärijoukkueesta, tukijoukkueesta ja huoltojoukkueesta. 

Komentojoukkueessa on viestitysaliupseeri ja taistelulähetit, sekä 
tarkka-ampujaryhmä 0+2), jota käytetään samalla komppanian suo
jeluelimenä. Tarkka-ampujien aseeksi ei rynnäkkökivääri sovellu. Hei
dän aseenaan onkin raskaampi tarkkuuskivääri kiikarilla varustettuna. 
Tarkka-ampujat ovat siten ainoat kiväärikomppanian miehet, jotka 
tarvitsevat entistä suurta kiväärin patruunaa. Patruunakulutus näiden 
kolmen miehen osalta on niin vähäinen, ettei se aiheuttane vaikeuksia 
täydentämisessä. 

Viime sotien aikana alistettiin konekivääreitä säännöllisesti kivääri
komppanioille. Osoittautui, että kiväärikomppania tarvitsee omat 
orgaaniset konekiväärinsä. Nyt, kun kevyt konekivääri on ratkaissut 
kysymyksen kiväärijalkaväen mukana helposti kulkevasta tukiaseesta, 
on luonnollista, että tämä tukiase kuuluu orgaanisesti kiväärikomp
paniaan. Ase on etutuilla varustettuna niin kevyt, että se on korvannut 
myös ryhmän pikakiväärin. Kolmljalkajalustalla (jonka paino on vain 
6,5 kg) varustettuna sama ase korvaa myös raskaan konekiväärin ja 

14 - Jalka-väen vuosikirja 
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onkin tässä mielessä saanut paikkansa komppanian tukijoukkueessa, 
jossa sitä on neljä kappaletta kahteen konekivääriryhmään jaettuna. 

Tukijoukikueen toinen pääase on kevyt sinko. Tehokas panssarin
torjunta-ase on välttämätön kiväärikomppaniassa, sillä panssarivaunu
jen ja panssaroitujen miehistönkuljetusvaunujen esiintyminen tais
telukentällä on tavanomaista. 

Kevyt sinko on ase, joka vaatii vakinaisen käyttäjänsä, jotta aseesta 
saataisiin paras mahdollinen hyöty. Sitä ei siis voi verrata entiseen 
panssarinyrkkiin, joka oli enemmän joka miehen lisäase tai mieluum
minkin vain ammus, jota voitiin käyttää vain kerran. 

Kevyillä singoilla on panssariammusten ohella myös sirpaleammuk
sia, joten kiväärikomppania voi mm hyökkäyksessä tukea toimintaansa 
omilla suora-ammuntakranaateillaan. Tämä antaa huomattavaa voi
manlisää kiväärijalkaväelle. 

Komppanian tulivoimaisimpien aseiden sijoittaminen tukijouk
kueeseen antaa komppanianpäällikölle mahdollisuuden käyttää tätä 
aseistusta sekä hyökkäys- että puolustustaistelussa tarkoituksenmukai
simmalla tavalla. Hyökkäyksessä joukkue voi toimia tulitukiportaassa 
joukkueenjohtajansa johdolla. Puolustuksessa tukijoukkue voi muo
dostaa komppanian komentopaikan ympärille taemman tukikohdan, tai 
sen aseilla voidaan vahventaa kiväärijoukkueita uhkaisimmalla suun
nalla. 

Tukijoukikueen johtaj,an toimiessa yleensä komppanian komento
paikan tasalla hän on sopiva käytettäväksi komppanian varapäällik
könä. Tämän johdosta olisi tukijoukkueen johtajaksi valittava komp
panian varapäälliköksi sovelias upseeri. 

Kiväärikomppaniassa on kiväärijoukkueita entisen neljän sijasta 
vain ltolme. Kun tukijoukkue on tullut neljännen kiväärijoukkueen 
tilalle, ei tulivoma ole vähentynyt vaan päinvastoin lisääntynyt ja moni
puolistunut. Samalla kiväärikomppania saa jo organisaatiossakin tar
peellista syvyyttä ja reserviä, mikä nykyajan taistelukentällä on yhä 
tärkeämpää. Komppanianpäällikön taktikoimismahdollisuuksien voi
daan iskuvoimaa hyväksikäyttäen katsoa kuitenkin vähentyneen. Eikö
hän komppanianpäällikkö kuitenkin ole enemmänkin vain taistelutek
nillinen johtaja, joka toteuttaa verraten yksinkertaisia "manöövereja" 
pataljoonan komentajan antamien käskyjen mukaan. On muistettava 
jälleen reserviupseerikoulutuksen suppeus. Kokemusta ja lisäkoulu
tusta tulee tietenkin sodan aikana jos sota pitkittyy. Sitä ennen se 
kuitenkin on jo vaatinut kalliit oppivahat. Siihen ei meillä olisi varaa. 

Taktillisista ratkaisuista voidaan paremminkin puhua vasta patal
joonan komentajan omaamien mahdollisuuksien puitteissa. Tähän pala
taan jäljempänä. 
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Kiväärikomppanian huoltojoukkue on pysynyt pääpiirtein entisel
lään. Myös hevoset on säilytetty komppanian perusliikuntavälineinä. 
Vaadittavaa maastoliikkuvuutta ei resursseillamme pystytä vielä tois
taiseksi etulinjaoloissa muilla keinoilla aikaansaamaan. 

Ainoa kohta, jossa lähitulevaisuudessa voitaisiin ehkä mennä trakto
rointiin, on kenttäkeitin, sillä hevosella vedettäessä ei raskas kenttäkei
tin kulje maastossa yhtään paremmin kuin trakitorillaakaan vedettynä. 
Pikemminkin se kesäolosuhteissa traktoroituna liikkuisi paremmin. 
Traktori antaisi mahdollisuudet "kyökin" tai siitä saatavan muonan 
siirtämiseen kauempaakin nopeasti komppanialle silloin, kun sille tais
telujen lomassa jää aikaa ruokailuun. Talviolosuhteissa hevosvetoisena 
jalaksilla likkuva kenttäkeitin suoriutuu ilmeisestikin paremmin kuin 
traktorivetoinen keitin, joka vaatii aurausten suorittamista paksussa 
lumessa edettäessä. 

Edellä mainittua kysymystä kannattanee harkita ja kokeilla laajas
tikin, sillä yhdenlaisten olosuhteiden antamat kokeilutulokset antavat 
vain yksipuolisia tuloksia. 

Kiväärikomppanian vahvuus jää nykyisellään alle 150. Tulivoimal
taan se on entistä komppaniaa huomattavasti tehokkaampi ja moni
puolisempi. Se on myös helpommin johdettava. Johtamismahdollisuu
det lisääntyvät vielä entisestään sitä mukaa kuin komppaniaradiot 
tulevat käyttöön. Vaikkakaan kiväärikomppaniaa ei hajauteta siinä 
määrin kuin suurempia yksiköitä, vaatii taistelun kulun nopeutumi
nen ehdottomasti myös meillä komppanianpäällikön ja joukkueenjoh
tajan välille auttavat radioyhteydet. Toivottavasti varoja komppania
radioiden hankkimiseksi saadaan riittävästi. 

Kivääripataljoona 

Kivääripataljoonan nykyistä yleiskokoonpanoa tarkasteltaessa 
havaitsemme siinä eräitä huomattavia muutoksia entiseen. Eonekivääri
komppania on poissa ja tilalle on tullut neljäs kiväärikomppania; 
esikuntakomppania on luonteeltaan muuttunut suurelta osalta taistelu
komppaniaksi pataljoonan huollon jäätyä siitä pois, ja huoltokomp
pania on kokonaan uusi perusyksikkö. Kranaatinheitinkomppania sen
sijaan on säilynyt eräitä pikkuparannuksia lukuunottamatta sellaisena, 
jollaiseksi se sotien jälkeen heittimiä pataljoonaan lisättäessä muok
kaantui. 

Konekivääreiden liittämisestä kiväärikomppanioihin on jo ollut 
puhe. Kun joukkueiden ja komppanioiden vahvuutta on pienennetty 
(lähtökohtana tulen vaikutuksen kasvaminen ja liikkuvuuden lisää
minen) ja konekiväärikomppania on poistettu, on pataljoonasta itses,. 
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KIVÄÄRIPATALJOONA JA SEN LIIKKUVUUS 
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å 11 hevosta 

Kuva 4 

Huoltckomppanio 
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tään vapautuneella voimalla voitu perustaa neljäs kiväärikomppania 
pataljoonan miesvahvuutta lisäämättä. 

Pataljoona onkin meidän oloissamme pienin taktillinen yksikkö, 
jolle on luotava mahdollisuudet tehokkaaseen ja mahdollisimman itse
näiseen toimintaan, sillä jo sotiemme kokemukset osoittavat, pataljoo
nan taistelun oloissamme näyttelevän usein ratkaisevaa osaa. 

Pataljoonan komentajan taktikoimismahdollisuudet lisääntyvät nel
jännen komppanian ansiosta huomattavasti. Kokeneena vanhempana 
upseerina pataljoonan komentaja on myös pätevämpi johtamaan 
hänelle annettuja useampia "pelinappuloita" kuin ikokemattomat ja 
vähäisemmän koulutuksen saaneet joukkueenjohtajat ja komppanian
päälliköt. Muistakaamme myös miten vaikeaa pataljoonan komen
tajan oli saada kokonaista komppaniaa reserviksi viime sotien puolus
tustaisteluissa. Organisaatiota oli usein rikottava. Reservien ja selus-
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tan lisääntyneen merkityksen huomioonottaen on pataljoonan komen
tajalle varattava mahdollisuudet useampaankin reserviyksikköön. 
Nämä mahdollisuudet antaa hänelle nykyinen organisaatio. Pitkän 
koulutuksensa perusteella hän on myös kypsä sitä hallitsemaan. 

Esikuntakomppania 

Pataljoonan esikuntakomppaniaan kuuluu komento-, viesti· ja tie
dustelujoukkueiden lisäksi pioneerijoukkue sekä kolme kevyttä sinko
joukkuetta käsittävä sinko-osasto. 

Suurempia muutoksia ovat siis pioneerijoukkueen ja sinko-osaston 
lisääminen. 

Oma pioneerijoukkue on käynyt pataljoonalle välttämättömäksi, 
sillä yhä useammin ja moninaisemmilla tavoilla pataljoona tarvitsee 
pioneerien apua. Prikaatin pioneerikomppaniaa tarvitaan prikaatin 
kokonaiskäytön puitteissa moneen muuhun tehtävään, joten pataljoo
nan avustaminen sieltä käsin on hankalaa ja usein ratkaisevastikin 
myöhäistä. 

Aiemmin kuului koneikiväärikomppaniaan panssarintorjuntajoukkue, 
jolla oli aseinaan panssarinkauhut. Sinkojen näyttämölle tulo teki mah
dolliseksi aseistaa joukkue entistä tehokkaammin. Joukkue on kuiten
kin osoittautunut liian vähäiseksi panssarintorjuntavoimaksi, sillä 
nykyajan taistelukentillä joutuu pataljoona säännöllisesti panssarivau
nujen ja panssaroitujen ajoneuvojen kanssa taisteluun. Kolme jouk
kuetta käsittävä sinko-osasto mahdollistaa komppanioiden tukemisen 
ja reservin varaamisen pataljoonan komentajan käyttöön. Yhden pans
sariuran pystyy sinko-osasto jo yleensä omin voimin sulkemaan, ja 
mikäli raskaampia sinkoja tarvitaan, voi prikaati käyttää sinkokomp
paniaansa pataljoonan avuksi. 

Pataljoonan jääkärijoukkueen nimi on muutettu tiedustelujouk
kueeksi, mikä paremmin vastaa sen tehtäviä. Sinko-osastoa, tiedustelu
joukkuetta ja pioneerijoukkuetta hyväksikäyttäen voidaan esikunta
komppanian pääosasta helposti muodostaa polkupyörillä ja traktorilla 
nopeasti liikkuva pieni taisteluyksikkö, joka on käytettävissä mm tulp
patebtäviin tai reservinä. 

Huoltokomppania 

Huoltokomppanian liittäminen pataljoonan organisaatioon on edul
lista monestakin syystä. Esimerkiksi se estää esikuntakomppanian 
muodostumasta liian monitoimiseksi ja suureksi y~siköksi. Kun patal-
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joonan huolto joka tapauksessa jää mm taloushuollon osalta aina 
taemmas ja muusta pataljoonasta erilleen, tarvitaan sille oma johto
porras. Näin on luotu myös mahdollisuudet tukea komppanioiden 
taloushuoltoa ja keskittää se helposti pataljoonan johtoon riittävän 
kauas taistelualueelta. Selustaan on samalla saatu huoltokomppanian 
päällikkö, joka voi omistautua kuljetusten, selustan puolustuksen ym 
selustakysymysten järjestelyyn ja johtamiseen. 

Kr ana atinhei tink ompp ani a 

Kevyt kranaatinheitinkomppania kolmine kaksiputkisine joukkuei
neen pystyy lähietäisyyksillä antamaan pataljoonalle melkoisen teho
kasta tulitukea. Kevyen heittimen kantomatkan kasvaminen on meillä
kin jo tapahtunut tosiasia. Tarvitaan vain rahaa, jotta saadaan han
kittua uusia 4,5 km kantoisia kotimaisia ammuksia. 

Kolmijoukkueinen heitinkomppania on osoittautunut jaotukseltaan 
sopivaksi. Joukkueita voidaan alistaa kiväärikomppanioille. Tätä sil
mälläpitäen neljäskin joukkue olisi eduksi. Komppanian putkien lisää
minen lisää kuitenkin myös kuljetettavien ammusten määrää ja ajo
neuvoja. Pataljoona tulee raskaammaksi, jota oloissamme on myös 
varottava. Kolmekin joukkuetta pystyy pitenevän ampumamatkan 
ansiosta tukemaan yleensä riittävästi liikuntaoloissa toimivaa patal
joonaa. Lisäksi saa pataljoona heitinapua myös prikaatin kranaatin
heitinpataljoonan raskailta heittimiltä, joita sille tarvittaessa voidaan 
alistaakin. 

Pataljoonan liikkuvuusorganisaatio 

Heikkoteisessä ja tiettömässäkin maastossa on jalkaväkemme pysty
nyt liikkumaan taktiikkamme vaatimusten mukaisesti verraten hyvin. 
Miesten osalta liikuntakyky keventyneen varustuksen ja kevyiden hen
kilökohtaisten aseiden ja patruunoiden ansiosta vielä lisääntyy. Hevo
sella on eri vuodenaikojen ja olosuhteiden vaatimia vetopelejä ja kan
tosatuloita hyväksikäyttäen selvitty välttämättömän huollon mukaan 
saamisesta. 

Ampumatarvikekulutuksen lisänätyminen sekä tarve saada kouk
kausten jälkeinen tulivaikutus tehokkaaksi - vihollisen panssarivau
nuihin pystyvät vain siihen tarkoitetut aseet ja suojautuneen vihollisen 
tuhoamiseksi tarvitaan kranaatinheittimian ammuksia - on edellyttä-

nyt a-tarviketäydennyksen määrän lisäämistä. Jos tämän täydennyksen 
kuljettaminen jätettäisiin yksinomaan hevospelein suoritettavaksi, tuli
sivat pataljoonien orgaaniset hevosmäärät suhteettomiksi. 

Toinen pulma on ollut jalkaväen teitse tapahtuvan liikkeen hitaus. 
Silloin kun vihollinen liikkuu orgaanisilla moottoriajoneuvoillaan ja 
helikoptereillaan, on jalkaväkemme pystyttävä lähes vastaaviin nopeuk
siin, jotta operaatiot eivät aina myöhästyisi. 

Nykyisessä jalkaväen organisaatiossa edellä mainitut pulmat on 
ratkaistu kotoisella pohjalla maatalouspyörätraktoreita ja polkupyöriä 
käyttäen. 

Koukkausten ja maastomarssien ensimmäisinä huollon turvaajina 
ovat edelleenkin hevoset, mutta esikuntakomppanian ja huoltokomp
panian traktorit pystyvät tuomaan tonnin kuormansa kärryteitä ja 
vähäisiä uria käyttäen jo huomattavan pitkälle. Traktoriurat seuraavat 
tiettömässäkin maastossa etenevää pataljoonaa niin lähellä, että silloin 
kun tarve vaa~ii, ovat traktorien kuormat yleensä pataljoonan käytettä
vissä. Vaikeassa maastossa sensijaan voi olla tarpeen järjestää uudel
leenkuormauksia ja jatkaa vain hevospelein. Traktorit ovat kuitenkin 
siihen asti tuoneet taakkansa verraten nopeasti sellaisessa maastossa, 
johon autolla ei olisi menemistä. 

Polkupyörä miehen ja traktori raskaiden aseiden ja huollon kulje
tusvälineenä antaa jalkaväellemme meidän oloissamme sopivan tieliik
kuvuuden. Näillä välineillä varustettu pataljoona liikkuu kolme kertaa 
jalkamiestä nopeammin. Rivistö voi liikkua heikkojakin teitä, joihin 
se turvautuu vihollisen terrorisoidessa valtateitä. Pitkä rivistö ei ole 
helposti ydinaseinkaan tuhottavissa ja voi nopeammin suojautua kuin 
moottoriajoneuvoilla kuljetettava joukko. Lisäksi pataljoona on aina 
valmis taisteluun sen huollon ja raskaiden aseiden ollessa sijoitettuna 
yksiköittensä mukana kulkeviin traktoreihin. 

Polkupyörävarasto (500 pp) sekä sitä kuljettavat traktorit (20) 
annetaan pataljoonalle prikaatin kuljetuskomppaniasta. Mm prikaatin 
reservipataljoona voi puolustuksessa olla jatkuvastikin näillä trakto
reilla ja polkupyörillä varustettuna, jolloin sitä voidaan käyttää nopei
siin vastahyökkäyksiin tai maahanlaskujen torjuntaan. 

Silloin kun pataljoona saa siirtymistä varten polkupyörät ja trak
torit käyttöönsä, jäävät sen hevoset jälkeen. Siihen asti kunnes hevo
set on saatu takaisin, toimii jalkaväkipataljoona prikaatin traktoreilla 
vahvennettuna jääkäripataljoonan tapaan. Polkupyöriä voidaan käyttää 
kuljetusvälineinä myös maastossa. 

Traktoreiden käyttäminen jalkaväen kuljetusvälineenä vaatii har
joittelua ja tottumusta. Jo rauhan aikana olisi niiden käyttöä riittä
västi harjoiteltava. Yksipuolisten kokemusten vuoksi on olemassa 
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ennakkoluuloja traktoreiden käyttöä vastaan, mutta myös niiden puo
lesta nykyisenä liikkuvuuskysymysten murroskautena tarpeettomasti
kin. 

Kivääripataljoonan varustaminen traktoreilla on lisännyt sen käyt
tömahdollisuuksia erilaisissa operaatioissa. Hevosen säilyttäminen 
kivääri- ja kranaatinheitinkomppanioissa on tämän hetken ratkaisu, 
joka turvaa maastoliikkuvuuden, mutta on haittana tiesiirroissa. Ruot
sissa on lähes samantapaista liikkuvuusorganisaatiota käytetty toista
kymmentä vuotta, mutta siirrytty äskettäin puhtaalle traktori- ja pol
kupyörälinjalle. Osittain tähän on vaikuttanut hevosten väheneminen 
maassa, osittain hyvä ja sotakelpoinen traktorikanta (traktoreissa 
perävaunun pyörät vetävät) ja lopuksi vielä kehittynyt tiestö. Tule
vaisuus näyttää, kuljetaanko meillä samaa tietä. 

Loppusanat 

Edellä on käsitelty jalka.väen organisaatiota sen yleisimmän patal
joonan, kivääripataljoonan osalta. Pääpiirtein samat periaatteet ovat 
nähtävissä myös jääkäripataljoonan organisaatiossa. Erona on vain 
hevosten puuttuminen, orgaaniset polkupyörät ja lisääntynyt mootto
rointi. 

Jalkaväen muilla erikoispataljoonilla, kuten esimerkiksi sissi-, ran
nikko- ja panssarintorjuntapataljoonilla, on tehtäviensä edellyttämät 
omat erikoispiirteensä. Kivääripataljoonasta ne ovat saaneet kaikki 
kuitenkin tiettyjä vaikutteita. Se onkin luonnollista senvuoksi, että koko 
Jalkaväki toimii meillä meidän olosuhteisiimme sovellettujen taktillis
ten yleisperiaatteiden mukaan, mikä on, kuten alussa oli puhe, kaiken 
organisaatiomme perustana. 

Jalkaväen organisaation kehittäminen jatkuu edelleen lakkaamatta. 
Tulokset tulevat- kuitenkin konkreettisiksi määrävahvuuksiksi sysäy,k
sittäin vuosien kuluttua. Organisaatio ei voikaan olla yhtämittaa käy
mistilassa, sillä se on perustana monille valmiustöille, joista varsinkin 
materiaalijärjestelyt ovat vaikeimmin suoritettavissa. Silloin kun orga
nisaatio laaditaan, ei ehkä siihen kuuluvaa kaikkea materiaalia ole 
riittävästi vielä olemassa. Tämä ei saa estää organisaation laatijoita 
katsomasta eteenpäin, sillä muutoin pysähtyisi koko kehitys. Puuttuva 
materiaali on sensijaan korvattava jollain toisella vähemmän tehok
kaalla vanhemmalla materiaalilla ja hankittava uutta vähitellen tilalle. 
On vain toivottavaa, että valtiovalta suhtautuu edelleenkin vastuunsa 
tuntien tärkeimmän aselajimme, jalkaväen, materiaalitarpeen tyydyt
tämiseen. 
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Kapteeni K M a u n ula : 

JALKAVÄEN TAISTELUAN KOULUTUS 

I JALKAVÄEN TAISTELIJALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET 

Nykyisenä joukkotuhoaseiden aikakautena saatetaan helposti kuvi
tella, että jalkaväen sotilaan, tuon etulinjan taistelijan, joka sotahisto
rian tuntemissa sodissa on aina saanut kantaa raskaimman taakan ja 
helteen, merkitys kasvaneen tulivoiman johdosta olisi vähenemässä. 
Kuitenkin kaikissa armeijoissa, etenkin suurvalloissa, suoritetut toi
menpiteet eivät tuota uskomusta puolla. Jalkaväen taistelijan henkilö
kohtainen varustus on saatettu entistä käyttökelpoisemmaksi. Vielä 
toisessa maailmansodassa hän saattoi esiintyä taistelussa samassa 
asussa kuin paraatikentällä. Nyt hänellä on asianmukainen maasto
puku, joka sellaisenaan tarjoaa huomattavan suojan johtuen maasto
peitteeseen soveltuvasta väristä, puhumattakaan siitä, että se helpottaa 
käyttäjänsä henkilökohtaista liikkumisvapautta. Henkilökohtainen ase, 
rynnäkkökivääri sekä kevyt konekivääri ovat lisänneet tulivoimaa niin, 
että nykyaikainen kivääriryhmä ampuu n 1500 tehokasta laukausta 
minuutissa. 

Jalkaväen taistelijan liikkuvuutta on parannettu sekä maalla, vesillä 
että ilmassa. Panssaroidut miehistönkuljetusvaunut, amfibioajoneuvot, 
entistä tehokkaammat syöksyveneet, helikopterit sekä laskuvarjojääkä· 
reitä kuljettavat nykyaikaiset kuljetuskoneet kiidättävät jalkaväen tais
telijan nopeasti sinne, missä kulloinkin on iskettävä vihollisen kimp
puun. Kuljetusvälineiden kehityksestä huolimatta on kuitenkin heti 
todettava, että varsinaisen taistelun tapahtuessa jalkautettuna taisteli
jan hyvä fyysinen kunto takaa edelleenkin parhaan mahdollisen liikku
vuuden taistelukentän olosuhteissa. 

Mistä mahtaa sitten tuo edellä esitetty kehityssuunta johtua? Ilmei
sesti siitä, että jalkaväen taistelijan merkitys taistelukentällä pääase
lajin edustajana on edelleenkin säilynyt, ellei suorastaan lisääntynyt. 
Ehkäpä häneltä vaaditaan entistä suurempia tekoja, koska edellytyk
set niiden toteuttamiseksi on pyritty luomaan nykyaikaisen kehittyneen 
tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia hyväksikäyttäen. 
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Eräs esimerkki niistä toiminnoista, mihin jalkaväen taistelija 
sotatoimien yhteydessä saattaa joutua, on esitetty oheisessa kaavio
piirroksessa. VIHOLLINEN 
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Vihollinen on runsasta tulivoimaa, kenties taktillisia ydinräjähteitä
kin käyttäen murtanut aukon puolustusaseman keskiosassa. Se pyrkii 
panssarivaunujen käytölle edullisessa maastossa repimään hajalle koko 
puolustusjärjestelmän yrittäen mm avata nopeasti yhteyden puolusta
jan selustan arkaan kohteeseen maahan laskettuun joukkoonsa ja 
estäen siten puolustajaa ryhmittymästä uuteen taempaan asemaan, 
jonka olemassaolon hyökkääjän tiedustelu on saattanut selvittää. Syn
tyneen tilanteen sekä mahdollisesti yleisen tilanteen vaatimusten mukai
sesti ovat omat joukot saaneet käskyn ryhmittyä puolustukseen taem
paan, valmiiksi linnoitettuun asemaan. Sen edellytyksenä on kuitenkin, 
että vihollisen työkkäyskiilan kärki on pysäytettävä, sille on annettava 
tuntuva muistutus "kuolevaisuudesta", ja selustassa oleva ikävä 
"paise", vihollisen maahanlaskujoukko on tuhottava. 

Edellä olevan puhtaasti kaaviollisen esimerkin mukaisesti tulee eri 
joukkojen osalle seuraavat toiminnat: 

- irtaantuminen puolustusasemasta syvän murron pakoittamana ja 
siirtyminen taempaan asemaan osin viivyttäen, osin vetäytyen 
jatkuvan ilmauhan alaisena sekä ryhmittyminen nopeasti uudel
leen puolustukseen, 

- siirtyminen maastoitse lähtöasemaan, hyökkäysvalmistelut ja 
hyök~äys vihollisen panssarivaunukiilan katkaisemiseksi, 

- siirtyminen ilmauhan alaisena kohti vihollista, valmiina kohtaa
maan sen panssarivaunukiilan kärki sekä panssarivaunuin suori
tetun hyökkäyksen torjunta, 

- hyökkäys maahan lasketun vihollisen tuhoamiseksi ja 
- jos vihollinen on käyttänyt ydinräjähteitä, suojautuminen niitä 

vastaan ja väistyminen saastutetulta alueelta. 

Ensimmäisessä tapauksessa oli kyse joukon siirtymisestä uuteen 
asemaan siirtymismatkan ollessa tilanteesta riippuen jopa kymmeniä
kin kilometrejä. Tämän perusteella voidaan todeta, että joukon, siis 
myös yksityisen taistelijan, on kyettävä siirtymään meikäläisittäin aja
tellen joko jalan tai hiihtäen pitkiäkin matkoja. Taistelijan on kyettävä 
kuljettamaan oman henkilökohtaisen varustuksensa lisäksi myös 
ryhmä- ja joukkuekohtaista kalustoa, kuten kranaatinheittimen osia ja . 
ampumatarvikkeita, työkaluja, majoitusvälineitä jne, minkä jälkeen 
hänen on kyettävä vielä taistelunmukaiseen toimintaan. Tässä mielessä 
voidaankin vaatimuksena pitää 25-30 km:n vuorokautista suoritusta 
taisteluvarusteissa, kukaties vaatimus saattaa tilanteen pakottamana 
kasvaa vieläkin suuremmaksi. 

Toisena toimintana oli todettavissa joukon hyökkäys kaikkine siihen 
liittyvine osasuorituksineen. Yksittäistä taistelijaa ajatellen se edel
lyttää 
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- hyvää mieskohtaista maastonkäyttötaitoa 
- hyvää aseen käyttötaitoa, panssarintorjunta-aseet ja käsikranaa-

tit mukaan luettuina. 

Lisäksi on miehen 

- osattava toimia ryhmänsä jäsenenä, 
- oltava aktiivinen, toiminnassaan häikäilemätön ja omattava 

"päällekäymisen henki" sekä 
- osattava toimia yksinkin ja oma-aloitteisesti ilman, että kuta

kin tapausta varten erikseen annetaan käsky. 

Jalkaväellä ei tarkoiteta yksinomaan sitä joukkoa, joka rynnäkkö
kiväärein ja konekiväärein käy vihollisen kimppuun. Siihen kuuluu 
useita muitakin ns koulutushaaroja, joista mainittakoon kranaatin
heitin- sekä panssarintorjuntamiehet. Kyetäkseen tehokkaasti tuke
maan kiväärijalkaväen taistelua on kranaatinheitinmiesten hallittava 
ne moninaiset ja useinkin suurta tal'lkkuutta, mutta silti nopeutta vaa
tivat toiminnat, jotka sisältyvät kranaatinheittimistön tulenjohto- ja 
tuliasematoimintaan. Panssarintorjuntamiesten on puolestaan kyettävä 
torjumaan vihollisen panssarivaunut sekä raskasta että kevyttä sinko
kalustoa käyttäen. Raskaan singon miehistön on tarkan ampumatai
don lisäksi kyettävä nopeasti vaihtamaan asemaa estääkseen siten 
vihollisen vastatoimenpiteet, kun taas kevyen singon käyttäjälle on 
oltava ominaista reipas "päällekäymisen henki". Hän ei odota vastus
tajan panssarivaunun tuloa aseensa vaikutuspiiriin, vaan tarvittaessa 
"hakee sen käsiinsä" ja - tuhoaa. 

Taistelu maahan laskettua vihollista vastaan on yksittäisen taiste
lijan - miksei myös joukon - kannalta joko hyökkäystä tai puolus
tusta. Kuitenkin maahanlaskuun liittyy usein omia erikoispiirteitään, 
ja jos ne muodostuvat hyökkääjälle aroiksi ikohteiksi, on torjujan 
osattava käyttää nUtä hyväkseen. Ennen kaikkea on tunnettava omat 
mahdollisuudet vihoMisen kulloinkin käyttämää lentokuljetuskalustoa 
vastaan. 

Suojautuminen ydinräjähteitä sekä muita taisteluaineita vastaan 
on jokaisen taistelijan hallittava säilyttääkseen sekä fyysisen että hen
kisen taistelukykynsä. Vaatimuksena voidaan pitää, että taistelija 

- osaa suojautua taisteluaineita sekä yleensä vihollistulta vastaan 
ja tuntee ensiaputoimenpiteet, 

- tajuaa taisteluaineiden merkityksen liioittelematta niiden vaiku
tusta ja 

- osaa oikein suhtautua taisteluaineiden vaikutuspiirissä olleisiin. 
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II KOULUTUKSEN NYKYINEN JÄRJESTELY 

1. Yleiset järjestelyt 

Jalkaväen taistelijan koulutus nykyisin tapahtuu 240 pa1van pitui
sen varusmiesajan puitteissa, ryhmän- ja joukkueenjohtajien saadessa 
koulutuksensa 330 päivän aikana. Aika sinänsä on verrattain lyhyt, 
mutta tehokkailla koulutuksen järjestelyillä voidaan haluttu päämäärä 
kuitenkin saavuttaa. 

Jalkaväen koulutusta johtaa jalkaväen tarkastaja, joka samalla on 
koko puolustusvoimien koulutuspäällikkö. Vastaavasti divisioonien 
sekä Panssariprikaatin komentajat johtavat oman yhtymänsä koulu
tusta. Varsinainen koulutustyö suoritetaan prikaateissa ja jääkäri
pataljoonissa, joissa annetaan sekä miehistö- että aliupseerikoulutus. 
Jalkaväen perusyksiköt, prikaatien kivääri-, panssarintorjunta-, kranaa
tinheitin- ja tukikomppaniat (pst ja krh) sekä Panssarirykmentin pans
sarivaunu- ja panssarintorjuntakomppaniat muodostavat ne kiinteät 
kokonaisuudet, joissa siviilielämästä saapuvista nuorista miehistä teh
dään sotilas - jalkaväen taistelija. 

Koulutuksessa, joka varsinkin alkuvaiheessa tapahtuu varuskunta
alueilla ja sen lähimaastoissa, pyritään etenemään "tyvestä puuhun". 
Täst.ä syystä ensin koulutetaan mies, sitten ryhmä ja joukkue, jonka 
jälkeen voidaankin siirtyä toimintaan komppanian ja vahvennetun 
komppanian puitteissa. Yleensä palvelusajan loppupuolella järjeste
tään leirejä ja sotaharjoituksia, joiden tarkoituksena on totuttaa tais
telija sodanmukaisiin olosuhteisiin sekä toimintaan pataljoonan ja 
sitäkin suuremmissa puitteissa. Yksityisen taistelijan kannalta ei kui
tenkaan ole ratkaisevaa, missä puitteissa toiminta tapahtuu. Hänen on 
kyettävä aina ja kaikissa tilanteissa tuhoamaan vastustajansa, olipa 
hän sitten yksin tai suuremman joukon mukana. 

