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'l'oimituskunta: 

Eversti 
V Nihtilä 
Eversti 
0 E Ylirisku 
Everstiluutnantti 
S Sirkkanen 
Kapteeni 
R Katona 

Julkaisija ja 
kustantaja: 
Jalkaväen 
Säätiö 
Et Makasiini
katu 8 C, 
Helsinki 

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

KIITOS 

Jalkaväen Säätiön hallitus lausuu 
parhaimmat •kiitoksensa kaikille sää
tiön toimintaa tukeneille yhdistylksille, 
liikelaitoksille ja yksityisille henki
löH~e. Säätiön hallit us tulkitsee lahjoi
tuksenne 1uottamuksenne osoitukseksi 
suomalaiselle jalkaväeHe - suomalai
selle jalkaväkimiehelle - ja rohkenee 
vakuuttaa, että ny'kypäivän jalkaväki
mies ei säästä vaivojaan pyrkiessään 
olemaan luottamuksenne arvoinen. 
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Jalkaväen vuosikirjan tarkoituksena 
ei ole vain antaa uutta ammatiitie
toa va!kinaisessa palveluksessa oleville 
upseereille ja aliupseereille vaan ker
toa myös reservin sotilaille kiinnosta
via uutisia oman entisen joukko-osas
ton vaiheista ja valaista oman aselajin 
k.ehitystä sekä maanpuolustuksen ajan
kohtaisia kysymyksiä yleensäkin. Tä
mä osaltaan auttaa säilyttämään tietyn 
kosketuksen reserviin siirtyneiden ja 
armeijan välillä. 

Samaan päämäärään tähtäävät jouk
•ko-osastokillat, joifa viime vuosina on 
perustettu niin runsaasti, että miltei 
jokainen jalkaväkijoukoissa palvellut 
varmasti löytää oman kiltansa. 

Killassa ei ole tehtävä eroa sotilas
arvojen välillä. Sen on nimenomaan 
koottava jäsenistöönsä miehistöä, jolle 
maanpuolustusharrastUlksen merkeissä 
ei tähän asti ole ollut tarjolla sopi
vaa toimikenttää, kuten reservin up
seereilla ja aliupseereilla kerhoissaan. 

Helsingissä syyskuussa 1964. 

Kilta ei liioin kysy jäsenensä puolue
kantaa. Se on toveripiiri, jota yhdis
tää palvelu samassa jouk!ko-osastossa 
tai sen edeltäjässä ja joka ei halua 
.kokonaan katkaista varusmiesaikana 
syntyneitä siteitä. 

Joukko-osastoon verrattuna kilta 
tietysti on löysä yhteisö, jonka toimin
ta useimmiten keskittyy vain muuta
maan tapaamiseen vuodessa. Mitä 
enemmän joukko-osasto antaa killalle 
ohjelmaa, sitä elinvoimaisemman tuki
renkaan se voi rakentaa itselleen -
ja puolustusvoimille. Maanpuolustus
tahdon levittämisen ja lujittamisen 
kannalta on toivottavaa, että tällaisia 
renkaita syntyisi paljon ja että ne 
muodostuisivat !kestäviksi. Se taas vaa
tii runsaasti innostusta ja vapaaeh
toista työtä, jota tuskin saadaan mo
bilisoiduksi ilman vuosittain tulevaa 
täydennystä joukko-osastosta ja sen 
kantahenkilökunnan antamaa jatkuvaa 
tukea. 

Klaus Waris 
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SUOMEN 
SANA 

8. osa 

Albert Hämäläinen - Yrjö Jylhä 
69 kirjoittajaa, 600 sivua, 54 sy• 
väpainokuvaa 

9. osa 

Georg Henrik Jägerhorn - Annik
ki Kariniemi 67 kirjoittajaa, 599 
sivua, 54 syväpainokuvaa 

24 kookasta osaa, 1400 kirjoitta
jan tekstiä 400 vuoden ajalta, 
1100 syväpainokuvaa, 180 mon i
väriliitettä. Hinta osalta kangask. 
18:50, nahkaselk. 24:-, koko 
teossarja yht. kk. 444:-, ns. 
576:-

Kansallis
kirjallisuutemme 
valiolukemisto 

", .. oivallinen kirjallisuuden
historian proosalukemisto, mut
ta lisäksi sen sivuilta voi tar
koin seurata kirjakielemme ja 
suomalaisen sanomisen taidon 
kehitystä; se valaisee aidosti, 
elävästi ja rikkaasti maamme 
historiaa, sen merkkimiehiä ja 
tapauksia sekä kulttuurimme 
saavutuksia." Taito Piiroinen, 
Virittäjä. 

" ... tämänkaltaisen suurkatsel
muksen julkaiseminen yhtenä 
sarjana on ollut kokoava kult
tuuriteko. Voi tosiaankin puhua 
Suomen hengenviljelyn kaval
kadista." Martti Santavuori, 
Aamulehti. 

WSOY 

Everstiluutnantti Verner J Torvinen 

VÄESTÖNSUOJELU 
JA SEN 
VALMISTEtUT 
MAASSAMM1E 

Meillä omaksutun järjestelmän mu
kaan väestönsuojelu er i toimintoineen 
muodostaa oman alansa totaalisen 
maanpuolustuksen kokonaisuudessa. 
Entisen nimensä säilyttänyt väestön
suojelu on suomalaisille tuttu ja koettu 
asia jo viime sotien ajoilta ja luonnol
lista onkin, että aikaisemmat k(jke
muksemme ovat osaltaan antaneet pe
rusteita väestönsuoj,elumme voimassa 
oleville säännöksille ja järjestelyille. 
Sodan totaalisuus sekä tässä tapahtu
nut ja yhä tapahtuva kehitys antavat 
ehkä aiheen odottaa, jos jotain sattuu, 
kotirintamalla ja yleensä siviiliväestön 
keskuudessa suhteellisesti suurempia 
tappioita kuin aikaisemmin. Menetti
hän ja toisessa maailmansodassa hen
kensä noin 25 milj. siviili-ihmistä soti
hän jo toisessa maai1mansodassa hen
kilöä. Tuhoa aiheuttavien mene.tel
mien moninaisuus, teho ja ulottuvuus 
ovat viime maailmansodan jälkeen 
huomattavasti lisääntyneet ja kasva
neet. 

Väestönsuojelun työkentälle saatta
vat siis olla ominaisia suuret henkilö
tappiot ja aineelliset vauriot, jotka 
tuhoaSt!iden laadusta johtuen voidaan 
toisaalta joutua kokemaan yllättäen ja 
y,leensä melko nopean, lyhytaikaisen 
hyäkkäystoiminnan tuloksina. Otta
malla vielä huomioon mm ydinräjäh
teiden käytöstä aiheutuvien radioaktii-

visten laskeumien leviämismahdolli
suudet maassamme ja maahamme sen 
ulkopuoleltakin, on ainakin pääkoh
din eritelty näkymiä, joiden kanssa 
voimme joskus joutua tekemisiin. Yh
dessä maanpuolustuksemme eri alo
jen sekä valtiollisten ja muiden olo
suhteiden kanssa edellä esitetyt seikat 
muodostavat pääasialliset perusteet 
väestönsuojelumme erilaisille järjes
telyille ja toimintamuodoille. Väes.tön
suojelullinen työsarka on varsin laaja, 
,laajimmillaan tulkittuna ehkä haitalli
sen laaja. Kuten vielä seuraavasta 
huomaamme, väestönsuojelun valmis
telut ja toimenpiteet ulottuvat todella 
lähes kaikille aloille; sen velvoitukset 
koskevat kaikkia kansalaisia eli meitä 
jokaista. 

Valmisteluja ja niihin sisältyviä teh
t äviä ajatellen on merkillepantavaa, 
että maassamme on vuodesta 1959 läh
tien voitu kehittää väestönsuojelua 
lakisääteisellä pohjalla. Pysähtymättä 
yksityiskohtaisesti tarkastelemaan 1. 7. 
1959 voimaan tulleiden väestönsuojelu
lain ja sen toimeenpanoasetuksen hy
viä ja huonoja puolia, todettakoon kui
tenkin kyseisen 1ainsäädäntömme an
tavan tietyllä väljyydellään monia 
mahdol.lisuu:ksia suojelun keh,i:ttämi
selle. Kun kuitenkaan lain.säännök
sissä ei ole annettu määräaikoja var
sinaisten valmistelujen loppuunsaatta-
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mista varlen eikä näitä voida kaikista 
muutenkaan antaa, monet tärkeät val
miutta todella tehostavat toimenpiteet 
saattavat jäädä rauhan arkana liian 
paljon pelkkien suunnitelmien tai vas
taavien papereiden varaan. Voipa 
eräissä ,tapauksissa tietoinen, toistuva 
j,arruttaminen olla esteenä väestänsuo
jeluasioiden kehittämiselle. Väestön
suojeluasetusta on keväällä 1963 osak
si muutettu ja täydennetty. Aikanaan 
voi' tulla kysymykseen väestönsuojelu
lain tarkistaminen kokemuksiemme 
pohjalta. Joka tapauksessa voimme 
olla tyytyväisiä, että meillä on ole
massa tarvittavat lainsäännökset väes
tönsuojelumme valmisteluille, joiden 
varsinainen käynnistäminen ja yllä
pito tapahtuu huomattavissa määrin 
tämän alan yHmmän viranomaisen, 
sisäasiainministeriön antamilla mää
räyksillä ja ohjeilla. 

A VÄESTÖNSUOJELUN 
LAKISÄÄTEISET 
PERUSTEET 

1. Yleiset ja erinäiset säännökset 

Väestönsuojelulain mukaan väestön-
1suojelun tarkoituksena on väestön ja 
omaisuuden turvaaminen sodan ja 
muiden siihen verrattavien olosuhtei
den aiheuttamilta tuhoilta sekä niiden 
vahinkojen rajoittaminen ja niiden 
seurausten liev,entäminen. Rauhan 
arkana on ryhdyttävä sellaisiin väes
tönsuojelun valmiutta edistäviin toi
menpiteisiin, että väestönsuojelu tar
peen vaatiessa voidaan viipymättä 
saattaa toimintaan. Lieneekö lain laa
tija ajatellut .tässä kohdin olojen yllä
tyksellistä kehittymistä; lain kanta 
toimenpiteiden vaativuudesta on melko 
selvä, vaikka käy.tännössä tällä lain
kohdalla ei näytäkään olevan riittä
vää katetta. Edellä mainitussa tar
koituksessa on siis rauhan aikana 
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- rakennettava suojarakenteita, 
- laadittava suunnitelmat suojelu-

kohteista (asetuksen muka,an muu
altakin) siirrettävän väestön siir
rosta ja sijoittamisesta muualle, 

- varauduttava sodan ajan palotur
vallisuutta, sammutustointa ja ku
lontorjuntaa, raivaus- ja ensiapu
toimintaa sekä vie.stikeskusten ja 
-yhteyksien tarkoituksenmukaista 
järjestelyä ja varmentamista edis
täviin, väestönsuojelun kannalt,a 
tarpeellisiin toimenpiteisiin, 

- hankittava väestönsuojelussa :tar
vittavaa erityiskalustoa ja -väli
neistöä, 

- huolehdittava väestönsuojeluhen
kilöstön koulutuksesta ja 

- ryhdyttävä muihinkin väestönsuo
jelun valmiutta edistäviin toimen
piteisiin. 

Mahdollisuude·t valmiuden tehosta
miseen poikkeuksellisissa olosuhteissa 
on laissa otettu huomioon siten, että 
valtioneuvostolle on delegoitu vamin 
laajat valtuudet määrätä toimeenpano
vaiheen suojelutoimenpiteistä. Milloin 
maa tai osa siifä on valtakunnan puo
lustamista v,arten julist,ettu sotatilaan 
,tai maata uhkaa sodan vaara tahi jos 
muutoin on välttämätöntä saattaa 
väestönsuojelu viipymättä :tehostettuun 
toimintaan tai valmiustilaan, valtio
neuvosto voi mm määrätä, että 
- jokainen 16 mutta ei 65 vuotta täyt

tänyt Suomen kansalainen on vel
vollinen suorittamaan väestönsuo
jelutehtäviä, joihin hän ruumiin
voimiensa ja rterv,eydentilansa huo
mioon ottaen kykenee, 

- väestö tai osa siitä on suojelukoh-
. teesta tai määrätyltä alueelta siir

rettävä muualle, 
- väestön ja omaisuuden turvaami

seksi on rakennettava tarvittavia 
suojarakenteita j,a -laitteita, 

- väestönsuojelua varten saadaan 
ottaa käyttöön rakennuksia ja huo
netiloja, erilaiisia suojelu- ym väli
neitä, huoltoon tarvittavia muona
ym tarvi~keita, sekä määrätä 

- mahdollisista muista toimenpiteistä, 
korvauksista samoin kuin väestön
suojelu- ja muidenkin viranomais
ten velvollisuuksista ja tehtävistä 
sekä johto- ja alistussuhrteista väes
tönsuojelun toimeenpanossa. 

Väestönsuojelulain tämän kohdan 
eli 32 §:n toteuttaminen käytännössä 
tapahtunee enimmäkseen sillä tavoin, 
että samalla kun valtioneuvosto päät
tää tietyn valmiutta tehostavan toi
menpiteen suorittamisesta, se antaa 
lähinnä sisäasiainministeriölle tehtä
vät ja valtuudet asian käytännön toi
menpiteiden v,arsinaisesta johtamisesta 
valtakunnassa. 

Väe.stönsuojeluitoimenpiteitä valmis
tellaan ja tarvittaessa toimeenpannaan 
koko valtakunnan alueella. Valtio
neuvosto voi määrätä kunnan tai sii-

Väestönsuojelun neljä 
toiminta-alaa 

YLEINEN 
VÄESTÖNSUOJELU 

VIRASTO-JA 
LAITOSSUOJELU 

TEOLLISUUDEN 
JA LIIKEYRITYSTEN 

SUOJELU 

VÄESTÖN 
OMAKOHTAINEN 

SUOJELU 

Paikallin12n ja aluG12llina:n 
ylainGn väastönsuoj12lu 1) 

Tciolli,uus- ja taknillisczt 
laitoksczt sakä liikcz
yritykscit 3) 

Yksityinan kansalainczn, 
P.GrhG 1 talo, korttGl i jn12 

1) Kunnat huolehtivat paikallisista ja 
valtio alueellisista suojelutoimen
piteistä 

2) Eri hallinnonaloilla ao ministeriöi
den ja keskusvirastojen johta
mana 

3) Valmisteluja johtaa mm Teolli
suuden ja liike-elämän väestön
suojelun johtokunta 

hen kuuluvan alueen suojelukohteeksi, 
m1,ssa tehostetut väestönsuojelutoi
menpiteet katsotaan tarpeellisiksi. Muu 
osa valtakunnasta on valvonta-aluetta, 
ja käytännössä puhutaankin suojelu
kohdekunnista ja valvonta-alueen 
kunnista. Merkittävin ero kahden 
edellämainitun välillä on rauhan ai
kana tapahtuva väestönsuojien raken
taminen, joka vaaditaan nykyään to
teutettavaksi vain suojelukohteissa. 
Tällä hetkellä on maassamme 132 kun
taa, jotka kokonaan tai osaksi on val
tioneuvoston päätöksellä määrätty 
suojelukohteiksi sekä 113 sellaista 
valvonta-alueen kuntaa, joissa valmis
telut - suojia lukuunottamatta - ta
pahtuvat soveltaen samalla tavoin 
kuin kohdekunnissa. 