2. Palvelusajan jaksottelu 

Varusmiespalvelusaika jaetaan miehistökoulutuksen osalta kolmeen 
eri jaksoon. P e r u s k o u 1 u t u s k a u s i kestää yleensä n 13 viikkoa, 
jona aikana jalkaväen tulevalle taistelijalle opetetaan ne perustiedot, 
jotka luovat perustan koko toiminnalle sekä taistelutaidollisessa että 
yleissotilaallisessa mielessä. Peruskoulutuskauden keskivaiheilla siir
retään aliupseereiksi koulutettavat aliupseerikouluihin, joissa tulevat 
ryhmänjohtajat saavat koulutuksensa n 4 kuukauden aikana. Upsee
reiksi koulutettavat jatkavat tämän jälkeen Reserviupseerikoulussa 
muiden palatessa takaisin komppanioihinsa soveltamaan käytäntöön 
saamaansa oppia. 
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E r i k o i s k o u 1 u t u s - j a k o m e n n u s k a u s i on n 17 viikon 
pituinen. Osa miehistä saa oman alansa erikoiskoulutusta koko tämän 
koulutuskauden ajan, osan ollessa vuoroin erikoiskoulutuksessa, vuo
roin suorittamassa erilaisia työ- ym komennustehtäviä. Viimeksi mai
nittuun järjestelyyn on jouduttu siitä syystä, että sanotunlaisiin tehtä
viin ei ole ollut varaa asettaa palkattua työvoimaa. 

K e r t a u s - j a s o t a h a r j o i t u s k a u s i sisältää jo aikaisemmin 
mainittuja leiri- ja sotaharjoituksia, joissa miehen taistelutaito ja fyysi
nen kunto asetetaan lopulliseen "puntariin". Tämä koulutusjakso, joka 
kestää n 4 viikkoa, päättääkin yhteensä 34-viikkoisen vaiherikkaan ajan
jakson nuorukaisen elämässä. 

3. Koulutusaiheet 

Varusmiespalveluksen yhteydessä pyritään miehelle opettamaan 
yleensä kaikki ne perustiedot ja -taidot, joita hän maanpuolustajana 
tarvitsee. Päähuomio luonnollisestikin kohdistuu miehen taistelukun
non kouluttamiseen, mutta osa ajasta on sittenkin uhrattava sellaisten 
asioiden opettamiseen, jotka tuntuvat välttämättömiltä pelkästään 
rauhanaikaista palvelusta silmällä pitäen, mutta joiden vaikutus kui
tenkin välillisesti edistää taistelutaidon kohentumista. 

Y 1 e i s s o t il a a 11 i s e n k o u 1 u t u k s en piiriin kuuluvat sellai
set yleensä tietopuoliset asiat, jotka miehen on osattava, olipa sitten 
kyseessä rauhan tai sodan aika. Asevelvollisuuslain, Sisäpalvelusohje
säännön, Varuskuntaohjesäännön, Sotaväen rikoslain ja Sotaväen jär 
jestyssäännön tunteminen selvittää miehelle ne oikeudet, mutta myös 
velvollisuudet, jotka jokaiselle sotilaalle kuuluvat. Näiden perustavaa 
laatua olevien asioiden opetukseen ei kuitenkaan käytetä kuin murto
osa palvelusajasta, sillä taistelijaa ei tehdä luentosalissa, vaan hänen 
omassa elementissään - suomalaisessa metsämaastossa! 

S u 1 k ei s järjestyksen harjoittelu on ilmeisesti miehen kan
nalta eräs niistä vähemmän mielenkiintoisista koulutusaiheista, mitä 
asepalvelus voi tarjota. Saatetaanpa hyvin helposti ajatella, liekö se 
lainkaan soveliasta ns "suomalaiselle tuntemattomalle sotilaalle"! Sen 
olemassaolo puoltaa kuitenkin varmasti paikkaansa, kunhan tajutaan 
sulkeisjärjestyksen todellinen tarkoitus. Taistelukentällä ei yleensä ole 
aikaa pitkiin "jaaritteluihin"; käskyjen on oltava lyhyitä ja nasevia. 
Miehen - ja myös joukon - on kyettävä nopeasti ja ennen kaikkea 
oikein toimimaan kuulemansa käskyn mukaisesti. Sulkeisjärjes
tyksen lyhyet komennot ja niiden mukaiset konemaiset suoritukset 
luovat perustan tälle toiminnalle. Ryhtymättä erittelemään sulkeis
järjestyksen mahdollisia muita "hyviä puolia" todettakoon vain, että 
harvoinpa lienee ollut hyvää taisteluyksikköä, joka ei olisi harjoitel-
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lut myös - sulkeisjärjestystä! Kohtuus kuitenkin tässäkin, sillä - tais
telijahan koulutetaan metsässä! 

T a i s t e 1 u k o u 1 u t u s on mieskohtaista, ryhmän, joukkueen tai 
komppanian koulutusta, kuten jo aikaisemmin on todettu. Mieskohtai
nen ja ryhmän koulutus on useimmassa tapauksessa täysin muodol
lista, kaikkien asepalveluksensa suorittaneiden tuntemaa "puska
jiiveetä". Koska tarkoituksena on äksiisimäisesti opettaa miehelle tais
telun suorituk:sen vaatimat toiminnat, konemaista varmuutta tavoitel
:en, voida~n tätä. "puska-jiiveetä" pitää seuraavana vaiheena sulkeisjär
Jestyksesta, kohti lopullista päämäärää, taistelutaitoa. Se saavutetaan
~n ~~~raavan asteen harjoituksissa, jotka saatuja oppeja soveltaen 
p1detaan joukkueen ja komppanian puitteissa. Vaikka näissä sovelle
tuissa harjoituksissa liikutaankin hieman "väljemmillä vesillä", on 
yksityisen taistelijan konemainen suoritusvarrnuus kaiken perustana. 
Ellei mies osaa hyökätä, ei hyökkää myöskään komppania! 

A s e - j a a m P u m a k o u 1 u s yhdessä taistelukoulutuksen kanssa 
muodostaa sen kivijalan, jonka päälle kaikki muu rakennetaan. Siitä 
syystä näiden kahden koulutusaiheen onkin kuljettava käsi kädessä. 
Opittuaan "kylmiltään" käsittelemään y,ksilö- ja ryhmäaseita sekä 
ampumatarvikkeita on miehen saatava tuntuma niiden käytössä niissä 
olosuhteissa, joissa näitä välineitä tarvitaan. Muodollisen koulutuksen 
jälkeen suoritettavien pientenkin taistelunrnukaisten ammuntojen 
yhteydessä tulee mies tajuamaan, että kun pääsee "laaki ja vainaa"
tahtiin, ei vieraan ole helppo tulla sinne, missä maastopukuinen suoma
lainen rynnäkkökiväärimies kulkee "sormi liipasimella". 

Aikaisemmin esttetyn esimerkin puitteissa tuli esille, että miehen 
on osattava suojautua taisteluaineiden vaikutuksilta. Tässä tarkoituk
sessa sisältävät koulutusohjelmat suo j e 1 u ko u 1 utu s ta, jonka 
puitteissa taistelijalle opetetaan ne perusteet, jotka nykyisenä "atomi
kautena" on jokaisen sotilaan, eikä ainoastaan sotilaan, vaan jokaisen 
kansalaisen osattava. "Klassillisiin" sodankäynrtitapoihin verrattuna asia 
on uusi, mutta sen uutuus ei kuitenkaan saa tuoda mukanaan yllätyk
siä, joiden seuraamukset saattavat muodostua varsin kohtalokkaiksi. 

Kenttä p a 1 v e 1 u n yhteydessä opetetaan taistelija suunnista
maan, joka taito on enemmän kuin välttämätön kotoisissa metsis
sämme liikuttaessa. Lisäksi tähän aihepiiriin sisältyvät kaikki ne toi
minnat, joita tarvitaan silloin, kun "asetutaan taloksi luonnon hel
maan". Marssi:koulutus niin ikään muodostaa osan tämän alan koulu
tuksesta; ei kuitenkaan niin, että sulkeismuodossa olevat osastot "nieli
sivät" kilometrejä sankan pölypilven saattamana, vaan avomuodossa, 
suojaista maastoa hyväksikäyttäen. 

S u 1 u t t a m i n en ei sellaisenaan enää ole pioneerien "yksin
oikeus", vaan myös jokaisen jalkaväen taistelijan on osattava asettaa 
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miina vihollisen panssarivaunun tai jalkamiehen päänmenoksi tai osat
tava toimia oikein joutuessaan itse näiden taistelukentän "salakava
lien" tuhovälineiden vaikutuspiiriin. 

Liikuntakoulutus, kansalaistieto ja hengellinen 
työ ovat niitä palvelusaikaan sisältyviä koulutusaiheita, joiden tarkoi
tuksena on kohentaa sekä fyysistä että henkistä kuntoa, joita molem
pia nykyaikainen taistelukenttä tulee koettelemaan. 

Hu o 1 t o k o u 1 u t u ks en merkitystä ei koskaan korostettane 
liikaa, vaikka kaikkinainen "jynssäys" saattaakin asepalvelustaan suo
rittavasta miehestä tuntua tarkoituksettomalta. Ehkäpä huonosti hoi
detut varusteet kui<tenkin "puhuvat puolestaan" esimel'kiksi talven 
pakkasilla tai kehnosti huollettu ase pettää kriitillisessä tositilanteessa, 
jonka seuraamusta aseen käyttäjän tuskin tarvinnee myöhemmin 
murehtia, edellyttäen, että vastustaja oli huoltanut aseensa - parem
min! 

Nykyaikaisen Jallmväen taistelijain joukossa ei enää ole ns "erikois
miehiä"; jokainen hoitaa sitä tehtävää, mihin hänet koulutuksensa 
perusteella on asetettu. Koulutusohjelmat sisältävät ·kuitenkin huomat
tavan määrän eri koi s ko u 1 utu s ta, jonka puitteissa mies opete
taan juuri toimimaan hänelle tarkoitetussa tehtävässä. Kun tiedetään, 
että jalkaväkeen ei kuulu ainoastaan kivääri- tai konekiväärimiehiä, 
vaan myös panssarintorjunta- ja kranaatinheitinrniehiä sekä pionee
reja ja viestimiehiä, panssarivaunumiehistöstä puhumattakaan, olisi 
kohtuutonta vaatia, että jokaisen olisi hallittava kaikkien tehtävät. 
Siitä syystä miehelle annetaan oman alansa erikoiskoulutusta. 

Edellä oleva luettelomainen esitys koulutusaiheista antaisi kokonais
toiminnasta väärän kuvan, ellei tuotaisi esille kysymystä siitä, mitä 
kukin aihepiiri sisältää. Jos esimerkiksi otetaan vaikkapa taistelukou
lutus tai ase- ja ampumakoulutus, on todettava, että näiden sisältämien 
h a r j o i t u s a i h e i d e n lukumäärä lasketaan useissa kymmenissä. 
Jo tämän perusteella voidaan päätellä, että nykyaikainen jalkaväen tais
telija ei ole se kaikkien tuntema "puskajussi", joka vain "lataa ja lau
koo", vaan hänen on opittava ja osattava paljon enemmän kuin usein 
aavistetaankaan. Lisäksi on otettava huomioon, että kaikki se, mikä 
osataan valoisana aikana, on osattava myös pimeällä. Varmaankaan ei 
8 kuukauden palvelusaika näinoLlen tule muodostwnaan yksitoikkoi
seksi, kunhan koulutuksen suoritus on tapahtunut taistelijalle asetet
tavien vaatimusten mukaisessa hengessä. 

111 ERÄITÄ KOULUTUKSEN SUORITUSTAPOJA 

1. Yleiset järjestelyt 
Koulutuksen tehokkuus on useimmassa tapauksessa riippuvainen 

siitä, miten kyseisessä harjoituksessa ovat yleiset järjestelyt suoritetut. 

15 - Jalkaväen vuosikirja 
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Tietyissä harjoituksissa saattaa koulutustoiminnan pahin "vihollinen", 
hukka-aika olla jatkuvasti vaanimassa! Tämän "vihollisen" nujertami
seksi on aina ryhdyttävä tarmokkaisiin ennakkotoimenpiteisiin jokaista 
koulutustilaisuutta suunniteltaessa. Otettakoon esimerkiksi vaikkapa 
3-joukkueinen komppania, jonka viikko-ohjemaan sisältyy mm rynnäk
kökivääriammunta. Suoritetut aikalaskelmat osoittavat, että ammunta 
tulee koko komppanian osalta vaatimaan aiikaa n 11h päivää. Varsin 
yksinkertaista olisi tällöin merkitä viikko-ohjelmaan 11h päivän koh
dalle ko ammunta. Todetaan kuitenkin, että väkeä on liikaa, täytyy 
keksiä jotakin "täyteohjelmaa". Ainahan aiheita löytyy, mutta toimin
nassa saattaa kuitenkin olla sellainen "kädestä suuhun" elämisen tun
nelma. Jotta tältä vaaralta vältyttäisiin, voitaisiin asiat järjestää esi
merkiiksi oheisessa piirroksessa esitetyllä tavalla. 

Å 

/ 

Harjoitus B: 
Käsikranaatin 

kåytW 

Ampujat (ryhmät) 

/\ 

Harjoitus C: 
Ryhmän 
hyökkäys
harjoittel.u 

Vänr N 

Piirroksen mukaisesti komppania on kokonaisuudessaan saapunut 
ampumaradan maastoon, jossa joukkueittain siirrytään kolmelle eri 
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harjo:ituspaikalle. Kun puoli päivää on kulunut, vaihtavat joukkueet 
harjoituspaikkaa ja aihetta. Kunkin ha11joituksen johtaja apulaisineen 
pysyy paikallaan. Tällä saavutetaan mm se etu, että ao kouluttajan on 
täytynyt syventyä vain yhteen koulutusaiheeseen. Kun ampumaradalla 
"tapetaan kymppejä, tapetaan muuailla kaksi kärpästä"! Tämänlaatui
nen ns ketjukoulutus onkin usein ainoa tapa välttää uhkaamassa oleva 
hukka-aika. Olosuhteet, tässä tapauksessa ampumapaikkojen niukkuus 
ampumaradalla, tavallisesti pakottavat käyttämään tätä menetelmää, 
mutta kannattaa sitä noudattaa - ilman "pakotteitakin"! 

2. Taistelukoulutus 

Aikaisemmin on todettu, että taistelukoulutus aloitetaan yksityisen 
miehen koulutuksella. Koska tällöin on kyse p e r u s t e i d e n luomi
sesta, on koulutuksen oltava perusteellista ja ennen kaikkea yksilöllistä, 
sillä yksittäistaistelijoista koostuvat ne joukot, jotka Joko voittavat -
tai :väistyvät! 

Mieskohtainen taistelukoulutus voidaan tehokkaasti suorittaa ns 
taisteluradalla. Sillä ta11koiitetaan sopivaan maastoon merkittyä uraa, 
jossa tietyillä "rasteilla" miehen on toimittava määrätyllä tavalla. Siir
tyessään "rastilta" toiselle mies on koko ajan kouluttajan ohjauiksen 
alaisena, ja täten hänen tekemänsä mahdolliset virheet voidaan heti 
korjata. 

Oheisessa piirroksessa 1 on esitetty rata, jossa suoritetaan mieskoh
tainen hyökkäysharjoittelu. Mikäli olosuhteet sallivat, voidaan samalla 
radalla myöhemmässä vaiheessa suorittaa mieskohtainen hyökkäys
ammunta. 



Taistelijan hyökkäysrata 
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Selite hyökkäysradalla esiintyviin 
numeroihin: 

1. Eteneminen madellen ryn
näkköetäisyydelle. Krh am
puu tulivalmistelua. 

2. Viimeisten kranaattien rä
jähtäessä lähtö rynnäkköön. 

3. Rynnäkön aikana nopeita 
heittolaukauksia. 

4. Rynnäkön jatkuttua yli vi
hollisaseman etureunan vi
hollispesäke avasi tulen. No
pea suojautuminen ja etene
minen matalan kumpareen 
suojassa käsikranaatin heitto
etäisyydelle. 

5. Vihollispesäkkeen tuhoami
nen käsikranaateilla. Kun 
osuma on saatu, jatketaan 
etenemistä nopein syöksyin. 

6. Edessä oleva vihollispesäke 
avasi tulen. Pesäkkeen tul1t
taminen. Maasto tarjoaa kier
tomahdollisuudet edullisem
malle ampumaetäisyydelle vi
hollispesäkkeen sivustaan. 
Siirtyminen uuteen asemaan 
madellen (näkö- ja tulisuo
jassa). 

7. Yllättävä tulenavaus sivus
tasta. Vihollispesäkkeen tu
hoaminen tulella. jonka jäl
keen hyökkäys jatkuu no
peilla syöksyillä. 

8. Sivustaan vastahyökkäystä 
suorittavan vihollisen tuhoa
minen tulella. (Vihollisen an
nettava tulla edulliselle am
pumaetäisyydelle.) 

Piirros 1 

9. Hyökkäyssuunnassa olevan 
miinoitteen kiertäminen. 

10. Etenemisen jatkaminen va
roen miinoja ja vihollistulta. 
(Ase aina valmiina, puulta 
puulle, kiveltä kivelle.) 

Kouluttajan toiminta: 

Kouluttaja A ohjaa ja valvoo 
miehen toiminnan pisteestä 1 
pisteeseen 4, jossa mies siirtyy 
kouluttaja B :n valvontaan, joka 
jatkaa pisteeseen 7. Tästä jatkaa 
kouluttaja C radan päätepistee
seen saakka. Luovuttaessaan mie
hen seuraavalle kouluttaja nou
taa uuden miehen ja näin jat
kaen radalla on jatkuvasti 3 kou
lutettavaa. 
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Vastaavanlaista rata- tai ketjukoulutusperiaatetta voidaan noudat. 
taa myös ryhmää koulutettaessa. Oheisessa piirroksessa 2 on joukkue 
harjoittelemassa ryhmän hyökkäystä. Harjoitus on jaettu kolmeen vai
heeseen: eteneminen rynnäikköetäisyydelle, rynnäkön suoritus ja tais
telu vihollisen aseman sisällä. Kukin kouluttaja Johtaa yhden tällaisen 
vaiheen, ryhmien siirtyessä vaiheesta toiseen. 

Kaaviopiirros ryhmän hyökkäysharjoituksesta 

3.vaihe : 
Taistelu 
vihollis-

Siirtymistie 
takaisin 
lähtöpaikkaan 

Piirros 2 
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3. Ase- ja ampumakoulutus 

Ase- ja ampumakoulutuksen liittyminen kiinteästi taistelukoulutuk
seen todettiin koulutusaiheita tarkasteltaessa. Ampumakoulutus sinänsä 
on varsin mielenkiintoista, mutta mielenkiintoa ja siten koulutuksen 
tehokkuutta voidaan jatkuvasti kohottaa 'käyttämällä mahdollisimman 
"eläviii." maalilaitteita. Inhimillinen ihminen haluaa useinkin mahdol
Usimman pian nähdä "kätensä työn tulokset". Tämä pätee varmaan 
ampumakoulutuksessakin. Kun mies ampuu pahvitauluun, hänelle tosin 
näytetään tulos ehkä välittömästi ,tai hänellä on myöhemmin tilaisuus 
tarkastella taitojaan. Jos maali kuitenkin kaatuisi heti osumasta, olisi 
se varmaan omiaan lisäämään mielenkiintoa ja todellisuuden tuntua. 
Esimerkkinä yksinkertaisista mutta silti tehokkaista maalilaitteista 
ovat alla olevassa kuvassa esitetyt "pökköpää" sekä "kurkistaja". 

Pökköpää 

Edestä Sivulta 

Halkaistu koivuhalko, 
mitat n 15 X 25 cm. 

Kaatuu osumasta. 

Kurkistaja 

Toimintaperiaate 

Laskemalla vetonaru vapaaksi kurkistaja las
keutuu poteron pohjalle painonsa ansiosta. Ve

tämällä vetonaru kireälle se nousee. 

Kun sekä taistelu- että ampumakoulutuksessa on edetty maaravai
heeseen saakka, tulevat kyseeseen mahdollisimman taistelunmukaiset 
ammunnat, joita tavallisesti suoritetaan leirien yhteydessä. Seuraavassa 
kaaviopiirroksessa 3 on esitetty eräs esimerkki joukkueen puolustus
ammunnan järjestelyistä. 
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Kaaviopiirros joukkueen puolustusammunnan järjestelyistä 

Selite: 

1. vaihe: Avori
v1ssa etenevän 
vihollisen tor
junta joukkueen 
osastotulena. 
Maalit kaatuvat 
löysäämällä na
rut. 

2. vaihe: Ryn
näköntorjunta. 
Vihollinen am
puu tulivalmis
telun, miehet 
suojautuneena 
poteroissa. Tuli
valmistelu päät
tyy, jolloin tau
lut vedetään nä
kyviin rynnäk
köetäisyydellä 
(70 m). Maalit 
näkyvissä 10 sek. 

3. vaihe: Lähi
taistelu. Osa vi
hollisista pääs
syt omiin pote
roihin. Torjun
ta käsikranaa
tein ja pistimin. 
Maalit toimivat 
10 sek:n ajan. 

4. vaihe: Rynnä
kön epäonnis
tuttua etumaas
toon pureutu
neen vihollisen 
tuhoaminen. 
Maalien (pökkö
pälden) edessä olleet naamiot (pieniä pensaita) vedetään naruilla 
kalkki maalit ammutaan kumoon, mihin ammunta päättyy. 

1 
l t 

pois, ja 

Huom. Vain yhden vaiheen maalilaitteet ovat samanaikaisesti näkyvissä. 

Piirros 3 
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IV YHTEENVETO 

Jalkaväen koulutusta on usein "syytetty" siitä, että se on yksitoik
koista, rasittavaa ja varna mielenkiintoa. On myönnettävä, että ras
kasta se on, mutta muuten tuo "syytös" ei pitäne paikkaansa. Onhan 
täysin luonnollista, että sitä joukkoa, jolla on kunnia ensimmäisenä 
tunkeutua vihollisen asemaan, ei kouluteta "kevyesti", vaan hiellä ja 
vaivalla. Mitä koulutuksen mielenkiintoon tulee, on todettava, että 
myös jalkaväen koulutus sisältää huomattavan määrän sellaisten väli
neiden käsittelyä, jotka kiinnostavat tiedonhaluisia nuorukaisia. Kou
lutus on lisäksi vaihtelevaa; harvoinpa jalkamies viipyy pitkään 
"samoilla jalan jäljillä"! Ei myöskään sovi unohtaa niitä kunniakkaita 
perintei,tä, jotka nykyajan jalkaväen taistelijalil.a on vaalittavanaan. Suo
malaisen jalkaväen ei ole milloinkaan tarvinnut hävetä olemassaoloaan, 
ja siksi jo pelkkä tietoisuus siitä, että saa kuulua tuohon joukkoon, 
tuokoon ansaittua tyydytyksen tunnetta jokaiselle jalkaväen sotilaalle 

Luutnantti L K o l a r i : 

LASKUV ARJOJÄÄKÄRIKOULU 

Kesällä 1960 toimeenpantiin Suomessa ensimmamen laskuvarjo
hyppykurssi. Tällä kurssilla olivat kouluttajina kaksi ulkomailla koulu
tuksensa saanutta upseeriamme, maj K Hagelberg ja kapt S Sihvo. 
Seuraavana kesänä koulutus jatkui edelleen kurssien muodossa. Tar
vittava kouluttajakunta saatiin edellisen kesän hyppykoulutuksen saa
neista upseereista ja kanta-aliupseereista. Vielä samana kesänä jär
jestettiin kaksi laskuvarjohyppykurssia. Nyt oli oppilaina ensimmäistä 
kertaa varusmiehiä, upseerikokelaita ja ryhmänjohtajia. 

Tällöin syntyi ajatus laskuvarjojääkärien koulutuksesta maas
samme, sillä edellämainittujen viisiviikkoisten kurssien aikana koulu
tuksen painopiste on ajan niukkuuden vuoksi jouduttu suuntaamaan 
melkeimpä pelkästään hyppy,koulutukseen. Laskuvarjojääkärille tär
keät taistelu- ja sissikoulutus ovat näin ollen jääneet varsin vähällä. 
Ryhdyttiin tarmo~kaisiin toimenpiteisiin asian saamiseksi lopulliseen 



Hyppy tuntemattomaan 

ratkaisuunsa. Vihdoin loka
kuun lopussa vuonna 1961 
tehtiin päätös Laskuvarjo
jääkärikoulun perustamises
ta Suomeen. 

Laskuvarjojääkärikoulu 
aloitti virallisesti toimintan
sa helmikuun 1 päivänä 1962. 
Koulun sijoituspaikaksi va
litin Uitti, joka sijaitsee Kou
volasta n. 12 km itään. Utti 
on jo sodan päiviltä tuttu 
maineikkaitten Ilma voi
miemme hävittäjäosastojen 
toimintapaikkana. Nykyisin 
varuskuntaan kuuluu myös 
Kuljetuslaivue, jonka kulje
tuskoneita käytetään lasku
varjojää:kärien hyppykoulu
tuksessa. 

Laskuvarj oj ääkärikoulun 
johtajan vastuunalaiseen 
tehtävään määrättiin maj K 
Hagelberg. Muu kantahenki
lökunta, joka oli edellisinä 
kesinä sanut hyppykoulutuk
sen, siirrettiin eri joukko-
osastoista. Kuumeisella kii

reellä valmistautui vastaperustettu Laskuvarjojääkäri!koulu vastaan
ottamaan ensimmäisen saapumiserän alokkaat. Helmikuun 15 päi
vä:nä 1962 saapui Uttiin 103 varusmiestä koulutettavaksi laskuvarjo
jääkäreiksi. Jokainen heistä oli joutunut läpikäymään karsinnan. 
Halukkaita oli runsaasti enemmän, kuin mitä voitiin ensimmäiselle 
kurssille ottaa. Hakemusten perusteella heidät kutsuttiin Helsinkiin 
psykofysiologiselle laitokselle tarkastuskokeisiin. Näissä kokeissa saa
vuttamiensa tulosten pohjalla valittiin heistä parhaimmat. Heidän 
ikänsä vaihteli 17-23 vuoteen. Suurin osa oli kuitenkin alle 21 vuo
tiaita. Maaseudulta kotoisin olevat muodostivat pääosan, kaupunkilais
ten ollessa vähemmistönä uusien alokkaitten joukossa. 

Laskuvarjojääkätin palvelusaika on 330 vuorokautta. Tänä aikana 
he saavat hyvin monipuolisen koulutuksen. Heidän henkiset ja ruu'. 
miilliset kykynsä joutuvat useasti kovalle koetukselle. Jokaisen täytyy 
ponnistaa taitonsa äärimmilleen selviytyäkseen koulusta loppuun 

saakka kunnialla. Yleensä 
heiltä ei puutu ainakaan yrit
täirnishalua, sillä jokainen on 
vapaaehtoisesti kouluun pyr
kinyt ja tuntee voimakasta 
mielenkiintoa uutta koulutus
haaraamme kohtaan. 

Koulutus ja:kautuu useaan 
jaksoon, kuten normaalissa 
jalkaväkikoulutuksessakin. Pe
ruskoulutuskaudella, joka kes
tää noin viisi viikkoa, opete
taan alokkaille kaikki perus
tavaa laatua olevat sotilaalli
set tiedot ja taidot ja samalla 
luodaan pohja jatkokoulutuk
selle. Tämän ns. alokasajan 
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päätyttyä seuraa välittömäs- Tarkastus ennen koneeseen menoa. 
ti aliupseerikoulutuskausi. 
Lääkintäaliupseeriksi koulutettavat laskuvarjojääkärit komennetaan 
Lahteen Lääkintäaliupseerikouluun. Viestialiupseereiksi ja laskuvarjo
jääkäriryhmä:n johtajiksi koulutettavat saavat koulutuksensa Utissa. 
Jokaiselle laskuvarjojääkärille annetaan siis ryhmänjohtajakoulutus. 
Tavoitteena on se, että he pystyvät vaikeissakin olosuhteissa johta
maan laskuvarjojääkäriryhmää. Aliupseerikoulun toisen jakson aikana 
alkaa oppilaille myös laskuvarjohyppykoulutus. Hyppykoulutuksen 
peruskurssiin kuuluu yhteensä kahdeksan laskuvarjohyppyä. Näky
väksi osoitukseksi tämän kurssin suorittamisesta saa jokainen oppilas 
päähänsä laskuvarjojääkärin päähineen, punaisen baretin ja rintaansa 
kiiltelevän laskuvarjohyppymerkin. Nämä tunnukset velvoittavat ja 
kannustavat heitä yhä vaativimpiin suorituksiin. Samalla ne luovat 
osaltaan järkkymätöntä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Yhteishengen 
luominen on ehdoton edellytys, jotta heistä tulisi todella joka tilan
teessa pettämättömiä ja rohkeita laskuvarjojääkäreitä. 

Aliupseerikoulussa parhaiten edi-styneet vähintäin viisi luokkaa 
oppikoulua käyneet komennetaan Haminaan Reserviupseerikouluun 
saamaan upseerikoulutusta. Upseerikokelaina he jälleen palaavat Las
kuvarjojääkärikouluun, jossa heidän jatkokoulutuksensa tavoitteena 
on saada heistä taitavia laskuvarjojääkärijoukkojen johtajia. 

Aliupseerikoulun käyneillä ryhmänjohtajilla alkaa ehkä tärkein 
vaihe koulutuksessa: erikoiskoulutuskausi. Painopiste kohdistuu tässä 
jaksossa eittämättä sissikoulutukseen. Useat sissiretket alkavat lasku
varjohypyllä täysissä varusteissa toimintamaastoon. Useimmiten vihol-
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Hyppytorni jossa mies saa 
ensimma1sen tuntuman hypystä 

tyhjyyteen. 

Maa lähestyy. 

Mies sekunnissa ulos. 

lisen selustaan. Käsketty tiedus
telu-, taistelu- tai tuhoamistehtävä 
on suoritettava varmasti, vaikka 
sekä henkinen että ruumiillinen 
rasitusmomentti saattaa joskus olla 
hyvinkin raskas. 

Laskuvarjojääkärin tulee olla 
erittäin monitaitoinen taistelija. 
Hänen on pystyttävä tarpeen vaa
tiessa itsenäisesti suoriutumaan 
vaikeistakin tehtävistä. Tämän 
vuoksi hänet perehdytetään erikois
koulutuksella moniin erikoisaloi
hin. Sissikoulutuksen ohella ja sii
hen liittyen annetaan hänelle mm. 
pioneeri-, viesti-, lääkintä- ja raskas
asekoulutusta. Lukuisat sotaharjoi
tukset ja taistelunäytökset täyden
tävät koulutlliSta omalta osaltaan. 
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Maassa, tehtävän suoritus alkaa. 

Varsinkin sotaharjoituksissa tarjoutuu erinomainen tilaisuus soveltaa 
näitä tietoja käytännössä mahdollisimman todenmukaisissa olosuh
teissa. Laskuvarjojääkärikoulutus huipentuu kurssin loppuvaiheessa 
Pohjois-Suomessa pidettävään leiriin talviolosuhteissa. Mainittakoon, 
että laskuvarjojääkärit suorittavat koulutuksensa aikana keskimäärin 
viisitoista laskuvarjohyppyä. 

Toimittaja, vänrikki Sakari R ä s ä ne n 

R~SERVIN JALKAVÄKIMIEHEN ARVOSTELEVIA 

MIETTEITÄ VARUSMIESKOULUTUKSESTA 

Kun ryhtyy pelkkien asevelvollisuusaikaisten kokemustensa perus
teella tarkastelemaan saamaansa sotilaskoulutusta, on heti alkuun 
sanottava, että arvosteluperusteet ovat monessa suhteessa luvattoman 
hataria. Monia kannanottoja voi tämän lähtökohdan takia pitää 
lähinnä olettamusten arvoisina. 
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Asepalveluaika on Suomessa armottoman lyhyt, niin miehistöön 
kuin aliupseeri- ja upseerikoulutukseenkin valittujen osalta. Vertailu
kohdaksi voitaisiin mainita mikä maa tahansa, idästä tai lännestä. 
Syyt ajanpuutteeseen tiedetään. Olisi siis lähinnä tarkasteltava tämän 
tekijän vaikutusta koulutuksen onnistumiseen ja puutteisiin. 

Jos oletetaan, että koulutuksensa tyydyttävästi läpäissyt mies kyke
nee ainakin ampumaan, sopeutumaan kuriin, kestämään fyysisiä ja 
henkisiä rasituksia, käsittelemään asettaan ja suorittamaan itsenäisiä 
sotatilanteen vaatimia tehtäviä, on sanottava, ettei niitä kahdeksan tai 
yhdentoista kuukauden koulutusohjelmilla kehitetä, ellei ainesta ole 
jo jonkinverran alkujaan. 