Väestönsuojeluasetuksessa on mää
rätty valmisteluissa ja toimeenpanossa 
kyseeseen tulevat toiminta-alat. 

Näitä ova1l 
- yleinen väestönsuojelu, 
- virasto- j,a laitossuojelu, 
- teollisuuden ja liikeyritysten suo-

jelu ja 
- väestön omakohtainen suojelu. 

Tärkein hallinnollinen alue on kunta. 
Kunnan tulee huolehtia sen asukkaita 
varten yhteisesti tarvittavista väestön
suojelutoimenpiteistä. Yhteisöt ja yk
sityiset ovat velvolliset puolestaan 
huolehtimaan palveluksessaan oleviin 
henkilöihin työpaikalla kohdistuvasta 
sekä omaisuutensa suojelusta. Raken
nuksen omistajan .toimesta on tehtävä 
väestönsuoja talossa asuvia tai työs
kenteleviä varten siten kuin tästä 
laissa on erikseen säädebty. Valtio 
huolehtii puolestaan sellaisista suun
nittelu-, järjestely-, koulutus- ym toi
menpiteistä, joilla on paikallista laa
jempi merkitys ja joista lain mukaan 
muut eivät ole velvolliset huolehti
maan. Y~ityisen kansalaisen valmen
tautuminen väestönsuojelutehtäviin 
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tapahtuu rauhan aikana vapaaehtoi
suuden pohjalla. Valtioneuvosto voi 
kuitenkin määrätä johto- ja erityis
henkilöstön osallistumaan väestönsuo
jelukoulutukseen enintään 36 tuntia 
vuodessa. Tätä on meillä käytetty tois
taiseksi hyväksi väestönsuojelun yli
johtoon ja alueelliseen organisaatioon 
varatun henkilöstön opetustilaisuuk
siin kutsumisessa. Yksityisen kansa
laisen ja hänen valmentami,sensa kan
nalta on merkittävää, että väestön
suojelutehtävä valtion tai kunnalli
sessa virastossa tai laitoksessa kuuluu 
siinä palvelevan viran tai toimen halti
jan virkavelvollisuuksiin. 

Väestösuoj,elussa .tarvitaan luonnol
lisesti vapaaehtoisten järjestöjen apua. 
Lain mukaan sisäasiainministeriö voi 
antaa vapaaehtoisten järjestöjen suo
ritettavaksi määrättyjä väestösuojelu
tehtäviä ja niinpä Suomen Väestön
suojelujärjestölle annettiinkin v. 1958 
tehtäväksi huolehtia toistaiseksi väes
tönsuojelun johtohenkilöstön koulut
tamisesta. Sitä mukaa kun sisäasiain
ministeriön ja sen alaisten koulujen 
mahdollisuudet huolehtia johto- ja 
erityishenkHöstön valmentamisesta 
ovat parantuneet, järjestön osuus täs
sä koulutuksessa on supistunut. Toi
saalta on järjestön toimintamuodoissa 
nähtävissä tähänastista laajempana 
väestön omakohtaisen suojelun ja tä
hän verrattavan koulutuksen suorit
taminen ja huolehtiminen väestön
suojeluvalistuksesta, josta eräs esi
merkki on vuodesta 1959 lähtien jul
kaistu Väestönsuojelulehti. Suomen 
Punainen Risti on saamansa tehtävän 
mukaisesti kouluttanut ensiapuhenki
löstöä myös väestönsuojelun toimeen
pano-organisaatiota varten. 

2. Rakenteelliset suojelutoimenpiteet 

Väestönsuojelulain mukaan on suo
jelukohteessa rakennettavaan vähin-
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SUOJAN 
LAATU 

HENKILÖ
MÄÄRÄ 

C - LUOKKA . . cminl . i 50 .... 

B- LUOKKA. .. 300. 

TERÄSBETONIN PAKSUUS sm 

Ks'"e:11ii1A LATTIA 

... 40 ...... ······· .... 20 ... . 

.... 60 ..... . . .... 20 . 

A -LUOKKA.. " 800 ....... 160 .................. 60 .. . 

Väestönsuojien ominaisuuksia. C- ja 
B-luokan suojat eivät kestä miina
pommien täysosumia, A-luokan suoja 
kestää n 200 kg:n miinapommin osu
man, kalliosuoja edellistä suurem
mankin miinapommin osuman ja 20 
KT:n pintaräjähdyksen 100-200 m:n 

etäisyydellä suojasta 

tään 3000 ms:-n suuruiseen kiviseen 
r~ennukseen tai sen välittömään lä
heisyyteen tehtävä väestönsuoja. Suo
jatilan pinta-ala käsittää 2 % raken
nuksen yhteenlasketusta kerrosalasta. 
Täten rakennettu väestönsuoja tar
joaa suojan 50--60 %:He talon asu
kasmäärästä ja yhtä henkilöä varten 
,saatu suojatilan pinta-ala on 0,6 m2 • 

Teollisuuslai.toksen suojahuoneissa tu
Iee olla tilaa kaikkia siinä sodan ai
kana työskenteleviä henkilöitä varten. 
Suojat on luokiteltu lujuutta silmällä
pitäen sen mukaan, kuinka monelle 
henkilölle ne on tarkoitettu. C-luokan 
suojan saa rakentaa enintään 150:lle, 
B-luokan suojan enintään 300:lle, A
luokan suojan enintään 800:lle henki
lölle ja kalliosuojan viimeksi mainit
tua suuremmi11~kin henkilömäärille. 
Sisäasiainministeriön päätöksissä mää
rätään yksityiskohtaisesti erilaisten 
väestösuojien rakentamiseen sisälty
vistä teknillisistä ja muista asioista. 

Talojen suojien lisäksi joudutaan 
rakentamaan myös yleisiä väestönsuo
jia. Nämä rakennetaan linja-autojen 
ke.skusasemille ja satamiin sekä kun
nan väestönsuojeluelimiä ja kohteessa 

. •t 
,oo 

80 

60 

Tarv1.1 
noin 1milj. 

5,uojapaikkaa 
5,UOjl.llU-

koht1.1issa 

.,. 
100 

Muita 
suojia -~ 

80 

60 

- :: On yht1.11.1nsä C-Iuokan - tczräsbcztoni-
40 n .500.000 5.UOjia 40 

:. Rak1.1nn1.1ttu 
Y. -\~59 

20 n . 300.000 Ja <Z<Zn 20 

. 

TARVE 
JA TILANNE 

1.1.1964 

VJ,JODEN 1959 
JALKEEN 
RAK :N SUOJIEN 
LAATU PRO-
SENTTEINA 

Tietoja suojelukohteiden väestönsuojatilanteesta 

asuvia tai oleskelevia ihmisiä varten 
kunnan toimesta ja rautatieasemille 
sekä lentoasemille valtion toimesta. 
Paitsi varsinaisia väestönsuojia tarvi
taan myös erityisesti maaseutuolo
suhteisiin sopivia tilapäissuojia (sätei
lysuojia), jotka suojaisivat ainakin 
laskeumien radioaktiiviselta säteily.Itä. 
Rauhan aikana olisi näitä aikaansaa
tava tavallaan vapaaehtoisesti; toi
meenpanovaiheessa valtioneuvosto voi 
määrätä tehtäväksi kyseisiä suojia. 

Väestönsuojien rakentamisvelvolli
suus on maassamme verraten suuri, 
ja niinpä uudisrakennu.stoiminnassa 
käytetään vuosittain noin 20 milj. mk 
väestönsuojien kustannuksiin. Tätä 
kautta syntyy joka vuosi noin 100000 
uutta suojapaikkaa. Oheisesta kuvasta 
ilmenee, että suojelukohdekunnis,sa 
oli tämän vuoden alussa yhteensä suo
jatHaa noin 50 % koko tarpeesta, 
vaikkakin suojatHan määrä kohteit
tain vaihtelee huomattavasti jääden 
uusimmissa kohdeku.nnissa alle 10 %:n 
tarpeesta. Ennen vuotta 195-9 raken
netut suojat vaativat lisäksi ilmas
toinnin ym:n osalta huomattavia pa-

rannuksia, ennenkuin 
tyydyttävästi kyseisHle 
tettavat vaatimukset. 

ne täyttävät 
suojille ase-

3. Väestönsuojeluviranomaiset 

Väestönsuojelun ylin johto ja val
vonta kuuluu sisäasiainministeriölle, 
jossa on näitä asioita hoitamassa väes
tönsuojeluasiainosasto. Osastossa on 
tällä hetkellä kaikkiaan 18 henkilöä 
sekä pysyvästi sijoitettu pääesikunnan 
yhteysupseeri ja siihen kuuluu päälli
kön lisäksi väestönsuojelun yli.tarkas
taja ja kolme toimistoa eli yleinen, 
järjestely- ja teknillinen toimisto. 
Huomioon ottaen käsiteltävän alan 
laajuuden ja moninaisuuden ja sen, 
että valmistelujen edistyessä asiat ja 
asioinnit myös ylijohdossa lisääntyvät, 
voidaan osaston tämänhetkistä henki
lömäärää pitää vähimmäisvahvuutena. 
Väestönsuojelun ylilääkäri huolehtii 
vss-lääkintäalan kehittämisestä. Minis
teriön avuksi asettaa valtioneuvosto 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan väes
tönsuojeluneuvottelukunnan, jonka 
osuus viranomaisen apuna on ollut 
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merkittävä valmisteluja koordinoivana 
ja eräitä asioita alustavasti valmistele
vana elimenä. 

Alueellisena johtoportaana toimii 
lääninhallitus, jossa vuoden 1963 syk
systä lähtien on ollut vä·estönsuojelun 
tarkastaja hoitamassa asetuksessa sää
dettyjä tehtäviään. Alueellisten suun
nitelmien laatimisen lisäksi tarkasta
jat valvovat ja ohjaavat paikallisia 
väestönsuojeluviranomaisia sekä val
mistelevat ja esittelevät lääninhalli
tuksissa kaikki heille kuuluvat väes
tönsuojeluasiat. Totaalisen maanpuo
lustuksen alueellisten johtajien jou
kossa väestönsuojelun tarkastajalla on 
varsin ,tärkeä ja monia muitakin aloja 
läheisesti sivuava asema. Kunnassa 
on väestönsuojelulautakunta, joka toi
mintansa puolesta on verrattavissa 
muihin lain määräämiin kunnan lau
takuntii:n. LaU<takunnan apuna ja asi
oiden keskeisenä valmistelijana on 
väestönsuojelupäällikkö tai -ohjaaja. 

Väestönsuojeluviranomaiset 

YLIJOHTO 
SISÄASIAINMINISTERIÖ 

VSS-AS- OSASTO 

ALUE ELLI N EN LÄÄNINHALLITUS 
JOHTO VSS-TARKASTAJA 

PAIKALLINEN 
JOHTO 

KUNNAN 
SS-LAUTAKUNTA 

VSS-PÄÄLLIKKÖ 
TAI OHJAAJA 

1) 

~-----'2) 

1) Turun ja Porin läänin vss-tarkas
taja hoitaa Ahvenanmaan läänin 
vss-tehtäviä 

2) 'Valvonta-alueen kwmassa voi
daan vss-lautakunta jättää asetta
matta ja vss-päällikkö tai -ohjaaja 
valitsematta, ellei sisäasiainminis
teriö toisin määrää 
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Valvonta-alueen eräissä kunnissa voi 
kunna1lishallitus tai jokin muu lauta
kunta huolehtia väestönsuojelulauta
kunnan tehtävistä, eikä kaikissa val
vonta-alueen kunnissa tarvitse tällä 
hetkellä olla väestönsuojelupäällitkköä 
tai -ohjaajaakaan. 

KUJten vielä myöhemmin toteamme, 
moni muukin viranomainen tai tähän 
verrattava henkilö joutuu tekemisiin 
väestönsuoj,eluasioiden kanssa. Kun 
lisäksi lain velvoitteet ulottuvat kaik
kiin yhteisöihin ja tuotanto- ym. lai
toksiin, väestönsuojeluvalmisteluista 
huolehtivien henkilöiden määrä nou
see huomattaviin lukuihin ja täten 
tämä tärkeä maanpuolustusala ja
kaantuu myös monen monelle sekto
rille yhteiskunnassamme. 

B VÄESTÖNSUOJELUN 
TOIMEENPANO
ORGANISAATIO 
JA SEN VALMISTELUT 

1. Yleistä 

Poikkeuksellisia olosuhteita varten 
on valmisteltavana organisaatio, joka 
tarvittaessa huolehtisi väestönsuoje
luun kuuluvista tehtävistä toimeenpa
novaiheessa. Tätä erilaisista johtoeli
mistä ja muodoste1mista koostuvaa 
orgnisaatiota nimitetään väestön
suojelun toimeenpano-organisatioksi. 
Vuoden 1960 syksyllä laaditun mie
tinnön pohjalla asia esitel,tiin puolus
tusneuvostolle keväällä 1961 ja syk
syllä samana vuonna sisäasiainminis
teriö hyväksyi suunnitelman, jota 
seuraavassakin käsitellään, toimeen
pano-organisaa,tiota koskevien asioi
den valmistelujen perustaksi. 

Väestönsuojelun toimeenpano-orga
nisaatio on siis siviilihallintoon kuu
luva organisaatio, jonka muodostami
sessa käytetään hyväksi rauhan aika-

SISÄASIAINMINISTERIÖ 
~---- -< VALTAK. VSS- PÄÄLL . 1------~ 

vss
NEUVOTTELUKUNTA 

VSS-JA PALOAS .OS , T 
PALOAS. 