Esimerkiksi kelpaa ampumakoulutus. Useimmat asevelvollisuutensa 
suorittaneet ampuvat hopea- tai kultamerkkinsä vapisevina alokkaina, 
ehkä elämänsä ensimmäisillä kovilla, useimmiten täysin koulutta
mattomina. Aseenkäsittelytaidosta saa jokainen tällaiseen ammuntaan 
osallistuva helpot arvosteluperusteet, seuratessaan vaikkapa alokas
joukk'ueen kenttäammuntaa. Sitä katsellessa kihoaa helposti hiki 
otsaan, ja suoranaisena ihmeenä voi pitää niitä tuloksia, jotka tällai
sessakin ammunnassa saavutetaan. 

Myöhemmissä ammunnoissa mies oppii järjestelmän, jolla näitä 
ammuntoja suoritetaan. Tuloksista ei useinkaan ampumaleirin jälkeen 
ole tietoa. 

Varojen puute on luonnollisin syy tämän koulutuksen vähäisyyteen. 
Tuollainen alokasaikana ammuttu ja lomalla palkittu tuloskaan ei 
mielestäni kuitenkaan vastaa ohjelman tarkoitusta. Koulutus olisi 
kyettävä saamaan jokaisen koulutettavan osalta sataprosenttiseksi, ei 
muutaman "sattuman" varaiseksi. 

Aseenkäi.ittely on aloksajasta lähtien asevelvollisuusajan santsa
tuimpia lajeja. Siitä huolimatta riittämätöntä. Varojen puutteessa tai 
ties mistä syystä harjoitellaan vanhentuneilla aseilla, niilläkin vähän. 
Että tällainen väite olisi edes jotenkin asiallinen, pitäisi arvostelijan 
luultavasti kyetä ehdottamaan myös parannuskeinoja. Tietty normien 
tiukentaminen, saattaisi jo kohentaa taitoa. 

Kuriin ja järjestykseen totuttaminen on nykyisessä koulutuksessa 
alunalkaen onnistuneesti toteutettu osa koulutusohjelmista. On helppo 
sanoa, että menetelmät luultavasti vastaavat melko hyvin paljonpuhut
tua suomalaista tempperamenttia. Jos tätä puolta on vuosikymmenien 
aikaan kohennettu, on parannuksissa osuttu oikeaan. 

Fyysillisen kunnon kohentaminen on sotilaan koulutuksessa mie
lestäni tärkeimpiä tavoitteita. Aika on kuitenkin riittämätön. Mies
kohtaisia suorituksia ei paranneta muutamalla marssilla, harvoiksi 
jääneillä kilpailuilla ja merkkisuorituksilla. Rasitus voisi olla rankem
piltin, jos keksittäisiin menetelmiä, jotka todella innostavat miestä 
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huolehtimaan kunnostaan. Mutta ikävintä on jos asevelvollisuusajan 
rääkkimarssi vieraannuttaa miehen kokonaan urheilusta. Tällainen 
lause saattaa tuntua liian kärjistetyltä, mutta silti löytyy vähän nuoru
kaisia, jotka osallistuvat edes kansanurheiluun asevelvollisuusajan 
jälkeen. 

Aliupseerikoulusta mies valmistuu ryhmänjohtajaksi. On uskottava, 
että hän on jo omaksunut ohjelmista eräänlaisen "mieskohtaisen suo
rituksen", kykenee johtamaan, vastaamaan ja kouluttamaan. Ajan
puutteen takia hänen henkilökohtaiset suorituksensa koulutusaikana 
jäävät kuitenkin varsin vähäisiksi. Nuori epävarma korpraali oppii 
usein enemmän vasta komppaniaan ja ryhmänjohtajaksi palattuaan 
kuin aliupseerikoulussa. Näin onkin hyvä, käytäntö täydentää koulua, 
mutta toivoa voisi, että jokaisella aliupseerioppilaalla olisi mahdolli
suus tavoittaa enemmän tuota käytäntöä jo aliupseerikurssinsa aikana. 

RUK:n tehtävä on vastuullinen, urakka suuri ja vaikeudet vaikut
tavia. Teoreettfaen puoli ei ole koulutettavalle ylivoimainen, ei liioin 
fyysillinenkään vaatimustaso. Ajanpuutteen takia oppilaan on kuitenkin 
ahmaistava melkoinen tietomäärä nopeasti ja äärimmilleen tiiviste
tyssä muodossa. Sen soveltaminen käytäntöön liittyy koulutusohjel
mien mukaan jokaiseen harjoitukseen, jokaisen oppilaan on siihen 
päivänmittaan pyrittävä. Silti aika on riittämätön, koulutettavia liian 
paljon. Vastuuntuntoinenkin oppilas tuntee tietojensa hataruuden. On 
mahdotonta kuvitella, että tämän pikakurssin kaikki yksityiskohdat 
kykenevät säilymään koulutetun mielessä niin täydellisinä, että ne oli
sivat käyttökelpoisia yllättävän ja vaativan tilanteen sattuessa. 

Kokelasaika on nykyisillään upseerioppilaan käytännönkoulutusta. 
Lisäämällä kokelaan tehtäviä, vaatimalla häneltä itsenäisiä suorituksia 
ja vastuuta kouluttajat saavat hänet omaksumaan edes jotakin niistä 
tiedoista, jotka koulu on jakanut. Käytäntö on siinä suhteessa erikoi
nen opettaja, että se opettaa miestä erehdyksien avulla. Nuoren koke
laan erehdykset ovat kullanarvoisia. 

Tällainen arvostelu voisi helposti sortua koulutuksen arvostelusta 
omien kouluttajien arvosteluksi. Niissä puitteissa ja niillä varoilla, 
joilla nykyisiä ikäluokkia koulutetaan sekä aliupseerit että ylemmät 
kouluttajat ansaitsevat kiitoksen. He tekevät vaativaa ja raskasta 
työtä, useimmiten omaa aikaansa ja vaivojaan laskematta. Työ lienee 
usein kuolettavaa, työympäristö siviilielämästä vieraannuttavaa. Jos 
tältä pohjalta arvostelisi tapaamiaan kouluttajia, toivoisi nuorilta soti
laan ammatin itselleen valinneilta mahdollisimman aktiivista pyrki
mystä myös oman ammatin ulkopuolelle. Se olisi eräänlaista moraa
lista varustautumista, arvostuksen hankkimista omalle elämäntehtä
välle, joka kaikkiaan on varsin kunnioitettava. 
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Yliluutnantti E N i em i ne n 

JALKA VÄKIKOULUTT AJA, HÄNEN TYONSÄ 
JA TEHTÄVÄNSÄ 

Nuori mies on astunut riveihin. On ensimmäinen aamu, kaiken alku. 
Olemus on epävarma, katse hämmästelevä, mielessä odotusta. Kiinnos
tuksen kohde on mies, joka seisoo alokasjoukon edessä. Kersantti -
yliluutnantti, samantekevää. Joka tapauksessa hän, josta tulee läheisin. 
Yhdellä sanalla: kouluttaja. 

Mikä mies on jalkaväkikouluttaja? Komppanian päällikkö alaisi
neen lienee yksinkertaisin määrittely. Arvoa.steina se siis merkitsee 
kaikkia korpraalista kapteeniin saakka. Ja käytännössä koulutustyötä 
suorittavat kaikki ne, joiden sanomme työskentelevän kentällä. He 
takovat kaikki samaa rautaa, kukin määrätyssä vaiheessa omalta koh
daltaan. Kun tuo rauta nostetaan alasimelta, sen nimi on Taistelija. 
Silloin siinä pitää näkyä jokaisen kouluttajan jättämä jälki. Ellei näin 
ole, taos on epätäydellinen ja osoittautuu käyttöön joutuessaan kestä
mättömäksi. 

Seppä n:o 1 on ryhmä n j o h ta j a. Hän on se esimies, jonka 
suhde alaiseen on yleensä kaikkein läheisin, onhan hän tämän lähin suo
ranainen esimies. Alokkaan kouluttamisen alku on tuttu jokaiselle 
korpraalille ja alikersantille: "Asennossa mies seisoo kantapäät yhdessä. 
Pankaa kantapäät yhteen. Jalkaterät ovat ... " Siitä se alkaa. Ryhmä 
alkaa tulla tutuksi, läheiseksi. Läheisyyttä korostaakseen ohjesääntö 
antaa luvan sinutteluun. 

Sinuttelu - ryhmän johtajan työase mutta samalla Damokleen 
miekka. Oikein käytettynä se merkitsee välinettä, jolla voi tunkeutua 
alaisen sisimpään saakka, oppia tuntemaan hänen luonteensa ja tätä 
hyväksikäyttäen taitoa käyttää häntä oikeassa paikassa. Mutta se mer
kitsee myös vielä paljon enemmän. Mies asettaa nuoren johtajansa 
koville. Läheisen suhteen avulla hän on hyvin helposti yrittämässä hel
potuksia itselleen. Taistelussa ryhmän johtaja on se mies, joka vie alai
sensa päämäärään lähinnä omalla esimerkillään. Ajattelen tätä, jää 
epävarma:ksi, seuraavatko sellaiset miehet häntä, jotka ovat tottuneet 
"vanhan ,tuttavuuden nojalla" selviämään pois ikävistä paikoista. Sillä 
väärin ymmärrettynä läheinen suhde esimieheen on mihille vapauden 
portti velvollisuuksien leiristä. Ei näin, vaan aivan päinvastoin. Ohje
säännön suoma sinuttelu tuo ryhmänjohtajan velvollisuudeksi erään 
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kaikkein vaikeimmista koulutuskohteista. Hänen on koulutettava mies 
siihen, että läheisimmän esimiehen antamasta käskystä tulee tälle 
omantunnon pakote, joka ei anna mitään mahdollisuuksia epäröintiin. 

Ryhmän johtaja ei teoretisoi. Hän on kiireestä kantapäähän käy
tännön mies, tärkeimpänä opetusvälineenä oma esimerkki. Hän opet
taa taisteluaseman kaivamisen, tervehtimisen, asennon, pinkkauksen 
tekemisen. Tärkeintä on toiminta. Kun hän saa tehtävän, on pääasia, 
että heti alkaa tapahtua asioita. Kun esimies näkee, että ryhmä "menee 
eikä meinaa", voidaan olla varmoja, että sen johtaja on ymmärtänyt 
tehtävänsä oikein. 

K o k e 1 a s tulee Reserviupseerikoulusta. Takana on palvelusaikaan 
nähden suhteellisen pitkä kurssiaika. On teorian ja käytännön tietoutta. 
Puuttuu opetustaitoa ja johtajatehtäviä. Nykyisenä kouluttajapulan 
kautena kokelas kuitenkin usein joutuu suunnittelemaan ja pitämään 
harjoituksia. Näin ei pitäisi olla, sillä tärkeintä hänelle olisi tässä vai
heessa itseluottamuksen hankkiminen ja opetettujen asioiden sovelta
minen käytäntöön toimimalla junailevana joukkueen johtajana vaki
naisen joukkueen johtajan tai komppanian päällikön suunnittelemissa 
harjotuksissa. Tällöin hän on samalla opetusväline, jonka avulla luo
daan todellisuuden tuntua harjoitukseen. Hän vaatii taistelun mukaista 
käyttäytymistä ja antaa tilanteen vaatimia käskyjä. Ja nyt hän saa 
ensimmäisen kerran koulutuksensa aikana antaa nämä käskynsä juuri 
niille alaisille, jotka toden tullenkin tulevat niitä kuuntelemaan. 

Kokelas on rehti ja tinkimätön. Hänen käskynsä ovat selviä ja käy
tös sotilaallista. Sama ehdottomuus, jota ryhmänjohtaja vaati alaisel
taan, esiintyy myös kokelaan ja hänen alaistensa välisissä suhteissa. 
Taistelijan takominen jatkuu. 

K a n t a - a 1 i u p s e e r i on monipuolinen. Koulutuksessakin hänen 
sormensa ovat pelissä sen joka vaiheessa. Hän pitää monia oppitunteja, 
opettaa käyttäytymistä, neuvoo omaisuuden oikeata hoitamista ja kiin
nittää nimenomaan huomionsa yksityiskohtaiseen huolellisuuteen. Eräs 
hänen päätehtävistään onkin varusmiehen kouluttaminen itsenäiseksi 
siten, ettei hänestä tarvitse huolehtia. Aliupseerin täytyy osata monia 
"kikkoja" joilla hän selvittää kiperät tilanteet. Tämän vuoksi erikoisesti 
sissikoulutuksen pitäisi muodostua hänelle eräänlaiseksi leipälajiksi. 
Jotta hän selviytyisi kunnialla kaikista näistä vaatimuksista, on hänen 
jatkuvasti kehitettävä mielikuvitustaan. Tätä mielikuvitusta hän ei 
rauhanajan koulutuksessa - mahdottomuuksiin menemättä - kos
kaan käytä liikaa. 

Mielikuvitusta hän tarvitsee erikoisesti varsinaisessa tehtävässään 
taistelukoulutuksen aikana. Hän on, kuten kokelaskin, todentuntuisten 
olosuhteiden luoja. Toiminta on kuitenkin erilaista. Kun joukkueen 
johtaja laatii harjoitussuunnitelman, on kanta-aliupseeri tavallisimmin 

16 - Jalkaväen vuosikirja 
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maalitoiminnan järjestelijä. Hän johtaa vihollista kuvaavaa osastoa, 
ilmentää tulen, kuvaa itse tapahtumia, joita rauhanaikaiset syyt estävät 
saamasta kouraan tuntuviksi. Aliupseerin opittua tuntemaan joukkueen 
johtajansa hän vähitellen pääsee siihen, että harjoituksen aikataulukko 
ja opetuskohteet ovat riittävät hänelle hyvän maalitoiminnan järjeste
lemiseksi. Johtajansa ja hänen koulutustyylinsä tunteminen on tär
keätä aliupseerille myös sen vuoksi, että hän usein joutuu jonkin har
joituksen pitäjäksi. Tällöin ei ole pelkoa asioiden ristiin puhumisesta, 
vaan molemmat vetävät köydestä samaan suuntaan. 

Aliupseeri - neuvokas ajatuksiltaan ja taitava käsistään. Sellaisena 
haluaa tuleva Taistelija muistaa tämän esimiehensä. 

Yliupseerin arvoluokassa olevan normaali koulutustehtävä on j o u k
k u e en j o h t a j a n vi:iika, vaikka hän nykyisin joutuukin komppanian 
päälliköksi usein jo luutnanttina. Hänen vastuulleen kasaantuu kaikkien 
sotilaallisten taitojen opettaminen varusmiehelle. Hän jakaa tehtävät 
kanta-aliupseereille, kokelaille ja ryhmänjohtajille ennen harjoitusta, 
seuraa heidän toimintaansa harjotuksen aikana ja tekee huomautukset 
havaitsemistaan epäkohdista harjoituksen päätyttyä. Hän kuuntelee 
myös alaistensa johtajien selvitykset joukkueensa sen hetkisestä tilasta 
koulutuksellisesti ja ottaa vastaan heidän ehdotuksiaan pohtien niiden 
käyttömahdollisuuksia. 

Joukkueen johtaja pitää taistelukoulutuksen harjoitukset. Hänellä 
on oltava välineet, joilla mieheen taotaan taju taistelun luonteesta 
suomalaisissa olosuhteissa ja opetetaan jä:tikevä, tuloksia tuottava ja 
omia tappioita säästävä toiminta erilaisissa olosuhteissa. Tärkeä väline 
tässä työssä on yksityiskohtainen suunnittelu. Se ei käsitä yksinomaan 
itse harjoitusta ja siihen liittyviä opetuskohteita vaan myös ohjeet 
apukouluttajille. Hänen on muistettava, että useimmilta hänen alai
sistaan puuttuu edellytykset suoriutua annetusta koulutustehtävästä 
ilman yksityiskohtaista opastusta, vaikka hyvää tahtoa olisi kuinka 
paljon. Joskus joukkueen johtaja joutuu menemään niinkin pitkälle, 
että pitää "kylmäharjoituksen" alijohtajilleen edellisenä päwänä. 
Vaikka tämä usein viekin vapaa-aikaa sekä harjoituksen johtajalta, 
että apukouluttajilta, on mielen rauha kuitenkin toisenlainen harjoi
tuksen alkaessa ja pitemmällä tähtäimellä ajatellen alijohtajatkin suh
tautuvat työhönsä vakavammin nähdessään esimiehensä paneutuvan 
siihen koko tarmollaan. 

Joukkueen johtaja takoo Taistelijaa joka puolelta. Hänen kätensä 
antavat taokselle muodon. Alaiset takovat yksityiskohdat ja hiovat 
särmiä. Suunnittelijat ovat ylempänä. Mutta joukkueen johtajalla on 
käsissään valmistumisen takeet. 

Viikkopalvelusohje1massa esiintyy useimmissa paikoissa ko m p -
pani a n p ä ä 11 i k ö n nimi. Se kuvastaa selvinunin hänen vastuunsa 
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laajuutta varusmiehen koulutuksessa. Normaali järjestely on se, että 
hän suunnittelee kaikki komppanian yhteiset harjoitukset. Joskus hän -
kouluttaakseen alaisiaan johtajia - antaa harjoitussuunnitelman laa
timisen joukkueen johtajalle. Tällöinkin hän antaa selvät ohjeet ja 
lisäksi tarkastaa suunnitelman huolellisesti ennen harjoituksen alkua. 
Kaikesta pitää näkyä, että johto on hänen käsissään. Kaikki olisi kui
tenkin perin vaikeata ja harjoitusten pitäminen raskasta, elleivät 
koulutettavat ymmärtäisi, miksi työtä tehdään. Vastauksen anta
minen tähän kysymykseen on toinen puoli komppanian päällikön 
työstä. Hän antaa tämän vastauksen komppaniansa hengen kasvatta
misella. Hänen pitämänsä puhuttelut niin kantahenkilökunnalle kuin 
varusmiehillekin. Erityisesti isänmaan historian ja maanpuolus
tuksen luennot, auttavat tässä työssä. Antamillaan ohjeilla hän aset
taa itsensä kuin koulutuksen välineeksi. 

Voitaisiin sanoa: komppanian päällikkö - pajansa seppien moa
kari ja - alasin. 

Jalkaväkikouluttaja on erikoisuus. Hänen on useimmiten hylättävä 
kaavat. Usein hänellä ei niitä olekaan. Hänen koulutuksensa perustuu 
muutamiin perustotuuksiin ja niiden lukemattomiin sovellutusmahdol
lisuuksiin. Hän ei voi opettaa miehiään sanomalla, että tässä tapauk
sessa tehdään näin. Sillä tapauksia on miljoonia ja hän ehtisi käsi
tellä koulutuksensa aikana vain muutamia. Mutta hän opettaa miehil
leen toiminnan, joka tapahtuu annetulla komennolla. Hän opettaa sen 
niin vakuuttavasti, että toiminta muuttuu vaiston varaiseksi. Hän todis
taa opetettujen komentojen kelvollisuuden niiden sovellutusten avulla, 
jotka hän ehtii koulutuksen aikana käsitellä. Viimein ei tarvita edes 
komentoa. Mies toimii. Vaiston varaisesti, järkevästi, oikein. Viimeinen 
isku on lyöty. Valmiiksi taottu rauta nostetaan alasimelta. Taistelija 
on syntynyt. 
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MAANPUOLUSTUSTILAISUUKSIEN JÄRJESTÄJILLE 

Jalkaväen Säätiö haluaa ojentaa auttavan käden Teille. Tarvites
sanne sotilasaiheisten esitelmien pitäjiä tilaisuuksiinne kääntykää 
lähimmän yhdysmiehemme puoleen. He ovat valmiita mahdollisuuk
siensa mukaan avustamaan Teitä järjestämällä käyttöönne esitelmöit
sijöitä tai esitelmäaineistoa. 

Säätiön yhdysmiehet ovat seuraavat: 

Oulun varuskunta 

Maj E V J ä r v i 1 e h t o, l.DE 
yli! P Rajamäki, PohPr 

Kajaanin varuskunta 

ma!j J L i 1 j a, PohSavPr 
ylil P P a a n i 1 a, KR 

Turun varuskunta 

maj O P a a r m a, 2.DE 
maj T L e h m u s v u o r i, PorPr 

Ekenäs garnison 

maj J H B 1 o m q v i s t, Dragsvik 
NylBr 

Kouvolan vaTuskunta 

maj V S a 1 o, 3.DE 
maj A L e h t on en, KarPr 

Mikkelin varuskunta' 

kapt E V a 1 k o n en, SavPr 

Vaasan varuskunta 

'l tn M L ä ·h t e e n m ä k i, PohmJP 

Helsingin varuskunta 

maj E J K o i v i s t o, Laivanvarus
tajail!katu 6 HelSpE 
·kapt K S a a r e n h e i m o, Santaha
mina KadK 
kapt R H a s t i o, SantahaJmina UudJP 
maj E Mäen p ä ä, Katajanokka 
KaartF 

Porkkailan varuskunta 

kapt J L i n t u n en, Obbnäs RannJP 

Haminan varuskunta 

maj V L i n n a k k o, RUK 
maj P K os o n e n, KymJP 

Lappeenrannan varuskunta 

maj E K u r k e 1 a, UudRakP 
kapt M V o 1 m a' n en, KauK 

Joensuun varuskunta 

kapt M C a s t r en, Kontiolahti 
KarJP 
'kapt M L a p p a 1 a i n e n, Onttola 
P-KR 

Hämeenlinnan varuskunta 

maj T Kujala, PsPrE 

Lahden vaTuskunta 

maj M N i em i, HämRjP 

Parolan varuskunta 

maj S O p a s, PsK 
maj H S a r p a r a n t a,, PsR 

Rovaniemi, Lapin Rajavartiosto 

kapt P V e i j o, LR 

Vuoksenniska Kaakkois-Suomen 
Rajavartiosto 

kapt H Haara ne n, K-SR 

Hyrylän varuskunta 
maj A S i s s a 1 a, Tuusula TaistK 

Lohja, Rajakoulu 
kapt T Lallukka, RajaK 

Utti, Laskuvarjojääkärikoulu 
ltn K Ko 1 a r i, LjK 
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JOUKKO-OSASTOKILLAT JA -YHDIS
TYKSET ESITTÄYTYVÄT 

Asetoveruus on ikivanha, arvostettu käsite, joka ilmentää yhteisten 
voittojen ja vaikeusten muovaamaa sotilashenkeä. Aseveljeys ei ole 
yhdistämässä vain rintamamiehiä. Myös rauhanaikainen asevelvolli
suus ja sen aikaiset yhteiset vaiheet luovat yhdistäviä toveruussiteitä. 
Missä kaksi tai kolme aseveilkkoa !kohtaa toisensa, siellä juttu kuin 
itsestään kääntyy yhteisiin kokemuksiin ja oman joukon vaiheisiin. 

Viime vuosina on perustettu useita joukko-osastojen kiltoja ja 
yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on toimia joukko-osastojen riveissä 
palvelleiden miesten yhdyssiteenä. Jalkaväen vuosikirjassa esitellään 
nyt eri jalkaväkijoukko-osastojen killat. Näiden yhdistysten piirissä 
on ja1kaväkimiehiHä tilaisuus tavata toisensa, seura:ta joukko-osastonsa 
vaiheita ja syventää vanhoja toveruussiteitä. 
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KARJALAN KAARTIN KILTA 

Ne kolme Karjalan rykmenttiä, joista Karjalan Kaarti 16. 5. 1918 
muodostettiin, olivat jo itsenäisyytemme turvaamistaisteluissa lähte
mättömästi piirtäneet nimensä kansamme historiaan luoden vaalitta
viksemme arvokkaita perinteitä. Talvi- ja jatkosodan ankarissa kamp
pailuissa kaartin miehet osoittivat, ettei polvi ole pojasta muuttunut. 
Vapaudenristi kaartin lipputangon kärjessä kertoo horjumattomasta 
velvollisuudentunnosta. 

Vaikka olikin luonnollista, etteivät nämä arvokkaat perinteet ajan
mittaan jäisi vaalijoitta, tarvittiin kuitenkin 16 vuotta, ennenkuin mie
lissä kyteneet, tätä tarkoittavat ajatukset kypsyivät teoiksi. Kaartin 
tultua lakkautetuksi ja sen varuskuntakaupungin Viipurin jäätyä rajan 
taakse, olivat sen miehet hajaantuneet eri puolille maata. Näyttikin jo 
siltä kuin miehet olisivat unohtaneet vanhan kaartinsa. Kun Karjalan 
Kaal'tin Kilta 25. 11. 1957 perustettiin, se sai kuitenikin osakseen laajan 
kannatuksen. Perustajajäsenten joukossa nähtiin jopa 44 vuotta sitten 
mukana olleita, ja vielä nytkin on sen riveissä kymmeniä silloisten 
taistelujen sotavanhuksia. 

Killan perustamisvaihetta edeltäneistä neuvotteluista mainittakoon 
erikoisesti 15. 10. 57 pidetty kokous, koska tällöin tehty periaatepäätös 
siitä, että kaikki kaartissa ja sen perinne joukko-osastoissa pal
velleet otetaan jäseniksi, avasi killan toiminnalle aivan uudet, laa
jat näkymät. Luotiinhan tällä päätöksellä pohja ajatukselle saada 

Karjalan Kaartin Killan ensimmäinen vuosikokous 7.4.1958 Helsingissä 

Haminan vuosikokouksen osanottajat - lähes 150 miestä 
massa sankarihaudalle 8. 4. 1962 

247 

marssi-

jokainen asetakkia kantanut mies - arvoasteesta riippumatta -
mukaan vaalimaan sotilasperinteitämme. Sääntöjen tultua hyväksy
tyiksi merkittiin Karjalan Kaal"tin Kilta ry. 29. 1. 58 virallisesti 
yhdistysrekisteriin, kotipaikkanaan Helsinki ja toimialueenaan koko 
maa. 

K i 11 a n ta r koit u ks en a on toimia jäsentensä keskeisenä epä
poliittisena yhdyssiteenä, vaalia killan piiriin kuuluvia historiallisia 
perinteitä ja yhteisiä muistoja sekä tukea vaikeuksiin joutuneita omia 
sotaveteraanejaan. 

K i 11 a n j ä s e n e k s i voi päästä arvoon katsomatta Karjalan 
Kaartin Rykmentissä ja sen yhteydessä toimineessa 3.Er.KKK:ssa, 
Vapaussodan Kar. AK:n 1. rykm. 1, II ja III patl:ssa, 2. rykm. X ptl:ssa. 
ja 3. rykm. III patl:ssa Karjalan Kaartin Rykmentin muodostamisvai
heessa v. 1918 palvelleet sekä talvisodassa 2. Prikaatin I pataljoonassa 
samoinkuin Karjalan Kaartin Rykmentin perinnejoukko-osastossa, Kar
jalan Prikaatissa palvelleet ja palvelevat. 

Lähes viisi vuotta kestäneen toiminnan aikana on jäsenmäärä tasai
sesti noussut ja vaikka moni alussa mukana ollut onkin jo siirtynyt 
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manan majoUle, ylittää jäsenmäärä jo 600. Jäsenten asuessa hajallaan 
eri paikkakunnilla on toiminnan hoitaminen pelkästään Helsingistä 
käsin käynyt hankalaksi. Tästä johtuen on sääntöjen sallimissa puit
teissa perustettu seuraavat p aika 11 iso s a s t o t omine johtokunti
neen: Tampereen Seudun po 15. 3. 59, Helsingin po Papula 4. 6. 59, 
Hamina-Vehkalahden po 31. 10. 59, Kouvolan Seudun po 3. 9. 61, Lap
peenrannan Seudun po 10. 9. 61, ja Kotkan Seudun po 28. 2. 62. 

P ä ä t t ä m i s v a l t a a ikäyttää killan koikous ja vuosikokouksen 
valitsemana hallituksena toimii johtokunta. Killan johtokunnan neuvoa 
antavana elimenä ja yhdyssiteenä jäsenistöön toimii valtuuskunta, 
jonka vuosikokous valitsee. Vuosikokous pidetään huhtikuussa. Sifä 
ennen pitävät pailkallisosastot omat vuosikokouksensa. Tavaksi on tul
lut, että valtuuskunta kokoontuu neuvonpitoon syksyisin jonkun koko 
kiltaa käsittävän tilaisuuden yhteydessä. 

Ettei jäsenmaksun suuruus estäisi vähävaraisia kuulumasta kiltaan, 
on se pidetty alhaisena - 200:- mk vuodessa. Yhteenkuuluvaisuutta 
korostavana tunnuksena on Kaartin olkainmerkistä mukailtu hopeinen 
jäsenmerkki. 

Mitä tulee killan toimintamuotoihin, edellyttää jäsenyys henkilö
kohtaista pyrkimystä tuoda killan toimintapiiriin mahdollisimman 
moni sääntöjen edellyttämissä joukko-osastoissa pa1vellut, koota yhtei
seen kokoelmaan kaartin ja sen perinnejoulmw-osastojen vaiheita 
kuvaavia kirjoitelmia ja valokuvia sekä selvittää kiltaan kuulumatto
mille killan toiminnan tarkoitusta. Virallisten kokoustensa lisäksi jär
jestävät kilta ja sen paikallisosastot sotilaallisina muistopäivinä 
kokoontumistilaisuuksia kunniakäynteineen sankarihaudoilla sekä kilta
ja veljesiltoja, joissa maanpuolustusaiheisten esitelmien ja elokuvien 
ym. ohjelman jälkeen muistellaan "taakse jäänyttä elämää". Killan 
huomattavimmat tilaisuudet on ikuistettu värifilmille. Pitääkseen 
kaikki jäsenensä ja varsinkin ne, jotka eivät asuinpaikkansa sijoituk
sen taikia voi osallistua yllämainittuihin tilaisuuksiin, tietoisina killan 
piirissä tapahtuvasta toiminnasta, ylläpitää kilta julkaisutoimintaa. 
Niinpä v. 1959 ilmestyi ensimmäinen vuosijulkaisu, ja v. 1960 lähtien on 
oma viestilehti Kaartilainen korvauksetta lähetetty 3-4 kertaa vuo
dessa jokaiselle kiltalaiselle. 

Karjalan Prikaatiin, jonka Tasavallan Presidentti on määrännyt 
kaa11tin perinnejoukko-osastoksi, on mahdollisuuksien mukaan pidetty 
yhteyttä. Kutsuvieraina ovat ikillan edustajat saaneet tutustua prikaa
tiin sen merkkipäivinä. Auliisti on prikaati luovuttanut toimintaansa 
kuvaavia kirjoitelmia ja kuvia lehtemme julkaistaviksi. Antaakseen 
prikaatin miehille mahdollisuuden tutustua ja sen tarkoitukseen on 
kilta - varojensa suomissa puitteissa - jakanut tätä lehteä prikaatin 
riveissä palveleville. 

Killan puheenjohtajina ovat toimineet: eversti Y. Tikka vv. 1957-59, 
majuri A. Tuurna v 1960-. Varapuheenjohtajana on koko ajan ollut 
eversti L. Leander. Valtuuskunnan puheenjohtajana on alusta alkaen 
ollut jalkaväenkenraali K. A. Tapala. Varapuheenjohtajana kapteeni 
E. R. Hartikainen. Viettäessään kaartin 40 vuotisjuhlaa kutsui kilta 
kaartin monivuotisen komentajan, kenraaliluutnantti H. öhquistin 
kunniapuheenjohtajakseen. 

Lukuisat killan järjestämäit tilaisuudet ovat vääjäämättömästi 
osoittaneet, että entiset kaartilaiset iästä, arvoasteesta ja yhteiskun
nallisesta asemastaan riippumatta haluavat edelleen olla mukana vaali
massa sotilasperinteitä ja ikaartinsa ylväitä muistoja. 

Jäsenhakemu!kset voidaan osoittaa killan sihteerille os. Helsinki, 
Tunturikatu 7 as. 22. c/o Ruosmaa. Puh 442035. 

PORIN RYKMENTIN KILTA r.y. 

Jo ainakin vuodesta 1954 lähtien oli eräiden Turussa asuvien entis
ten "porilaisten" mielessä kytenyt ajatus vuosien 1919-1939 Porin Ryk
mentissä palvelleiden kokoaminen - sotilasarvosta riippumatta - vaa
limaan vanhan joukko-osastonsa kunniakkaita perinteitä. Oli tosin 
olemassa rekisteröimättömänä yhdistyksenä sekä Entisen Porin Ryk
mentin upseerien että -aliupseerien kerho, mutta monilla tahoilla Var
sinais-Suomea ja Satakuntaa ilmeni halu koota "porilaiset" yhdistyk
seksi, johon voisivat liittyä kaikki vanhan Rykmentin miehet sotilas
:uvosta riippumatta. 

Niinpä sitten helmikuussa v 1959 kutsuivat muutamat entisen Porin 
Rykmentin upseerit, aliupseerit ja sotamiehet kool'le kokouksen pohti
maan porilaisyhdistyksen perustamista. Tähän tilaisuuteen Turun 
kasarmin upseerikerholla saapuikin toistasataa eri arvoluokan "pori
laista". Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti perustaa 
Porin Rykmentin Kilta r.y.-niminen yhdistys. Väliaikainen johtokunta 
puheenjohtajanaan ekonomi Ilmari Honkanen sai tehtäväkseen hoi,taa 
yhdistyksen sääntöjen yksityiskohtaisen laatimisen ja Killan rekiste
röinnin. 

Porin Rykmentin Kill.an ensimmäiseksi varsinaiseksi toimintavuo
deksi muodostui vuosi 1960. Säännöt edellyittävät killan toiminnan 
kohdistuvan mm. entisten "porilaisten" kokoamiseen vaalimaan van
han Rykmenttinsä perinteitä, edistämään porilaisjoukko-osastojen his
toriaan liittyvää julkaisutoimintaa, ylläpitämään yhteyttä Porin Prikaa
tiin ja avustamaan tätä prikaatia sen perinteiden vaalimisessa ym. 
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Porilaiset ennen 

pyrinnöissä sekä elvyttämään maanpuolustusharrastusta vanhan 
joukko-osastonsa täydennysalueen maakunnissa. 

Vuoden 1959 aikana alkoi ilmestyä Porin Prikaatin ja Porin Rykmen
tin Kilta r.y:n äänenkannattajana "Porilainen" niminen aikakauslehti; 
(näytenumero 10. 10. 59). Lehti on siitä lähtien ilmestynyt neljänä 
numerona vuodessa ja on sen taso pysynyt sangen korkeana, kiitos 
pätevien päätoimittajien, kapteeni Pyykön, Rapatin ja Louekarin. "Pori
laisen" julkaisukustannuksista on Porin Rykmentin Kilta suurelta 
osalta vastannut. 

Killan jäsenmäärän v:n 1960 alussa ollessa n. 400 päätti johtokunta 
lähteä ensimmäiseen suuryritykseen: Oli vietettävä ensimmäiset pori
laispäivät maakunnallisena maanpuolustusjuhlana. Päivien paikaksi 
valittiin Ala-Satakunnassa sijaitseva Loimaan kauppala. Kiinteässä 
yhteistoiminnassa Porin Prikaatin kanssa sujuivat 5--6. 8. (1960) Loi
maalla vietetyt porilaispäivät odotettuakin paremmin ja niiden moni
puolista ohjelmaa seurasi loimaalaisten monituhatpäinen joukko. 

V. 1961 vietettiin porilaispäivät Turun messujen yhteydessä 4--5. 8. 
1961 jatkosodan aikaisen JR 35:n osa:llistuessa sankoin joukoin päi
vien juhliin porilaisveteraanien rinnalla. 

Kolmannet porilaispäivät järjestettiin 4--5. 8. Salon kaupungissa, 
nyt kuten molemmilla edellisilläikin kerroilla yhteistoiminnassa Porin 
Prikaatin kanssa. Prikaatin taistelu- ja sotilasnäytökset keräsivät kat
;;omoon useita tuhansia salolaisia. Mainittakoon, että Puolustuslaitok
sen johdon myötämielisyyden ansiosta esiintyi taistelunäytöksessä mm. 
;;uihkuhävittäjiä, laskuvarjojääkäreitä ja sammakkomiehiä. 

Kaikkiin tähänastisiin porilaispäiviin on liittynyt myös historialli
nen kulkue "Porilaiset kautta aikojen", jonka aikaansaamisessa ja 
kehittämisessä killan perinnetoimikunta on innokkaasti askarrellut. 

V. 1961 ilmestyi painosta Kuninkaallisen Porin Rykmentin vaiheita 
esittävä "Porilaisten Ku1tainen Kirja, 1-osa". Aloite tämän teoksen 
aikaansaamiseksi oli lähtöisin Entisen Porin Rykmentin upseerien ker
hon piiristä. Kilta tuki taloudellisesti kirjan julkaisemista, myös Porin 
kaupunki myönsi tal'koitukseen huomattavan summan. Teoksen kir
joitti killan perinnetoimikunnan puheenjohtaja, majuri Eino Laitakari. 

Porin Rykmentin Kilta r.y:n johtokunnan puheenjohtajana toimi 
perustamisesta lähtien aina v:n 1962 vuosikokoukseen asti Manner
heimristin ritari, ekonomi Ilmari Honkanen. Hänen tarmokkaalla ja 
arvovaltaisella johdollaan kieltäytyivät killan toimintamuodot; voitiin 
myös tukea mm. Porin Prikaatin urheilutoimintaa sekä avustaa maa
kuntain sotainvaliideja. Killan paikallisosastoja perustettiin Loimaalle, 
Turkuun ja Saloon. Ohjelmallisia veljesiltoja vietettiin ekonomi Hon
kasen puheenjohtajakautena useampia, perinnejoukko-osaston, Kunin
kaallisen Porin Rykmentin historiaan liittyvien merkkitapausten ja 
taistelujen vuosipäivinä. Näiden veljesliittojen onnistumiseen on killan 
valtuuskunnan puheenjohta:ja everstiluutnantti ja Mannerheimristin 
ritari Auno Kuiri tehokkaasti myötävaikuttanut. 

Killan toimintaa alun alkaen arvovallallaari ja harrastuksenaan 
tukenut, vuosina 1919-1925 Porin Rykmentin komentajana toiminut, 
kenraaliluutnantti Hugo Österman kutsuttiin v. 1961 Porin Rykmentin 
Kilta r.y:n ensimmäiseksi kunniajäseneksi. 

Kilta on edustajiensa kautta ollut mukana Porin Prikaatin vala- ja 
kotiuttamistilaisuuksissa. Jälkimmäisissä tilaisuuksissa on prikaatin 
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nimeämälle kunnostautuneelle nykyporilaiselle ojennettu killan pienois
lippu. Mainittakoon tässä yhteydessä, että killan tunnukseksi on muo
dostunut pienoisjäljennös v:n 1749 lippumääräysten mukaisesta pori
laislipusta - alkuperäinen historiallinen lippu on Porin Prikaatin hal
lussa. Tätä pienoislippua on, paitsi eräille edellämainituille kotiutu
ville varusmiehille, Jaettu myös muutamille killan tarkoitusperiä eri
koisen ansiokkaasti edistäneille henkilöille tai yhteisöille. 

V:n 1962 vuosikokouksessa siirtyi killan johtokunnan puheenjohta
jan nuija majuri, toimitusjohtaja Martti Silanterälle. Hänen ja Salon 
paikallisosaston puheenjohtajan majuri Eino Hurmerinnan johdolla 
järjestettiin vuoden 1962 porilaispäivät. Killan nykyisen puheenjohtajan 
ansiota on suurelta osalta, että prikaatin ja killan yhteisen lehden 
''Porilaisen" talous on voitu järjestää tyydyttävälle kannalle. Porilais
päivien historiallisessa kulkueessa tarvittavat eri aikakausien asepuvut 
on toimitusjohtaja Silanterän aloitteesta v:n 1962 aikana saatu lahjoi
tuksina turkulaisilta vaatetusalan liilmteiltä. Killan puheenjohtajan toi
meksiannosta hankki perinnetoimikunnan puheenjohtaja Ruotsin Val
tionarkistosta valokopiot Kuninkaallisen Porin Rykmentin perustamis
asiakirjasta; selostuksineen ja suomennoksineen lahjoitettiin ne sitten 
Porin Prikaatille. 

Mitään varsinaista jäsenkeruuta ei kilta tähänastisen toimintansa 
aikana ole toimeenpannut, mutta on jäsenmäärä vuosi vuodelta lisään
tynyt ollen nykyisin n. 700. Jäsenmaksu vuosijäseneltä on 300:-, johon 
sisältyy "Porilaisen" vuosikerta. Kuten jo kirjoituksen alussa mainit
tiin voivat killan jäseniksi sotilasarvosta riippumatta liittyä kai~ki 
entisessä Porin Rykmentissä ja sen tarkemmin määritellyissä sodan
ajan muodostelmissa palvelleet henkilöt samoinkuin nykyisessä Porin 
Prikaatissa palvelleet tai par'aikaa palvelevat. 

Vakuuttuneena jalojen tarkoitusperiensä kantavuudesta katsoo 
Porin Ry~mentin Kilta r.y. luottavasti tulevaisuuteen; maanpuolustus. 
aate, porilaisaate voittaa alaa! Kilta toivoo yhteistoiminnan aikaansaa
mista jo syntyneiden Ja lähiaikoina syntyvien joukko-osastokiltojen 
kanssa. 

POHJAN PRIKAATIN KILTA ry 

Maanpuolustushengen vaalimisen kannalta vaativiin päämääriin 
tähtäävien rauhan ajan joukkojen vaikutuspiiriin kuuluvien kilta-yhdis
tysten nuorimpia tulokkaita on Pohjan Prikaatin Kilta ry, joka perus
tettiin prikaatin viimeksi viettämän vuosipäivän juhlallisuuksien yhtey
dessä 16. 2. 62. 

Perustavan kokouksen kokoonkutsujat saivat ilokseen todeta, että 
yli 60 miestä käsittävä joukko eri yhteiskuntapiireistä ja sotilasarvoista 
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Sotamies Jouko Koivisto Kittilästä kirjoittaa nimensä killan perusta
miskirjaan 

oli paikalla, osoittaen jo heti alkuun suuren innostuksensa kokoontu
miskutsusta selville saamalleen kilta-aatteelle. 

Kokouksen avaajan, PohPr:n komentajan, eversti Suorsan selostet
tua tarkemmin killan tarkoitusperää ja toiminnan periaatteita, päätti 
perustava kokous yksimielisesti perustaa Pohjan Prikaatin Kilta ry:n 
ja hyväksyä lyhyen ja ytimekkään keskustelun jälkeen sille esitetyn 
sääntöehdotuksen. 

Killan sääntöjen edellyttämää ohjelmaa toteuttamaan perustava 
kokous valitsi johtokunnan, johon ensimmäisenä toimintavuotena kuu-
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luvat puheenjohtajana ev VI Suorsa sekä johtokunnan muina jäseninä 
upseerien edustajina johtaja, kapt evp O Harmainen ja tohtori, lääk
kapt A Vehaskari, aliupseerien edustajina yliv R Ansaranta ja korjaa
monjohtaja, sotmest evp M Korpela, miehistön edustajina vahtimes
tari, korpr P Kamsula ja au-opp A Koivula sekä sotilasinvalidien edus
tajina kapt evp V Taskila ja piirtäjä T Mikkonen. Valtuuskunnan 
valinta jätettiin perustavassa kokouksessa jäljempänä mainituista 
syistä vielä tekemättä. Ensimmäisessä kokouksessaan valitsi johto
kunta varapuheenjohtajakseen kapt evp O Harmaisen ja sihteeri
rahastonhoitajaksi yliv R Ansarannan. Pohjan Prikaatin Kilta ry:n 
säännöt on oikeusministeriö hyväksynyt 16. 6. 62. 

PohPr:n komentaja, eversti V. I. Suor· 
sa toivotti killan perustajajäsenet ter
vetulleiksi killan perustamistilaisuu-

teen 

Killan johtokunta on toi
mintansa alkuvaiheessa oival
tanut, että tarkoitettuihin 
päämääriin ei päästä min
käänlaisilla nopeilla taikakei
noilla, vaan että pitkäjännit
teinen, määrätietoinen työs
kentely on välttämätöntä. 
Pohjan luomiseksi tälle työs
kentelylle on johtokunta kes
kittynyt aluksi jäsenhankin
taan sekä toiminnan organi
sointiin. 

Toiminnan alkuvaiheessa 
järjestettiin Oulussa sanoma
lehdistölle sekä eräiden jär
jestöjen edustajille informoin
titilaisuus ja saatiin täten 
kilta-aate ko järjestöille ja 
suurelle yleisölle tunnetuksi. 
Toiminnan organisointisuun
nitelmaan kuuluu killan ala
osastojen perustaminen Poh
jois-Suomessa kaikkiin kau
punkeihin Ja suurimpiin kun
tiin tai kuntaryhmiin. Näiden 
avulla saadaan toiminta levi
tettyä mahdollisimman laa
jalle ja niiden puitteissa pai
kallinen toiminta voi käytän
nöllisimmin tapahtua. Tähän 
mennessä johtokunnan jäse-
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net ovat suorittaneet informointeja Rovaniemellä, Kemijärvellä, Tor
niossa, Kemissä ja Raahessa. Kilta-aate on saanut kaikissa ko kokouk
sissa lämpimän vastaanoton. Tuloksenaa on ol1ut, että ko alaosasto on 
jo perustettu Raaheen ja muissa mainituissa paikoissa se tapahtunee 
heti syyskauden alussa. Tätä toimintaa organisoitaessa ovat monet jäa
jestöt antaneet auliisti apuaan. Johtokunnan tarkoituksena on esittää 
seuraavalle vuosikokoukselle, että se valitsisi silloin killan valtuuskun
nan ja että sen jäseniksi: tulisivat mm ko alaosastojen puheenjohtajat. 
Tällä tavoin saadaan valtuuskunta .toimintakykyiseksi. 

Syyskaudella on johtokunnan tarkoituksena järjestää Oulussa killan 
toimintaa selventävä maanpuolustushenkinen yleisöjuhla, jonka avulla 
toivotaan mm saatavan killalle uusia aktiivisia jäseniä. 

Pohjan Prikaatin kantahenkilökunta on liittynyt killan jäseneksi 
miltei kokonaisuudessaan. Varusmiehille on kilta-aatetta selvitetty 
sopivissa tilaisuuksissa ja ennen kotiuttamista ovat siitä erikoisesti 
huolehtineet perusyksiköitten päälliköt. Samalla heille on jaettu kiltaa 
ja sen tarkoitusperiä koskevaa tiedotusaineistoa. Tulokset ovat olleet 
rohkaisevat. Nuorempi polvi kaipaa ilmeisesti toimintaa, joka sisältyy 
killan piiriin. 9. 6. 62 kotiutuneesta saapumiserästä liittyi jäseniksi n 
80 %. Kaikki jäsenet ovat saaneet oman numeroidun jäsenkorttinsa 
ja heidän tärkeimmät henkilötietonsa ovat killan jäsenluettelossa. Van
hemman polven Ja perinnejoukko-osastojen edustajien liittyminen jäse
niksi on järjestetty tähän mennessä mm Oulussa ja Raahessa pank
kien sekä johtokunnan sihteerin ja jäsenten välityksellä. Ko tapa tul
laan ulottamaan kaikkien perustettavien alaosastojen paikkakunnille. 
Tätä ·kirjoitettaessa on killan jäsenmäärä n 900. 

Pohjan Prikaatin Kilta ry, jonka toimintaa haittaavat jossain mää
rin Pohjois-Suomen erikoiset olosuhteet ja pitkät etäisyydet, pyrkii 
vaikeuksista huolimatta sääntöjensä mukaisiin päämääriin. Tie ei ole 
lyhyt, mutta tavoitteet ovat tosityöskentelyn arvoiset. 

SAVON PRIKAATIN KILTA ry 

Kesäkuun 11 päivänä 1961 olivat sodanajan 2. Divisioonan miehet 
kokoontuneet Mikkeliin viettämään divisioonansa 20-vuotisen perusta
misen muistoa nk "Muistojen juhlaa" kuten virallinen sanonta kuului. 
Tässä tilaisuudessa perustettiin sodanajan 2. Divisioonan perinteitä 
vaalivalle Joukko-osastolle Savon Prikaatille kilta - nimellä Savon Pri
kaatin Kilta ry, kotipaikkana Mikkeli. Killan tarkoituksena on maan
puolustushengen vaaliminen, Savon Prikaatin ja sen täydennysalueen 
väestön toisiinsa lähentäminen, jäsenten keskeisenä yhdyssiteenä toi-
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miminen, killan piiriin kuuluvien historiallisten perinteiden ja yhteisten 
muistojen vaaliminen, Savon Prikaatissa palvelevien varusmiesten viih
tyisyyden edistäminen ja vaikeuksiin joutuneiden sotaveteraanien tuke
minen. 

Killan perustavan kokouksen puheenjohtajana :toimi kenraalimajuri 
A E Martola. Hänet valittiin kokouksessa <killan valtuuskunnan puheen
johtajaksi. Killan johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin piirisihteeri, 
maj evp Reino Hämäläinen Mikkelistä. 

Killan jäseneksi pääsee jokainen Savon Prikaatissa tai sen edeltä
jissä palvellut tai palveleva Suomen kansalainen. Savon Prikaatin 
edeltäjiksi on katsottu rauhanaikaisista joukko-osastoista SJR, JR 7, 
6. Pr ja SavPr sekä talvisodan aikaisista joukko-osastoista kaikki 12. ja 
13. D:n joukko-osastot ja jatkosodan aikaisista joukko-osastoista kaikki 
2. ja 10. D:n joukko-osastot. Lisäksi voi killan jäseneksi päästä Savon 
Prikaatille läheiseksi katsottavassa puolustusvoimien joukko-osastossa 
palveleva tai palvellut kansalainen, jonka killan johtokunta jäseneksi 
hyväksyy. Varusmiehet voivat kotiutuessaan liittyä killan jäsenksi, 
eikä heiltä vapautumisvuotena peritä jäsenmaksua. 

Eri paikkakunnilla toimii killan yhdysmiehet, joiden välityksellä 
killan jäseneksi voi liittyä. Killalla on myös mahdollisuus perustaa eri 
paikkakunnille rekisteröimättömiä killan osastoja yhteydenpitoa var
ten killan jäsenten ja killan johdon välillä sekä paikallisen toiminnan 
järjestämiseksi. 

Ensimmäisen vuoden tavoitteekseen asetti killan johtokunta killan 
toiminnan organisoimisen. Jäseniä on sekä kotiutettavien varusmies
ten että eri paikkakunnilla toimivien reserviläisten keskuudesta han
kittu. Vuosikokouksen ajaksi ehdotetaan prikaatin vuosipäivää 13. 6. 
ja järjestetään siinä yhteydessä maanpuolustusjuhla yhdessä prikaatin 
kanssa. Julkaisutoiminta ei ole vielä päässyt alkuun, mutta suunnitel
miin kuuluu oman lehden perustaminen. 

Killan työ tulee olemaan rakentavaa. Maanpuolustushengen ylläpito, 
prikaatin ja sen tukialueen väestön toisiinsa lähentäminen, ne ovat teh
täviä, joiden pariin killan pääasiallinen työ tulee keskittymään. Työ
muotojen lopullinen määrittely ei ole vielä täysin ratkaistu, mutta 
tavoite ja päämäärä "kaikki isänmaan puolesta" on täysin selvä. 

Killan yhdysmiehinä toimivat 

Helsinki: Pääsihteeri Aimo Raassina, ekon, Lasse Jantunen, konttori-
pääll Toivo Gert 

Punkaharju: Mv Toivo Seppänen 
Savonlinna: Vääp evp Matti Jantunen 
Kitee: Kapt evp Otto Pitkänen 
Enonkoski: Kaupp Aarne Kuokkanen 
Sääminki: Mv Lauri Kosonen 

Joroinen: Mv Niilo Immonen 
Varkaus: Ekon Arvi Nokelainen 
Jäppilä: Liikemies Julius Suhonen 
Pieksämäki: Opettaja Arvo Ihasalo 
Pieksämäen mlk: Mv Abraham Romunen 
Virtasalmi: Mv Yrjö Tujunen 
Haukivuori: Kaupp Veikko Sakari Hänninen 
Kangasniemi: Metsätekn Väinö Lahikainen 
Juva: Mv Matti Lipsanen 
Mikkelin mlk: Konttoripääll Veijo Helppolainen 
Sulkava: Kirjakaupp Oinonen 
Puumala: Tarkastaja Kauko Summa 
Mäntyharju: Mv Heikki Makkonen 
Hirvensalmi: Toimitusjohtaja Otto Kapanen. 

POHJOIS-SAVON PRIKAATIN KILTA ry 
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Vuoden -61 lopussa ja -62 alussa PohSavPr:n komentajan ev Karttu
sen alkuunpanemana tehty informatiotyö Pohjois-Savossa ja Kainuussa 
johti Pohjois-Savon Prikaatin vuosipäivänä 5. 4. 62 Killan perustami
seen. 

Perustavassa kokouksessa aikaisemmin kypsynyt ajatus sai varauk-
settoman hyväksymisen maakuntien miesten keskuudessa. 

Valtuuskunta (30 jäsentä) ja johtokunta (9 jäsentä) sai alun alkaen 
kokoonpanon, jossa on edustettuna niin yhteiskunnalliset kuin soti
laallisetkin arvot monipuolisesti, kuten kilta-ajatus edellyttääkin. 

Perustetun yhdistyksen Pohjois-Savon Prikaatin Kilta ry, kotipaikka 
on Kuopio, jonka alueelta prikaati on saanut ja saa suurimman osan 
varusmiehistään. 

Killan tarkoituksena on maanpuolustushengen vaaliminen, Pohjois
Savon Prikaatin ja sen täydennysalueen väestön toisiinsa lähentäminen, 
jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä toimiminen, killan piiriin kuuluvien 
historiallisten perinteiden ja yhteisten muistojen vaaliminen, Pohjois
Savon Prikaatissa palvelevien varusmiesten viihtyisyyden edistäminen 
sekä vaikeuksiin joutuneiden sotaveteraanien tukeminen. 

Killan johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin raatimies, ev evp 
Tapio Peitsara Kuopiosta ja valtuuskunnan puheenjohtajaksi konttori
päällikkö, maj res Teodor Voutilainen Kuopiosta. 

Vaikkakin killan jäsenjoukko-ostoiksi Pohjois-Savon Prikaatin 
lisäksi katsotaan 2. Pr, JR 2, 8. Pr, PohjR, JR 8, JR 29, JR 30, JR 50, 
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JR 51, muut 7. ja 11. D:n joukko-osastot, 3. Pr, JR 38, JR 39 ja muut 
13. D:n joukko-osastot, voivat kiltaan littyä muutkin maanpuolustus
aatetta kannattavat henkilöt, jotka tuntevat läheisesti kuuluvansa maa
kunnassaan toimivaan prikaatiin. 

Killan asiamiesverkostoa luodaan parhaillaan Pohjois-Savoon ja 
Kainuuseen. Liittyminen vielä tällä hetkellä on edullisinta suorittaa 
Pohjois-Savon Prikaatin esikunnan kautta. Sihteereiltä, maj J Lilja, 
ka.pt E Hirvonen, vääp O Huuskonen ja vääp T Hovi on saatavissa 
ilmoittautumiskaavakkeita, joista selviää tarvittavat tiedot. 

Killan jäsenmäärä on neljänä ensimmäisenä toimintakautena 
kohonnut n 300:aan. 

Jäsenmaksut ovat seuraavat: 

Varsinaiset jäsenet 

Vuosimaksu 
Kertamaksu 

mk 100:-
2.000:-

Kannattavat jäsenet 

Vuosimaksu yksityiseltä 
henkilöltä 
Vuosimaksu yhteisöLtä 
Kertamaksu yksityiseltä 
henkilöltä 
Kertamaksu yhteisöltä 

1.000:-
3.000:-

5.000:-
10.000:-

Killan tunnus, jonka on suunnitellut kapt evp Jorma Kiira, maksaa 
200:-, ja sen saa jäsen, samoin kuin liittymislomakkeenkin, sihteeriltä. 

Killan jäsenet ovat keskenään "Ki'ltaveljiä". 
Killalla on tarkoitus harjoittaa mahdollisuuksiensa rajoissa myös 

julkaisutoimintaa ja siinä tarkoituksessa on ensimmäinen numero Kil
lan lehteä tekeillä. 

Tuntien Pohjois-Savon perinteet ja sen prikaatin perinnejoukiko
osastojen panoksen maamme vaiheissa, luotamme siihen, ettil. Pohjois
Savon Prikaatin Kilta ry saa laajan kannuksen niiden entisten ja 
nykyisten maanpuolustajien keskuudessa, jotka ovat ymmärtäneet 
yhteishengen merkityksen. 

RAKUUNAKILTA 

Lappeenranta, Uudenmaan Rakuunoiden tyyssija, toimii myös 
Rakuunakilta ry:n kotipaikkana. Perustavassa kokouksessa 6. 9. 61 
määriteltiin killan tarkoitukseksi entisten ja nykyisten rakuunapolvien 
yhteenkuuluvaisuuden ja vuorovaikutuksen lisääminen sekä jäsentensä 
keskeisenä yhdyssiteenä toimiminen. Lisäksi kilta on saanut tehtäväk
seen historiallisten perinteiden ja ra.kuunakaskujen ja - juttujen 
kokoamisen sekä näiden painoasuun saattamisen. Yhtenä tärkeänä teh-

''Tulevaisuudessa meillä ei ole ratsuväkeä, mutta rakuunoita on ollut 
- ja tulee olemaan." - Evl. 0. Luomalan perustavan kokouksen avaus

sanat Lappeenrannan varuskunnan upseerikerholla. 

tävänä on pidettävä myös Uudenmaan Ralkuunapwtaljoonassa palvele
vien varusmiesten, sotaveteraanien ja vielä elossa olevien Suomen 
Rakuunarykmentin rakuunoiden avustamista. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta kerää perinneaineistoa, julkai
see kiltaa lmskevia painotuotteita ja muita juLkaisuja, elävöittää his
toriallisia muistoja sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä- yms tilai
suuksia. Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianomaisen luvan saa
tuaan harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, hankkia 
varoja toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia tilai
suuksia. Rekisteröityjen säännösten mukaan kilta voi ottaa lahjoituk
sia ja irtainta omaisuutta. 

Varsinaisiksi jäseniiksi määritetään ne, jotka ovat Suomen Rakuuna
rykmentissä, Järjestyslipustossa, Uudenmaan Rakuunarykmentissä, 
Ratsuväen koulutuskeskuksessa, Ratsukoulussa tai Uudenmaan Rakuu
napataljoonassa palvelevia tai palvelleita Suomen kansalaisia. Jäsenet 
voivat johtokunnan suostumuksella muodostaa epäitsenäisiä paikallis
ja naisosastoja. Naisosastojen jäseni'ksi pääsevät killan varsinaisten 
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Lappeenrannan vanhalle hautausmaalle haudattiin 1800-luvun loppu
puolella lähes parikymmentä Suomen Rakuunarykmentissä palvellutta 
rakuunaveteraania. Nykyään näiden hautojen kunnostustyöt on ottanut 

huolehtiakseen rakuunakilta. 

jäsenten naispuolinen omainen sekä sotilaskoti- ja vastaavissa tehtä
vissä toimineet henkilöt. 