NEUVOTTELUKUNTA 

KOULUT LÄÄNINHALLITUS 
LÄÄNIN VSS- PÄÄLL. r --- - -- -- -- VSS-TOIMISTO 

1 

1 

1 LIIKK. 
1 JOHTOELIMET KAUKOAPUOSASTOT 

1 
rj ---- ---, AL. SAMM-KOMPP<T 

1 1 NAAPURI APU 1 <J-L-- - ______ r -
KUNNAN JOHTO 
VSS -PÄÄLLIKKÖ 
VSS - KESKUS 

1 1 l 

VIRASTOJEN JA SUOJELUPIIRIN, PALVELUHAARO-

LAITOSTEN, -LOHKON JA J EN SUOJELU -

TEOLLISUUSL : N MUIDEN ALA- ELIMET JA-

JA LIIKEYRITYS- ALUEIDEN MUODOSTELMAT 

TEN SUOJELUN JOHTOPAIKAT 
JOHTO JA 

1 
SUOJELUELIMET 

VÄ€STÖN OMA- 1 
KOHT. SUOJELU 

Väestönsuojelun toimeenpano-organisaatio 

na väestönsuojeluasioita hoitavia vä
esrtönsuojeluviranomaisia ja toimialo
ja. Johtuen siitä, ettei paikallisia 
väestönsuojelumuodostelmia ja -elimiä 
voida muodostaa vaikeimpien tuhota
pausten tarvetta vastaaviksi, on tur
vauduttava myös lähikunnilta saata
vaan naapuriapuun ja kaukoapuun eli 
alueellisiin kaukoapumuodostelmiin. 
Toimeenpano-organisaatio muodoste
taan tarvittaessa valtioneuvoston niin 
määrätessä joko asteiittain tai siirty
mällä suoraan mahdollisimman laa
jaan toimintavalmiuteen. Menettely
tavat riippuvat yleistilanteesta ja or
ganisaation valmiudesta. 

2. Toimeenpano-organisaatio 

Väestönsuojelun toimeenpano-orga
nisaatioon kuuluu 
- väestönsuojelun ylijohto, 

- alueellinen organisaatio ja 
- paikallinen organisaatio. 

Väestönsuojelua johtaa edelleen si
säasiainministeriö, jossa tulee olemaan 
valtakunnan väestönsuojelupäällikkö 
ja hänen johtoeliminään väestönsuo
jelu- ja paloasiainosastot. Suoraan 
ylijohdon alaisia olisivat myös väes
tönsuojelun keskuskoulu, kenttä.kou
lut ja palokoulu. 

Alueellisen organisaation johtami
nen tapahtuu edelleen lääneittäin, ja 
niinpä lääninhallituksessa tulisi toi
mimaan läänin väestönsuojelupäällrk
kö johtoelimenään väestönsuojelutoi
misto, jossa on mm. yleinen jaosto ja 
paloasiainjaosto. AlueelHsen ja edtyi
sesti laajahkojen eli suuvtuhojen joh
tamisen helpottamiseksi muodostetaan 
läänin väestönsuojelupäällikön käyt
töön liikkuvia johtoelimiä, joiden lu
kumäärä vaihtelee lääneittäin ja tilan-
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teidenkin mukaan. Jos joku kunta ei 
tulisi sattuneen tuhon jälkeen omin 
voimin toimeen, sitä voidaan tukea 
naapurikuntien lähettämillä apuvoi
milla, joita varaudutaan lähettämään 
ainakin noin kolmannes asianomaisen 
kunnan sammutus-, pelastus- ja ensi
apuhenkilöstöstä. Tehokkain väestön
suojelun apuvoima on kaukoapuosas
toissa ja alueellisissa sammutuskomp
panioissa, joi.ta kumpiakin muodoste
taan tarvittaessa toistakymmentä yk
sikköä. Osastot ja komppaniat ryhmi
tetään perustamisen jälkeen siten, et
tä toiminnallinen tarve ja todennä
köisimmät avustussuunnat on jo en
nakolta otettu huomioon. Kaukoapu
osastot ja alueelliset sammutuskomp
paniat ovat valtakunnan väestönsuo
jelupäällikön alaisia ja hän voi siis 
tarvittaessa määrätä näitä siirtymään 
muualle sijoituslääninsä alueel.ta, eh
käpä hyvinkin 'kauas perussijoitus
paikoiltaan. Läänin väestönsuojelu
päällikkö joutuu sopimaan asianomai
sen johdon kanssa väestönsuojelun 
ulkopuolelta saatavan puolU6tuslai
toksen ja lääkintä-, rakentaja- ym. 
organisaatioiden antaman avun jär
jestelyistä. Vaikeimpia kysymyksiä 
lienee johtamisen järjestäminen sil
loin, kun ,tuhoalueet mm. laskeumien 
vuoksi muodostuvat hyvin ,laajoiksi. 
Joudutaan varmaan pohtimaan siviili-

Kaukoapuosaston kokoonpano 
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Naapuri- ja kaukoavun järjestelyt 

/ 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ 
\ 

KOs = kaukoapuosasto 
ASK = alueellinen sammutuskomp

pania 
LJE liikkuva johtoelin 
NA naapuriapu 

ja sotilasjohdon osuutta ja osallistu
mista kokonais- ym. johdon järjeste
lyissä silloisen yleistilanteen huomi
oonottaen. Päämääränä tulisi olla, että 
kr iisiaikana huomattavasti vahveneva 
siviilijohtoporras - lääninhallitus -
pystyisi huolehtimaan tämäntapaisten 
toimintojen tehokkaasti johtamisesta. 

Paikallista väestönsuojelua johde
taan toimeenpanovaiheessa kunnan 
väestönsuojelukeskuksesta, jossa väes
tönsuojelupäällikön apuna ja eri pal
veluhaarojen johtajina toimivat polii
si-, palo-, rakennus- ja muiden tek
nillisten alojen, lääkintä- sekä so
siaalitoimen johtavat viranomaiset 
apulaisineen. Keskuksessa on myös 
teollisuuden, sotilasviranomaisten ja 
mahdollisten muiden alojen asettamaa 
yhteyshenkilöstöä. Suurehkoissa suo
jelukohteissa muodostetaan alajohto
elimiksi suojelupiirien suojelutoimis
toja ja kaikissa kohteissa suojeluloh
kon suojelutoimistoja. Valvonta-alu
een kunnassa on vastaavasti valvonta
piirin ja -lohkon suojelu.toimistoja. 
Suojelukohteisiin suunnitellaan myös 
tuhoalueen ja ryhmi.tysalueen j,ohto-

elimiä. Kun paikalli,set yleisen väes
tönsuojelun johtoelimet ja muodostel
mat on perustettu ja koulutettu, nii
den koossapito riippuu t ilanteesta. 
Valvonta-alueen kunnissa suojeluhen
kilöstö on normaalioloissa työssä tai 
kotonaan, joista se tarvittaes.sa häly
tetään suojelutehtäviin. Suojelukoh
teiden toimeenpano-organisaatioista 
joudutaan ehkä ,tietyissä tapauksissa 
jokunen osa pitämään koossa ryhmi
tysalueilla ja kohteen sisällä olevissa 
suoja tiloissa. 

Paikalliseen organisaatioon kuuluu 
myös virasto- ja laitossuojelun, teol
lisuuden ja liikeyritysten suojelun se
kä väestön omakohtaisen suojelun 
johto- ym. henkilöstö. Virastoissa ja 
laitoksissa samoin kuin t,eollisuuslai
toksissa ja liikeyrHyksissä johtaa suo
jelun valmistelua ja toimeenpanoa 
tehtäväänsä määrärtty suojelujohtaja 
tai - valvoja. Suojelu järjestetään olo
suhteista johtuen joko väestön oma
kohtaisen suojelun tai yleisen suoje
lupalvelun järjestelyjä noudattaen. 
Työpaikkojen suojeluun joudutaan 
teollisuuslaitoksissa kiinnittämään eri
tyi,stä huomiota. Teollisuusvaltaisella 
paikkakunnalla teollisuuden suojelu 
erilaisine suojelur yhmineen voi muo
dostaa varsin olennaisen ja tärkeän 
osan paikallisesta väestönsuojelusta. 
Väestön omakohtaisen suojelun johta
minen kuuluu taloittain, kortteleittain 
tai taloryhmittäin näiden suojeluval
vojille ja suojeluelinten henkilöstö 
koostuu pääasiassa taloj,en asukkaista. 
Koska omakohtaisen suojelun johto 
ja suojeluhenkilöstö voi ensimmäisenä 
ja nopeimmin puuttua asioiden kul
kuun tuhotilanteissa, on .tämän toi
minta-alan tehokkuuteen ja luotetta
vuuteen kiinnitettävä erityistä huo
miota. Väestän.suojelukuri ja henki
nen kestäminen rakentuvat myös 

2 - Jalkaväen Vuosikirja 

merkittävällä tavalla puheena olevan 
toiminta-alan varaan. 

3. Toimeenpano-organisaation 
valmistelut 

Toimeenpano-organisaation valmis
teluista huolehtivat sisäasiainministe
riö, lääninhalli,tu!kset, kuntien väes
tönsuojeluviranomaiset ja eri toiminta
alojen johdot. Huomattava taakka 
tässä suhteessa on sälytetty kunnille, 
joiden väestönsuojeluvalmius poik
keuksellisissa olosuhteissa meidän 
järjestelmässämme ratkaisee toisaalta 
aika paljon. Koska paikallinen yleinen 
organisaatiomme rakentuu lähinnä eri 
toimialojen varaan, väestönsuojeluvi
ranomaisten lisäksi joutuvat valmis
teluihin mukaan poliisi-, lääkintä-, 
palo-, sosiaali- ym. viranomaiset. Näin 
rauhan ajan normaaliorganisaatiot 
henkilöstön ja kaluston osalta palve
levat tarvittavin muutoksin myös 
poikkeuksellisen ajan väestönsuojelu
toimintaa kunnassa. 

Pääosa toimeenpano-orgarusaation 
henkilöstöstä pyritään varaamaan en
nakolta yhteistoiminnassa asianomais
ten viranomaisten kanssa. Suojeluteh
täviin kutsuminen suoritetaan väes
tönsuojeluviranomaisten allekirjoitta
milla väestönsuojelumääräykisillä. Va
rattu henkilöstö olisi pystyttävä myös 
ennakoHa kouluttamaan. Tähän men
nessä on koulutettu noin 5000 suoje
lujohtajaa ja arviolta noin 20000 muu
ta suojeluhenkilöä. Jos arvioidaan 
koulutettavia henkilöitä väestön 
omakohtaisen suojelun henkilöstö mu
kaan luettuna - olevan yhteensä y.Ji 
300000, huomataan, miten paljon on 
vielä tulevaisuudessa uhrattava atkaa 
ja varoja toimeenpano-organisaation 
kouluttamiseen. Tämän vuoden syk
syllä Lohjalla toimintansa aloittanut 
Valtion väestönsuojelukoulu tulee var-
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Turvavyö 
kestää 
autonne 

• painon. 
Entä 
auto
vakuu
tuksenne? 

Maassamme virall isesti hyväksytyt turvavyöt 

kestävät ras ituskokeissa 1 500 kg painon. Toisin 
sanoen turvavyön varassa voidaan va ikkapa 

riiputtaa useimpia meillä käytössä olevia hen
kilöautoja turvavyön menettämättä ominaisuuk

siaan. Näin tuleekin olla. Turvavyön tulee kes
tää kaikissa tilanteissa. 

Autovakuutuksennekin tulee kestää. Sen tulee 

olla sellainen, että se kaikissa tilanteissa antaa 
parhaan mahdollisen vakuutussuojan. Ottakaa 

näin ollen Pohjolan asiantuntemus ja kokemus 
avuksenne. Antakaa konttorimme, tarkastajam

me tai asiamiehemme "huoltaa" autollenne kes
tävä vakuutussuoja. 

VA KU IIT U SOS A KEYHTIO 

11 U II J U l...A 

- KAIKKIA VAHINKOVAKUUTUKSIA-

maan omalta osaltaan tehostamaan 
väestönsuojelun erilaista koulutusta. 
Valmistelujen edistyessä joudutaan 
myös entistä enemmän järjestämään 
koulutusta paikallisten väestönsuojelu
viranomaisten ja eri toiminta- alojen 
oman johdon toimesta. Tässä tehtä
vässä voidaan turvautua erityisesti 
Suomen Väestönsuojelujärjestön ja 
muiden vapaaehtoisten järjestöjen 
koulutusapuun . 

Suojeluvälineistö saadaan osaksi ole
vasta ja normaalitarpeita varten han
kitusta materiaalista; osa on kuitenikin 
sellaista erityisvälineistöä, jonka hank
kiminen yksinomaan väestönsuojelu
tarkoitulksiin on välttämätöntä. Valtio 
ja kunnat sekä teollisuus- yms laitok
set ovatJkin viime vuosina hankkineet 
henkilökohtaisia suojavälineitä, erilai
sia säteilymittareita ja pelastus-, lää
kintä- ym. välineitä. Vällineistön ko
konaistavoitteesta olemme tällä he't
kellä vielä pitkän matkan päässä. On 
kuitenkin voitu hanlkkia mm. kauko
apuosastojen materiaalia jo kolmen 
v110den · aikana, millä on luonnollisesti 
oma, valtakunnallinen merki.tyksensä 
suojeluvalmiuttamme ajateltaessa. 

C EVAKUOINTI 

Evakuoida vaan ei evaikuoida - on 
asia, josta on paljon puhuttu ja esi
tet ty myös erilai-sia mielipiteitä. Puut
tumatta tässä yhteydessä tarkemmin 
toi-meenpanoon, jota koskevat päätök
set tekee meillä valtioneuvosto, lienee 
tarkoituksenmukaista käsite1lä asiaa 
suunnittelun kannalta. Väestönsuoje
lulaissa on evakuointi eli väestön 
ja omaisuuden siirrot otettu huomioon 
ja sisäasiainministeriö on puolestaan 
ohjeissaan ryhmiteilyt evakuoinnit 
- väestönsuojelulliseen evakuointiin, 
- alueelliseen evakuointiin, 
- suojaväistöihin ja 
- muihin siirtoihin. 

Väestönsuojelullinen evakuointi 
koskee suojelukohteita joko ennakoi
vana tai pikaevakuointina. Alueelli
sessa evakuoinnissa joudutaan väestön 
lisäksi siirtämään myös omaisuutta 
muualle. SuojaväistöUä ymmärretään 
laskeuman tai tähän verrattavan tu
hon vuoksi suori-tettavaa tilapäistä 
siirtymistä lähialueille. Muut siirrot 
sisältävät virastojen, erilaisten lai
tosten, teollisuuden ja liikeyritysten 
siirtymisiä, jotka ajallisesti voivat 
liittyä väestönsuojelu1liseen tai alu
eelliseen evakuointiin. Kun toteam
me, että noin 50 % :n asuikasmää
rän siirtäminen suojelu.kohteistamme 
muualle tietäisi noin mHjoonan asuk
kaan liikkumista, ymmärrämme, et•tei 
totaalinen väestönsuojeluHinen eva
kuoiniikaan voi ,tulla koskaan kysy
mykseen. Päätökset evakuointien toi
meenpanosta tulevat ilmeisesti har
kiten ja hitaasti huomioon ottaen vie
lä senkin, että maaseudun turvaan 
siirretyUe ihmismäärälle täytyy siellä 
aikaansaada ainakin laskeumalta suo
jaava,t sätei'lysuojat. Sitä mukaa kun 
evakuointi valmistelujen peruskysy
mykset on selvitetty, päästään laati
maan .tämän suojelutoimenpiteen 
alueellisia ja paikallisia suunnitelmia. 