Ensimmäinen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 4. 3. 62 Lap
peenrannassa ja johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti 
~~~en~a~n Rakuunapataljoonan komentaja, evl. Oiva Luomala, upsee
r1Jasemks1 ratsumestari evp. Antti Haanpää ja Itn Erkki Hautamäki 
aliupseerijäseniksi sotilasmest. Viljo Ruippo ja alik. Veikko Puustine~ 
sekä miehistöjäseniksi rakuunat Veikko Nieminen, Aatos Eronen, P. 
Mehto Ja M. Maijanen. 

Ensimmäinen toimintavuosi on päättymässä rakentavassa ja jäseniä 
kokoavassa merkeissä. Toiminta on saatu ulotetuksi ympäri valtakun
taa käsittäväksi ja jäsenistöön liittymisiä ovat suorittaneet eri paikka
kunnilla yhdysmiehet, joita tehtäviä hoitaa Helsingissä: Veikko Niemi
nen ja Karl Wallenius, Mikkelissä: Lauri Grönlund ja Viljo Lyytikäinen, 
Tainiokoskella: Aatos Eeronen, Simpeleellä: Jaakko Lähepelto, Lylyssä: 
Jaakko Ranta, Lemillä: Eero Klemi ja Porvoossa: Vilhelm Stenström; 
Leevi Kangas Ilmajoella, Kauko Karhu Joutsenossa, Paavo Seppälä 
Kourussa ja Ville Kaunismäki Nurmossa. 
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PANSSARIN KANNATUSYHDISTYS ry 

Panssarin Kannatusyhdistys ry on tavallaan laajin jalkaväen piirissä 
toimiva yhdistys. Panssarin Kannatusyhdistys ry sulkee piiriinsä pans
sarijoukoissa (Panssaridivisioona, Kevyt Prikaati ja Panssariprikaati) 
ja panssarintorjunrtajoukoissa palvelevat ja palvelleet miehet. Yhdistys 
on siitä erikoislaatuinen, että sen jäsenyyteen kuuluu miehistöä, ali
päällystöä ja päällystöä, niin reserviin kuin vakinaiseen väkeenkin 
kuuluvia. Yhdistys toimii ammatiHisella ja aatteellisella pohjalla. 
Ammatillisessa mielessä yhdistys pyrkii selvittämään kaikkia niitä 
tekijöitä, jotka vaikuttivat panssari- ja panssarintorjuntajoukkojen 
käyttöön niin taktillisessä kuin teknillisessäkin suhteessa sekä seu
raamaan alan yleistä kehitystä niin meillä kuin muuallakin. Aatteelli
sesti yhdistyksen päämääränä on lujittaa maanpuolustustahtoa sekä 
aselajihenkeä jäsenistönsä keskuudessa. 

Panssarin Kannatusyhdistys ry perustettiin 4. 10. 1951. Ajatusta ajoi 
tällöin voimakkaimmin everstiluutnantti Lauri Paavola, jota on pidet
tävä yhdistyksen syntysanojen luojana. Everstiluutnantti Lauri Paa
vola vaUttiin yhdistyksen 10-vuotisjuhlakokouksessa yhdistyksen kun
niajäseneksi. 

Yhdistyksen eniten ulospäin näkyvä toimintamuoto on ollut ja on 
edelleenkin Panssari-lehden julkaiseminen. Lehti ilmestyy nyt yhdettä
toista vuottaan. Sen ensimmäinen numero näki päivänvalonsa 28. 1. 
1952. Huolimatta epäilyksistä .Jehti on osoittanut elinvoimansa ja tar
peellisuutensa. Ensimmäisenä 10-vuotiskautena on lehteä ilmestynyt 41 
numeroa (1806 sivua), joissa mm: 

- yleistaktiUisia artikkeleita 10 kpl 
- panssari- ja panssarintor-

juntataktiikkaa käsitteleviä 
artikkeleita . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

- sotateknillisiä artikkeleita 45 
- sotahistoriallisia artikkeleita 28 
- muita ammattiaiheita . . . . . . 31 

Panssari-lehti ei ole koskaan pyrkinyt olemaan kuivan asiallinen 
ammattilehti. Niinpä se sisältönsä puolesta on pyrkinyt antamaan 
"jokaiselle jotakin". Erityistä huomiota, huolimatta kustannuksista, 
on pyritty kiinnittämään runsaaseen kuvitukseen. Eräänä tärkeimpänä 
tehtävänään on lehdellä ollut aian ulkomaisen kehityksen seuraaminen. 
Lehdellä on ollut useita ansiokkaita kirjoittajia, jotka yleensä ovat 
antaneet artikkelinsa korvauksetta lehdelle. Pääosan lehden ensimmäi
sestä kummenvuotiskaudesta on päätoimittajana ollut maj P Hovilai
nen. Tänä vuonna siirtyy lehden päätoimittaja-vastuu everstiluutnantti 
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Eräs Panssari-lehden kansisivu 

E Eräsaaren hartioille, joka aiemmin on jo vuoden hoitanut päätoimit
tajan tehtäviä. Panssari-lehden levikki on nykyään n 2500 ja Panssarin 
Kannatusyhdistys ry:n jäsenet saavat sen ilmaiseksi. 

Edellä viitattiin Panssarin Kannatusyhdistys ry:n tehtäviin alan 
kehityksen seuraamisessa. Tätä toimintaa yhdistys tukee oman jäse
nistönsä piirissä lehtipalvelun avulla. Yhdistykselle saapuu kaikki tär· 
keinunät ulkolaiset sotilasanunattilehdet sekä kaikiki kotimaiset soti
las- ja teknilliset aikakauslehdet, jotka ovat jäsenien käytössä. 

Aatteellista maanpuolustustyötä on yhdistys suorittanut järjestä
mällä jäsenistölleen ja suurelle yleisöllekin juhla- ja esitelmätilaisuuk
sia. Eräs näkyvä aatteellinen toimenpide yhdistyksellä on ollut ''Pans
sarimuistomerkin" pystyttäminen Parolan historialliseen puistoon, 
''Pyhän tien" varrelle. Patsaan vaikuttavasta muodosta ovat vastuussa 
eversti Hannes Kar.ttunen, joka löysi paaden, akateemilmto Väinö Aalto
nen ja arkkitehti Matti Aaltonen, jotka valmistivat muistomerkin yleis
suunnitelman, sekä taiteilija Reino Puustinen, joka suoritti varsinaisen 
veistostyön. Panssaridivisioonan kolme nuolta muistomerkissä kuvaavat 
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panssarijoukkojen hyökkäyshenkeä, pa.nssarivaunujoukkojen erikois
merkki kertoo nykyajan tekniikasta ja suomalainen graniitti kertoo 
taistelujen kovuudesta. Paaden taakse on kiveen veistettynä Yrjö Jyl
hän panssarijoukoille omistamat säkeet: 

meillä on käsky jyrkin uhmata kuolemaa 
voimalla panssarinyrkin ruhjoa vastustajaa 
meillä ei säikytä, meillä ei surra - iske 

ja murra .... . ... " 

Panssarimuistomerkin ääressä van
novat Panssarirykmentin alokkaat 
sotilasvalansa ja sen ohi.tse marssivat 
v 1961 Panssaridivisioonan veteraanit 
kokoontuessaan asevelijuhlaansa. 

Muistomerkistä on tullut myös 
matkailu.kohde, sen äärelle pysähtyvät 
sadat turistiautot ja näin "Panssarin 
paasi" johtaa ohikulkijan ajatukset 
isänmaan vaikeisiin vuosiin. 

Panssarin Kannatusyhdistys ry:n 
tällä hetkellä ulospäin näkyvin toimin
talkohde on Panssarlmuseo. Panssari
museon pystyttäminen tuli mahdolli
seksi yhdistyksen ostettua Hattulan 
kunnalta ns Piilopirtin maa-alueen. 
Suurin kustannuksin ja lukuisten lah-
joittajien tukemana on museon ulko- Panssarin muistomerkki 
ilmaosasto saatu palvelemaan yleisöä 
viime kesästä alkaen. Uulkoilmamu-
seon eri tasanteilla ovat viimeisissä asemissaan Talvi- ja Jatkosodan 
panssarivaunut sekä panssarintorjuntatykkejä, jotka puhuvat sana
tonta kieltään katseliijalle suomalaisen sotilaan uhrivalmiudesta maan 
vapaudesta taisteltaessa. Panssarin Kannatusyhdistys ry on suuressa 
kiitollisuuden velassa Puolustusvoi,mienune johdolle, joka luovutti esi· 
neistön Panssarimuseolle, näin pelastaen sen yhdennellätoista hetkellä 
romuttamistuomiolta. Panssarimuseolla on myös tärkeä opetustehtä
vänsä. Museon avulla saadaan varusmiehille ja muillekin selvitettyä 
panssarivaunujen ja ,panssarintorjunnan välinen ikuinen taistelu. Pans
sarimuseon saamasta mielenkiinnosta suuren yleisön keskuudessa mai
nittakoon, että viime vuonna ylitti ullkoilmaosastossa kävijöiden määrä 
10.000 henkeä. Museossa kävijöi,tä palvelee nun maj P Hovilaisen kir
joittama opaskirjanen ja kapt H Pohjavirran laatima kaiutinseloste. 
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Yleisnäkymä Panssarimuseon ja Piilopirtin alueelta 

Panssarimuseon tehtävänä on vahvistetun johtosäännön mukaan 
panssarijoukkojen perinteiden vaaliminen sekä toimiminen sotahisto
riallisesti mielenkiintoisen Parolan muistojen tallettajana. Panssari
museolla on siis paljon tehtäviä edessään. Parast'aikaa on käynnissä 
esineistön keruu sekä sisämuseon rakennus- ja rahoitussuunnitelman 
synnyttely. Panssarin Kannatusyhdistys ry on Suomen Museoliiton 
jäsen. Panssarimuseonhoitajana on tällä hetkellä kapteeni Helge Poh
javirta. 

Panssarin Kannatusyhdistys ry:Uä on keveämpääkin toimintaa. 
Yhdistys, ns Piilopirtin maa-alueen ostaessaan, rakennutti alueelle viih
dytyspaikan, joka käsittää suuren puofilämpimän tanssilavan, näyttä
tämön ja ravintolatilat. Tälfä toiminnalla yhdistys kerää varoja aat
teellista toimintaa varten sekä järjestää Parolan varusmiehille huvi
tilaisuuksia ja näin säästää heiltä linja-autokuluihin hupenevia mark
koja. Piilopirtin alueen yleissuunnittelu on kapteeni K Kauhasen käsi
alaa ja sen rakentamisen toteuttivat kapteeni A Veihola ja ylikersantti 
V Lappi useitten lahjoittajien tuen turvin sekä talkootyövoiman avulla. 
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Panssarin Kannatusyhdistys ry:llä on toimintansa johdossa ollut 
useita puheenjohtajia (evl H Mikkola, evl L Paavola, maj O Horte, 
sotmest T Seppälä, evl E Kaukolahti ja maj T Kiviluoto). Tällä het
kellä on toiminnan johdossa everstiluutnantti Martti Frick. Hänen 
lisäkseen kuuluu Panssarin Kannatusyhdistys ry:n hallitukseen ylivää
peli J Peippo varapuheenjohtajana, kersantti P Väisänen sihteerinä 
sekä hallituksen jäseninä ja varajäseninä everstiluutnantti Y Rajatora, 
luutnantti R Korhonen, vääpeli L Nortesuo, majuri O Sipponen, soti
lasmestari Y Oksanen ja vääpeli evp L Saintila. 

Panssarin Kannatusyhdistys ry:llä on oma tehtävänsä ammatilli
sessa ja aatteellisessa sektorissa, mutta se uskoo palvelevansa myös 
koko Puolustusvoimien henkilöstöä levittäessään tärkeätä tietoutta 
panssarivaunu- ja panssarintorjunta-alalta. 

JALKA VÄKI ESITTÄYTYY ... 

PÄÄESIKUNNAN JALKA VÄKIOSASTO 

Jalkaväkiosaston uudeksi osasto
päälliköksi on 29. 6. 62 määrätty Kar
jalan Jääikäripataljoonan komentaja, 
everstiluutnantti Erkki S e t ä 1 ä. Evl 
Setälä on aikaisemmin toiminut Raja
vartiostojen Esikunnassa toimistoesi
upseerina, Pääesikunnan koulutustoi
miston päälliikkönä ja viimeksi Karja
lan Jääkäripataljoonan komentajana. 
Hänen muista tehtävistään mainitta
koon toiminta henkisen maanpuolus
tuksen järjestelyjä tutkivan komitean 
jäsenenä. Jalkaväkimiehet toivottavat 
evl Setälälle parhainta menestystä 
hänen siirtyessään jalkaväen kehityk
sesta vastuussa olevan osaston joh
toon. Evl E Setälä 
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Pohjois-Suomen väestö on ottanut Pohjan Prikaatin omaksi joukko
osastokseen. Tästä on näkyvänä todisteena mm sotilaskodin seinällä 
oleva kunnan vaakunain kaunis rivi. Tähän mennessä on prikaatille 
luovutettu kaikkiaan 4 kaupungin ja 25 maalaiskunnan vaakunat: Haa
pave~e~, O~ujoe~, Oulais.ten, Reisjärven, Sievin, Raution, Siikajoen, 
Tymavan, Vihanrun, KalaJoen, Limingan, Oulun, Kemin, Rovaniemen, 
Tornion, Simon, Pudasjärven, Tervolan, Posion, Ylitornion, Pellon, 
Kuhmon, Muonion, Muhoksen, Kemijärven mlk,. Rovaniemen mlk, Ala. 
tornion, Kemin mlk ja Karungin vaakunat. Kuvassa Prikaatin komen
taja ev S~orsa vastaanottaa Karungin kunnanvaakunan, luovuttajina 
kunnanhallituksen pulieenjohtaja Toivo Vaara ja kunnansihteeri Esko 

Rautio. 

POHJAN PRIKAATI HIUKKA VAARASSA 

Pohjan Prikaati on viime aikoina joutunut sijoituspaikkansa suh
teen tavallaan kaksi kertaa muutoksen alaiseksi. Ensimmäisen kerran 
täm~. ~~P~?t~i v 1959 prikaatin pääosien siirtyessä Oulun kaupungin 
ymparo1malta vanhalta kasarmialueelta Oulunjoen kunnan alueelle 
Hiukkavaaraan ja toisen kerran tammikuun 1 päivänä 1961, jolloin mm 
Hiukikavaran kasarmialue liitettiin Oulun kaupunkiin. Pohjan Prikaati 
on siis jälleen Oulun kaupungin oma joukko-osasto muiden tänne 
sijoitettujen ohella. 
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Tämän vuoden elokuussa toteutui kauan odotettu prikaatin viimeis
tenkin osien siirtyminen Hiukkavaaraan, vaikka yksi suuri kasarmi
rakennus onkin vasta vesikatossa. Tämä on ollut mahdollista sen 
vuoksi, että tämän ja ensi vuoden ,pienet saapumiserät eivät tarvitse 
kaikkia suunniteltuja kasarmitiloja. Kun suuremmat ikäluokat alkavat 
astua palvelukseen, ovat majoitustilat valmiina niitäkin varten. Nyt 
voidaan tyydytyksellä todeta, että harjoitusmaastot ovat lähellä ja moni 
suurikin harjoitus voidaan aloittaa oman kasarmialueen läheisyy
destä. Harjoitusalue on tosin vielä liian suppea - 1080 ha - mutta 
prikaatissa toivotaan, että n 1450 ha laajennussuunnitelma saadaan 
lähitulevaisuudessa toteutettua. Alueen suppeuden aiheuttamaa haittaa 
helpottaa kuitenkin maanomistajien suopea suhtautuminen prikaatin 
käyttäessä heidän alueitaan harjoitusmaastoina. Huomattavana etuna 
voidaan mainita myöskin ampumaratojen läheisyys niiden ollessa vain 
1,5 km päässä kasarmialueesta. Ampumaradat ovat suuria ja ajanmu
kaisia (esim 60-paikkainen 300 m:n rata). Radat ovatkin aamusta ilta
myöhään käytössä, sillä varuskunnan joukkojen lisäksi niitä käyttä
vät paikalliset ampumaseurat ja metsästysyhdistykset. 

Prika01tin harjoitustilat 
ovat uusia ja ajanmukaisia. 
Sen jälkeen kun aluee raken
tamissuunnitelma kokonai
suudessaan - mm urheilu
tailo uimahalleineen - on to
teutunut, voidaankin prikaa
tin ullkonaisia olosuhteita ja 
koulutuksellisia edellytyksiä 
pitää ihanteellisina. 

Oman kokonaisuuden ka
sarmialueen välittömässä lä- AUK:n kuoro esiintyy prikaatin vuosi-
heisyydessä muodostavat hen- julilassa 
kilökunnan asuntotalot, joita 
on valmiina 5. Nämä tarjoavat riittävän määrän viihtyisiä asuntoja 
henkilökunnalle. Kun rakennussuunnitelman mukaiset upseeri- ja ali
upseerikerhot saadaan asuntoalueen välittömään läheisyyteen, pääsee 
virkistävä kerhotoimintakin nykyisestään huomattavasti elpymään. 

Nimi Hiukkavaara on hiukan harhaan johtava, sillä varsinainen 
Hiukkavaara on vain vaatimaton hiek.kaharju. Todellisten vaaramaas
tojen kanssa joudutaan paljonkin tekemiseen Sarriojärven leirialueella 
Kemijärven länsipuolella, jossa järjestetään mm kaikki ampumaleirit 
ja välistä suuremmatkin sotaharjoitukset. 
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• 
Yliv V Pahkala ampui makuulta täydet 
200 pistettä OMAS:n mestaruuskilpai

luissa 1. 10. 1961 

Vapaa-aikoina arvat prikaa
tin kantahenkilöstö ja varus
miehet osallistuneet innolla 
mm urheiluharrastuksiin, jois
ta ovat olleet etualalla soti
laalliset lajit. Hyvistä saavu
tu!ksista v 1961--62 mainitta
koon Pv:n yleismestaruus, toi
nen sija hiihdossa 1961, jol
loin stm Saarenpää voitti 
mestaruuden ja korpr Räisälä 
tuli toiseksi, v 1962 Pv:n yleis
urheilumestaruuskHpailuissa 
US:n lahjoittama kiertopai
kinto 1000 m:n ja 4 x 100 m 
sekä maastojuoksun joukkue
kilpailujen yhteistuloksesta. 
Joulkkuekilpailussa PohPr:n 
jorukkue sivoittui toiseksi. 
Prikaatin jalkapallojoukue 

saavutti pronssia Kuopiossa pelatuissa loppuotteluissa. 
Lyhyesti voidaan todeta, että Pohjan Priklaatin muutto Oulun van

halta kasarmialueelta Hiukkavaaraan on avannut kokonaan uudet rat
kaisevasti entistä paremmat koulutus- ym olosuhteet. Ei olekaan näin 
ollen ihmeellistä, että kantahenkilöstö ja varusmiehet viihtyvät hyvin 
siellä ja tekevät vakavaa työtä maanpuolustuksen hyväksi. Tätä työtä 
helpottaa lisäksi pohjoisen miehen sitkeä ja vähään tyytyväinen sekä 
jo lapsuudestaan saakka erämiestaitoihin ja -elämään tottunut luonne. 

Jalkaväen säätiön plaketteja hyvin suoritetusta palveluksesta on 
prikaatissa 1960-1961 aikana jaettu seuraaville. 

15. 10. 60 saapumiserä 

Kok K o r t e n i e m i Ossi Eemeli, Turtola 
Kers Järvi ne n Raimo Väinö Tapio, Jämijärvi 

15. 2. 61 saapumiserä 

Kok K e k o m ä k i Martti Paavo, Helsinki 
Kers P a r v i aine n Jonna, Muonio 

15. 6. 61 saapumiserä 

Kok Jää 1 i no j a Yrjö Heikki, Muhos 
Kers Ryti 1 ah t i Kari Kullervo, Kemijärven mlk 
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Komentaja vaihtuu. Oikealta ev K Karttunen, ev B Backström ja evl 
S Rusama 

POHJOIS-SAVON PRIKAATI 

3. 11. 1961 Kadettikoulun johtajaksi määrätty eversti Börje Back -
s t r ö m luovutti Pohjois-Savon Priklaatin Kymeen Jääkäripataljoonan 
entiselle komentajalle eversti Kalle K a r t t u se 11 e. 

Uuden komentajan' ensimmäisiä tehtäviä oli johtaa "sillanpään" val
taaminen Kajaanin Hoikankankaan maastossa, prikaatin uudessa sijoi-

tuspaikassa. 
Evl R u sama miehitti I P:llaan helmikuussa -62 sanotun maaston 

ja muodosti "sillanpään", johonka prikaatin komentaja elokuun lo~
puun mennessä siirsi vahvennukseksi osia prLkaatin esikunnasta, .Yi~st1-
ja PionK:n. Tällöin komentajan itsensä siirtyessä uut~en siJ01tus
paikkaan, voidaan katsoa prtkaatin pääosien siirto Kuopiosta Ka~~~ 
niin tapahtuneeksi tosiasiaksi. Evl P u 1 k k a ne n II P:llaan tosin viela 
"viivyttää" Kuopion tasalla toistaiseksi. . . . . 

vuoden -62 toiminnalle on prikaatissa lyönyt leimansa kolm1Jak01-
suus Kuopio-Kajaani-Ylämylly, mutta asetetut tavoitteet on vaikeuk
sista huolimatta saavutettu. 
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I P:n saavuttua Kajaaniin suoritettiin vaikuttava kunniakäynti sankari
haudalla 

Jalkaväkisäätiön plaketit kiitettävästä varusmiespalveluksesta ovat 
saaneet seuraavat: 

15. 2. 61 saapumiserä 

Vänr T o i v o n e n Mikko Harras 
Kers Hyppönen Viljo 

15. 6. 61 saapumiserä 

Vänr H a n no ne n Pentti Sulevi, Kitee 
Kers S a 1 on en Reino Olavi, Saarijärvi 

15. 10. 61 saapumiserä 

Vänr Peso 1 a Taisto, Kaustinen 
Kers E e r o 1 a Pekka, Saarijärvi 
Stm J Y 1 h ä Raimo Uolevi, Pylkönmäki 
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PORIN PRIKAATI 

Kulunut vuosi on prikaatis
sa sujunut vilkkaan toimin
nan merkeissä. 

Prikaatin koulutusta hait
taavat yhä tihentynyt asutus 
Turun ympäristössä. Niinpä 
jokaviikkoiset Raasin leiri
alueella käynnit kuuluvatkin 
normaalikoulutukseen. 

Prikaati on osallistunut 
lukuisiin sota- ja taisteluhar
joituksiin, joista syyssotahar
Joitus Lahti-Heinola alueella, 
talvisotaharjoitus Korppoos
sa ja kesäsotaharjoi<tus Vahto 
-Valpperi-Raasi maastossa 
olivat huomattavimmat. Eri
tyisesti Kiorppoon erikoisolo
suhteissa suoritettu sotahar-

Raskas sinko tuliasemassa Korppoon 
sodassa 

joitus muodostui mielenkiintoiseksi. Harjoitusta oli seuraamassa puo
lustusvoimain komentaja. 

Jalkaväen tarkastajan koulutustarkastus huhtikuussa oli prikaatille 
suuri merkkitapaus jo senkin takia, että edellisestä tarkastuksesta oli 
kulunut viitisen vuotta. 

Toiveet Säkylään siirtymisestä ovat jatkuvasti prikaatin henkilö
kunnan ajatuksissa etualalla. Rakennustoiminta Säkylässä on prikaa
tin mielestä sujunut aivan liian hitaasti. Mainittakoon, että Aliupseeri
koulu on parina kesänä ollut Säkylässä tulipalokomennuskuntana ja 
sen kokemukset sikäläisistä harjoitusolosuhteista ovat olleet erittäin 
hyvät. Prikaatin kannalta olisi pikainen Säkylään siirtyminen mitä 
toivottavinta. 

Urheilurintamalla on Porin Prikaati kuluvana toimintavuotena 
menestynyt loistavasti. Kesällä 1961 prikaati voitti suunnistuksessa 
jou~ko-osastojen A-sarjan mestaruuden ja maastojuoksussa joukkue
mestaruuden. Lisäksi Porin Prikaatin osalle tuli kolme yksityismesta
ruutta. Ottaen huomioon Lounais-Suomen huonot talviurheilumahdolli
suudet on prikaatin saavutuksia puolustusvoimain talvimestaruuskil
pailuissa 1962 pidettävä poikkeuksellisen hyvinä, sillä osoittautuihan 
tämä varsinais-suomalainen joukko-osasto puolustuslaitoksen joukko
osastoista parhaaksi. Lisäksi saavutettiin hiihtoammunnassa puolus
tusvoimain mestaruus. 
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Divisioonan komentaja, kenrl A Ehnroth tarkastamassa prikaatia 

Prikaati on osallistunut Porin Rykmentin Killan järjestämiin lukui
siin tilaisuuksiin, joista erityisesti elokuussa 1961 järjestetyt "Porilais
päivät" Turussa muodostuivat ehyeksi maanpuolustushenkeä kohotta
vaksi tilaisuudeksi. 

Yhteydenpito maa:kunnan siviiliväestöön on ollut mitä vilkkainta 
.ia Porin Prikaati on jatkuvasti saanut tuntea myötämielisyyttä ja vas
takaikua suuren yleisön taholta. 

Jalkaväen Säätiön pienoisplaketteja on prikaatissa jaettu seuraa
ville varusmiehille menestyksellisesti suoritetusta asepalveluksesta: 

15. 10. 60 saapumiserä 

Vänr P i e t i 1 ä Pertti Ilmari, Alastaro 
Kers Ra iki s t o Rainer, Eurajoki 

15. 2. 61 saapumiserä 
Vänr R i n n e Alpo Kalervo, Turku 
Kers O j a ns i v u Seppo Johannes, Helsinki 

15. 6. 61 saapumiserä 
Vänr P e 1 t omaa Kauko, Nakkila 
Kers A h t o 1 a Tauno, Jokioinen 

NYLANDS BRIGAD 

Under äret har arbetet met att fostra dugliga soldater kunnat 
genomföras planenligt i brigaden. 
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Hösten 1961 deltog brigaden i den stora Lahtismanövern och an
föll hurtigt jämsides med sina finsktalande partibröder såväl över land 
som vatten. Som plutonchefer fungerade reservofficerare, vil'ka under 
tjugofem dagars tid erhöll fortsättningsutbildning i brigaden. Manö
vern blev minnesrik för alla deltagare av vilka mänga nu i det civila 
sköter andra sysslor. I början på är 1962 flyttade UoSk/NylBr:s 
gevlinje ut till Syndalens skjutlägeromräde och inkvarterades i de nya 
utmärkta barackerna. Trots att kölden ute kunde vara hård och 
bitande mådde pojkarna utmärkt i sina '"villor" och genomförde med 
kraft sitt hårda program. Terrängen i Syndalen är utmärkt för strids
utbildning, och grävningsarbeten kan utföras pä de flesta ställen. Med 
värens tidiga ankomst smalt snötäcket i Syndalen och "O Maria" 
sjöngs med större inlevelse såväl där som i Dragsvik då beväringarna 
med ta~tfasta steg tägade till sina övningsplatser. 

Dragsvik, som tidigare varit en sandöken har under de senaste ären 
bytt ansikte och blivit en grönskande plats som frodas i kapp med 
hela landets svenskatalande manliga ungdom som samlas här för att 
avtjäna sin värnpli!kt. Tom de trista kasernväggarna täokas nu av 
ett tätt vildvin som pä hösten prunkar i rött. 

11/NylBr:s nyrenoverade kasern, i bakgrunden Sekt/NylBr:s under 
arbete varande byggnad. 

18 - Jalkaväen vuosikirja 
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Under byggnad varande stampersonalsbosträ
der i Dragsvik. I förgrunden en del av rid

planen. 

Minnessten vid Harparskog, rest på den 
plats där fältmarskalken mottog förbi

marschen i december 1941. 

Arbetet sjuder i Dragsvik 
och dagarna går snabbt även 
för "gamlingarna" som om 
kvällen efter de mångsidiga 
ooh verklighetstrogna övning
ama kan firma avkoppling 
vid TV:n i enheternas sam
lingsrum, i idrottshallens bio
graf eller i soldathemmet. 

Artilleristernas kasem hål
ler i Dragvik på att ta form 
inrvändigt och ä ven stamper
sonalen kan glädja sig över 
att rätt snart få flytta in i ett 
par moderna hus. 

Svenskspråkiga ynglingar, 
såväl infanterister som artil
lerister, avtjänar här sin 
värnplikt sida vid sida med
vetna om betydelsen av en 
helhjärtad insats för briga
den och hela landets försvar 
till fromma. 

Nylands Brigads tradition
strupper stred för tjugo år 
sedan tillsanunans med 
svenska frivilliga på Hangä
näset. Efter striderna mottog 
fältmarskalken truppernas 
förbimarsch vid Harparskog. 

:!75 

Veteraner från Hangöfronten samlades hösten 1961 till Väst
Nyland och besökte forna krigsskådeplatser. 

Förteckning över de beväringar vilika i Nylands Brigad under tiden 
4. 6. 1961-4. 6. 1962 erhällit Infanteristiftelsens miniatyrplakett 
Kontingent 15. 10. 61 Fänr Ingmar Edvin E r i k s s o n 9. 9. 61 

-,,- -,,- Serg Alf Edvard H o 1 ms 6. 9. Gl 
-,,- 15. 2. 61 Färn Carl-Johan Wilhelm N u me 1 i n 10. 1. 62 
-,,- -,,- Serg Stig Olof Holger E k h o 1 m 4. 1. 62 
-,,- 15. 6. 61 Fänr Hans Olof Håkan S t r a n d e 11 10. 5. 62 
-,,- -,,- Serg Karl Arvid Kristian Schauman 7. 5. 62 

KARJALAN PRIKAATI 

Kouvolan kaupungin laajeneminen on supistanut harjoitusmahdol
lisuudet kasarmialueen välittömässä läheisyydessä miltei olemattomiin. 
Siirtyminen väljempiin harjoitusmaastoihin on aikakysymys. On kul
jettava asutun alueen läpi kaupungin pohjois- ja itäpuolelle, joten mat
kaan käytettyä aikaa, jonka jalan siirtyminen vie, ei pystytä tehok· 
kaasti käyttämään hyväksi. Kaupungin ulkopuolelle on kuitenkin 
päästy mukavasti polkupyörillä, joita pystymme tällä hetkellä jaka
maan koko prikaatin joukoille. Käytössämme on myös Utin leirialue, 
jonne kesäkuukausien ajaksi on sijoitettu pataljoona kerrallaan noin 
kuukauden ajaksi. Siellä on harjoitusmaasto vieressä, ja varusmiesten 
viihtyisyyden kannalta on leirialue loistava paikka Haukkajärven ran
nalla. 

Toinen tämän hetken kysymys on ampumaradat. Aitomäen ampu
maradan käyttö kiellettiin jo muutama vuosi sitten. Sen tilalle raken
nettiin kasarmialueelle uusi rata, mutta viime syksynä jouduttiin sillä
kin kieltämään varusmiesten ammunnat sen taakse rakennetun rauta
tien takia. 12 km.:n päässä oleva Tyrrin ampwnarataa on kuitenkin 
laajennettu niin, että sillä pystyvät nyt suorittamaan ammuntansa 
Karjalan Prikaatin lisäksi 3. ErAutoK, 3. ErVK, LjK sekä myöskin 
paikkakunnan ampumaseurat. 

Kouluttajapulasta on puhuttu paljon. Se ei ole Karjalan Prikaatissa
kaan mikään vieras asia. Koulutusta on kuitenkin jossain määrin hel
pottanut kahden viimeisen saapumiserän normaalia pienempi vahvuus. 

Kiitos hyvän joukko-osastohengen ja palvelusalttiuden on esiinty
neet vaikeudet voitettu ja päästy koulutustavoitteisiin. Siitä on hyvänä 
esimerkkinä viime talven sotaharjoitus, jossa vaikeissa olosuhteissa, 
kovassa pakkasessa ja tiettömässä ik.orvessa prikaati esitti niin johta
jien kuin jokaisen rivimiehen taholta hyvää taistelutaitoa ja sitkeää 
kuntoa. Mikään ei ,tuntunut estävän osaston nopeaa etenemistä. Ajo-
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neuvotkin seurasivat hyvin taisteluosia huolimatta sulaksi jääneestä 
maapohjasta lumen alla. 

Kasarmielämässä ei ole tapahtunut suurempia muutoksia. KrhK 
ja EK ovat edelleen vahoissa korjaamattomissa kasarmeissa, mutta 
parannuksena on niihin tulossa lämmin vesi ja WC. Utin leirialueella 
on kunnostettu kaksi para~kia asuttavaan kuntoon ja niin ovatkin lei
rillä olevat pataljoonat majoitettu niihin. Varusmiesten viihdetoimin
nan kannalta oli huomattavin asia television hankinta joka komp· 
paniaan kuluvan vuoden helmikuussa. Varat tähän on saatu vapaa
ehtoisella keräyksellä varusmiehiltä. Heitä liikaa rasittamatta jatke
taan keräystä niin, että laskelmien mukaan 15. 2. 62 saapumiserältä 
saatavalla summalla tulee viimeinen erä maksetuksi. 

Varusmiesten vapaa-ajan harrastustoiminta on ollut hyvin vilkasta. 
Miesten vaihtumisesta huolimatta on varusmieskuoro toiminut keskey
tyksettä. Varusmiesyhtyeitä on ollut miltei joka kom_ppaniassa. Ali
upseerikoulun oppilaskunnalla on ollut keskustelu-, shakki- ym ker
hoja. Sotilaskodin lainakirjastosta ovat olleet kysytyimpiä teknillisen 
alan teokset ja kielten oppikirjat. Harrastustoiminnasta voidaan esi
merkkinä mainita varusmiesten osallistuminen Kouvolan kaupungin 
kulttuurikilpailuihin seuraavalla tuloksella: 

Lausunta: 1) alik Risto Turunen. 
Lauluyhtyeet: 1) Varusmieskvartetti, 2) Varuskieskuoro. 
Soitto: 1) korpr Timo Pesonen, 2) upskok Kalevi Heikkinen. 

V arusmiesorkesteri/1962 
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Järjestetyistä juhlista mainittavin on kuluvan vuoden toukokuun 6. 
päivänä vietetty prikaatin 5-vuotisjuhla, jossa kutsuvieraina olivat läsnä 
mm 3. Divisioonan komentaja, kenraaliluutnantti Järven ta u s, Kar
jalan Kaartin Killan puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Tuurna, lää
ninhallituksen, poliisitoimen, Kouvolan kaupungin, Valkealan kunnan, 
resrviupseeri- ja -aliupseerikerhojen sotainvalidien, sotilaskotiyhdis
tyksen sekä julkisen sanan edustajat. Jokaisen prikaatilaisen 
sydäntä lämmitti divisioonan komentajan paraatikats~l°:~kse~ 
yhteydessä lausumat sanat, joilla hän kiitti vuosijuhlaansa viett~ytta 
Karjalan Prikaatia määrätietoisesta työstä. Hän mainitsi suomala1sell~ 
sotilaalle asetetun korkeat vaatimukset sekä fyysillisen kunnon etta 
taistelutaidon osalta ja totesi talvella vaikeissa olosuhteissa pidetyn 
sotaharjoituksen osoi.Uaneen, että prikaatin joukoissa vallitsevan hen
gen ja kunnon puolesta se hyvin puolusti jalkaväkemme kunniakkaita 
perinteitä. 

Urheilussa on pantu pääpaino lajeille, joiden taitamisesta on soti· 
laalle eniten hyötyä. Kilpailumielessä urheilua ajatellen prik89:tin 
menestys viime talven hiihdoissa ei ollut mainittava, mutta ~a~smies
ampujamme ja suunn1stajamme ovat menestyneet hy~in d1vis1oon~n 
mestaruuskilpailuissa. Sotilaskivääriammunnassa saavutimme kolmo1s
voiton: 1) stm Nuutinen 175, 2) opp Laakso 175, 3) stm No\1· 
s i aine n 175. Suunnistuskilpailuissa oli 1) opp Mä k e 1 ä, 2) alik 
L O u h i v u O ri ja 4) alik Ei l u. Lisäiksi saavutimme ylivoimaisen 

joukkuevoiton. . .. 
Jalkaväkisäätiön plaketti on luovutettu kunkin saapumiseran par-

haalle upseerikokelaalle ja ryhmänjohtajalle. Sen ovat saaneet 
15. 10. 60 saapumiserästä 

Vänr Leo Pellervo D a m m e r t, Nummi 
Kers Raimo Pekka T u r p e i n e n, Tuupovaara 

15. 2. 61 saapumiserästä 
Vänr Timo Aarne Juhani S i p i 1 ä, Turku 
Kers Pertti Juhani S e p p ä 1 ä, Järvenpää 

15. 6. 61 saapumiserästä 
Vänr Jorma Sakari Savolainen, Tampere 
Kers Risto Mauri M a t i k a i n e n, Lappeenranta 

Näiden lisäksi on plaketti luovutettu stm Jaakko Iisakki H ä r k ö · 
se 11 e, joka •traktorinkuljettajana jo mainituissa talvisotaha_rjoituk
sissa osoitti erityistä taitoa ja neuvokkuutta ajamalla toistenkin trak
torit läpi vaikeimpien maastokohtien. 

Kuluvan vuoden aikana on kuoleman kautta poistunut joukos
tamme aivan odottamatta kaksi palvelusaltista aliupseeria, 1. K:n ase
varastonhoitaja, vääpeli Pentti Koponen ja AuK:n opetusaliupseeri, 
kersantti Aatos Ta r k i aine n, jättäen vaikeasti täytettävän aukon 
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aliupseeristomme riveihin. Tuoni on käynyt myBs varusmiestemme 
keskuudessa poistaen joukostamme ensin talvella oppilas Olavi P y n. 
n ö n i em en ja nyt alkukesästä alokas Erkki Jo r o s en. Nämä 
tapaukset ovat järkyttäneet meitä kaikkia suuresti. 

Näennäisistä vaikeuksista huolimatta me katsomme valoisin mielin 
~ulevaisuuteen. Kouluttajatilanteeseen on tulossa parannusta, kun syk
syllä saamme Kadettikoulusta joukon nuoria kurssin käyneitä upsee
reita. Myös on luvassa lisää moottoriajoneuvoja. Koulutuksessa 
pyrimme edelleenkin saavuttamaan annetut koulutustavoitteet. 

SAVON PRIKAATI 

Prikaatin miesten kunto ja sisu on punnittu raskaissa ja vaativissa 
sotaharjoituksissa. Syksyllä prikaati osallistui puolustusvoimain suu
riin syyssotaharjoituksiin Lahden-Heinolan alueella, jonne siirtyminen 
samoinkuin paluukin tapahtuivat pp- ja mtmairssein. 

Talvi- ja kevätsotaharjoitukset tapahtuivat 3. D:n puitteissa edelli
sen päättyessä tutun Pahkajärven leirialueen tuntumaan, jälkimmäisen 
Anttolan maastoon. Talvisotaharjoitukselle oli tunnusomaista ankara 
-30 C0 lukemat ylittävä p~kkanen ja kevätsotaharjoitukselle toiminta 
Saimaalla. Merkittävin yhteinen piirre kaikissa harjoituksissa oli kui
tenkin miesten suurimmatkin rasitukset voittava sisu ja henki. Polvi 
ei ole pojasta suinkaan huonontunut. Vanhempien ikäluo~kien perin
teet ovat alokkaille siirtyneet jo ensimmäisten palvelusviikkojen jäl
keen pidetyissä koulutusnäytöksissä, joissa on tuotu esille ne tavoit
teet, joihin jokaisen miehen on palvelusailmnaan pyrittävä. Samalla on 
esitetty eri jalkaväen koulutushaarojen ja eri aselajien taistelunmukai
nen yhteistoiminta. Karjalan Lennoston suihkukoneet ovat rynnäiköi
neen osallistuneet taistelunäytöksiin. 

Prtkaati on omalta kohdaltaan osallistunut myös Puolustusvoimissa 
tapahtuvan työn tunnetuksi tekemiseen. Näissä merkeissä prikaatin 
aliupseerikoulu edusti omalla näyttelyosastollaan Puolustusvoimia 
Savonlinnan Kellarpellossa 4-6. 8. 61 pidetyssä Itä- ja Suur-Savon 
maatalousnäyttelyssä. Lisäksi näyttelyn yhteydessä suoritettiin muuta
min esiiyskerroin tkoulutusnäytös ja pukuesittely Sprengtportenin 
aikaisesta sotisovasta nykyiseen. Näyttelyn huipentumana oli ylimeno
hyökkäys taistelunäytöksenä, johon osallisitui myös Karjalan Lennosta. 
Yleisön mielenkiinnosta oli osoituksena se, että prikaatin järjestämissä 
eri esittelykohteissa ja -tilaisuuksissa tkäyneiden määrä oli yhteensä 
n. 40.000 henkeä. 
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AuK suoritti pyörämars
siinsa liittyen 16.1-17. 6. 62 
kaksipäiväisen vierailun Kan
gasniemelle. Ohjelmaan sisäl
tyivät nun kunniakäynti san
karihaudalla, jumalanpalve
lus, pesäpallo-ottelu, ohjel
maillinen nuorisoilta sekä 
koulutus- ja taistelunäytös. 
Yhteistoiminnassa sotainvali
dien kanssa järjestettiin jäl
leen varuskunnan uimalassa 
Pitkäjärvellä "Juhannusjuhla" 
ja syksyllä "Tempaus" Mik
kelin kauniissa Urheilupuis
tossa. Tilaisuudet ovat kehit
tyneet koko kaupunkia kos
keviksi merkkitapauksiksi tu- Kärkiryhmä on kohdannut vihollisen 
hatlukuisen yleisömäärän 
täyttäessä katsomapaikat vuo- -· -
desta toiseen. "Tempaukseen" 
on sisältynyt myös prikaatin 
koulutusta ja varusteita ku
vaavia esityksiä. 

Myös ammunnassa ja ur
heilussa on saavutettu hyviä 
tuloksia sekä 3. D:n että Puo
lustusvoimain mestaruuskil
pailuissa. Vuonna 1961 saa
vutti upskok P Tillonen uuden 
Pv:n ennätyksen kiv 20 ls 
makuulta ammunnassa. Sa-
mana vuonna Pv:n mesta- Kevyt kranaatinheitin ampuu 
ruuskHpailuissa SavPr voitti 
kenttäammunnan joukkue-
mestaruuden, sijoittui yleis-
mestaruudesta kilpailtaessa toiseksi ja sai todeta riveihinsä kuuluneen 
alik T Ripatin tulevan palkituksi Pv:n parhaana varusmiesaliupseeri
ampujana. Maastomestaruuski1pailuissa prikaati~ v~~smiesj~ukk~e 
sijoittui toiseksi. Vuonna 1962 talvimestaruuskilpailwssa pr1kaatm 
joukue oli kolmas yhdessä PohPr:n kanssa alik S Pylväläisen sijoit-
tuessa toiseksi hiihtoammunnassa. 



280 

Y1eisurheilumestaruuskil
pailuissa v 1961 saavutettiin 
kolme mestaruutta, joista 
kaihdesta vastasi korpr T Jau
hanen ja yleismestaruudessa 
prikaati sijoittui toiseksi. 
Vuonna 1962 olivat Pv:n 
yleisurheilumestaruuskilpailut 
Mikkelissä. KMpailujen isäntä 
sai t.odeta arvokkaimman 
pa1kintosaaliinsa rajoittuvan 
kahteen hopeamitaliin. Pv:n 
pesäpa:llomestaruudesta kil
pailtaessa saavutettiin kolmas 
sija. Jalkapaillossa prikaati 
sai v 1962 tyytyä toiseen si
jaan 3.D:n sarjassa. 

Prikaatin järjestämä näyttelyosasto 
Savonlinnan matalousnäyttelyssä 4.-6. 

8. 61 Jalkaväen Säätiön pienois
pl!llketilla on palkittu prikaa

tissa suoritetun kiitettävän palveluksen johdosta seuraavat: 

15. 10. 60 saapumiserä 

Vänr T i i 1 i Tauno Antero Markku, Lahti 
Kers Koivisto Heikki Kaappo, Ylistaro 

15. 2. 61 saapumiserä 

Vänr K a 1 i m a Timo Veli, Helsinki 
Kers L a m p i n e n Matti Toivo Ilmari, Keuruu 

15. 6. 61 saapumiserä 

Vänr B ä c k m a n Juha Aunus Rafael, Helsinki 
Kers M y 11 y s Eero Juhana, Enonkoski 

POHJANMAAN JÄ.iUURIPATALJOONA 

Kuluneen vuoden koulutus PohmJP:ssa on suoritettu vielä Vaa
sassa, mutta Aliupseerikoulun kurssin ja osaksi jääkäreidenkin koulut
taminen Sodankylässä kesäaikana on jo enteillyt pääsyä uuteen varus
kuntaan. Oheiset !kuvat keiitovat palveluksen juhlasta ja arjesta. 

Kovien kilpailujen kierto
palkinto, vanhojen jääkä· 
rien lahjoittama Kouk· 
kaajapatsas, jaettiin en
simmäisen kerran 9. 1. 62. 

Sen sai 2.JK 

PohmJP:n, entisen JP l:n, lippu uusit
tiin 10. 3. 62. Lipun lahjoitti Vaasan 
Sotilaskotiyhdistys. Ensimmäisen nau
lan lyö 1. D:n komentaja kenrl T Kopra 

Kesäkuun saapumiserä astuu palve
lukseen sateen saattamana 

Lähtötarkastus Niinisalon sotaharjoitukseen 
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Seuraaville ansiokkaasti palvelleille jääkäreille 
Säätiön pienoisplaketit: 

on jaettu Jalkaväen 

15. 10. 60 saapumiserä 
Vänr K o r h o n e n Lauri Olavi, Hämeenlinna 
Kers V ä h ä t i i t t o Eino Ilmari, Nivala 

15. 2. 61 saapumiserä 
Vänr Koski ahde Veli Kalervo, Lapua 
Kers E k 1 u n d Esko Einari, Oulu 

15. 6. 61 saapumiserä 
Vänr Kangas Esko Uolevi, Tampere 
Kers T u o r i n i e m i Aaro Matti Eljas, Oulu 

15. 10. 61 saapumiserä 
Korpr V i 1 j a nm a a Aimo Yrjö Antero, Alavieska 

UUDENMAAN JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Kuluneen vuoden tapahtumista mainittakoon maanpuolustusjuhla 
Hyvinkäällä, jossa jääkärit esittelivät paik1kakuntalaisille uutta kalus
toaan ja taitojaan taistelunäytöksessä. Tilaisuutta oli saapunut seu
raamaan yleisöä, joka kiinnostuneena tutki ryhmätelttoja ja uusia jal
kaväen aseita. Kenttäikeittiöllä tarjottu kuuma mehu ja näkkileipä 
tekivät hyvin kauppansa nuoremman polven keskuudessa. 

UudJP:n komentaja, evl H R 
Virtanen 

Yhteissotaharjoituksessa, joka pi
dettiin Nastolan-Uudenkylän maas
tossa lokakuun alkupuolella, saivat 
jääikärilt kokea paikallisen siviiliväes
tön ystävällisen suhtautumisen sota
poikiin. Tauoilla pojat saivat aina tas
kunsa täy,teen herkulilisia omenoita. 
Ilmat suosivat harjoitusta mukavasti 
ja opetustarkoitus saavutettiin, sMlä 
olihan tämä helmikuun ikäluokan 
"vapaussota". 

Huhtikuussa vaihtui pataljoonan 
komentaja. Uudenmaan jääkärien pit
käaikainen komentaja evl R A Ra n . 
tasa a r i siirtyi Pohjois-Uudenmaan 
sotilaspiirin esikuntaan ja evl H R 
V i r t a n e n Pääesikunnasta tuli ti
lalile. 
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Jääkärit luovuttamassa verta 

2. Divisioonan sotaharjoitus pidettiin toukokuun lopussa Paattisten 
-Yläneen alueella ampumaleirin jälkeen. Harjoitusvastustajina oli 
"porilaiset" ja heidät todettiin mukavaksi joukoksi, jonka kanssa on 
mukava myöhemminkin käydä "sotaa". Harjoituksen päätteeksi suori
tettiin pyörämarssi Santahaminaan, matkan pituuden ollessa n 220 
km. Jääkärit polkivat tämän matkan hyvin ajon kestäessä 19 tuntia ja 
ainoastaan muutaman miehen väsyessä. 

Heinäkuussa pataljoona jälleen täytti velvollisuutensa Suomen 
Punaisen Ristin veripalvelun tullessa Santahaminaan. Jääkärit luovut
tivat verta niin suurella joukolla, että veripullot loppuivat kesken ja 
loput kävivät luovuttamassa vertansa myöhemmin SPR:ssä. 

Uudenmaan Jääikäripataljoonan miehet ovat pääasissa pataljoonan 
nimikkomookunnasta, osa on Lounais-Suomesta. Ja1kaväen Säätiön 
pienoisplaketteja on pataljoonassa jaettu seuraaville kunnostautuneille 
jääkäreille: 

15. 10. 60 saapumiserä 

Vänr K a t a j i s t o Risto Juhani, Hyvinkää 
Alik L e i q v i s t Raimo Olavi, Helsinki 

15. 2. 61 saapumiserä 
Vänr O u r i Pentti Kalevi, Hiekkaharju 
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Kers I k ä h e i m o n e n Sven Kalevi, Helsinki 
Korpr K a 11 i o m a a Esko, Mäntsa1ä 

15. 6. 61 saapumiserä 

Vänr V i r k kun e n Aarne Aarto, Helsinki 
Kers U u s i k u m p u Seppo Einari, Korso 
Korpr O k s a n e n Tauno Armas, Hyvinkää 

15. 10. 61 saapumiserä 

Korpr R u o h o l a Seppo Kalevi, Helsinki 

RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONA 

RanJP:n komentaja, evl 
T Knuutila 

Ranni!kkojääkäripataljoona vietti 
5. 7. 62 vasta toista vuosipäiväänsä, 
joten sen tehtävästä ja kokoonpanosta 
eivät kaikki liene perillä. Lyhyesti 
määriteltynä rannikkojääkäripatalj oo
na mui!Stuttaa kokoonpanoltaan taval
lista jääkäripataljoonaa, jonka tehtä
vänä on toimia rannikon ja vesistö
jen iskujoukkona. Tärkein eroavaisuus 
jääkäripataljoonaan verrattuna on 
sen varustaminen vesistökalustolla 
tavanomaisen maa.kuljetuskaluston 
lisäksi. 

Pataljoonan kehityksessä voidaan 
katsoa saavutetun vakinainen kokoon
pano oman aliupseerikoulun tultua 
perustetuksi, tosin vielä supistetussa 
muodossa. Porkkalan varuskunnan 
rakennustoiminta on viety jo hyvin 
pitkälle varusmiesten tarvitsemien ra

kennusten osalta. Uimahallin valmistuttua voidaan uimaopetusta antaa 
ympäri vuoden ja taata rannikkojääkärien uimataito. 

Paitaljoonassa on pantu mielihyvin meI1ldlle sekä virallisen tahon 
että yksityisten tuntema kiinnostus sitä kohtaan. Osoituksena tästä 
ovat monet näytösharjoitukset ja reservin upseerikerhojen tutustumis
käynnit. Pataljoona on saanut vastaanottaa vierailijoilta useita kierto
pa:lkintolahjoituksia. Parhaiten rannikkojää:käritietous jalkaväen kes-
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lskuporras rantautuu Uiskösta 

kuudessa levinnee Porkkalassa elokuussa pidettyjen jalkaväen komen
tajien ja joukko-osastojen koulutusupseerien opetustilaisuuksien kautta. 

Urheilutoimintaa on pyritty kaikin puolin elvyttämään ja kunnioi
tettavana tuloksena on pidettävä kapt E Lohen johtaman kilpailu
joulclmeen voittoa puolustusvoimain sotilas-3-ottelussa. 

Pataljoonan ulkoiset tunnukset saadaan tämän vuoden aikana, sillä 
päivystäjien kilvet voitiin luovuttaa vuosipäivänä ja Tasavallan Presi
dentti vahvisti jou~ko-osastolipun 3. 6. 62. 

Kotiuttamistilaisuuksissa ovat reservin edustajat jakaneet Jalka
väen säätiön pienoisplaketit ja Reservin aliupseeriliiton plaketl!t toivot
taen kotiutuvat tervetulleiksi maanpuolustusjärjestöjen piiriin. 

Jv:n pienoisplaketit on kuluvana vuonna jaettu seuraavasti: 

15. 2. 61 saapumiserä 

Vänr Pekka Juhani O r a s, Viitasaari 
Alik Sakari Aukusti V i i t ane n, Pattijoki 
Korpr Paavo Eemil Mansikka mäki, Pattijoki 
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Autot kuljetetaan kalustoveneessä 

15. 6. 61 saapumiserä 
Vänr Kalervo Armas L e s k i n e n, Helsinki 
Kers Erkki Antton V i i k i 1 ä, Merikarvia 

KYMEN JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Vuosipäivänään maaliskuun 12 pnä 1961 vietettiin pataljoonan 40-
vuotisjublaa monine arvokkaine ti.laisuuksineen. 

Juhlapäi-vän arvoa kohotti erityisesti pataljoona1le lahjoitetun 
uuden lipun käyttöön otto. Kenraailitar Aino A c ik t e -J a 1 a n d e r i n v 
1922 lahjoi1lt!IIIlla lippu, joka y[väänä oli Hehunut paitailjoonan kärjessä 
sekä sen kehitysvuosina että sodan kovina aiikoina, pääsi hyvin ansait
semaansa lepoon Sotamuseoon. 

Vakavan hartaina seurasivat van
hojen "pumppujen" ka:tseet lippuvan
huksen poistumista viimeistä kertaa 
joukon edestä. Kunnioittavan etäisyy
den päässä seurasi uusi lippu sitä 
juhlakentältä. PPP 3:n (JP 3:n) van
han lippualiupseerin vääpeli evp 
K a m p p u r i n ei suotu tätä hetkeä 
kokea hänen vähää aikaisemmin vai
vuttua maahan sydänhalvauksen koh
taamana. 

Entisten "pamppujen" lahjoittama 
lippu hulmutkoon yhtä velvoittavana 
kuin ennenkin pataljoonan kärjessä. 

Vuodesta 1932 ailkaen on pataljoo
nan yksiköillä oli1ut yksi!kköviirinsä. 
PPP 3:n upseerien rouvatt valmistivat 
nämä viirit everstin rva S a 1 m i o n 
johdolla. Vtirilt oli suunnitellut majuri 
evp B N o r d e n s t r e n g. 
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KymJP:n komentaja, evl 
Kalevi Sarva 

Lipunnaulaus. Ev J Hynninen lyö naulan 
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Viirien luovutustilaisuus 

Nämä viirit olivat 30-vuotisessa käytössä kuluneet, tai kadonneet. 
Vuosien 1950-53 aikana oli kadonneitten tilalle tehty uudet, mutta 
tekotavaltaan ja materiaaliltaan ne eivät vastanneet alkuperäisiä. 
Tämän vuoksi pataljoonan upseerien rouvat "esiäideilleen" uskollisina 
va1mistivat kaikille yksiköille uusitut viirit noudattaen mahdollisimman 
paljon alkuperäisviirien mallia ja värejä. 

Pataljoonamme vuosipäivänä 12. 3. 1962 nämä viirit otettiin käyt
töön. Näin ne yhdessä uusitun lipun kanssa ovat viitoittamassa uutta 
taivalta pataljoonamme kehityksen tiellä. 

Pataljoonan komentajan vaihdos: Evl K F Karttunen luovutti ja 
ev Kalevi S a rva vastaanottaa 19. 10. 1961. 

Seuraavat hyvin palvelustehtävänsä suorittaneet Kymen jääkärit 
ovat saaneet Jalkaväen Säätiön pienoisplaketit. 

15. 10. 60 saapumiserä 

Vänr R ö n k ä Matti Juhani, Helsinki 
Kers K a 11 i o Kyösti Kalervo, Pylkönmäki 
Korpr K o s t i a i ne n Matti Kalervo, Korpilahti 

15. 2. 61 saapumiserä 

Vänr Ry t k ö ne n Vilho 
Olavi, Pihtipudas 

Kers Paananen Veikko 
Tapio, Kinnula 

Kers P a k k ane n Lauri 
Sakoo-i, Hamina 

Korpr S n e c k Lauri 
Armas, Kinnula 

15. 6. 61 saapumiserä 

Vänr Nopanen Timo 
Pentti, Hamina 

Kers H y it ö n e n Vilho 
Kalevi, Kivijärvi 

Korpr E s k e I i ne n 
Seppo Vilho, Kovoula 

15. 10. 61 saapumiserä 

Korpr V a 1 k e i n en 
Raimo, Karstula 
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Presidentti Kyösti Kallion kiertopal· 
kinnon ja "Kolmosen pytyn" luovutus 
KymJP:lle 18. 10. 1961 3. D:n kom kenrl 

J Järventaus · 

UUDENMAAN RAKUUNAPATALJOONA 

Ratsuväen kunniakkaat perinteet ovat leimaa-antavat tälle joU!kko
osastolle, joka syyskuun 7. 1961 vietti 330-vuosipäiväänsä, Breitenfeldin 
taistelun muistoksi. Merkillepantavan ilahduttavaa oli todeta, että 
juhlatilaisuuksiin oli saapunut rakuunaveteraaneja eri puolilta maata. 
Korkeasta iästään huolimatta oli rakuunoiden ryhdikäs joukko unohtu
maton näky nuoremmalle polvelle. 

"Mitä lippu on joukko-osastolle, siitä kornetti-viiri on eskadroonalle" 
mainitsi pataljoonan komentaja, evl. 0 Luomala, 330-vuosipäivän 

19 - Jalkaväen vuosikirja 
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Kuva paraatitilaisuudesta varuskunnan keskuskentällä 

aikana, luovuttaessaan kullekin perusyksikölleen Karjalan- ja rakuuna
värein somistetut viirit. Taiteilija, majuri evp Talaskiven suunnittele
mat rakuunaperinteisiin nojautuvat yksikkö-viirit antavat kauniin lisän 
perinne-esineiden joukkoon. 

Seuraaville kunnostautuneille rakuunoille on jaettu Jalkaväen Sää
tiön pla1ketit: 

Kuvassa kapt P Lipponen vastaanottaa 
1. Esk:n viirin 

15. 2. 61 saapumiserä 
Vänr Jol..llko Juhani S i i -
tonen 
Kers Kyösti Alvar Ko s o -
nen 
Korpr Paavo Aatami 
Suurkaulio 

15. 6. 61 saapumiserä 
Vänr Seppo Emil Mä k e 1 ä 
Korpr Pietari R u o t s a · 
lain en 

15 . . 10. 61 saapumiserä 
Korpr Reino Olavi M a r t -
t i nen 
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Maaliskuun 1. päivänä 1962 tuli kulu
neeksi 15 vuotta siitä, kun Suomen vii
meinen ratsuväkijoukko-osasto Uuden
maan Rakuunarykmentti jalkautettiin 
Lappeenrannassa. Nykyään lappeenran
talaiset ovat tottuneet näkemään ra-

kuunat polkupyörin 
Sotaharjoitukset ja kovapa
nosammunnat Pahkajärven 
ampumaleirillä ovat niitä 
kiinnekohtia, joissa koulutus-

tavoitteet punnitaan 

Sotilasurheilun rintamalla on toiminta myös 
ollut vilkasta. Merkittäväksi voitoksi kohosi 
vuonna -62 saavutettu jo kuudes kiinnitys Olter
mannin sauvaan. Tämä erityisen hyvää sotilas
kuntoa vaativa viestinhiihto hiihdettiin tällä ker
taa Mikkelistä Kouvolaan. Kuvassa voittoisa 
joukkue varuskunnan keskuskentällä komenta-

jan onniteltavana 
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KARJALAN JÄÄK.ÄRIPATALJOONA 

Pataljoonan komentaja, evl E Setälä ilmoittaa joukot kenraali E Hein
richs'lle 

Karjalan Jääikäripataljoonan sijoituspaikkana on Kontioranta, jossa 
nuorille jää:käreille tarviittava harjoitusmaasto on aivan vieressä. Tänne 
mä:kien, metsien ja vesistöjen tuntumaan on kahdessatoista vuodessa 
noussut uuden kasarmirakennusohjelman puitteissa entisten puupa
ra.kkien tilalle uusia kivisiä sotilaskasarmeja, varasto- ja huoltoraken
nuksia. Rakennustoiminta jatkuukin enää vain kantahenkilökunnan 
asuntojen osalta. 

Koska joumko-osasto saa pääasiallisen sotilasaineksensa Itä-Suo
mesta, on monin tavoin pidetty kosketusta maakunnan väestöön ja 
kohotettu näin maanpuolustustahtoa ja -henkeä. Viime vuonna osal
listuttiin mm Kontiolahden sankaripatsaan paljastustilaisuuteen. Patal
joona suoritti myös maakuntamarssin Nurmekseen, jossa osallistuttiin 
jääkärietappikiven palja.stustilaisuuteen. Tilaisuutta seuranneen ohi
marssin ottivat vastaan jääkärikenraalit Heinrich, Oesch ja Raappana 
yhdessä kymmenen muun saksanjääkärin kanssa. 

Vuoden 1961 lokakuusta alkaen on pataljoona osallistunut divisioo
namuutoksen tähden Pahkajärven sotaharjoituksiin ja ampumaleireille 
käytyään aikaisemmin Lapissa saakka. 

Pataljoona järjestäytyneenä sankarihaudan ympärille 

Vuoden 1962 elokuussa osallistui pataljoona yhdessä ympäristöva
ruskuntien kanssa Joensuussa pidettyyn maatalousnäyttelyyn. Täällä 
oli Puolustuslaitoksen näyttelyosastolla yleisöllä tilaisuus tutustua 
maakunnassaan toimivaan jääkäripataljoonaan sekä uusiin sotilaspu
kumalleihin ja kalustoon. 

Syyskuussa samana vuonna oli Kontiorannalla Puolustusvoimain 
maastomestaruuskilpailuit. Kilpailujen järjestelyistä vastasi Karjalan 
Jääkäripataljoona. Mainion maastonsa puolesta oli joukko-osaston 
harjoitusalue mitä parhainta kilpailumaastoa. 

Luettelo edellisen kirjan ilmestymisen jälkeen Karjalan Jääkäri
pataljoonassa jaetuista Jalkaväen Säätiön pienoisplaketeista. 

15. 2. 61 saapumiserä 

Vänri:mki Paavo R u o t s a 1 aine n, Lapinlahti 
Kersantti Seppo J u k k a 1 a, Karstula 
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Divisioonan komentaja kenrl J Jär
ventus tarkastaa pataljoonan yhdessä 

komentajan kanssa 

15. 6. 61 saapumiserä 

Vänrikki Erkki Ensio P i t k ä n e n, Nilsiä 
Kersantti Kyösti Kalevi T i c k, Pielavesi 

LASKUVARJOJÄÄKÄRIKOULU 

1. 2. 1962 perustettiin Suomen nuo
rin sotaikoulu, Laskuvarjojääkäri
koulu. Ensimmäinen ikäluokka astui 
palvelukseen 15. 2. 1962 perusteellisen 
karsinnan jälkeen. Koulun sijoitus
paikka on Utti jossa jo sodan aikana 
1942--43 annettiin kokeneille sisseille 
laskuvarjohyppykoulutusta. 

Koulu toimii tilapäisissä olosuh
teissa rinnan Kuljetuslentolaivueen 
kanssa. Varusmiehet on sijoitettu van
haan ilmavoimien kasarmiin. Lasku
varjohyppykoulutushallina käytetään 
entistä lentokonehallia jossa hiki vir
taa ja miehet oppivat laskuvarjohypyn 
kaikki niksit ja taidot. Kesän huo
not säät eivät sanottavasti ole haitan
neet hyppykoulutusta, ja se saatiin 
läpiviedyksi suunnitelmien mukaan. 
Merk:kihyppy suoritebtiin 27. 7. kol
mesta koneesta. Tavaailla oli tällöin 

Tulevat Iaskuvarjojääkärit järjestäyty- Ensimmäinen hyppy on suoritettu 
neenä ensimmäiseen hyppyyn lähtöä 

varten 
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yhtä aikaisesti 38 laskuvarjojääkäriä, joka oli suurin Suomessa suori
tettu laskuvarjopudotus. 

Koulu on kesän aikana osallistunut useampaan eri puolilla maata 
suoritettuun laskuvarjohyppynäytökseen, joista mainittakoon mm Lap
peenrannan maatalousnäyttelyn ja Salossa pidettyjen Porilaispäivien 
taistelunäytökset. Molemmissa näytöksissä pudotettiin 20 laskuvarjo
jääkäriä. Lisäksi on koulun kantahenkilökunta hypännyt eri lento
näytösten yhteydessä eri puolilla maata. 

Laskuvarjojääkärikoulun asevelvolliset ovat kaikki vapaaehtoisia 
ja he ovat kotoisin ympäri Suomen aina Lapin perukoilta saakka. 

KAARTIN PATALJOONA 

Vuosi 1962 on Kaartin Pataljoonalle huomattava merkkivuosi, sillä 
syyskuussa tuli kuluneeksi 150 vuotta siitä kun pataljoonan perinteet 
saivat alkunsa. 

18. 9. 1812 antoi Venäjän silloinen keisari Aleksanteri I Suomen 
anomuksesta luvan perustaa maahan kolme värvättyä jääkärirykment
tiä. Tuona päivänä perustettiin Viipurissa 3. Jääkärirykmentti, jonka 
perinteet ovat monien vaiheiden jälkeen siirtyneet nykyisen Kaartin 
Pataljoonan vaalittaviksi. 

V 1957 toteutui ajatus, että joku joukko-osasto saisi ryhtyä jälleen 
Kaartin perinteiden jatkajaksi. Silloin Helsingin Varuskuntapataljoona 
todettiin sopivimmaksi ,tähän tehtävään ja niinpä siitä 1. 1. 1957 syntyi 
ny,t 150-vuotiset perinteet omaava Kaartin Pataljoona. Samalla se sai 
vuosipäiväkseen Kaartin vuosipäivän 18. 9. ja kunniamarssikseen Kaar
tin kunniamarssin. 

Perinteisiin sisältyy vertaansa hakevia sotaretkiä voittoineen ja tap
pioineen, kiitoksella suoritettuja vartiointitehtäviä ja lukemattomia 
muita tunnustusta saaneita suorituksia. Kaartin Pataljoona osallistui 
ensimmäiseen sotaansa v 1830--31 Puolan kapinan yhteydessä auttaen 
merkittävästi kapinan kukistamisessa. Tunnustukseksi tästä antoi 
Venäjän keisari pataljoonalle Pyhän Yrjön lipun, joka luovutettiin 22. 
12. 1932 pidetyssä juhlatilaisuudessa. Mainittakoon, että KaartP:n 
nykyinen lippu, jonka vanhat kaartilaiset 18. 9. 1957 lahjoittivat, muis
tuttaa suuresti sitä. 

Myöhemmin osallistui pataljoona kolmeen eri sotaretkeen, joilla 
se niitti mainetta ja kunniaa runsain mitoin. V 1849 suoritettu Unkarin 
retki oli näistä ensimmäinen. Tässä sodassa oli pataljoonan osuus kui
tenkin vähäinen, sillä menomarssilla yllätti joukon punatauti niittäen 
peloittavan runsaan kuolemansaaliin. Muutamaa vuotta myöhemmin 
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Kaartin Pataljoona sai oman lippunsa 18. 9. 61 

oli vuorossa Krimin sota. Tällä kerraila puhkesi pataljoonassa kolera, 
johon menehtyi kaikkiaan yli 650 miestä. Retki kesti marsseineen ja 
talvilepoineen lähes kwksi vuotta päättyen v 1856. Kaartin historian 
kunniakkain ja samalla viimeisin sotaretki oli vv 1877-78 käyty Turkin 
sota. Siihen liittyy mm sellaiset taistelupaikat kuin Gornij-Dubnjak ja 
Pravetz sekä kaikikien vieläkin tuntema Kaartin urhea Balan-vuorten 
ylitys jouluna 1877. Tämän kahdeksan kuukautta kestäneen sot~retken 
päätyttyä, paluumatkallaan, sai pataljoona vastaa1:ott~a ~rvokka1m~an 