D YHDISTELMÄ 

Väestönsuojelun erilaisia valmiste
luja on voitu toteuttaa maassamme 
nykyisellä lakisääteisellä pohjalla noin 
viiden vuoden ajan. Tähän mennessä 
annetut määräykset ja ohjeet mah
dollistavat väe.;;tönsuojelun toimeen
pano-organisaation eli yleisen suoje
lupalvelun samoin ikuin muidenkin 
suojelutoimenpiteiden tarkoituksen
mukaisen suunnittelutyön ja kehittä
misen. On siis ainakin luotu perusta, 
jonka hyväksytyt ja omaksutut järjes-
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Väestönsuojelumäärärahat 
V 1964 

TALOJEN VÄ-ESTÖNSUO JII N D 
Yht n. 20 milj mk vuod4~a 2 > 

1-------~ 

T-EOLLISU USLAITO KSE T JA 
LIIK-EYRITYKSET 

UUDENMAAN LÄÄNI MUUT LÄÄNIT 
YHT . 

!----~----------------, 
SI SM: N VSS -TARKOITUKSIIN : 

MÄÄRÄRAH _MUISSA BUDJETEISSA J 

3 4 5 6 7 8 9 10 milj mk 

~) 125, suojelukohdekunnan määrä
rahat yhteensä 

2) Yksityisten ja yhteisöjen varoja 

telmät näyttävät saatujen kokemus
ten mukaan olevan yleensä meille 
sopivat ja kestävät myös tässä suh
teessa vertailun vastaavien uJlkomais
tenkin suunnit,elmien kanssa. Tietyn
lainen epätasaisuus nimenomaan pai
kallisissa valmisteluissa ja pelko siitä, 
että muutamat asiat jäisivät rauhan 
aikana liiaksi pelkkien suunnitelmien 
varaan, ovat kysymyksiä, joiden kor
jaamiseen j.ouduttaneen ajan kuluessa 
kiinnittämään erityistä huomiota. 

Samoinkuin kai!kki tämänkaltainen 
maanpuolustusvalmiutta kohentava 
työ, niin väestönsuojelukin vaatii 
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jatkuvasti rahaa. Oheisen kuvan osoit
tamat rahamäärät näyttävät ehkä yh
teerrlaski-en varsin tyydyttäviltä, mut
ta asia ei ole näin etenkään valtion 
varsinaisten ja kunrtien väestönsuoje
lubudjettien osalta. Niinpä mm. val
tion väestönsuojeluviranomaisten vas
tuulla oleviin yleisen väestönsuojelun 
välinehankintoihin ja järjestelyihin 
tarvittavasta arviolta noin 25, milj. 
mk:n tarpeesta on toistaiseksi saatu 
vain 2,8 milj. mk. Pahimmin varojen 
puute on tuntunut kunna:lJi.sten jär
jestelyjen toteuttamisessa, mikä on 
varsin valitettavaa, koska meidän 
väestönsuojelun perusjätjestelyt, ku
ten jo edellä on todettu, nojaavat 
v,erraten voimakkasti paikallisten toi
menpiteiden varaan. Toinen tehosta
misen arvoinen asia on väestön oma
kohtainen suojelu ja sen ohessa ylei
nen väestönsuojeluvalistus. Uskot,ta
vasti silloin, kun mahdollinen kriisi 
on jo odotettavissa, kiinnostus asioi
hin herää, mutta itämä voi olla liian 
myöhäistä. Ettei näin kävisi, olisi kir
joitlliklsessa käsitelty humanitäärinen 
siviilihallintoon kuuluva toiminta 
omaksuttava niin paljon kuin mahdol
lista vapaaehtoisesti kansalaistemme 
keskuudessa. SiUoin myös luottavai
nen henkinen perusta auttaa kestä
mään niitä vaikeuksia, joihin väes
tönsuoj,elunkaan parissa työskentele
vät eivät varmaan toivo koskaan jou
dut-tavan. 

Ever ,.utuutnantti 
Vilho T e r v a s m ä k i 

KIVÄÄRIJOUKKU'EEN 
JOHTAJANA 
TAtVISODAN 
AtKUTA I STELU'ISSA 

Turkulaiskomppania 

Toisen maailmansodan alettua syk
syllä 1939 ylimääräisiin kertaushatjoi
tuksiin kutsuttiin ensimmäisinä mm 
Turunmaan sotilasläänin reserviläiset. 
Tämän sotilasläänin perustaman 5.Di
visi-oonan tuli sulkea Kannaksen portti 
Muolaanjärven-Summan välillä. Lo
kakuun 9---10 päivinä palvelukseen 
astuneet nykyisen Salon kaupungin 
ympäristön reserviläiset muodostivart 
J alkaväkirykmentti 14:n, joka saman 
kuukauden puolivälissä saapui keski
tysalueelleen Viipurin-Leningradin 
rautatien varteen Suursuon ja Peron
joen pohjoiselle rannalle. 

Ja1kavälkirykmentti 14:n miehet oli
vat lähes kaikki kotoisin Salon seudun 
maalaiskunnista. Poikkeuksena oli 
vain 6.komppania, joka oli pääasiassa 
Turun kaupungista. Tämän komppa
nian enemmistönä olivat teollisuus- ja 
rakennustyömiehet. Useimmat heistä 
oli koulutettu Porin Rykmentissä Tu
russa samalla vuosikymmenellä. Maa
seudulta lähtöisin olevissa komppa
nioissa oli suojeluskunnissa jatkokou
lutusta saaneita, mutta turlmlais
komppaniassa oli vain muutamia suo
jeluskuntamiehiä. Reserviläisten keski
ikä oli hieman alle 30 vuotta. 

Vakinaisessa palveluksessa olevaa 

ja perusteellisen sotilaskoulutuksen 
saanutta upseeristoa ja a:liupseeristoa 
oli verrattain runsaasti. Hallitsevana 
ryhmänä olivat Porin Rykmentin up
seerit ja aliupseerit, joista huomatta
vin oli rykmentin pitkäaikainen ko
mentaja, yleisesikuntaeversti Wäinö 
PolttHa. Myös Turun Eteläisen sotilas
piirin, Varsinais-Suomen suojelusik.un
tapiirin ja RatsuväJkipriikaatin upsee
reita oli useita. Niinpä kaikki pataljoo
nan komentajat sekä muutamaa poik
keusta lukuunottamatta kai:kki komp
panian päälliköt ja vääpelit olivat va
kinaiseen väkeen '.kuuluvia. Olipa ryk
mentin esikunnassa ja joissakin k-omp
pan101ssa nuorempanakin upseerina 
vakinaisessa palveluksessa olevia. So
takokemusta oli vain rykmentin ko
mentajalla ja p;taljoonan komentajilla. 

Ryikmentin 6. eli turikulais'komppa
niassa oli /komppanian päällikkönä 
puoli vuotta ai:kaisemmin ikadettikou
lusta valmistunut vänrikki Hei;kki 
Kuutti, joka kasvoi tehtävänsä mukaan 
erinomaiseksi komppanian päälliköksi. 
Joukkueiden j·ohtajina olivat reservi
vänrikit Kalevi Inhala, joka oli laki
mies, Eino Mäkinen, joka oli poliisi
inies, Holger Nummila, joka toimi lii
kealalla sekä myöhemmin Kaino Män
tylä, j.oka myös oli liikealan mies. IV 
joukkueen johtajana oli tämän kirjoit-
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rl:aja, joka oli ollut muutaman kuukau
den reservivänrikkinä vakinaisessa 
palveluksessa. 

Komppanian aseistus ja välineistö 
oli määrävahvuuksien mukainen, lu
kuunottamatta sotilaspukuja ja telt
toja, joista puut tui lähimain kolman
nes. 

Turkulaiskomppanian tehtävänä oli 
toimia pataljoonan taisteluetuvartiona 
Kosenjoella ja vetäytyä tehtävän tul
tua suoritetuksi pataljoonan reserviksi 
Taasiolampien !kankaalle. 

Ylimääräisten harjoitusten aika käy
tettiin ampumakuoppien kaivamiseen 
taisteluetuvartioasemassa, korsujen 
rakentamiseen reservin sijoituspaikalla 
sekä koulutukseen. 

Marraskuun loppupuolella komp
panian miehet olivat pitkästyneitä yli 
kuukauden jatkuneisiin kertausharjoi
tu:ksiin. Lomalle pääsyä odotettiin 
hartaasti. Olipa joukossa sellaisiakin, 
jotka !kysyivät joukkueenjohtajilta, 
päästäisiinkö parissa viikossa Neu
vosto-Turkuun, jos venäläiset aloittai
sivat hyökkäyksen. Tämäkin olisi 
näistä muutamista miellyttävämpää 
·kuin päivästä toiseen jatkuvat ker
tausharjoitu'kset. 

Kuoleman 
odotusta 
taisteluetu vartiossa 

Venäläisten ylitettyä rajan marras
kuun 30. päivänä komppaniamme siir
rettiin välittömästi taisteluetuvartio
asemaan. Komppanian päällikön käs
kyn mukaan tuli joukkueissa alusta 
lähtien pitää puolet miehistä ampuma
ikuopissa ja puolet joukkueen ainoassa 
teltassa. Pari-kolme vuorokautta ku
lui mukavasti, mutta joulukuun 3. ja 
4. päivänä, jolloin eteläisellä taivaalla 
näkyi jo tulipalojen kajastusta, jouk
kueeni miehet vaikuttivat verrattain 
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väsyneiltä. Näytti siltä, että he kerta
sivat ajatuksissaan lukemiaan sota
kuvauksia, joissa yleensä taisteluetu
vartiot kärsivät suuria tappioita. Kes
kustellessani joukkueen aliupseerien 
kanssa jouduin usein torjumaan hei
dän käsityksiään tehtävän toivotto
muudesta. 

Joulukuun 5. päivänä saatiin tietoja 
U-ryhmän ja erään divisioonamme 
pataljoonan taisteluista Pevkjärven ky
län alueella. Taistelun melske kuului 
kymmenkunnan kilometrin päästä sel
västi. Joiltakin upseereilta kuulimme 
heidän omakohtaisia kokemuksiaan 
taisteluista. Joukkojemme tuli oli ver
rattain hyvin pysäyttänyt vihollisen 
etenemisen. 

Koko päivän täydensimme ampuma
alan raivausta asemamme edessä ja 
rakensimme uusia murroksia Kosen
joen puronuoman etelärannalle. Pio
neerit viimeistelivät miinoituksia ja 
räjäyttivät rautatietä, sillä veturin 
vetämä radanrepijä särkyi jo aamulla. 
Illan hämärtäessä taistelun äänet 
Perkjärven suunnalla vaimenivat. 
Petikjärven kylässä ja asemakylässä 
raivoavat tulipalot punasivat koko ete
läisen taivaan. Rautatiesiltojen räjäy
tykset vapisuttivat maaperää ja tuhot
tavan rautatien kiskonpalaset viuhui
vat ilmassa. 

Ratsastava patteri, joka oli tuliase
massa välittömästi joukkueeni takana, 
ampui kiivaasti Perkjärven suuntaan. 
Perkjärveltä Leipäsuolle johtavalta 
tieltä kuului jatkuva huuto: "Alku
pää nopeammin, vihollisen hyökkäys
vaunu takana; alkupää nopeammin, 
vihollisen hyökkäysvaunu takana." 
Perkjärven kylässä taistellut patal
joona ja pari U-ryhmän eskadroonaa 
vetääntyivät pohjoiseen pakokauhun 
vallassa. Joukkueeni miehillä oli täysi 
työ estää pakenevia juoksemasta Ko
senjoen sillan luona olevaan miina-

kenttään. Pioneerit olivat valmiina 
räjäyttämään sillan heti, kun vihollisen 
"hyökkäysvaunu" ehtisi sillalle. Pio
neerien hämmästykseksi saapuvan 
vaunun tykin putki osoittikin vihol
lista kohti etelään. Viime hetkessä he 
huomasivat, että pakokauhun oli ai
heuttanut vetäytymistä suojaamaan 
tarkoitettu oma panssariauto. Jouk
kueeni ainoa viiksiä käyttävä mies, 
jonka varustuksena oli musta siviili
päällystakki, nahkavyö ja huopahattu 
kokardeineen, liittyi pakeneviin jouk
koihin. Monien vaiheiden jälkeen hä
net pelastettiin komppaniaan, sen jäl
keen, kun pakenevat olivat uhanneet 
ampua tämän vakoilijana. 

Joukkueeni kokonaisuudessaan oli 
omien joukkojen pakokauhun aikana 
taisteluetuvartioasemassa odottamassa 
sormi liipasimella vihollisen saapu
mista puron etelärannalle. Tulipalo
jen, räjäytysten ja pakokauhuun jou
tuneiden vetään,tyvien äänet pelotti
vat joukkuettani niin paljon, että ereh
dyimme luulemaan Ratsastavan patte
rin lähtölaukauksia vihollisen kra
naattien räjähdyksiksi. Täysin tunte
maton oli kaikille tykin ruudin haju. 
Niinpä joku miehistäni suoritti kaasu
hälytyksen ja sen seurauksena jouk
kue seisoi asemissaan pari tuntia kaa
sunaamari päässä. Vasta haju.kokeiden 
jälkeen ja patterin siirryttyä toiseen 

Jalkaväkirykmentti 14:n puolustusasema ja 6.komppanian taistelu
vartioasema joulukuun alussa 1939. 
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Oerlikon 20 mm 
ilmatorjunta
kanuuna, 
malli 10 lla 5 TG 
24 

Tykki tuliasemassa pyörillä 

Lähtönopeus 
Tuli nopeus 
Tuliasemapaino 

1100---1200 m/sek 
1000 1/min 
383 kg 

Tykki on varustettu uudella jalkaväen tar
peita vastaavalla lavetilla. Nyt tykillä voi
daan ampua pintamaaleja sekä pyörillä että 
lavetilta usealta eri korkeudelta 40-76 sm 
väliltä omalla optisella pinta-ammunta täh
täimellä. Aseen ominaisuudet ilmatorjunta
tehtävissä ovat säilyneet entisinä. 

oyW'/Je .. C,;::=' 
H e I s i n k i - Puh. 64 27 64 

asemaan uskalsimme riisua naamarit. 
Ensimmäiset viholliset näyttäytyivät 
asemiemme edessä vuorokautta myö
hemmin, itsenäisyyspäivän illalla. 

Joukkueeni - kuten koko komppa
niakin - avasi hillittömän tulen vi
hollista vastaan. ,Mitkään "tuli seis" -
komennot ,eivät pystyneet sitä rajoit
tamaan kuin pienen hetken. Tuli
myrsky uusiutui heti, kun vihollisen 
puolella näkyi vähänkin liikettä. Illan 
kuluessa tulta rajoiMivat kuitenkin 
aseisiin ilmaantuneet oudot viat. Ki
väärien ja erityisesti konepistoolien 
ja konekiväärien lukot juuttuivat luk
kokoteloihin niin kiinni, että miehen 
voimat eivät aina riittäneet lukon 
avaamiseenkaan. Aluksi luulimme 
lukkojen laajentuneen liiasta ampu
misesta, mutta pimeydestä huolimatta 
huomasimme lopuksi, että ampuma
kuoppien hieno hiekka oli tunkeutu
nut aseiden pienimpiinkin rakosiin. 
Pahimmillaan puolet aseista oli käyttö
kelvottomina, mutta onneksi ei vihol
linen sanottavasti hyökännyt. Seu
raavaan aamuun mennessä jokainen 
oli oppinut suojaamaan asettaan hie
kalta ja puhdistamaan sen nopeasti. 

Vihollisen luotien ja erityisesti kone
tuliaseiden luotisarjoj,en iskeytyminen 
asemiemme takana oleviin puihin ja 
kiviin aiheutti uuden pulmallisen ti
lanteen. Varsinkin joukkueeni vasem
malta siiveltä, joka oli avoin, tuli usein 
ilmoituksia takamaastossa muka pau
kutteievista vihollispartioista. Joulu
kuun 8. päivänä, jolloin komppania oli 
ollut lähes kaksi vuorokautta taiste
lussa ja yli viikon taisteluetuvartio
asemissa, miehet olivat jo niin väsy
neitä, että he kuvittelivat jatkuvasti 
olevansa vihollispartioiden ympäröi
mma. Myös puronuomassa olevat 
kannot näyttivät hyökkääjiltä. Tie
dustelipa eräs reserviläinen muilta, 
näkivätkö nämä kivitalon edessään, 

vaikka puron varressa ei ollut ainoa
takaan rakennusta. Kun komppania 
vaihdettiin reserviin, kaksi miestä jäi 
väsymyksen vuoksi nukkumaan am
pumakuoppaansa. Henkilökohtaisesti 
olin niin väsynyt, että nukahdin istual
leen komppanian vääpelin telttaan. 
Kahden pa1van taistelujen aikana 
komppaniasta kaatui ylksi mies ja haa
voittui samoin yksi mies. 

Vastahyökkäys 
entisiin 
taisteluetuvartioasemiin 

Tuskin olimme ehtineet toipua vä
symyksestämme ja täydentää. varus
tuksemrne, kun jouduimme uudelleen 
toimintaan. Joulukuun 12. päivän il
lalla komppaniamme sai käskyn siirtyä 
haravoimaan Peronjoen puolustusase
man ja Kosenjoen taisteluvartioase
man välimaastoa, johon joitakin vihol
lisia oli tunkeutunut. Haravointi on
nistui verrattain hyvin. Vain muuta
mia kymmeniä rautatien länsipuolen 
ampuma:kuoppia jäi saavuttamatta. 

Taisteluetuvartioasemista nyt vas
taavan 1.prikaatin III pataljoonan 
komentaja maaras1 komppaniamme 
suorittamaan seuraavan päivän aamu
na valmistellun hyökkäyksen entisiin 
taisteluetuvartioasemiimme. Hyök
käykseen osallistui myös yksi l.prikaa
tin I pataljoonan komppania. 

Vihollisen hallussa oleva taistelu
vartioaseman osa oli Kosenjoen kor
kealla rantatörmällä, joka hallitsi täy
dellisesti myös kpmppaniamme hyök
käyssuunnan. Talviaamun hämärässä 
vihollisen kymmenien kone- ja pika
kiväärien suuliekit näkyivät 200-300 
metrin päähän. 

Vastaisku alkoi oman tykistön pie
nellä tulivalmistelulla, johon kuului 
kymmenkunta 3 tuuman kranaattia. 
Niistäkin jäivät muutamat "suuta-
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reiksi". Tulivalmistelulla ei ilmeisesti 
ollut muuta vaikutusta kuin viholli
sen hälyttäminen hyökkäystä vastaan 
ottamaan. 

Kolme k omppaniamme joukkueista 
hyökkäsi ensimmaisessä linjassa ja 
yksi seurasi taempana. Minun jouk
kueeni hyökkäsi edessä vasemmalla, 
jossa oli näkösuojana jonkinverran 
pieniä männyntaimia. Niiden suojassa 
muutamat miehistäni pakottivat vihol
lisen siirtymään joistakin ampuma
kuopista oikealle. Aseman vyöryttä
miseen ei voitu ryhtyä, koska käytet
tävissä ei ollut ainoatakaan käsikra
naattia. 

Komppaniamme hyökkäys pysähtyi 
harjanteen kupeeseen 30---50 metrin 
päähän vihollisen asemista. Nousevan 
auringon valaisemalla hangella ilman 
lumipukua makaavat miehet olivat 
kuin tarjottimella, jossa pieninkin liilke 
veti puoleensa valtavan tuliryöpyn. 
Haavoittuneiden pois siirtäminen oli 
lähes mahdotonta. Aivan alkuvai
heessa kaatui haavoittunutta auttaes
saan mm eräs lääkintämies, joka bab
tistisaarnaajana ei omantunnon syistä 
lainkaan käyttänyt asetta. Pari tuntia 
kestäneen taistelun aikana komppa
niastamme laskettiin kaatuneen yh
teensä 43 miestä - joukossa vänrikit 
Inhala ja Mäkinen - sekä haavoittu
neen n. 40 miestä - joukossa komp
panian päälliklkö, vänrikki Kuutti. 
Edessä oikealla edenneistä joukkueista 
jäi vahingoittumattomaksi vain muu
tamia miehiä. 

Myös muutamat vasemmalla hyö
känneen joulkkueeni miehistä haavoit
tuivat tai kaatuivat. Kaistalla olevat 
männyn taimet suojasivat kuitenkin 
joukkueeni pääosaa. Lumeen ja osit
tain myös sammaleeseen paljain käsin 
kaivautuneena voin jotenkin erään 
dhuen puun takaa johtaa joukkuettani 
ja erityisesti haavoittuneiden autta-
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mista. Pieninkin liike tai käskynanto 
v,eti puoleensa useiden ptka- ja kone
kiväärien tulen. Tässä vaiheessa ha
vaitsin selvästi, että ne arvelut hyök
käyksen epäonnistumisesta, jotka 
kompaniamme päällikkö oli esittänyt 
hyök,käyskäskyn antaessa81ll, olivat ol
leet pai:klkansa pitäviä. 

Komppanianpäällikön haavoituttua 
jouduin tilapäisesti ottamaan vastaan 
myös hänen tehtävänsä. Ainoaksi 
mahdollisuudelksi katsoin komppanian 
rippeiden irroittamisen taistelusta. 
Eräässä vaiheessa näyttikin siltä, että 
kaikki haavoittuneet olisivat turvalli
sesti matkalla joukkosidontapaikalle. 
Kaatuneiden lomitse lumessa kulkevat 
veriset vaot osoittivat ne tiet, joifa 
pi:tkin kymmenet haavoittuneet olivat 
raahautuneet taakse. Toimintakykyis
ten pikakiväärien ja konepistoolien 
tuJ.ta kiihdytettiin ja irtaantumiskä11ky 
annettiin huutamalla miehestä mie
heen. Vasta sodan päätyttyä kuultiin, 
että viisi kaatuneeksi luultua palautet
tiin vankien vaihdossa. He eivät olleet 
kuulleet vetäytymiskäskyä tai eivät 
uskaltaneet irtaantua. Olipa kaksi 
heistä palvellut vartiomiehinä Kuusi
sen armeijassa Terijoella. 

Reservin sijoituspaikalla komppania 
järjestettiin nyt uudelleen. Siihen kuu
lui vain kaksi joukkuetta. Kaksi-jouk
kueisena komppania osallistui sitten 
asemasotaan Suursuon laidassa, jou
lukuun hyökkäykseen, vastahyök
käykseen, Summajärvelle ja Lähteen 
tienhaaran sekä torjuntataisteluihin 
Honkaniemessä. Nämä taistelut jäivät 
kuitenkin selvästi sodan värikkäiden 
alakutapahtumien varjoon. 

Sotakokemuksen puute ja liiallinen 
yritteliäisyys väistyivät vakavan ja 
harkitun toiminnan tieltä. Alottele
vista sotilaista tuli nyt jäyhiä taisteli
joita, jotka osasivat toimia kaikissa 
tilanteissa ja myös säästää itseään. 

överstelöjtnant C-B. J. P et a n d er 

SLAGET VID NAPUE 
DEN 19. 2. 1714 

För att hedra det vid Napue för 250 
år sedan kämpade finska infanteriet 
publicerar Infanteristiftelsen nedan
stående artikel om slaget vid Napue. 

Finska infanteriet fick under slaget 
ge att av dess tyngsta offer men 
visade samtidigt sådan oeftergivande 
stridsanda och försvarsvilja att det 
duger som exempel för kommande 
generationer. (Redaktionen). 

Napuella 250 vuotta sitten taistel
leen suomalaisen jalkaväen muistoa 
kunnioittaen Jalkaväen säätiö julkai
see Napuen taistelusta kirjoituksen. 
Käydyssä .taistelussa suomalainen jal
kaväki joutui antamaan erään ras
kaimmista uhreistaan, mutta osoitti 
samalla sellaista peräänantamatonta 
taisteluhenkeä ja maanpuolustustah
,toa, että se kelpaa esimerkiksi tule
villekin sukupolville. (Toimitus) 

En omedelbar fara hotade Finland 
efter Karl XII:s avgörande nederlag 
vid Poltava år 1709. Peter den store 
hade efter denna seger möjlighet att 
med stora styrkor vända sig mot nord
väst, vilket han också gjorde. SMunda 
landsteg ryska trupper i södra Finland 
våren 1713. Vårt frosthärjade, fat1tiga 
lands motståndsförmåga var nära 
bristningsgränsen. Landets bästa kraf
ter hade redan ödslats i kampen om 
länderna söder om Finska viken. Den 
för Finland så ödesdigra och tunga tid, 
som av eftervärlden kallats "den stora 
ofreden", hade ingått. 

Den finländska armen under befäl 

av general Georg L ti b e c k e r var 
i ett uselt skick. Kustförsvar och flotta 
saknades helt. Skolningen och utrust
ningen var lindrigt sagt bristfällig och 
underhållet totalt oorganiserat. Di
sciplinen kunde följaktligen inte vara 
den bästa möjliga. Däremot var be
väpningen modern och riklig ammu
nition stod till buds. Infanteriet var 
beväpnat med det år 1692 fastställda 
flintlåsgeväret. Endast någon enstaka 
lantvärnsman var beväpnad med mus
köt, och de övriga hade hemgjorda 
pikar och svärd. Atminstone en del av 
kavalleriet hade förutom sabel flint
låskarbin eller dragonmusköt av äldre 
modell. Hästmaterialet var sämre; 
det bestod till största delen av osko
lade, undernärda arbetshästar. 

Den längs Finlands sydkust spridda 
armen förmådde inte avvärja ryssar
nas landstigning, utan var tvungen 
att retirera. 

I augusti 1713 utnämndes general
majoren, friherre C a r 1 G u s t a f 
A r m f e 1 t till överbefälhavare för 
armen i Finland. Sällan har en över
befälhavare emottagit sitt befäl under 
svårare förhållanden. Armen höll på 
att upplösas och hungersnöd hotade. 
På grund av det redan nämnda illa 
organiserade underhållet kunde armen 
i ingen händelse vara operationsdug
lig. Det var endast med yttersta svå
righet den överhuvudtaget kunde för
flytta sig. Skidtrupper saknades helt 
och hållet. 
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Från Sverige var ej heller någon 
hjälp att räkna med. Armfelit förlo
rade det oaktat inte hoppet. Han litade 
på sina finnars sega försvarsvilja och 
vann inom kort tid såväl officers
kårens som manskapets odelade för
troende. 

För att vinna tid beslöt Armfelt att 
utny,ttja sjödefileerna i Mellersta Fin
land och därigenom hindra fienden att 
tränga in i Österbotten. Detta lycka
des dock inte, utan en ryck arme på 
cirka 17.000 man bröt igenom Arm
felts försvar vid Pälkäne 1713. Efter 
denna strid, som utkämpades den 6 
oktober vid Kostianvirta, drogs den 
finländska armens huvudstyrka till 
trakten av Vasa, där den på grund av 
underhållssvårigheter delvis blev hem
förlovad. Av samma orsak begynte 
den ryske överbefälhavaren furst 
M i hai 1 G a 1 i t z i n förbereda sina 
truppers övervintring i trakten av 
Björneborg. 

För att tvinga Sverige till ett snabbt 
fredsslut beslöt den ryske tsaren a,tt 
fortsätta sitt huvudanfall mot Sverige 
genom Finland. Galitzin fick i uppdrag 
att rensa norra Finland från de där
varande finländska trupperna och 

upprätta en 100 km bred isoleringszon 
genom att ödelägga Sydösterbotten. 

På .tsarens order ryck<te Galitzin 
sålunda ånyo norrut i slutet av januari 
1714. Under svåra förhållanden mar
scherade huvudstyrkan av en arme på 
ca 11.000 man genom Ikalis-Kurikka 
till Ilmajoki, dit den anlände i mitten 
av februari. Trupperna tillhörde eli
ten i tsarens arme. Den svaga fin
ländska förposten i Kurikka drog sig 
norrut. Sammansättningen av Galit
zins arme framgår ur bilaga 3. 

Armfelt, underrättad om Galitzins 
framryckning, koncentrerade . sina 
sty.I1kor i Storkyro socken och inkal
lade traktens s. k. femmänningar och 
lantvärn. Han beslöt att strida. Att 
fatta detta beslut var utan tvivel svårt 
för Armfelrt, ty han hade att i en avgö
rande strid mot en överlägsen fiende 
anföra utsvulten och i trasor klädd 
arme. Han räknade dock sannolikt 
med att ett slag i ett senare skede i 
alla händelser skulle utkämpas under 
ofördelaktigare förhållanden än i Stor
kyro. Armfelts stridsplan gick ut på 
att slå till, innan Galitzin skulle hinna 
utveckla hela sin styrka. 

Den finländska armen, vars strids-

Slagfältet sett från väster. På kullen till höger ligger Napue by, gårds
gruppen i mitten av hiiden är Turppala och på fältet vänster om den av

gjordes Armfelts infanteris öde. 
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styrka enligt J. 0. Hannula steg till 
5.524 man, grupperades på fältet nord
väst om Napue by med front mot 
sydost. (I äldre svensk litteratur går 
Napue by under en numera övergiven 
namnform - Napo.) Truppförbanden 
och en detaljerad styrketabell fram
går ur bilaga 1. 