tunnustuksen koko olemassaolonsa aikana. Ke1sar1 oh suonut sille 
tunnustuksena osoitetusta urheudesta vanhan kaartin arvon Ja etu
oikeudet. Tässä sodassa 1kaatuneitten muistoksi pystytti pataljoona 
muistopatsaan kasarminsa pihalle, jossa se vieläkin on paikallaan. 

Nykyisen kaartilaisen tehtävät ovat toisenlaiset ja palvelus on luon
teeltaan täysin muuttunut. Kaartin Pataljonaa ei enää ympäröi sama 
loisto, mikä on sen edeltäjillä ollut, mutta sitä elähdyttää vieläkin näi
den saavutukset, joita se pyrkii vaalimaan ja jatkamaan. 

Kaartin Pataljoonan kunniaklkaat perinteet velvoittavat myös tämän 
päivän kaartilaisia. Seuraaville kaartilaisille on tunnustuksena hyvin 
suoritetusta palveluksesta luovutettu Jalkaväen Säätiön pienoispla,ketit 
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15. 10. 60 saapurniserä 
Vänrikki Matti S u o m i, 
Pyhämaa 
Kersa.ntiti Raimo V u o -
r e ns y r j ä, Helcsinki 

15. 2. 61 saapurniserä 
Vänrikki Timo T i u s a -
n e n, Helsinki 
Kersantti Juhani H o 1 m -
s t r ö m, Helsinki 

.j 15. 6. 61 saapurniserä 
Plaketit on jaettu. Oikealta reservin Vänriklki Teppo I v a s k a 
jalkaväkimiesten edustaja, ylik T Hy- Helsinki ' 
vönen, kers R Vuorensyrjä, maj E Kersantti Topi u r p O • 

Mäenpää ja vänr M Suomi n en, Helsinki 

PANSSARIPRIKAATI 

Panssariprikaatin komentaja, ken
raalimajuri O Korhonen 6. 7. 1961-

Panssariprikaatin toiminnalle 
on rauhan aikana leimaa-anta
vana eri aselajien yhteistoimin
takoulutus. Se luo edellytykset 
panssarijoukkojen nopeudelle ja 
isku.kyvylle. Kannaksen ankaris
sa taisteluissa v 1944 todettiin, 
että sellainen joukko, joka ei ole 
yhteistoimintakoulutusta saanut, 
ei panssarivaunujen kanssa 
kyennyt taistelemaan. Vain pit
käaikainen harjoittelu yhdessä 
opettaa sekä Johtajat että mie
het tuntemaan oikeat toiminta
tavat. Ilman sitä ei panssariyh
tymä synny. Erityisen tärkeää 
on yhteistoiminta jääkäri- ja 
panssarivaunuy,ksiköiden kes
ken. Uusi ja lukuisampi panssa
rivaunukalusto luo koulurtukselile 
entistä paremmat mahdollisuu
det. Panssariry,kmentin ja jää-
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käripataljoonien kesken järjestetään llrolme kertaa vuodessa viikon 
kestävä yhteistoiminrtakoulutusva.ihe, jolloin käydään läpi yhteistoi
toiminnan "aakkoset". Näihin harjoiituksiin osallistuu sekä vanhempi 
että nuorempi saapumiserä. Jokainen mies saa täten kahden viikon 
koulutuksen. Perusharjoiittelun Usälksi järjestetään 330 päivää pa.J.
velevien palvelusajan lopulla useita ,taistelosaston harjoiituksia, 
Joissa upseerikokelaat toimivat miltei kailkissa johtajatehtävissä. 
Pdkaatin jatkaväkijoukkojen ampurnaleirillä Niinisalossa suorite
taan taisteluammunnat, Jotka ovait miltä parhainta yhteistoimin
takoulutusta rauhanaikaisista rajoituksista huolimatta. Panssariprikaa
tin toiminnassa näyttelevät huomattavaa osaa lukuisat näytösharjoi
tukset. Suurin osa esittelyistä Ja näytöksistä lankeaa Panssarirykmen
tille ja Panssarikoululle, joissa on Panssariprikaatin panssarivaunu
kaluston pääosa. Vuosittain noin kuukauden ajaksi maamme eri varus
kuntiin tapahtuvilla panssarivaunukiertueilla myös muut joukko-osas
tot voivat tutustua panssarivaunuihin ja niiden toimintaan. 

Panssarijoukkojen toiminnan perusta on nopeus. Se luo myös pans
sariyhtymän hengen, joka kenraali Laguksen sanoja lainatakseni, "ei 
kysy vaivojen ja vastusten määrää vaan murtaa ne". 

HÄMEEN JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Pataljoonassa tapahtui komentajan 
vaihto 17. 3. 62, jolloin evl U M a t i 
k aine n siirtyi Taistelukouluun joh
tajan apulai:seksi ja PsPr:n esikunta
päällikkö evl P P e 1 t t a r i otti ko
mentajan tehtävät vastaan. 

Pyhäinpäivän aamuna 1961 oli Hä
meen jääkäreillä kunnia ottaa vastaan 
Linnankasarmille Sotainvalidien Vel
jesliiton XIV hengellisille päiville 
Hämeenlinnaan saapuvia sotaveteraa
neja. Tervetulleet vieraamme ruokaili
vat kasarmillamme, ja osa juhlal'li
suuksista tapahtui myös Linnankasar
milla. Vietetyistä arvokkaista juhlista 
sekä Hämeen jääkärien ja sotainvali
dien moninaisen hedelmälli:sen yhteis
työn muistona on nyt pataljoonallem
me sotainvalidien Hämeen Jääkäripa-

HämJP:n komentaja, evl 
P Pelttari 
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Puolustusvoimain uusi pukumalli on 
kokeiltavana HämJP:ssä 

taljoonaHe 17. 11. 61 lahjoit
tama Sotainvalidien Veljeslii
ton viiri. Tämä viiri tulee ole
maan kunniapaikalla preussi
laisen jääkäripataljoona 27:n 
pienoislipun vierellä muistut
tamassa tulevMle nuorille jää
kärei1le Hämeen Jääkäri:en 
velvoittavia perinteitä. 

6. 12. 61 osallistui Häm 
JP:sta lippukomppania valta
kunnalliseen Itsenäisyyspäi
vän paraatiin Tampereella. 

Puolustusvoimain Talvi-
mestaruuskilpailut järjesti 
pataljoona apunaan muut 
varuskunnan joukot maalis
kuun alussa jo 16. kerran pe
räkkäin eli jatkuvasti sotien 
jälkeen. 

Jo muutamia vuosia sitten 
alkanut kanssakäyminen Hel
singin Yliopiston Hä.m.äfäis
Osaikunnan ja HämJP:n up-
seerien kesken on jatku

nut entiseen tapaan. Keväällä ovat pataljoonamme upseerit HO:n 
vieraina ja syksyllä taas HO:n upseerit saapuvat Hämeenlinnaan. Vie
railun yhteydessä pidetyn, sotilaallisia taitoja vaativan kilpailun ja 
samalla komean hopeapokaalin voitti keväällä pataljoonamme upseeri
kerho. 

Perinteellinen kesän aikana maakuntaan suuntautuva harjoitus 
suoritettiin 17-21. 8. 62. Se suuntautui tänä vuonna Raumalle. Tämän 
n 450 km pitkän taipaleen aikana suoritettiin kunniaikäyntejä sankari
haudoilla, pari koulutusnäytöstä sekä taisteluharjoitus Porin Prikaa
tin kanssa. Harjoituksesta ovat sanomalehdet kirjoitelleet hyvin 
myötämielisesti ja uhranneet jopa etusivuillekin tilaa harjoituk
sesta otetuille valokuville. Pataljoonaan varusmiespalvelustaan suo
rittamaan saapuvien nuorten miesten kotiseudun suhtautumista kuvan
nee parhaiten ote Rauman kaupunginhallituksen HämJP:lle lähettä
mästä kirjelmästä: "Hämeen Jääkäripataljoonan 18-19 päivinä elo
kuuta 1962 Raumalle suorittaman vierailukäynnin johdosta kaupun
ginhallitus esittää pataljoonan komentajalle, everstiluutnantti P Peltta
rHle ja koko pataljoonalle Rauman kaupungin kaikkien asukkaiden 

parhaimmat kiitokset. - Jää
kärien miehekäs ja kaikin 
puolin esimerkiksi kelpaava 
esiintyminen keskuudessam
me oli omiaan antamaan rau
malaisillle uutta uskoa ja luot
tamusta maamme ja kan
samme valoilsaan tulevaisuu
teen. - Toivotamme patal
joonalle mitä parhainta me
nestystä sen vastuunalaisessa 
tehtävässä." 
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--, 

Jv-sääitiön pienoisplaketJte
ja ovat saaneet seuraavat va
rusmiehet: 

Maakuntamarssin aikana järjestetyissä 
maa.npuolustustilaisuuksissa esitettiin, 
miten polkupyörät kuormataan autoon 

15. 10. 60 saapumiserä 

Kok H a r r a Tapio Aatos, Tampere 
Kers Ämmä 1 ä Aatos Heikki, Lapua 

15. 2. 61 saapumiserä 
Kok K e 11 o mäki Aarre Kullervo, Virrat 
Kers K a r 1 s s on Vesa Heikki, Rauma 

15. 6. 61 saapumiserä 
Kok K n a a p i 1 a Reino Kalevi, Laitila 
Kers K u o r t t i Hannu Tapani, Tampere 

HÄMEEN RATSUJÄÄKÄRIPATALJOONA 

Hämeen Ratsujääkäripataljoonan osalta kulu~u~. vuosi .. on joka 
suhteessa ollut normaali. Mitään vakiintunutta elamanrytmia muutta-

vaa ei ole tapahtunut. . 
Huomattavin koulutusta edistävä ja tehostava aikaansaannos oh 

d 1961 lopulla Hälvälän alueella valmistunut sinkoampumarata. 
vuo en ·· · · · avulla 
uutta ko radassa on se, että maalivaunua ei ~edeta va1Jer~~ . '. 
vaan on siihen asennettu moottori. Täten on v01tu rata tehda mu1tk1t 
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HärnRjP:n palkintolevyke 

televaksi, mäkiä nousevak
si ja laskevaksi. Koulutet
tava näkee siis mallllikuvion 
liikikuvan maastossa enem
män todellisuutta vastaa
vasti kuin aikaisemmin. 

Hälvälän leirialueen ke
hittämistyössä on sikälikin 
saaitu parannusta aikaan, 
että viime ja tämän vuoden 
ktlilues.sa on jokaiselle yksi
kölle ja ~eirin johdolle val
mistunut toimistoparakit 
sekä Kastarlanmien rannal
le uusi hirsinen sauna. 

Perinteiden vaalimisessa 
on myöskin saatu näkyviä 
tuloksia ai!kaan. Esikunta
komppaniallahan ei ole ol
lut omaa viiriään. Tämäkin 
puute korjautui 7. 9. 1961 
pl!Jtailjoonan vuosipäivänä, 
jolloin Lahden Sotilaskoti
ybdistys lahjoitti yksikölle 
ratsumestari evp Lauri 
P u t k o s e n suunnittele
man viirin. 

~amana päi~änä paljastettiin Lahden varuskunnan upseerikerhossa 
entist~n ratsum~esten lahjoittama, taiteilija Lindeman i n maalaama, 
everstiluutnantti Karl Ardold Majewskin muotokuva. 

Jo pidemmän ajan valmisteilla ollut oman ratsumieskillan aikaan 
s~aminen on myös toteutunut. Tämän vuoden syyskuun 8 p:nä pidet
~nn perustava ·~Okous Lahdessa. Runsas tilaisuudessa ollut ratsumies
Joukko ja lukuisat innostavat kirjeet ovat takeena siitä, että killasta 
tulee todella ratsumiehiä yhdistävä, elinvoimainen yhdistys. 

Urheilun alalla Hämeen Ratsujääkäripataljoonaa voisi nimittä·· 
ylei~p~~aljoo~ks~ .. Puolustusvoimain talvimestaruuskilpailuissa v 196~ 
selv1tt11n p~rt10h11hdossa ja yleismestaruudessa kuudenneksi ja tänä 
vu~nna yle1smestaruudessa seitsemänneksi. Vuoden 1961 mäkikilvassa 
sa1 ~esta~ude1.1_ nimiinsä alik V Kankkonen. Huomattavimpiin saavu
tuk_snn soblashuhdossa on päässyt ken; E Ojala, v 1961 hän osallistui 
sotilaspartiohilhtoon Suomi-Neuvostoliitto-ottelussa ja kansainvälisen 

sotiilasurheilu:liiton hiihto
mestaruuskilpailuihin Ander
matissa ja ,tänä vuonna Ga.r
mi5ch-Partenkirchenissä. 

Viiime vuonna menestyivät 
ratsumiehet puolustusvoi
main pesäpallosarjassa pääs
ten kolmanneksi ja sama si
joitus saaitiin myös sotilas
kolmiottelussa. 

Yleisurheilussa edusti vii-
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Ratsumies - panssari 

me kesänä pataljoonaa kun· 
nialla raitsumies T. Mäkinen ottaen nimiinsä kuulantyönnön mestaruu
den. Uudenmaan Rakuunapataljoonan !kanssa on vu05ittain kilpailtu 
hilhd05sa ja ammunnassa. Sodan ajoilta periytyvässä "Tina.mäen hiih
dossa" saivat aän ävuonna rakuunait tunnustaa ratsumiehet paremmik
seen, kun sensijaan ammunnassa kävi päinvastoin. 

Jalkaväen Säätiön pienoisplaketteja on HämRjP:ssa jaettu seuraa-
ville hyvin palveluksensa suorittaneille ratsumiehille: 

15. 10. 60 saapumiserä 
Vänr P o r r a s Jyrki Kalevi 
Kers Tervamo Raimo 

15. 2. 61 saapumiserä 
Vänr Marttinen Tapani Johannes 
Kers K arvo ne n Kauno Valtteri 

15. 5. 61 saapumiserä 
Vänr Nieminen Vesa Martti Johan 
Kers J o k i ne n Jukka Emil 

PANSSARIRYKMENTI'I ESITI'ÄYTYY 

"Yhteislaukaus - huomio - tulta!" 
Kymmenen 100 mm:n tykkiä jyrähtää Parolan lentokentän etelä.-

reunassa. 
"Syöksyyn!" 
10 ajajaa vetää vaihteen päälle. 5200 hevosvoimaa odottaa vain kyt-

kimien nostoa. 
"Mars!" 



304 

Syöksyyn MARS, MARS 

10 sinistä pakokaasupilveä lehahtaa tuliasemien vasempaan reu
naan, 10 "Nikitaa" syöksyy kentälle avorivissä. Dieselien jyrinä täyt
tää ilman. 

"- - - huomio - tulta!" 
Jälleen 10 jyrähdystä. Paukikulaukausten savu peittää vaunut het

keksi. Melkein läpinäkymätön pölypilvi nousee vaunujen takana ilmaan. 
Kentän pohjoispäässä seisoo panssarirykmentin komentaja seuruei

neen. Eilen Kadettikoulu ja 140 kadettia, tänään ulkovaltain sotilas
asiamiehiä seurueineen, huomenna Puolustusneuvosto, sitten juhannus
juhlien taistelunäytös, senjälkeen - - - -

Kentän pohjoispäässä miehitetään kiireellä raskaiden sinkojen tuli-
asemat. Laukaus - T-54 pysähtyy kentän puoliväliin ja "palaa". 

Taistelunäytös jatkuu. 
On aivan tavallinen arkipäivä Parolassa. 
Panssari rykmentti esittäytyy. 
Komppanian päiväpalvelusohjelma saattaisi jonakin aamupäivänä, 

jolloin ei mitään esittelyä, yhteistoimintaharjoitusta tahi taistelunäy
töstä ole, olla seuraavan näköinen: 

- vanhemmat ampujat: ajokoulutusta T-54:llä 
- nuoremmat ampujat: apuaseammunta "Kissanpolkuradalla" 

- viestittäjät: oppitWlti 
eri modulaatioista ja 
radion virityksestä se
kä käytännöllinen vies
tiliikenneharjoitus 

- suojamiehet, aukon 
raivaMI1inen miinoit-
teeseen eri menetel
min. 

Panssarimiehen koulutus 
on siis varsin monitahoista. 

Rykmentti saa varusmies
ainek5ensa hyvin suuressa 
määrin Hämeestä. Eniten 
näitä varusmiehiä kiinnos
tava koulutus on juuri mo
nipuolinen panssarivaunu
miehen ura, ja tässäkin en
simmäisellä sijalla on psv
tekniikka. Päästä itse "Niki
tan" sarviin ja saada ohjata 
sitä - siinä jokaisen pans
sarivaunumiehen tavotte. 

Tämä toive täyttyy pans
sarivaunumiehen palvelus
ajan lopulla. Sitä ennen hän 
on saanut pääkoulutuksen
sa: hänet on opetettu käyt
tämään panssarivaunun 
aseita niin, että hän am
puu tarkemmin ja nopeam
min kuin vastustaja. 
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PsvP:n 15. 10. 61 saapumiserän panssa
rivaunuampujien taito on punnittu 

Panssarimiehen vala 

Koska jokaisen miehen on psv:ssa kyettävä toimimaan jokaisella 
paikalla, saa hän myös johtajakoulutusta ja ~~n:n o~ opittava hyvin 
käyttämään psv:n viestivälineitä. Ampumalemlla miesten tai~ pu~
nitaan ja tämän jälkeen he saavat psv-teknillisen koulutuksen'. Jolloin 
jokaisen on ainakin välttävästi opittava myös ajamaan panssanvaW1ua. 

Panssarirykmentti on ainoa jalkaväkijoukko-osastoistam_me tode~a 
teknillinen joukko. Siksi huolto ja teknillinen ammattitaito ovatkin 

Parolassa tärkeitä. 
Panssarivaunukorjaamo, jonka johtajana toimii inskapt O S a r j ~ -

ne n, suorittaa panssarivaunukaluston korjaukset. Täällä on mybs 

20 - Jalkaväen vuosikirja 
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siviilityövoimaa ja asiantuntemuksella löydetään lääkkeet vaikeimmis
sakin vioissa. 

Panssarirykmentti on myös sotilasurheilun alalla ollut usein esillä. 
V 1961 voitti PsR:n partio puolustusvoimain maastomestaruuden ja 
samana vuonna rykmentin jalkapallojoukkue saavutti pronssitilan. 
Myös hiihdossa ja ammunnassa on menestytty. 

Kun rykmenttiin tullut alokas on suorittanut peruskoulutuskauden, 
tapahtuu hänen sotilasvalansa tavanomaista juhlavammin: panssarin
muistomerkin edessä vannoo tuleva panssarimies ja panssarijääkäri 
valansa toinen käsi valantekoasennossa, toisella tykistä tai psv:sta 
kiinni pitäen. 

Panssarirykmentin arkea kuvastavat tiukka työ, monet esittelyt ja 
luja usko aselajin yhä valoisampaan tulevaisuuteen. 

Viimeisen Jalkaväen vuosikirjan ilmestymisen jälkeen on Panssari
rykmentissä jaettu Jalkaväkisäätiön plaketit seuraaville: 

15. 6. 60 saapumiserä 
Vänr Jänne Erkki Olavi, Helsinki 
Kers R e v a Pauli Johannes, Hämeenlinna 

15. 10. 61 saapumiserä 
Vänr Järvi ne n Esko Olavi, Valkeakoski 
Kers Kari k y <t ö Jouko Antero, Humppila 

15. 2. 61 saapumiserä 
Vänr Paavo 1 a Pekka Yrjö Olavi, Nokia 
Kers L o i k k ane n Pertti Niilo Markku, Sääminki 

15. 6. 61 saapumiserä 
Vänr J u m i s ko Sauli Yrjö, Posio 
Kers M a t i k a i n e n Pauli Kalevi, Hausjärvi 

ERILLINEN KRANAATINHEITINKOMPPANIA 

Hämeenlinnan Suomen kasarmeilla suoritettiin syksyllä -62 joukko
osastojen siirtoja IlmaVP:n muuttaessa Luonetjärvelle. Niinpä ErKrhK 
pääsi muuttamaan entiseen IlmaVP:n puukasarmiin, joka on huomatta
vasti tilavampi ja käytännöllisempi kuin entiset ahtaat kasarmiraken
nukset. 

Rskrh-ryhmä täydessä tst-varus
tuksessa heitinajoneuvon takana 
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Ennen kovapanosammuntoja 
harjoitellaan tulitoimintaa la· 
tausharjoituskranaateilla, jotka 
lentävät vain 100-150 m. Kuvas• 
sa nuorempi saapumiserä ko. 
harjoituksessa Parolan lento• 

kentän läheisyydessä. 

Vuoden saapumiserät ovat olleet edelleen tervettä ja re~l~a su?m~
laisnuorisoa ja reipas tahti on pidetty myös prikaatin ~nlhsyks1k~~ 
jen kilpailuissa, Joissa joukkuevoitto. hyväll~ tasosuontuksella _nun 
suunnistamisessa kuin ammunnoissakm saatun ~ma~n ko~pp~maan. 
Valioampujia onkin ollut n. 70 %. 15. 2. saapum1sera osalhstu1 .. ~ok~~ 
naisuudessaan suureen ampumaleiriin Rovajärvellä 5. 8.-2. 9. v~lise~a 
aikana ja vei siviliin reheviä "sotakokemuksia" kovien kranaattien tii-

moilta. .11 krhmi 
seuraaville komppaniassa palvelleille, kunnostautune1 e e-

hille on jaettu Jalkaväen Säätiön pienoisplaiketti. 

15. 2. 60 saapumiserä 
Vänrikki Nissinen Jouko Heikki, Ilomantsi 
Kersantti O j a 1 a Paavo Johannes, Saari 

PANSSARIKOULU 

Panssarikoulun olemusta voidaan parhaiten luonnehtia sanalla 
"kiire". Tätä kiirettä varjostaa upseeripula, joka on varmaan ~uttua 
muissakin sotilaslaitoksissa. Kiireiseen ja kiihtyvään työ!ahth~ on 
erityisesti vaikuttanut voimakas panssarivaunu- ja pan~sarmtorJunt~
kaluston kehittyminen, joka tietenkin heijastuu Panssankoulun kalta1· 
sessa laitoksessa monin tavoin. 
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Panssarivaunumestarikurssin opetuksessa on tauko. Opettajat neuvon
pidossa luokka "Renaultissa". Vasemmalla kurssin johtaja kapteeni H 
Pohjavirta, englantilainen opettaja mr W Higgins, tulkki maisteri J 
Lehtinen ja englantilainen opettaja mr G Kirby. Etualalla on avattuna 

Rolls-Royce Meteor moottori 

Panssarikoulu sotilaallisena laitoksena on erikoislaatuinen. Onhan 
Panssarikoulu sekä sotakoulu että varusmiesaliupseerikoulu. 

Panssarikoulun työstä sotakouluna muutama välähdys. Syyskuussa 
1961 päättyneen kanta-aliupseerien peruskurssi 20:n II jakson panssari
linjan priimukseksi selviytyi puolen vuoden opiskelun jälkeen 18 oppi
laasta AutoP:n vääpeli Aarne M ä e n p ä ä. Syyskuussa 1963 valmistuu 
uusia peruskoulutettuja kanta-aliupseereja panssarivaunu- ja panssa
rintorjuntayksikköihin. 

Vuonna 1961 koulutettiin Panssarikoulussa uusia panssarivaunu
mestareja 9 kk:n pituisella kurssilla. Kurssilla oli ensimmäisen kerran 
opetuksen painopisteenä uusi neuvostoliittolainen ja englantilainen 
panssarivaunukalusto. Kurssin priimukseksi selvisi sotilasteknikko 
Lauri Ojanen. 
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Ensimmäisen kerran on PsK:ssa tällä hetkellä käynnissä lähes vuo
den kestävä panssarivaunuteknikkokurssi. Kurssilla on oppilaana 5 
sotilasteknikkoa ja 4 kanta-aliupseeria. Kurssille pääsyvaatimuksena 
on ollut keskikoulu, kanta-aliupseerien peruskurssi ja panssarivaunu
mestarikurssi. Kurssin päättyessä lokakuussa 1962 saavat panssarijou
kot ensimmäiset itse kouluttamansa sotilasteknikot. 

Panssarikoulu antaa myös peruskoulutuksen kaikille panssarivau
nunajaja-aliupseereille. Kaikki panssarivaununaja~at ovat ~y~yään vär
vättyjä. Huomioonottaen palvelusajan lyhyyden Ja nykya1ka1sen pans
sarivaunukaluston teknilliset vaatimukset käyttäjiltään ei varusmie
hestä enää ehditä kouluttaa panssarivaunuajaja-aliupseeria. Panssari
vaunuajaja-aliupseereiksi värvätään varusmiesaliup~eerikurssin __ su.?rit
taneita ryhmänjohtajia. Nämä suorittavat Panssankoul~ssa varvatty: 
jen panssarivaunuajaja-aliupseerien peruskurssin. Kurssi on. puhtaasti 
teknillinen ja erittäin vaativa. Kurssin tuloksena ~-aavat opp~laat ~~~~ 
sarivaunuajokortin. Viime- ja kuluvan vuoden prnmukset ohvat na1lla 

kursseilla: 

- kurssi 1/61 ailik Matti Johannes Rantanen 
- kurssi 2/61 alik Heino Johannes Ritari 
- kurssi 3/61 v-alik Matti Antero Se p P ä ne n 
- kurssi 1/62 v-aUk Erkki Pentti Kalevi Timonen. 

Sotakouluna kouluttaa Pans
sarikoulu yhdessä RUK:n 
kanssa varusmiesupseerikurs
sien panssarivaunulinjan op
pilaat. Edelleen on PsK:ssa 
järjestetty viime- ja kuluva
nakin vuonna kertausharjoi
tuksia ja muita lyhyempiai
kaisia opetustilaisuuksia. 

Varusmiesaliupseerikoulu· 
na on Panssariikoulu Suomen suojelukoulutusharjoitus meneillään 
suurin aliupseerikoulu. PsK PsK:ssa 
on kouluttanut pääosan koko 
PainssaripriJm.atin varusmies- . 
ailiupseereiistia sekä myös pääosan Rannilkkojäälkäripataljoonan ahup-
seereista. varusmiesaliupseerikurssien prMmukset olivat viime- ja kulu
vailla vuonna: 
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- kurssi 1/61 auopp Juhani Kustaa V ä 1 i mäki (HämJP) 
- kurssi 2/61 

- kurssi 3/61 

- kurssi 1/62 

Eero Antero K e r ä n e n ( 4. Er AutoK) 
Pekka Kaarlo T i i 1 i 1 ä (ErKrhK) 
Reijo Antero Lehto (HämRjP) 

Panssarikoulussa saavat myös panssarivaunuasentajat koulutuk
sensa. Panssarivaunuasentajakurssit ovat varusmiesaliupseerikurssin 
pituiset ja niitten viimeaikaiset priimukset olivat: 

- kurssi 1/61 psm Matti Kalervo J o k i ne n 
- kurssi 2/62 ,, Mauri Sakari V u o r enpä ä 
- kurssi 3/61 ,, Kari Erkki Johannes Puisto 
- kurssi 1/62 ,, Mikko Juhani V e s t e r i n en 

Elämä ja toiminta on Panssarikoulussa reipasta ja vaihtelevaa. 
Oman leimansa antaa sille teknillisyys ja nopeuden vaatimus. Eri ase
lajien yhteistoimintaa harjoitetaan jatkuvasti. 

Panssarikoulu toimii ehken Suomen nyikyaikaisimmissa kasarmi
tiloissa. Erikoisluokat ja havaintovälineet ovat tyydyttävällä tasolla 
ja niitä kehitetään jatkuvasti. Erityisesti tuotakoon tässä yhteydessä 
esille Esso Oy:n v 1962 ~ahjottama suuriarvoinen ·teknillistä opetusta 
palveleva opetusfilmisarja. 

Vapaa-ajan toiminnasta huolehtii PsK:n oppilaskunta. PsK:n kurs
sijulkaisut säilyttävät muiston toveripiiristä ja oppilaskunnan joskus 
nuorekkaan iloiset ja joskus vakavamman sävyiset juhlatilaisuudet 
ovat jo tunnetut maakunnassakin. 

Sotilasurheilun parissa ovat PsK:n edustajat kunnialla puolustaneet 
koulunsa värejä. Puolustusvoimien maastomestaruuskilpailujen suun
nistusmestariksi selvisi PsK:n joukkue v 1961. Joukkueen muodostivat: 
Ylil K Tarvainen, k-auopp P Haapa harju ja auopp M S a 1 m i. 
Merkittäviä urheilusuorituksia ovat myös olleet PsK:n joukkuevoitot 
PsPr:n maastomestaruuskilpailun päiväsuunnistuksessa, käsikranaa
tin heitossa ja partioyleismestaruudesta. Hämeenlinnan Sotilaskoti
yhdistys on lukuisin palkintolahjotiuksin tukenut PsK:n toimintaa. 
Massaurheilulla on koulussa vankka sijansa. Kunkin kurssin viimei
sellä viikolla on kuntokilapilu, joka vuorokauden kestävänä osoittaa 
"kuka kukin on". Talvella 1962 suoritti PsK kokonaisuudessaan ensim
mäisen kerran "Pirkan hiihdon". Tälle n 100:n kilometrin taipaleelle 
fähti 279 hiihtäjää Ja perille tuli 257, joten keskeyttäneitä oli vain 22. 

Panssarikoululla on ollut kunniatehtävänä järjestää koko Panssari
prikaatin varusmiesaliupseerien kotiuttamisjuhlat Pairolan sotilasko-
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dissa. Tässä tilaisuudessa mm jaetaan parha_ille PsPr:n jalkaväen varus-
miesaliupseereille Jalkaväen Säätiön pieno1splaketit. .. .. .. . 

Panssarikoulu jatkaa vastuullista työtä tunnuks~n~an t~aa~m 
sodanajan PsD:n tunnukset "yhteistoiminta, nopeus Ja 1skuvo1ma. 

RAJAVARTIOLAITOS 

Jalkaväkeä ovat myös rajavartiostot ja Rajakoulu. Rajavar~iostojen 
t htävänä on ilmisaattaa ja mahdollisuuksien mukaan estaä valta
:unnan rajalla sellaiset teot ja toimenpiteet, jotka loukkaavat ma~e 
koskemattomuutta ja siten vaarantavat ihyviä naapuruussuhteita j~ 
rauhaa. Ne vastaavat myös siitä, että valtakunnan poliittine~ _Ja soti
laallinen johto joka hetki tietävät minkälainen tilanne raJ01llamme 

vallitsee. 

Raja.vyöhyke 
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Pitääkseen yllä mahdollisimman suurta toimintavalmiutta ja tais
telutaitoa rajavartiostot kouluttavat jatkuvasti henkilöstöään. 

Sotilaskoulutuksen päämäärät ovat samat kuin jalkaväessä yleensä 
ja erikoiskoulutuksena harjoitetaan kaikkia sissitoimintaan. Rajavar
tiostossa on kussaikin yksi jääkärikomppania varusmiesten koulutusta 
varten. Niissä kasvatetaan rajaseudun miehiä korpi.sotureiksi sanan 
parhaassa suomalaisessa tarkoituksessa. 

KAAKKOIS-SUOMEN RAJAVARTIOSTO 

K-SR:n komentaja, 
ev Osmo Karhunen 

Kaakkois-Suomen rajavartiosto toi
mii nimensä mukaisesti valtakunnan 
kaa:kkoisrajalla, mikä päinvastoin 
kuin rajamme muualla, halkoo suh· 
teellisen tiheästi asuttuja seutuja. Ra
javartioston esikunta, 2. Rajakomppa
nia ja jääkärikomppania ovat sijoite
tut luonnonkauniin Immolanjärven 
äärelle. 1. Rajakomppania toimii ete
läisimpänä Miehikkälässä ja 3. Raja
komppania Särkisalmella. Rajakomp
panioiden joukkueet ja vartiot ryh
mittyvät pitkin vartioston rajaosuutta 
sijaiten valtakunnan rajan tuntu
massa. 

Rajav?.rtioston komentajana toimii 
vuodesta 1962 eversti Osmo K a r h u -
nen. 

Rajain vartioinrti ja koulutustoimin
ta edelllyrttävät ja kehirttävät suoritta.
jissaan hyvää fyysillistä kuntoa. Eräs 
tulos tästä onkin nähtävissä siinä me

nestyksessä minkä raija,varrtiosto on kilpai:lutoiminna:.ssaan saavuttanut. 
Rajapalvelusta on suoritettu jo totuttua käytäntöä noudattaen, 

mutta jatkuvasti on pyritty kehittämään myös uusia menettelytapoja 
rajaloukkausten estämiseksi ja ilmi saattamiseksi. 

Jääkärikomppania, vahvenne\tuna useilla ryhmänjohtajina toimi
neilla rajajääkäreillä, on osallistunut 3. D:n sotaharjoituksiin ja saanut 
toiminnastaan hyvät arvostelut. 
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Raja partio 

K·SR:ssa 4. 6. 61-15. 2. 62 välisenä aikana saivat Jalkaväen Säätiön 

pienoisplaketteja seuraavat: 

15. 10. 60 saapumiserä 
Kersantti Reijo Parkkonen, Villala Lahovaara 
Korpraali Jukka Ilmari V a r i s, Miettilä 

15. 2. 61 saapumiserä 

Vänrikki Jaaldto S a a r i ne n, Lohja 
Alikersantti Mauri O r a v a, Mynämäki Muullinen 

15. 6. 61 saapumiserä 
Vänrikki Pentti M y 11 y s, Joutseno Kesola 
Kersantti Matti N e u v o n e n, Saari Maironiemi 
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POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTO 

P-KR:n komentaja, evl 
0 A Kaakinen 

Rllljavartiostossa tapahtui vuosien 
1961-1962 vaihteessa komentajan 
vaihdos, pitkäaikaisen komentajan evl 
Antti S e i t a m o n siirryttyä eläk
keelle ja jättäessä rajavartioston 
everstiluutnantti O A K a a k i s e n 
johtoon. 

Rajavartioston tiiviiseen palveluk
seen on sisältynyt entiseen tapaan valp
paan rajapalvelun ohessa kantahenki
löstön ja rajajääkärien koulutus ken
tällä ja kursseilla, rajajääkärien vaa
tiva erikoisammattikoulutus, sissikou
lutus ulottuen rajaseutujen metsien 
kätköihin, viestitoiminnan kehittely ja 
huollon monitahoinen työ. 

Pohjois-Karjalan rajavartioston va
rusmieskoulutus tapahtuu Onttolassa 
ja Onttolasta käsin usein salomaille 
tllottuvilla sissiretlkillä. 

Rajapartion yöpymispaikka 
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Varusmiehet - pääosin oman maakunnan miehiä - ovat osoittau