Armfelts första gruppering 

Armfelts första gruppering, vilken 
framgår ur skiss 2, var i huvudsak 
följande: 

Infanteriet, cirka 3.000 man, var 
uppställt i centern på fyra linjer med 
arbågskänning och uppdelat tre 
stridgrupper: 
- på vänstra flygeln, som kommen

derades av chefen för Björneborgs 
regemente, överste O d e r t R e i n
h o 1 d v o n E s se n, stod Björne
borgs (2 batl.), Viborgs (1 batl.) 
och Nylands (1 batl.) regementen, 

Enligt Armfelts skiss sträckte 
sig skogsbrynet 1714 från 
Turppala över Larva till 
Hautala och därifrån vidare 
mot nordväst. 

0 JOO &00 900in 

- i centern, som kommenderades av 
chefen för Tavastehus läns rege
mente, överste Otto Johan 
M a i d e 1, stod Wattrangs bataljon 
och österbottens regemente (2 
batl.), 

- på högra flygeln, som kommende
rades av chefen för Aho läns rege
mente, överste Otto Rein h o 1 d 
Y x k u 11, stod Savolax (2 batl.), 
Tavastehus läns (1 batl.) och Abo 
läns (2 batl.) regementen. 

Kavalleriet, 22 skvadroner eller 
inalles cirka 1.500 ryttare, var i denna 
första gruppering någorlunda jämnt 
fördelat på båda flygl.ama och upp:.. 
ställt på tre linjer. 

Till vänstra kavalleriflygeln (10 
skvadroner), som kommenderades av 
major v o n F r e i d e n f e 1 t, hörde 
hälften av Karelens (Brakels) vär
vade dragonregemente, Nyslotts och 
Viborgs läns kavalleriregemenrte samt 
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hälften av Aho och Björneborgs läns 
kavalleriregemente. 

Till högra kavalleriflygeln (12 
skvadroner), som kommenderades av 
generalmajor De 1 a B a r r e, hörde 
hälften av Aho och Björneborgs läns 
kavalleriregemente, Nylands och Ta
vastehus läns kavalleriregemente och 
hälften av Kavelens (Brakels) vär
vade dragonregemente. 

Artilleriet, som leddes av major 
C 1 ö v e r s c h i ö 1 d, bestod av en 
8-punds haubits och sju stycken 
3-punds regementskanoner, vilka upp
ställdes parvis framför infanterie1. 

Lantvärnet, de s. k. femmänningarna 
och manskapet ur Vasa borgargade, 
sammanlagt 1.086 man, fördelades på 
följande sätt: såsom flankskydd till 
vänster 250 och till höger 200, till 
artilleriets förfogande 80, som en svag 
"andra treffen" bakom infanteriet 
256, som skydd för trängen 200 och 
100 man placer ade i Napue by. 

"Armfelts sten". 

Till Napue by, framför sin grup
pering, avdelade Armfelt förutom de 
tidigare nämnda lantvärnsmännen 200 
man ur de reguljära trupperna och 
två stycken 3-punds kanoner, vilka 
inte ingick i ovannämnda ar.tilleri
s tyrka. Denna avdelning fördes av 
överstelöjtnant Ta u b e . På isen i 

30 

höjd med byn förlades en kavalleri
vedett. 

Reserver saknades helt och hållet, 
vilket var ett av både lineärtaktikens 
och den karolinska taktikens särdrag. 
De bakom infanteriet förlagda lant
värnsavdelningarnas uppgift var en
dast att fylla luckor framme i infan
teriformationen. 

Armfelts kommandoplats var till en 
början sannolikt i skogsbrynet öster 
om Per.ttilä gård vid en stor sten, som 
ännu enligt folktraditionen kallas 
"Armfelts sten". (Den finner man nu 
nära häradshövding Koivistos hus). 

Armfelts gruppering var genomförd 
den 16 februari , medan den ryska hä
ren ännu rastade i Ilmola. Högra 
flygelns något starkare kavalleri och 
Yxkulls styrka tyder på, att Armfelt 
planerat att rikta sin tyngdpunkt mot 
Galitzins vänstra flygel. 

Ryssarnas Hviliga kavallerispaning 
och Galitzins närhet .tvang Armfelt att 
låta sina trupper utan avbrott stanna i 
anfallsställningen. Armen, som från 
första början var i uselt skick, kom 
sålunda att få stå tre dygn i snöstorm 
och hård köld i väntan på ryssarna. 
Men den uthärdade detta tunga prov. 

Galitzins anmarsch och 
anfallsplan 

Den 17 februari på eftermiddagen 
anlände ryssarna till Pehnaa by, som 
ligger vid älven omgring 5 km sydost 
om Napue, och slog läger där. Galitzin 
överskattade betydligt sin motstånda
res styrka och trodde sig själv vara 
Armfelt numerärt underlägsen. Men 
han hade tsarens order att slå till, så 
fon tillfälle därtill gavs. Gailitzin be
,slöt sig därför för anfall med tyngd
punkten riktad mot Armfelts vänstra 
flygel. Den 17 och 18 februari använde 

han för rekognoscering och anfalls
förberedelse. 

Den 19 februari satte GaHtzin sig i 
rörelse från Pelmaa by med hela sin 
styrka längs Kyröälvs is ända till Kui
vila by, där han uppdelade sina trup
per enligt den uppgjorda planen: 

ARMFELTS FöRSTA GRUPPE
RING OCH GALlTZINS FöR
DELNING AV SINA STYRKOR 

O .soo 600 eoo -tS.00 rn 

- Kavalleriets huvudstyrka, 4 dra
gonregementen och 1 skvadron, 
inalles cirka 1.800 ryttare, under 
general T s h e k i n fortsaitte längs 
isen och stannade cirka 600 m öster 
om Napue by. Tshekins uppgift 
var att till en början vilseleda fin
narna. 

- Galitzins huvudstyrka, 8 infanteri
bataljoner på omkring 800 man, 
3 dragonregementen, en skvadron 
och kosackerna under hans eget 
befäl, började en kringgående rö
relse genom skogsterrängen mot 
Armfelts vänstra flygel över J auri 
kärrmark. 

- Det ryska artilleriet, 4 tyngre pjä
ser och 6 regementskanoner, följde 
med huvudstyrkan. 

Armfelts andra gruppering 

När Armfelt blivit underrättad om 
G a 1 i t z i n s styrkefördelning, sväng
de han fronten mot nordost, så att 
infanteriets högra flygel kom norr om 
älven. Denna flygel hotades nu av 
'11shekins kavalleri. 

I samband med frontsvängningen 
företogs följande omgrupperingar: De 
la Barres kavalleri förstärktes med 
Nyslotts och Viborgs läns kavalleri
regemente, som i hast förflyttades 
från vänstra flygeln. De la Barres 
kavalleriflygel flyttades samtidigt cirka 
400 m fram så, att den ikom att stå syd
väst om Napue by med front mot öster. 
Tshekins och De la Barres kavalleri 
stod nu mot varann på omkring 600 m 
avstånd. Lan.tvärnsavdelningarna från 
y.ttersta vänstra flygeln och de, som 
~od bakom infanteriet, anslöts nu san
nolikt .till det framförstående infante
riet. Däremot kvarlämnades major von 
Ziesings säkringsavdelning på högra 
flanken och förstärktes med 100 man 
ur de reguljära trupperna. Kanonerna 
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på högra flygeln blev i den djupa snön 
efter infanteriet vid svängningen av 
fronten. 

Omgrupperingen var genomförd 
något före kl 13.30. Armfelt red själv 
längs linjen, gav lösen "med Guds 
hjälp" och uppmuntrade folket att 
manligen strida för kungen och foster
landet. "Därvid", säger Armfelt, "för
klarade alla en otrolig frimodighet och 
bad på knä med rinnande ögon Gud 
om hjälp". 

Galitzins anfallsgruppering 

När Armfelt i det närmaste var fär
dig med sin frontsvängning, uppnådde 
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Galizin skogsbrynet nordost och öster 
om Napue-fältet och begynte grup
pera sin huvudstyrka. Grupperings
terrängen, som då sannolikt var helt 
skogbeklädd, är numera till stor del 
odlad mark. 

Galifain grupperade infanteriet på 
två "treffen" (flere linjer tätt efter 
varann) , 5 bataljoner i den första och 
3 i den andra. 

Kavalleriet, 3 dragonregementen, 
en skvadron och kosackerna, uppställ
des bakom andra treffens infanteri på 
högra flygeln och bildade tillsammans 
med den reserven. 

Det ryska artilleriet var fördelat på 

Truppförbanden 
gruppering 

Annfelts andra 

v. Freidenfelt ca. 500 ryttare 
•!, av Karelens (Brakels) Dragonregemente 
•t, av Abo och Björneborgs läns Kavalleri
regemente 

v. Essen ca 860 sold + lv. män 
Björneborgs Regemente (två bataljoner) 
Viborgs Regemente (en bataljon) 
Nylands Regemente (en bataljon) 

Maidel ca 890 sold. + lv. män 
Wattrangs bataljon 
österbottens Regemente (två bataljoner) 

Yxkull ca 1270 sold. + lv. män 
Savolax Regemente (två bataljoner) 
Tavastehus läns Regemente (en bataljon) 
Abo läns regemente (två bataljoner) 

Taube ca 200 sold. + 100 lv. män + 2 
kanoner 

De la Barre ca 1000 ryttare 
1/, av Abo och Björneborgs läns Kavalleri
regemente 
Nylands och Tavastehus läns Kav. Reg. 
'i, av Karelens (Brakels) Dragonreg. 
Nyslotts och Vfborgs läns Kav. reg. 

Artilleriet (Clöverschöld), 
8 st. kanoner parvis framför infanteriet 

Inga reserver fanns 

Högra flanksäkringen 

Vänstra flanksäkringen 
ca. 250 lv. män 

4. 
100 sold. + 200 lv. män 

3 - Jalkaväen Vuosikirja 

• 
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4 grupper så, artt de 4 tunga pJaserna 
stod på yttersta högra flygeln, rege
mentskanonema parvi:s, nämligen 2 
i mitten av högra flygeln, 2 i centern 
och 2 framför vänstra flygeln . 

Stridens begynnelseskede 

Armfelt var färdig före Galizin och 
kunde ta initiativet. KI 13.30 öppnade 
artilleriet på vänstra flygeln eld och 
flyttades gradvis fram, så att kano
nerna slutligen var på 30 stegs avstånd 
från fienden. Ryssarnas tunga pjäser 
på deras högra flygel besvarade elden. 
Ungefär samtidigt antände ryssarna 

\ 

A f 

Turppala gårdsgrupp, och röken spred 
sig över fältet, där sikten genom snö
yran också eljes var dålig. Taubes 
män tände också på hus i Napue by, 
och inom kort var hela fältet inhöljt 
i rök. 

Det finska artilleriet hann skjuta 
64 skott, som åstadkom betydande för
luster i de ryska leden, när det fram
ryckande · infanteriet passerade kano
nerna. Slnöyran och röken hjälpte 
infan:teristerna fram ända till storm
ningsavstånd. En enda salva avsköts 
på 12-15 m avstånd, varefter närstri
den började, om vilken Armfelt i sin 
rapport säger: "Utan att skjuta ryckte 

5. 
11 

,\. 

SLUTSKEDET 
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de fram så förbittrat med bajoneUer 
och värjorna, aitt döde och blesserade 
samlades på varandra 6 a 7 man högt, 
det man fast intet kunde gå däröver." 

Y xkulls och Maidels kraftiga anfall 
tvingade den ryska vänstra flygeln 
alltmer bakåt, och 6 ryska kanoner 
erövrades. Galizin satte då in en del 
av sin reserv, men endast för en kort 
stund återställdes jämnvikten. Yxkull 
trängde allt längre och hotade nu rys
sarnas vänstra flank, som stred mot 
Maidell. Yxkulls framgång var ren:tav 
överraskande. Som förstärkning er
höll han två skvadroner från vänstra 
flygeln. Den ryska vänstra flygeln 
och centern började svikta, och Arm
felt trodde sig redan ha segern i sin 
hand. Klockan var då något över 14.00. 

Armfelts hela styrka var nu emel
lertid insatt och inga reserver återstod 
för oväntade motanfall. Detta vissite 
Galitzin, som redan något tidigare 
hade sänt från sin reserv 3 dragon
regementen och kosaokema, inalles 
cirka 2.500 man, i en omfattande rörel
se runt Armfelts vänstra flygel. De 
ryska dragonernas och kosackernas 
uppgift var att avskära finnarnas ret
rätt och atJt tvinga Armfelts trupper 
bort från förbindelserna. Dragonerna 
ut förde rörelsen avsuttna, men kosac
kerna torde inte ha lämnat sina hästar. 
Denna kringgående rörelse skedde 
utan att Armfelt visste om den. 

von Essen på vänstra flygeln hade 
från första början fått utstå det hår
daste trycket. Av von Freidenfelts 
kavalleri på hans vänstra flank åter
stod nu endast omkring hälften. Det 
hade dock några gånger i den djupa 
snön attackerat ryssarnas högra flank. 
Situationen här förändrades alltmer 
till ryssarnas fördel. Omkring 1.300 
finnar stod nu på vänstra flygeln i bit
ter närkamp mot cirka 3.000 ryssar. 

I förskansningarna vid Napue by var 

ännu överstelöjtnant Taube och höger 
om honom De la Barres kavalleri utan 
att hittills ha de1tagit i striden. Endast 
några skott hade avlossats. 

Tshekin hade emellertid sänt ett 
dragonregemente, utan att rörelsen 
observerades, i omfattning söderifrån 
i ryggen på De la Barre. Detta rege
mente var nu på väg. 

Stridens slutskede 

Klookan var omkring 15.00 när de 
ryska dragonregementena i den norra 
omfattningsavdelningen angrep von 
Essen i ryggen. Kosackerna uppen
barade sig längre västerut, och en del 
var redan i färd med att plundra ter
rängen. Samtidigt blev von Ziesing 
slagen av dragonregementet, som 
kringgått söderifrån. Armfelt var nu 
fullständig:t omringad. 

På vänstra flygeln var von Essens 
situation den mesrt hopplösa. I små 
grupper försökte hans män bryta sig 
ut ur "mottin". Vänstra flygelns ka
valleri försökte hjälpa von Essens 
stridsgrupp, men efter det Freidenfelt 
sårats och samtliga skvadronchefer 
stupat, skingrades också återstoden 
av hans lilla skara. Von Essen stred 
ännu svårt sårad på knä med dragen 
sabel, itills han stupade blödande ur 
32 sår. Endast något över 100 man av 
den ursprungliga 863 man starka 
stridsgruppen lyckades bryta sig ut. 