tuneet kestäviksi ja omatoimisuuteen pystyviksi sotilai1ksi. Useimmille 
sissin vaatimukset nopeus, mukautuminen elämiseen ja toimintaa luon
non parissa kesän helteessä, talven pakkasessa, valoisana aikana ja 
yön pimeydessä, ovat jo luontaisiin ominaisuuksiin liittyviä kykyjä. 
Tämä on tehnyt koulutuksen helpoksi ja miellyttäväksi. 

Palvelusajan päättyessä on jaettu Jalkaväen Säätiön pienoisplaketti 
seuraaville varusmiehille: 

15. 10. 60 saapumiserä 

Kersantti P en t t i ne n Alpo Väinö Ensio, Tohmajärvi 

15. 2. 61 saapumiserä 

Kersantti T o i k k a Jouko Juhani, Särkisalo 

15. 6. 61 saapumiserä 

Alikersantti P u s s i n e n Eino Johannes, Eno 

KAINUUN RAJAVARTIOSTO 

Kainuun rajavartiosto, jonka ko
mentajana on v 1962:n alusta ollut 
everstiluutnantti Kauko T o 1 o ne n, 
on lähes koko maamme itsenäisyyden 
ajan toiminut Kainuussa. Se on kasva
nut ja elänyt maakunnan mukana 
kaikissa sen vaiheissa sekä rauhan 
että sodan aikana. Kainuun väestö tun
teekin rajamiehet varsin hyvin ja ra
jamiehet taas kainuulaiset. Onhan 
Kainuun rajavartiosto sitäpaitsi ollut 
tähän asti ainoa joukko-osasto maa
kunnassa ja Kainuun omat pojat suo
rittaneet siellä varusmiespalveluk
sensa. 

Rajan pinnassa sijaitsevista kiin
teistä vartioista käsin ovat rajapar
tiot suorittaneet kuluneenakin vuonna 

KR:n komentaja, evl 
K Tolonen 
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Näkymä rajavartiolaitoksen hiihtomestaruuskilpallujen ampumapai· 
kaita. Etualalla mestaruuden voittanut merivartija Kalevi Huuskonen 

rajanvartiointia ja valvoneet rajarauhan säilymistä Kainuun viime tal
vena varsin lumisissa metsissä ja soilla. Palvelustehtäviensä ohessa 
ovat rajamiehet yrittäneet auttaa ja tukea rajaseudun väestöä, joka 
monin paikoin elää vaikeissa olosuhteissa. Ovathan rajamiehet usein 
heidän ainoita naapureitaan ehkä monenkin peninkulman etäisyydellä. 

Jääkärikomppania on osallistunut 1. Divisioonan ja sen joukko
osastojen järjestämiin sotaharjoituksiin. Nyt kun Pohjois-Savon Pri
kaati on siirtynyt Kajaaniin, toivoo rajavartiosto, että joukko-osastojen 
kesken päästään kiinteään keskinäiseen kanssakäymiseen ja saadaan 
luoduksi hyvä yhteishenki varuskuntaan sekä löydetään monia kum
paakin joukko-osastoa ja erityisesti varusmiesten koulutusta edistäviä 
yhteistoimintamuotoja. Niinpä Kainuun rajavartiosto toivottaa Poh
jois-Savon Prikaatin tervetulleeksi Kainuuseen ja sen keskukseen, 
Kajaaniin. 

Urheilutoiminta, erityisesti hiihto, ammunta ja suunnistus ovat 
rajavartioston henkilöstön harrastusmuotoja. Sillä on oma urheiluseu
·ransa "Kainuun Ärjy", joka on ~ainuun vanhimpia seuroja. Seura 
tekee paljon työtä rajavartioston urheilutoiminnan hyväksi samoin 
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kuin rajavartioston pääsijoituspaikoilla nuorten keskuudess~. Urheilul· 
lisista saavutuksista mainittakoon mm, että Kainuun raJ~va~ti~sto 
voitti viime talvena rajavartiolaitoksen hiihtomestaruuskil~ailu_1ssa 
Rovaniemellä 30 km maastohiihdon joukkuemestaruuden, oh tomen 
8illlpumahiihdossa j.a koko kilpailujen yleismestari. 

Jalkaväen Säätiön plakettien saajat: 

15. 10. 60 saapumiserä 
Vänrikki Raimo Armas R e u n a n e n, Helsinki 
Kersantti Kauko Olavi T ah ko 1 a, Kuusamo 

15. 2. 61 saapumiserä 
Kersantti Väinö Armas K ä r n ä, Kuhmo 

15. 6. 61 saapumiserä 
Alikersantti Martti T ö r m ä 1 ä, Kuusamo 

LAPIN RAJAVARTIOSTO 

Lapin rajavartioston toimintapiiri, 
joka käsittää koko Lapin läänin 
alueen, on rajavartioston toimintaa 
ajatellen vaihteleva ja asettaa henki· 
löstölle monessa suhteessa poikkeuk· 
selliset vaatimukset. Suomalaiset nuo
ret miehet näyttävät edelleen runsas
lukuisasti hakeutuvan Lappiin palvel· 
lakseen jonkun aikaa maataan todel· 
lisissa erämaaolosuhteissa. 

Lapin rajavartioston pitkäaikainen 
komentaja eversti Viljo Kivikko 
siirtyi eläkkeelle 26. 10. 1962 suoritet
tuaan pitkän päivätyön rajavartiolai
toksen piirissä. Rajavartioston uudek· 
si komentajaksi on määrätty eversti
luutnantti Urho Leskinen 1. 11. 
1962 alkaen. 

Koulutusta sekä puhtaasti sotilaal· LR:n uusi komentaja, evl 
lisella alalla että raja.palveluksen aihei- V Leskinen 
siin liittyvänä on suoriltettu tiiviisti. . . 
Erity~sesti huomiota on kiinnitetty rajaimie.sten uskollisten apulaisten, 
rajakoirien koulutuksen ja käytön tehostamiseen. 
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Puolustusvoimain talvikisoissa erinomaisesti menestynyt LR:n joukkue 

Puolustusvoimain talvikisoissa onnistui rajavartioston joukkue erin
omaisesti saavuttaen mestaruuden kaikissa joukkuekilpailuissa ja 
sijoittuivat joukkueen jäsenet hyvin myös henkilökohtaisissa kilpai
luissa. 

Kansainvälisenkin sotilashiihdon saralla on rajavartiostolla ollut 
kortensa kannettavana yhteiseen kekoon. Sotilashiihdon MM-kilpailui
hin Garmisch-Partenkirchenissä osallistuivat Suomen joukkueessa 
LR:sta vänr E S a 1 o ne n, rajaylik MM ei ni 1 ä, rajakers T Kare i
n en, rj P A a ts i n <k i ja jääk T L ui r o. Vänr Salosen johtama Suo
men II partio sijoittui vaativassa kilpailussa toiseksi. 

Edellisen Jv:n vuosikirjan julkaisemisen jälkeen on Jvsäätiön pla
ketit annettu seuraaville LR:ssa palvelleille: 

15. 10. 60 saapumiserä 
Kersantti S i 1 v e n n o i n e n Jaakko Juhani, Rovaniemi 

15. 2. 61 saapurniserä 
Kersantti M a r k k ane n Kari, Kemi 

15. 6. 61 saapurniserä· 
Kersantti K u o k s a Risto Heikki, Perunkajärvi 

RAJAKOULU 

Myös Rajakoulussa tapahtui v 1962 
johtajan vaihdos. Uusi johtaja, e~l 
Martti H u h t a 1 a, tunnetaan myos 
olympiamiehenä. 

Koulussa toimii: rajajääkärilinja, 
jossa vuosittain on 4 peruskurssia ja 
aliupseerilinja, jossa on 3 varusmies
ten aliupseerikurssia. 

Rajajääkärikurssilla opetuksen pai
nopiste on rajapalveluksessa, sillä 
rajajåäkärin on rauhan aikana kyet
tävä toimimaan virkamiehenä poliisi
miehen valtuuksin. 

Varusmiesten aliupseerikurssilla 
annetaan ryhmänjohtajakoulutus, nou
dattaen puolustuslaitoksen aliupseeri
koulun ohjelmaa. Sissikoulutus on 
kuitenkin päämääränä ja valmistuvat 
kin oppilaat sissiryhmän johtajiksi. 

Rajakoulu 
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Rajakoulun johtaja, evl 
M Huhtala 
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~urssiaikaan sisältyy viikon kestävä ampumaleiri, jonka aikana suo
r~:etaan. tais.teluammuntoja jalkaväen aseilla. Samoin sissi- ja erämies
vnk~o, Jolloin perehdytään toimintaan erämaaoloissa. Lisäksi kurssit 
osalllstu~at puolustuslaitoksen joukko-osastojen sotaharjoituksiin. 

Kurss1t ovat _anta:1e~t oman merkittävän panoksensa myöskin pafä
k~~n~a~ urhe1lutomunnalle, osallistuen mieslukuisasti kilpailuihin 
seka JarJestelytehtäviin. ' 

JALKAVÄEN SOTAKOULUT 

TAISTELUKOULU 

TaistK:n johtajaksi on 28. 11. 
62 alkaen määrätty evl V 

Matikainen 

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 35 
vuotta merkittävän jalkaväen upseeri. 
koulun, Taistelukoulun toiminnan al
kamisesta. 

Taistelukoulu aloitti toimintansa 
10. 10. 1927 Viipurin Markovillassa. 
Yleisesikunnan antamissa koulutuksen 
suuntaviivoissa määrättiin Taistelu
koulun tehtäväksi mm: antaa täyden
tävää tietopuolis-käytännöllistä kou
lutusta johtajana ja kouluttajana 
vanhemmille komppanian päälliköille 
n kolme kuukautta kestävillä kurs
seilla. Myöhemmin koulun kurssioh
jelmaa vielä laajennettiin käsittämään 
luutnantti- ja erikoiskursseja. Talvi
sotaan mennessä oli Taistelukoulu 
antanut koulutusta yli tuhannelle up-
seerille. 

. _Ennen Talvisotaa oli Taistelukoulussa myöskin kanta-aliupseeri
h~a'. se toimi si~äoppil~itoksena vastaten nykyistä Lappeenrannassa 
to1m1vaa Kanta-almpseer1koulua. Tähän puoleen enempää puuttumatt 
todettakoon, että Taistelukoulussa tuona aikana annetulla aliupseer: 
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Viipurin Markovilla, jossa koulu toimi perustamisestaan v 1927 Talvi
sodan syttymiseen 

koulutuksella oli erittäin suuri osuus sotia edeltäneen kanta-aliupsee
riston kohottamisessa sille korkealle tasolle, jolla se Talvisotaan läh
dettäessä oli. 

Sotien arkana oli Taistelukoulun toiminta keskeytyksissä. Koulun 
opettajakunta oli rintamalla. Koulussa opettajina toimineista kaatui 
yhteensä 11 upseeria. 

Koulutustoiminta aloitettiin sotien jälkeen uudelleen 4. 6. 1945 San
tahaminassa Kadettikoulun rakennuksissa. Tässä yhteydessä koulu 
muuttui pelkäksi upseerien jatkokoulutuslaitokseksi. 

Parin vuoden kuluttua Taistelukoulu siirrettiin vanhaan perinnerik
kaaseen varuskuntakaupunkiin Haminaan, jossa koulu jatkoi toimin
taansa entisessä P.tri/RUK:n kasarmissa yli kaksi ja puoli vuotta. Vuo
den 1949 lopulla päättyi koulun kymmenen vuotta aikaisemmin Viipu
rin Markovillasta alkanut evakkotaival. Tällöin koulu siirrettiin Suo
jeluskuntain Päällystökoulun suojiin Tuusulan pitäjään n 30 km:n pää
hän Helsingistä pohjoiseen Tuusulanjärven itärannalle . 

Tämän hetken Taistelukoulusta todettakoon, että koulu on sisäoppi
laitos. Se on opetuksen ja hengen kannalta huomattava etu verrattuna 
Markovillan aikaan, jolloin oppilaat asuivat Viipurin kaupungissa 
yksityismajoituksessa. 

21 - Jalkaväen vuosikirja 
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Taistelukoulun päärakennus Tuusulassa 

Marmoritaulu koulun seinällä 
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Nykyisestä kurssitoiminnasta todettakoon, että koulun tärkeimpinä 
kursseina ovat olleet esiupseeri-, kapteeni- ja yliupseerikurssit, joista 
viimeksimainitut lopetettiin tämän vuoden aikana upseeriston koulu
tuksen uudelleen järjestelyn yhteydessä. Tästä seuraa, että koulun 
kurssitoiminnassa eletään lähimpinä vuosina eräänlaatuista ylimeno
kautta. - Edellä mainittujen kurssien lisäksi on koulussa toimeenpantu 
lukuisia erikoiskursseja ja neuvottelupäiviä vakinaisen väen upseereille 
sekä koulutettu joukko reservin upseereita eriasteisiin johtaja- ja esi
kuntatehtäviin. Sodan jälkeistä tiivistä lkurssitoimintaa todistaa se, 
että koulun eri kursseilla on ollut oppilaina n 2500 upseeria. 

Lähimmät vuodet tulevat jossain määrin muUJttamaan koulun nyt 
jo usean vuoden aikana jatkunutta vaikiintunutta kurssitoimintaa, sillä 
kuten jo aikaisemmin mainittiin, suoritetaan parastaikaa upseeris
tomme koulutuksen uudelleen järjestelyjä. Joka tapauksessa tulee 
koulu tekemään parhaansa kouluttaessaan myös uusitun koulutus
suunnitelman mukaan pääaselajin upseeristosta mahdollisimman pys
tyviä johtajia ja kouluttajia. 

KADETTIKOULU 

Yli kahden vuosikymmenen ajan ovat armeijamme aktiiviupseerit 
saaneet peruskoulutUksensa Santahaminaan sijoitetussa Kadetti'kou
lussa. Sodanaikaiset kadettikurssit olivat kooltaan varsin suuria, 
mutta rauhan palattua elettiin koulussa hiljaisempi kehitysvaihe, kun
nes aivan viime vuosina on upseereiksi antautuneiden nuorten miesten 
joukko kasvanut suuresti. 

Koulu elää nykyisin voimakasta nousukauttaan. Vuosi 1962 tulee 
jäämään Kadettikoulun historiaan suurten sisäisten muutosten vuo
tena. Koulun opetusohjelmat ovat käyneet lävitse voimakkaan uudis
tuksen, joka saattaa tulevat kadetit entistä tiiviimpään opiskeluun. 
Ohjelmassa voidaan varsin selvänä nähdä pyrkimys saada kadetit 
ymmärtämään nyky-yhteiskuntamme rakennetta, sosiaalisia oloja sekä 
tarkastelemaan tulevia alaisiaan nykyaikaisen kehittyneen yhteiskun
nan jäseninä. Edellen kuitenkin 'kadettien koulutuksessa pääosan muo
dostavat sotilasaineet. Taktiikan perusteisiin tutustutaan kartta- ja 
maastoharjoituksissa. Talvi- ja kesäleirit tarjoavat tilaisuuden soveltaa 
käytäntöön teoriassa opittua. Erikoisesti maaliskuussa 1962 suoritettu 
talviharjoitus Savonlinnan-Mikkelin seuduilla antoi kadeteille arvok
kaita tietoja joukon johtamisesta vaikeissa olosuhteissa. Harjoituksen 
eräässä vaiheessa osallistui siihen myös laskuvarjojääkärijoukkue, 
jossa oli mukana 7 kadettia. Tämä tapahtui ensimmäisen kerran kou
lun harjoitusten y,hteydessä. Taistelutoiminnan aikana vallinnut kova 
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Kadetit tutustumassa Lappiin 

pakkanen "oppi-isänä" pakotti turvautumaan opitun ohella myös luon
taisiin erämiestaitoihin. 

Erikoiskoulutuskauden viettävät nuoremmat jalkaväkikadetit San
tahaminassa, jolloin kesän aikana perehtyvät jv:n omiin aseisiin 
ammunnoissa ja asekäsittelyssä. Tämän oheUa pyritään kehittämään 
taisteluharjoituksilla kouluttamistaitoa sekä taktillista ajattelua. Van
hempi 47. kadkurssi on sensijaan komennettu kesällä joksikin aikaa 
joukko-osastoihin saamaan kokemuksia varusmiesten kouluttajina. 

Kenties erääksi vuoden huomattavimmaksi merkkitapahtumaksi 
kadeteille muodostui kesäkuussa matka Ruotsin Kadettikouluun, jossa 
pidettiin Pohjoismainen 3-päiväinen kadettikokous. Tilaisuuteen osal
listui Kadettikoulusta 10 upseeria ja 50 kadettia. Ensimmäisen kerran 
kaikkien neljän pohjoismaan kadetit saivat tilaisuuden vaihtaa aja
tuksiaan ja solmia ystävyyssuhteita keskenään. 

Eräänä kanssakäymisen muotona oli urheilukilpailut, joissa suoma
laiset yllättäin osoittautuivat muita pohjoismaisia kadettiveljiä huo-
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Raskas sinko vaihtaa asemaa 

mattavasti vahvemmiksi. Tämä ·kadettikokous jäi varmasti pysyvästi 
kadettien mieliin isäntien osoittaman vieraanvaraisuuden, ystävälli
syyden ja välittömyyden vuoksi. 

Kadettikurssi 47 valmistuu upseereiksi loka:kuun lopussa ja uusi 
49. kurssi aloittaa 2,5-vuotisen opiskelunsa marraskuun alussa. 

Jäälkärikomppania, jossa varusmiehet saavat koulutuksensa, kuuluu 
eräänä tärkeänä osana Kadettikouluun. Komppania joutuu kantamaan 
vastuun koulun moninaisista huoltotehtävistä ja sen lisäksi toimimaan 
kadettien harjoituskomppani,ana. Myös sota- ja leiriharjotukset kuu
luvat jääkäreiden ohjelmaan. 

Kadettikoulun johtaja ylensi sotilaallisten ansioittensa perusteella 
kersanteiksi seuraavat jääkärikomppaniassa palvelevat varusmiehet 

5. 1. 62 Erkki Aarno Olavi Sir v i ö n ja 
3. 5. 62 Sven Hubert Eugen W i k s t r ö m i n. 

Lisäksi seuraavat ansioituneet jääkärit ylennettiin korpraaleiksi 

Erkki Johannes Mastokangas 
Tapio Olavi Nissinen 
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Heikki Johannes .J y I h ä 
Rauni Valter K e 11 o koski 
Oiva Viljami Romppanen 
Reijo Juhani U usko sk i. 

RESERVIUPSEERIKOULU 

Vuoden 1962 alkaessa oli Reserviupseerikoulussa 108. kurssi käyn
ni~s~. Se päättyi 10. 3. 62. Seuraava !kurssi, joka toimeenpantiin huhti
hem~kuussa oli vahvuudeltaan suurin Haminassa toimeenpannuista 
~pp1lasvahvuus oli näet yli 1200. Runsasluminen talvi teki 108 k ~ 
s1sta mitä tyypillisimmän talvikurssin. Edellisen vuoden vas~av~:: 

Joukkueenjohtaja upseerioppilas Holma 
antamassa käskyä joukkueelle 

aikana sää oli usein sellainen 
ettei harjoituksissa voinut 
kunnolla käyttää rekiä eikä 
moottoriajoneuvoja. Kurssia 
109. suosi edulliset kevään ja 
alkukesän säät. 

Kurssista 110, joka alkoi 3. 
8. voidaan hyvällä syyllä sa
noa, että se alkoi uusissa 
merkeissä. Oppilaat esiintyi
vät nyt ensimmäistä kertaa 
upouusissa arvomerkeissä. 
Kullatut vinoneliöt tuntuivat 
yleensä saavuttaneen hyväk
symisen. Upseerikokelaan ar
vomerkki on taas hyvin joh
donmukainen edellisen kans
sa. Kokelaan virkapukuun 
kuuluu myös upseerivyö olka
hihnoineen. Nämä toimenpi
teet, vaikka ne ovatkin ulko
naisiin muotoihin kohdistu
via, varmaankin korostavat 
erityisesti upseerikokelaiden 
asemaa ja itsetuntoa. 

Kulumassa olevana vuon
na on Reserviupseer.likoulu 
joutunut useiden virailujen 
kohteeksi. Tavanomaisista vie-
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Joukkue lähdössä Kirkkojärven marssia suorittamaan 

railuista voidaan ma:ini:ta enti.sten kurssila.isten rtekemät sekä lukuisat 
koulula.i.svierailut. ErM;yiJSen merkittäväiklSi muodostuivat ne tfilaisuudet, 
jolil.oin Ruotsin j8ilikaväen tal1kastaja ev Lindencrona 16.-17. 5. ja Neu
vostoliiton yileiisesikunnan .päällikkö, marsailik!ka Zaiharov 14. 8. seuruei
neen tUJtustuivait kouluun ja sen p&lvelukseen. 

RUK:ssa, jossa maavoimien eri aselajit ovat edustettuina, jalkaväki 
on luonnollisesti oppilasmäärältään suurin. Kurssin alkuosan aikana 
kukin aselaji ja jalkaväen koulutushaara koulutetaan oman aseyksik
könsä tai vastaavan puitteissa. Kurssin loppuosan aikana jalkaväki ja 
muut aseyksiköt toimivat yhdessä ,kuten taistelukentällä. 

Koulutus tänäkin vuonna on sujunut pääpiirtein entisiä, koettuja 
muotoja noudattaen. Kuitenkin on jatkuvasti tehty työtä ja kokeiluja 
Iuok!kaopetuksen vähentämiseksi mahdollisimman pieneen ja opetuk
sen keskittämiseksi tämän asteen johtajan jokapäiväiseen toiminta
ympäristöön - maastoon. Oppilaat ovat suhtautuneet edelleenkin 
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Juhlaa arkipäivän lomassa. Juhlayleisöä Maneesin aulassa 

innolla koulutukseen. Eräänä ilmaisuna tästä on ollut ns "maitojunan" 
pienuus. Poiskomennettujen määrä on eri kursseilla vaihdellut 2-4 %. 

Kurssin vahvuuksien kasvun johdosta on tehty suunnitelmat mm 
rakennustoiminnan kehittämiseksi. Näiden toteutuessa kohtaa RUK:ssa 
vierailevaa aivan uudet näkymät nykyiselläkin kasarmialueella. 

Maanomistajien ja koulun välisten suhteiden entistäkin myöntei
semmäksi kehittämiseksi järjestettiin tänäkin vuonna "metsämarssi". 
Asiantuntijoiden lausuntojen mukaan tehtiin yhtenä päivänä työtä 
noin 2 milj markan arvosta. 

RUK on menestyksellä ottanut osaa Puolustusvoimain piirissä toi
meenpantuihin kilpailuihin. Mm talvimestaruuskilpailuissa koulun 
joukkue voitti B-sarjan mestaruuden. 

Vuoden 1962 aikana on eri kurssien parhaalle jalkaväen upseeri
kokelaalle perinteiden mukaan luovutettu Jalkaväen Säätiön plaketti 
tunnustukseksi menestyksellisistä opinnoista. 

Ylempänä upseerioppilaan, alempana 
kokelaan arvomerkki kauluslaatassa 

Plaketteja ovat saaneet: 

107. kurssi Martti Paavo Kekomäki, Helsinki 
108. kurssi Erkki Aleksander Autio, Varkaus 
109. kurssi Pentti Iisakki H a a p ane n, Kontiolahti 

KANTA-ALIUPSEERIKOULU 
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Kanta-aliupseerikoulu Lappeenrannassa vaalii vapaussodan aikaisen 
Vöyrin sotakoulun perinteitä ja katsoo olevansa tämän armeijamme 
ensimmäisen sotilasopetuslaitoksen työn jatkaja. Koulun päämääränä 
on ollut määrätietoinen toiminta: lujan, yhtenäisen sekä vastuuntun
toisen ja ammattitaitoisen aliupseerikunnan kasvattaminen. Saavutet
tujen tuloksien arvoa on vaikea mitata, mutta varsin vähinen se ei ole, 
sen ovat käydyt sotamme osoittaneet puhumattakaan siitä asemasta ja 
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Vuosittain suorittaa Kanta-aliupseerikoulun hyväksyttävästi noin 200 
oppilasta. Näistä kymmenelle parhaimmalle jaetaan yli 100000 mk:n 
edestä eri suuruisia stipendejä tunnustukseksi määrätietoisesta ja 
menestyksellisestä opiskelusta. Peruskurssi 21. I jakson priimus, raja
kersantti Kalevi Ensio Laitinen vastaanotti 25000 mk:n stipendin 
lisäksi AuL:n lahjoittaman kunniamiekan, jonka ojensi AuL:n puheen-

johtaja, ylivääpeli V Junttila. 

vaikutuksesta, mikä aliupseerilla on varusmiesten kouluttajana rauhan 
aikana. 

Vuonna 1961 07. 10.) tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, jolloin ensim
mäiset oppilaat ilmoittautuivat jalkaväen aliupseerikouluun Viipurin 
Markovillaan. Tätä aikaisemmin koulutettiin aliupseeripolvi rykment
tien ja divisioonien omissa kouluissa. Markovillan koulu ehti toimia 
aina talvisotaamme asti, ensin Jalkaväen Aliupseerikouluna, vv 1925-27 
Jalkaväen Kapitulanttikouluna ja myöhemmin Taistelukoulun Kanta
aliupseeriosastona. Huhtikuussa 1941 siirtyi koulu Hämeenlinnaan, 
josta käsin tyydytettiin myös jatkosodan jalkaväen aliupseeritarve. 
Viimeinen sodanaikainen kurssi keskeytyi 30. 5. 1944. Jatkosodan jäl-

keen koulu sfuityi Lappeen
rantaan entisen Ratsuväki
priikiooitin a.Liupseeri:koulun 
suojiln, missä se aloitti toi
mintansa 15. 6. 1945. Tällöin 
muodostui koulusta jäldeen 
yileinen, kaiikkien aselajien 
aliupseereiden peruskoulu. 
Nykyisen nimensä, Kanta-ali
upseerilkoulu, se sai v 1952 
puo1ustuslaiJto~en uudelleen
järjestelyn yhteydessä. 

"La.ppeenranta.,mutena" on 
sootu päätökseen 21 perus
kurssia ja ~urssinsa hyväk
syittä väis:bi suorittaneiden 
määrä on yli. 5000. Ensimmäi
sestä ikurssista lähtien (Mar
koviLlan koulu) on koulutet
tujen ali.upseerien 'luku ylittä
nyit 10000. 

Sodanjälkeisten epämää
räisten vaiiheiden jälkeen vas
ta kmissi 9 vuonna 1949 oli 
l'!Whanajan vaatimuksia vas
taava, ja sen jälkeen on kou
lll!Il ohjelma useita, millloin 
vähäisiä, milloin suurempia 

Oppitunnilla 

muutoksia läpikäyden kitey- Raskas sinko käsiteltävänä 
tynyt nykyiseen muotoonsa. 
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Koulun johtajina ovat toimineet v 1945 Hiihti.en: ev A K i i r a, evl:t K 
Loimu, V Väänänen, L Paavola, J Suninen ja 11. 11. 1961 
alkaen evl R Ketonen. 

Jalkaväen Säätiön plaketteja Lappeenrannan varuskunta saa yhden 
kutalk.in ryhmänjohtajaikäluokkaa kohden ja tämä annetaan kahden 
joukko-osaston, UudRakP:n ja EK/KAuK:n parhaimmalle ryhmän
johtajalle. 

15. 2. 1961 saapumiserästä on EK/KAuK:sta saanut sen kersantti 
Veikko Olavi Kirves. 

I jakson opetusohjelmasta on noin 25 % y,lei,.ssivistäviä aineita, 
suomenkieltä, matematiikkaa, historiaa, vrutio- ja yhteiskuntaoppia ja 
maaintietoa. Soti1aaililiisiissa aineilssa perehdytään perusteellisesti mm jal
k!aväen kevyeeseen ja raskaaseen eiseiistukseen. 
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Vasemmalla Marskin patsaan lahjoit
taja, johtaja O Kontula 

Koulutuksen painopiste II 
jaik.solla on entistäkin enem
män smtynyt käytännölliseen 
maastossa tapahtuvaan kou
luttaja- ja johtajakoulutUtk
seen. Jakson loppupuolella 
suoritetaan Paihkajärvellä 2 
vtikikoa kestävä ampuma.leiri, 
j~a lopuksi kytkettynä vah
vennetun komppanian hyök
käyJcseen antaa oppilaille ku
van jallkaväen tulesta ja jouk
kueen johtamisesta taistelu
kentällä. 

KAuK:n Esikunrt:akomppanialla Oin tärkeä tehtävä to;,.....;"""'""~... · l 'd h . . . = 0 ~• oppi-
a! en arJ01tuskomppa.mana. Oppitlaiat saa.wt k··•...:- vu 11 k .. t'' .. h . . UAJ1.u oro aan . ay-
annon M"Joiltusta koulutus- jia johtamiistaii.dossa piltäessaa··.. j'·äk· ·· ille. 

· tunite · . n a are 0 ~?.1' . Ja Ja . ha.rjoiituksia. Esiikuntakomppanian varusmiehet ovat 
P~~assa Keski-Suomen sotilaspi!ireistä ja saavat tavanmukaii.se · ·· ··. 
karikoulutuksen. n Jaa 

. L~witakasva:tuksella on huomattava osuus opetusohjelmassa mo
nme_ J~ukkue- ja henkilökohtaisine suunnistus-, hiihto-, ampumahiihoo
~llnti- Ja m~rssikilpafiluineen. Näistä mai..ni1Jtakoon r jakson vaativ~ 
Ja raskB1S Joukkueiden välliinen 30 km:n hiihtoammwita ""'· "S .. · 
Mal · "h'"·"to · . ,.., yvann Jan • .utu Ja II Jaiksolila :eyhmien väl!inen 75 ,.,....~ maa.~tom · kil ·1 "'u' ,u ......, arss1. 

pru u ns "Paavolan marssi". Peruskurssi 21. '"1eismestaruud ( 
· t h'ihto ., . en suun-

rus ~· 1 . . , ampumahlihto ja ta.isteluratajuoksu) voitti opp v Tah-
vanamen s1Jaluvulla 13 saaden arvokkaan kunniapalkinnon "M k' 
paitsaan". ars m 
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TUE JALKAVÄEN SÄÄTION TOIMINTAA 

Jalkaväen Säätiö pyrkii toiminnallaan edistämään ja tukemaan puo
lustusvoimaimme pääaselajin piirissä suoritettua tutkimus- ja kehitys
työtä. Sen toimesta palkitaan säätiön plaketilla Reserviupseerikoulun 
kunkin kurssin paras jalkaväkimies. Joukko-osastojen kotiuttamis
tilaisuuksissa luovutetaan säätiön pienoisplaketit tunnustukseksi par
haiten palvelustehtävänsä suorittaneille upseerikokelaille, ryhmänjoh
tajille ja miehille. Säätiön varojen sallimissa puitteissa on myös jalka
väen sotakouluissa myönnetty säätiön stipendejä hyvin opinnoissaan 
menestyneille upseereille ja aliupseereille. Jalkaväen vuosikirjan kus
tantaminen ja toimittaminen on eräänä säätiön näkyvimpänä työmuo
tona. 

Säätiö rahoittaa toimintansa pääasiallisesti lahjoitusvaroilla. Liike
laitokset sekä yksityiset reservin ja vakinaisen väen jalkaväkimiehet 
ovat myös rahallisesti tukeneet sen toimintaa. Säätiön käytettävissä 
olevat varat ovat kuitenkin varsin vähäiset. Toiminnan monipuolista
minen pääaselajin arvoa vastaavaksi on mahdollista vain, jos kaikki 
jalkaväkimiehet osaltaan kartuttavat säätiön varoja. 

Pienemmätkin lahjoitukset otetaan kiitollisuudella vastaan. 

"MARKKA MIEHEN SÄÄ.TIOILLE" 

(Huom. Nykymarkka!) kartuttaa säätiön paaomaa huomattavasti ja 
edesauttaa aselajin kehitystä, sillä meitä jalkaväkimiehiä on paljon. 

Lahjoitukset voi lähettää postisiirtotilin välityksellä osoitteella Jal
kaväen Säätiö Et Makasiinink 8 C Helsinki, postisiirtotili N:o 6582. 
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TILAA JALKA VÄEN VUOSIKIRJA 

Vuosikirjan toimittamisessa on siirrytty nyt vuositilaajalinjalle. 
Pyrkimyksenä on, että jokainen jalkaväkimies tilaa aselajinsa oman 
julkaisun. Vuositilaajaksi voi liittyä lähettämällä oheisen tilauskupon
gin. 

Tilaajille lähetetään vuosikirja suoraan kirjapainosta. Sen hinta on 
tänä vuonna 500 mk, kun se kirjakaupoista ostettuna on hieman kal
liimpi, 600 mk. 

Vuosikirjan maksu peritään kirjan mukana lähetettävällä posti
siirtokortilla. Muistanette, että säätiön varat ovat miltei kokonaan 
vuosikirjassa kiinni. Sentähden toivomme, että arvoisa lukija viipy
mättä maksaa myös vuosikirjan tilausmaksun. Siirtokortin välityksellä 
voitte myös uudistaa vuosikirjan tilauksen. Siis 

MUISTA MAKSAA VUOSIKIRJASI 

Jalkaväen Säätiön yhteysmiehet ja eri kerhojen sihteerit! Lähettä
kää säätiölle seuraavan vuosikirjan tilaajaluettelot viimeistään 15. 10. 
63 mennessä. Korvauksena suoritetaan Teille 10-20 % tilauksen 
arvosta. Säätiö huolehtii tilausmaksujen perimisestä postisiirtotilin 
välityksellä. 

VUOSIKIHJA JOKAISELLE JALKAVÄKIMIEHELLE 

Jalkaväen Säätiö 
Et Makasiinink 8 C 
HELSINKI 

Leikatkaa tästä 

Tilaan kpl Jalkaväen vuosikirjaa 1962-63. 

Maksu . . . . . . . . mk seuraa oheisena/peritään postisiirron väli
tyksellä. 
Ryhdyn Jalkaväen vuosikirjan vakituiseksi tilaajaksi. 
Kirjan saa lähettää postiennakolla sen vuosittain ilmestyessä. 

Nimi 

Osoite ....................................... . 
Huom. Tarpeeton ylipyyhitään. 
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