Fältet täcktes av sårade och fallna 
- infanteriets dödskamp närmade sig 
sitt slut. Armfelt beordrade nu såväl 
Yxkull som Maidel att lösgöra sig 
från striden, men då var redan 2 dra
gonregementen av Tshekins kavalleri 
t deras rygg. Det å<terstående ryska 
dragonregementet attackerade frontalt 
De la Barre, som i detta skede redan 
sannolikt med en del av sitt kavalleri 
var invecldad i strid med det ryska 
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dragonregementet, 
honom söderifrån. 

som kringgått 

De la Barres kavalleris andel i stri
den har givit upphov till många skri
verier och diskussioner. De flesta 
forskare med undantag av Eirik Horn
borg och Erik Lindh anser, att De la 
Barres kavalleri lämnade slagfäl,tet 
utan strid. Enligt Hornborg torde 
kärnan ,till legenden om kavalleriets 
flykt vara ett okänt ögonvittnes berät
telse (med stor sannolikhet den då
tida kyrkoherden i Storkyro, Nils 
Aejmelaeus). Berättaren de1tog inte 
l striden, utan följde med händelserna 
från skogsbrynet bakom Armfelts cen
ter. När Armfelt flyttade över en del 
av vänstra flygelns kavalleri tili den 
högra, har denna trupp galopperat 
bakom fronten förbi nämnda ögon
vittne, en manöver som i snöyran har 
kunnat te sig som flykt. Hornborg av
slutar sin artikel (Hbl. 29.7.1951): 
"Armfelts tappra kavalleri har i över 
tvåhundra år burit ett skammens 
märke, som sannerligen var oförtjänt." 

Det är också möjligt, att då Armfelt 
förstärkte Yxkull med två skvadroner 
under pågående strid och med fä1tet 
inhöljt i rök, denna rörelse kunnat tol
kas som flykt. 

En sak är dock säker. Med tills
vidare kända källor är det inte möj
ligt att fullt klargöra De la Barres 
kavalleris funktion på högra flygeln. 

Med kännedom om såväl terrängen 
som möjligheterna att använda kaval
leri under ifrågavarande omständig
heter anser jag följande händelseför
lopp som inte he1t omöjligt. Enligt 
den ryske krigshistorikern Myischla
jevskij lyckades "våra snabba drago
ner" (Tshekins dragonregemente, som 
kringgick De la Barre söderifrån) av
skära De la Barres kavalleris reträtt. 
Följaktligen var De la Barre tvungen 
att med en del av sitt kavalleri vända 
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front mot de ryska dragonerna och 
möjligen redan i detta skede mot de 
från norr kommande kosackerna i sin 
rygg. En norr om älven st.ående ob
servatör, som i snöyran och röken 
knappast kunde se fienden, kan Iä,tt 
ha uppfattat denna manöver som flykt 
från slagfältet. 

Om nu dessutom - vilket är fullt 
möjligt - Tshekin insatte sin frontal
attack samtidigt, så hade det fin
ländska kavalleriet på högra flygeln 
anfallande ryska dragoner både i fron
ten och i sin rygg. Det förefaller möj
ligt, att också den återstående delen 
av De la Barres kavalleri, som sann
olikt i detta skede var fullt medvetet 
om infanteriets fö~krossande nederlag, 
vände front mot fienden i sin rygg -
och slog sig ut ur inringningen. 

Med oskolade, undernärda hästar 
som stått på stället under .tre dygns tid 
i kölden och nu äntligen var i rörelse 
samt med ryttare, vilka måste ha in
sett det hopplösa i situationen, skulle 
'knappast den bästa anförare haft möj
lighet att i denna situation få dem att 
stanna och vända om, när de en gång 
kommit ut ur den ryska kniptången. 
Detta är dock blott en teori - men 
som sagt fuUt möjlig. 

I varje fall var striden i detta skede 
redan definitivt avgjord, De la Barre 
hade ingen möjlighet att inverka på 
utgången av drabbningen. 

J. 0. Hannula har inte några fullt 
vägande skäl att tala om "kavalleriets 
fega flykt". Armfelt bl. a. fritar kaval
leriet i sin rapport från varje miss
tanke om att ha svikit hans förtroende. 
Vidare kan det nämnas, att De la 
Barre befordrades till generallöj,tnant 
samtidigt med Armfelt. 

Vi återvänder till slagfältet. Arm
felts nu fullständigt omringade armes 
öde var beseglat. Någon ordnad och 

KAUPPAPUU TARHA 

VAKKURI 

HYVINKÄÄ 
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ledd strid var det inte mera fråga om. 
I små oordnade hopar försökte den 
lilla återstoden av armen bryta sig ut 
ur inringningen. Bland dem lyckades 
Armfelt rädda sig i sista stund. En av 
det stora nordiska krigets blodigaste 
drabbningar var utkämpad. Den hade 
räckt endast något över 2 timmar. 

Efter att ha grundligt förstört och 
härjat i Storkyro samt kringliggande 
socknar, i syf.te att omöjliggöra den 
finländska armens återsamling i dessa 
trakter, återvände GaU.tzin med sin 
arme till södra Finland i mitten av 
mars. 

Förluster 

Armfelt förlprade i striden enlig~ 
J. 0. Hannula: 

108 officerare, 106 underofficerare 
och 2.943 man; sammanlagt 3.157. Av 
dessa blev 2.645 på slagfältet och 
endast 512 blev fångar. Ur bilaga 2 
framgår hur förlusterna fördelar sig 
på de olika :truppförhanden. 

De ryska förlusterna enligt såväl 
Myischlajevskij som Hannula var: 

Stupade 14 officerare; 407 underof
ficerare och man; sammanlagt 421 

Sårade 35 officerare; 1022 underof
ficerare och man; sammanlagt 1057 

Inalles 49 officerare; 1429 underof
ficerare och man; sammanlagt 1478 

Kritik 

Armfelt var ful1t medveten om att 
hans enda möjlighet till seger var att 
anfalla först och snabbt, förrän Galit
zin hunnit utveckla hela sin .styrka. 
Ryssarna kom dock inte, som Armfelt 
sannolikt räknait med, på kolonn längs 
älvens is, utan från ett oväntat håll 
med huvudstyrkan redan delvis grup
perad. Armfelt hann sålunda inte få 
sitt anfall i gång i tid. 

Frontsvängningen i sista stund före 
striden måste anses som en synner
ligen vågad manöver med beaktande 
av fiendens närhet, truppernas kondi
tion och den djupa snön. 

Armfelts gruppering var till de 
yttre formerna fullt lineär, men själva 
striden utfördes enligt den karolinska 
taktikens regler. Rörelsen - stöten 
med blanka vapen - tillmättes större 
betydelse än elden. Den skulle av
göra striden. 

I synnerhet säkringen av den väns
tra flanken men också spaningen var 
illa ordnad. 

Slutligen bör framhållas, a,tt om 
också Amnfelts arme var bristfälligt 
skolad, illa utrustad och hade slitit 
ont, så framgick det under själva stri
den, att soldaterna vad kampanda och 

Minnesstenen i Laihela över 
från socknen stupade i slaget 
vid Napue. Namnen är in-

ristade i stenen. 



stridsteknik beträffar har kunnat jäm
föras med vi1ket annat lands elittrupp 
som helst. 

Galitzins anfall bevisar, att den 
ryska taktiken stod på hög nivå. Så
väl tyngdpunkt- som reserviden kan 
klart urskiljas i hans fördelning av 
sina styrkor. 

Galitzin uppnådde si-tt mål, men det 
bör givetvis inte glömmas, a:tt hans 
här till numerären var i det närmaste 
dubbeJt överlägsen Armfelts. 

Monumentet. 

Ett stycke väster om slagfä1tet vid 
den gamla vägen söder om älven står 
det monumentala minnesmärket över 
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HAKANIEMEN 
AUTO KOULU 

YKSITYIS- JA AMMATTIKURSSEJA 

Siltasaarenk. 12 A 111 kerros Paasitalo 

Puh. 762 525, iltaisin 470 141 

striden omgivet av höga mörka granar. 
På minnestavlorna på båda sidor om 
klippan med Finlands lejon läses föl
jande text, här fritt översatt från fin
skan: 

UNDER STORA OFREDEN DEN 19. 
FEBRUARI 1714 GöT FINLANDS 
SISTA VÄRN HÄR SITI' BLOD I 
KAMP FÖR SI'IT NöDSTÄLLDA 
LAND. 

ETT ATE.RUPPSTANDET FOSTER
LAND RESTE VAROEN TiiLL TAPP-

RA FÄDERS MINNE 1920. 

öSTERBO'I'TENS SLÄTTER 

Nl KAN INTYGA, HUR VI I KAMP 
PA DE'ITA SLAGFÄLT EJ VEK EN 
TUMSBREDD FRAN PLLKTENS 
VÄG, UTAN NÄSTAN TILL SISTA 
MAN STUP ADE PA VAR POST, 
LÄMNADE I ARV TILL KOMMAN
DE SLAKTEN . VART FöRPLIK
TANDE EXEMPEL, ATI' SASOiM VI 
PA DETTA FÄLT STUPA TILL 
SISTA MAN, I KAMP FÖR FOSTER
LANDET, OM SA FORDRAS. 

Rakennustoimisto 

JUHO L. AALTO Oy 
Helsinki 

Tehtaankatu 10. Puhelin vaihde 10 691 

Rakentaa urakalla ja laskuun 

kaikkialla maassa 
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BILAGA 1 

I. Finlands armes stridsstyrka Stridande i ledet 

i slaget vid Napue 19.2.1714 

1 

Under-

1 

Korpraler 
1 Sammanlagt (Enl. J. 0. Hannula) Officerare 

officerare och 
manskap 

Infanteriet 

Abo läns Regemente .. . ..... 22 31 402 455 
Björneborgs Regemente .... 19 31 362 412 
Tavastehus läns Regemente 23 14 219 256 
Viborgs läns Regemente .... 8 15 102 125 
Savolax Regemente ........ 19 34 513 566 
Nylands Regemente ........ 22 36 268 326 
Osterbottens Regemente .... 18 31 620 669 
Wattrangs bataljon .......... 10 14 200 224 

Infanteriet sammanlagt J 141 1 206 1 2686 1 3033 

Kavalleriet 

Abo och Björneborgs läns 
Ka valleriregemen te ······ 28 8 591 628 

Nylands och Tavastehus läns 
Kavalleriregemente ...... 22 7 355 384 

Nyslotts och Viborgs läns Ka-
valleriregemente .......... 11 3 211 225 

Brakels Dragonregemente .. 20 21 260 301 
Adelsfanan ·················· 1 - 8 9 

Kavalleriet sammanlagt 1 82 1 39 1 1426 1 1547 

A r t i 11 e r i e t (10 pjäser) .. 

1 

3 
1 

7 
1 

38 
1 

48 
La n tv ä r ne t ') .......... 10 - 886 996 

Totalstyrkan .......... 1 236 1 252 1 5036 1 5524 

') Ur stridsstyrkan bör minskas 200 man, vilka enligt Armfelts stridsberättelse av
delades som skydd för trängen. Underofficerarna ingår sannolikt i manskapsstyrkan. 
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BILAGA 2 

.... a, 
II. Armfelts förluster i 

a, p, bll ... 1 ... ca 
striden vid Napue den 

ca ... ca ca 'i3 ... a, ... .!!: 
<IJ .,, a, "' ca ~ 19. 2. 1714 .;:: 1:1 .;:: 1:1 8 

(Enl. J. 0. Hannula) 
.... ::i:::: ca 8 .... ~ 0 0 ca 

[/J 

Infanteriet 

Abo läns Regemente ........ 12 19 245 276 fil 0/o 
Björneborgs Regemente .... 17 25 297 339 82 °/o 
'I'avastehus läns Regemente 9 6 145 160 62 °/o 
Viborgs läns Regemente .. 7 5 83 95 76 9/o 
Savolax Regemente ........ 12 9 341 362 64 9/o 
Nylands Regemente ........ 13 16 162 191 59 °/o 
Osterbottens Regemente .. 13 15 473 501 75 °/o 
Wattrangs bataljon ........ 9 5 120 134 60 °/o 

Infanteriet sammanlagt 1 92 1 100 1 1866 1 2058 1 68 °/o 

Kavalleriet 

Abo och Björneborgs läns 
Kavalleriregemente ...... 5 1 243 249 40 °/o 

Nylands o. Tavastehus läns 
Kavalleriregemente ...... 2 1 33 36 9 °/o 

Nyslotts och Vilborgs läns 
Kavalleriregemente ...... 1 - 12 13 6 °/o 

Brakels Dragonregemente .. 2 2 99 103 34 °/o 
Adelsfanan ................ 1 - 3 4 44 °/o 

Kavalleriet sammanlagt 1 11 1 4 1 390 1 405 1 27 °/o 

Artilleriet ............ 
1 

2 
1 

2 
1 

10 
1 

14 
1 

29 °/o 
Lantvärnet .......... .. 3 - 677 680 68 9/o 

Armens totalförluster 1 108 1 106 1 2943 1 3157 1 57 9/o 

43 



44 

Luja urakl\'.a 

Telaketjut pientareita kyntää, 
jalkaväki metsikössä ryntää 
pioneerit siltaa purkavat . .' 
- Sinkoo siinä hikipisarat, 
vaan ei yksikään jää jälkeen 

muista, 
kun on jäntereissä Vaasan 

ruista! 

VAASAN leipä korin 
parhaiksi 
paloiksi - leipää ... 

BILAGA 3 

SAMMANSÄTI'NINGEN OCH 
STYRKAN AV GALITZINS ARME 
ENLlGT RYSKA K.ÄLLOR 

I. Annens sammansättning enligt 
Myischlajevskij (sid. 294-295) och 
Porfiriev (sid. 279-280). 

För operationen till österbotten 
uppställdes tillfälliga förband av elit
manskap tagna ur trupperna, som då 
låg i södra Finland. Den sålunda bil
dade armens totalstyrka var 8.495. 

Infanteriet, till styrkan 5.588 man, 
sammansattes från följande truppför
band: Viborgs 1:sta Grenadjär, 
Petersburgs, Sibiriska, Galitzins, Ar
kangelska, Moskva, Troitski, Kasanska 
och Nischninovgorodska regementena. 
Av de bästa soldaterna tagna ur 
nämnda truppförband uppställdes 8 
tillfälliga bataljoner. 

Kavalleriet, 2.907 man med general 
Tshekin som chef, bestod av 7 dragon
regementen och 2 avdelta skvadroner. 
Dragonregementenas styrkor hade 
kompletterats med bl. a. 650 kosacker. 

A nm ä r k n i n g. I de styrkor Myi
schlajevskij uppger ingår dock endast 
"de lägsta graderna", d. v. s. korpraler 
och gemene man (sid. 295). 

Officerare och underofficerare och 
dessutom de kosacker, vilka uppträdde 
som eget förband, är inte medräk
nade. Enligt liannula (sid. 47) var 
kosackernas antal minst 1.400. 

Om man lägger tili Myischlajevskijs 
styrketal nämnda kosacker och räknar 
att officerarnas och underofficerarnas 
antal var 5 % av manska'.l)sstyrkan, så 
uppgick Galitzins armes numerär 
enligt Hannula tili: 

Infanteriet 279 off., 279 underoff. 
och 5.588 man = 6.146 

Kavalleriet 205 off., 205 underoff. 
och 4.307 man 4.717 

Sammanlagt 484 off., 484 underoff. 
och 9.895 man = 10.863 

II. Ryssamas uppskattning av Ann
felts annes styrka enligt Porfir iev 
(sid. 279-280). 

"I fråga om antal överträffade fin
narna betydligt Galitzins styrka. De 
räknade 7 infanteri- och 4 dragon-
1 egementen om tillsammans 8.000 man 
och därtill 4.000--6.000 man av finska 
folkuppbådet." 

A nm ä r k n i n g. Galitzin hade åt
minstone ännu den 17. 2. den uppfatt
ningen, att han var Armfelt numerärt 
underlägsen. Sannolikt har han räk
nat regementenas styrka enligt stat, 
och han syns ha uppskattat i synner
het lantvärnets styrka betydligt högre 
än det i själva verket var. 

1~. Krigshyte (Myischlajevskij, 
s1d. 311, och Porfiriev, sid. 281). 

Som krigsbyte togs bl. a. 8 kanoner, 
tvoss och 20 fanor. 
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Strömforsin 

t u r v a II i s u u s-

p i s tora s i o i d en 

sarja nyt 

täydellinen! 
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Turvalli1uu1pistc.,asioiden sarjamme käsittää nyt seitsemän eri 
mallia, jotka vastaavat kaikkia asuntojen käyttätarkoituksia. 

1. Pinnallinen SSTL No 2417 yhtä pistatulppaa varten, suaja
maada ituskaskettimin. 

2. Upotettava SSTL No 241711 yhtä pistatulppaa varten, suoja· 
maadaituskaskettimin. 

3. Upotettava SSTL No 2409/3 kolmea pistotulppaa varten. 

4. Upotettava SSTL No 2409/2 kahta pistatulppaa varten. 

5. Upotettava SSTL No 2417/2 kahta pistatulppaa varten, 
sua jamaadaituskaskettimin. 

6. Pinnallinen SSTL No 2407/2 kahta pistatulppaa varten 

7. Haaraitusp islarasia SSTL No 2441/4 neljää pistatulppaa 
varten 1,5 m:n johtimella. 

Varjelkaa lastenne turvallisuutta - asennuttakaa Strämforsin 
turvallisuuspistorasiat kotiinne. 

Pyydettäessä lähetämme sähkäasennustarvikeluettelomme ! 

A. AHLSTRÖM OSAKEYHTJ:Ö 

STRÖMFORSIN TEHDAS 
Myyn tikonttori : 

Helsinki - El. Esplanaadikatu 14 - Puh. 666111, 666 264 

Majuri Jukka S u v in i emi 

PUOLUEETON ITÄVAtTA 
JA SEN 
PUOtUSTUSLAIT01S 

ITÄVALLAN 
NYKYISYYS JA 
MENNEISYYS 

Itävalta sijaitse€ A:lppien j.i, Tonavan 
yläpuoksun alueella. Sen pinta-ala on 
n 84000 k,m2 eli noin runsas neljännes 
Suomen pinta-alasta (305000 km2). 
Asukkaita on noin 7,2 miljoonaa, jois
ta lähe,s 2 miljoonaa asuu maan pää
k aupungissa, Wienissä. Keskimääräi
nen asukastiheys on 85 as/!k.m2 eli 
suunnilleen sama kuin meidän Uuden
maanläänissämme. Asukkaista on noin 

95 % saksankielisiä. Maan kaaikik.ois
osassa voi matkailija kohdata myös 
unkaria ja kroatiaa puhuvia asukkaita. 
Eteläosassa, Kärntenis:sä, on myös slo
veenia virallisena kielenä. Pääosa asuk
kaista on roomalaiskatolisia (89 % ). 

Itävalta on liittotasavalta, jota johtaa 
Liittopresidentti. Ylin toimeenpano
valta on Liittohallituksella, jota johtaa 
föttokansleri. Lainsäädäntövalta kuu
luu kaksikamariselle Liittokokouk
selle, joka muodostuu maakuntien 
( osavaltioiden) valitsemasta Liittoneu
vostosta ja yleisellä äänestyksellä va-

ITÄVALLAN LIITTOTASAVALTA 
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litusta Kansallisneuvostosta. Maakun
tia (osavaHioita) on kahdeksan. Nii
hin rinnastettavana itsehallintoaluee
na on myös liittovaltion pääkaupunki, 
Wien. Maakunnan (osavaltion) itse
hallintoeliminä ovat yleisellä äänes
tyksellä valitUit Maapäivät ja Maakun
taha:llitu s. 

Itävallasta puhuttaessa ei voi si
vuuttaa sen historiallista taustaa. Jo 
Rooman maailmanvalta ulotti vailku
tuksensa Tonavan yläjuoksulle, josta 
tämän päiivän matkailijalle on näky
vinä merkkeinä eräät muinaislinnat. 
Itävallan menneisyys on ikuitenlkin 
ennenkaikkea Habsburgien hallitussu
vun historiaa. Vuonna 1521 luovutti 
Kaarle V ltäva:Han naapurimaineen 
veljelleen, ja siitä alkaen aina vuo
teen 1918 asti oli Itävalta tämän su
vun hallinnassa. 

30-vuotisessa sodassa oli Itävalta 
katolisen uskonnon johrtava esitaiste
lija. 1600-luvulla se torjui turkkilais
ten pääsyn Keski-Eurooppaan. Keisa
rinna Maria-Teresian ai:kana 1700-lu
vulla se nousi yhdeksi Euroopan jdh-
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tavaksi suurvaUaksi, joka sitten 1800-
luvuHa ruhtinas Metternichin aikana 
vakiinnutti suurvalta-asemansa lyö
mällä Napoleonin vuonna 1809 Asper
nissa. Napoleonin kukistuttua oli Met
ternichin Itävalta ·Euroopan keskeinen 
suurvalta. Mettemiohin valtiokansleri
kauden päätyttyä vuonna 1848 Rans
kan vallankumouksen jälkimainingeis
sa, muodostui Itävialta-Unkarin kak
soismonarkkia. Sen vailkutusvallan 
suuntautuminen Bal:kanille saattoi Jrtä
valta-Unlkarin ristiriitaan :Venäjän 
kanssa ja sitä kautta toiseksi ikeskus
va1tidksi ensimmäisessä maailmanso
dassa. Versaillesin rauhassa Itävalta 
menetti suurvalta-aasemansa. 

Itävallan ensimma1sen tasavallan 
asema 1920- ja 1930-luvun Keski
Euroopassa oli vaiikea. Tshekkoslova
kian, Puolan, Unkarin, Romanian ja 
Jugoslavian itsenäisille valtioille se oli 
menettänyt huomattavia luonnonrik
kauksiansa. Kansanvaltainen järjestel
mä oli vakiintumaton, jonka seurauk
sena maa ajautui vuonna 1933 sosia
listeja ja kansallissosialisteja vastusta-

MIEHITYSVYÖHYKKEET 

TOISEN MAAl~MANSOOAN JÄLKEEN 

$11tiisi 

;::.._ _ _:,:_ _ __,, .... 
vaan di,ktatuuriin - ja kaipinaan. An
schluss - Itävallan liittäminen vuonna 
1938 Sa1ksaan - ei kohdannut näikyvää 
vastarintaa. Salksaan yhdistettynä Itä
valta taisteli toisessa maailmansodassa 
ja joutui sodan päätyttyä voittajaval
tioiden miehittämäksi vuoteen 1955 
saakka. 

Moskovan konferenssissa vuonna 
1942 oliva,t liittoutuneet valtiot sopi
neet 1täva11an perustamisesta uudel
leen itsenäisenä valtiona. Näin muo
dostui toisen maailmansodan jälkeen 
ItävaHan toinen liittotasavalta, jolle 
palautettiin vuoden 1938 rajat. Suur
valtojen ristiriitojen lisääntyessä 'So
dan jälkeen siirtyi litävallan rauhan
sopimuksen järjestelyt 1950 luvulle. 
Berliinin konferenssissa vuonna 1954 
allekirjoittivat Länsiliittoutuneet Itä
vallan valtiosopimuksen, jonka myös 
Neuvostoliitto sitten hyväksyi Mosko
van muistiossa. Tässä sopimuksessa 
Itävalta julistautui puolueettomaksi 
valtioksi, joka edistää rauhan ja jär
jestyksen ylläpitämistä alueellaan val
miina kaiikin ikäyte<ttävissä olevin kei
noin puolustamaan alueellfsta koske
mattomuuttaan kaikkia ulkopuolisia 
vastaan. Tämä Itävalfan puolueetto
muusjulistus vahvistettiin vuonna 1955 
Liittovaltion perustuslaissa. Kansain
välisoikeudellisesti se on saanut var
sin lujan aseman, siUä valtiosopimu:k
sen on tähän mennessä hyväksynyt 
ka]kkiaan 61 valtiota. 

4 - Jalkaväen Vuosikirja 

Itävallan taloudeHisen pohjan ka
peus oli 1930-luvulla eräänä perus
syynä maan poliittisiin vaikeuksiin -
ja Anschlussiin. Tämä epäkohta ha
luttiin nyt ,toisen maailmansodan jäl
keen poistaa. Talouselämän elvyttämi
seksi ja sen perustan vahvistainise'ksi 
Iitävalta, Neuvostoliiton ikielteisestä 
asenteesta huolimatta, liittyi niin'kut
suttuihin Marschallmaihin. Tämän 
Yhdysvaltain järjestämän avustus
ohjelman avulla saatiin maan raha
talous terveelle pohjalle, suoritettiin 
valtionrautateiden sähköistäminen, laa
jennettiin teollisuutta, kehitettiin mat
kailumahdollisuuksia jne. Tätä ta
louselämän nousua 1950-luvulla osoit
taa alla olevassa taulukossa esitetty 
viennin ja tuonnin vertailu. Niinpä Itä
vallan vienti !kasvoi vuodesta 1951 vuo
teen 1958 mennessä 10797 milj Shillin
gistä 23864 milj Sh:iin, joskin kauppa
tase on edelleen pysynyit tuontivoittoi
sena, vuonna 1951 3162 milj Sh ja 
vuonna 1958 4048 milj Sh. Elinkustan
nusinde\ksi (,kuluttajaindeksi), joka 
vuonna 1958 oli 100, oli vuonna 1962 
111 pistettä. Inflatoorinen kehitys on 
pystytty 1960-luvulla pitämään tietyis
sä ra101ssa. Tällä hetkellä Itävalta 
kauppapoliiittisesti kuulu Efta-maihin, 
mutta on - kuten tunnettua - tehnyt 
anomulksen EEC:n pääsystä. 

ITÄVALLAN 
ULKOMAANKAUPPA v 1958 

Tavararyhmät 
1 Elintarvikkeet ....... . 
2 Nautintoaineet ....... . 
3 Raaka-aineet 
4 Polttoaineet ja energia 
5 Kasvis- ja eläinrasvat 
6 Kemialliset tuotteet . . 
7 Puolivalmisteet ja 

tuotteet .... ...••. ... . 
8 Koneet ja liikunta-

välineet ..... . ....... . 
9 Muut valmisteet .. : .. . 

10 Muut tavarat 

Yht. 

Tuonti Vienti 
4097,8 1094,0 
387,1 53,2 

3533,0 5083,4 
3633,0 534,6 

535,4 7,6 
2049,5 1025,1 

5221,5 11256,5 

7046,4 3578,4 
1405,5 1197,1 

3,1 34,4 

27912,3 23864,3 
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Edellä on esitetty taulukko Itä
vallan ulkomaan!kaupan jakaantumi
sesta tavararyhmittäin. Se osoittaa, 
että maan talouSe'lämä on ulkomaisen 
tuonnin varassa. Mutta se osoittaa 
myös, että tuotanto on varsin laajalla 
,pohjalla. Ja kuten tunnettua, luotta
vat itärvalialaiset oman teollisuutensa 
kilpailulkykyyn, jota osoitta mm ano
mus EEC:n pääsystä. Sodanjälikei
sestä kehityksestä antaa kuvan myös 
kansantulon kehitys. Vuonna 1951 oli 
nettokansantuote 81,2 Mrd Sh, vuonna 
1960 137 ,0 Mrd Sh. Kansantulo (brut
tokansantuote) asukasta kohden oli 
vuonna 1960 21000 Sh eli 2600 N:mk 
(Vrt meillä 3400 Nmk). 

Itävallan uusin historia on ollut kat
keraa taistelua saavutettujen oikeulk
sien ja kansallisen olemassalon puo
lesta. Tåmä taistelu saattaa vaikuttaa 
sivullisesta epäonnistumisien ja tap
pioiden sarjalta. Tämän päivän Itä
valta ei kuitenlkaan ole vastoinkäy
misten lamaannuttama valtio. ltäval-

öljyn poraajia Ala-Itävallan öljyken
tillä. - Itävallan öljykentät ovat Kes
ki-Euroopan suurimmat. Vuonna 1957 
oli raakaöljyn tuotanto 3,2 milj tn ja 

maakaasun tuotanto 760 milj m3, 

lan loistava historia, sen entinen hal
litseva ja keskeinen asema Tonavan ja 
Balkanin valtioiden joukossa se(kä sen 
ainutlaatuinen, kansainvälisen mel'ki
tyksen omaava kulttuuriperintö muo-

ÖLJY - JA MAL.l":JIALUE ET 
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dostaivat Itävallan toisen lii:btotasaval
lan perustan. Sen menneisyys on an
tanut sille huomenlahjana hitusen !kan
sainvälisyyttä, luonnolliset yhteydet 
naapureihin ja ehkä myös taidon ym
märtää muita. Takaiskujen 1a tappioi
den ikaraisema Itävalta on nyt raken
tamassa määrätietoisesti uutta, puo
lueetonta Itävaltaa. 

STRATEGINEN 
ASEMA 

Puolueeton Itävalta sijaitsee tämän 
päivän ,Euroopan suurvaltaryhmitty
mien rajalla. Läntisenä naapurina on 
puolueeton Sveitsi selkä luoteisrajalla 
Nato-valtioihin kuuluva Länsi-Saksa. 

Itävallan länsi- ja eteläosat ovat 
vuoristoisia. Itä-Aipit ja Tauern-vuo
risto käsittävät n 2/ s osaa lk.oko maan 
pinta-alasta. Niiden eteläpuolella 
ovat Nato-valtioihin lukeutuva Italia 
sekä puolueettomiin valtioihin katsot
tava kommunistinen Jugoslaivia. 

Itävallan pohjoisosana on Tonavan 
laakso, joka historialliselta ajalta al
kaen on ollut Keski-Euroopan ja Bal-

ITÄVALLAN 

kanin yhteystie. Tämä noin 100-
200 km leveä Tonavan laakso levittäy
tyy Itävallan itäosassa Unkariin l.iitty
väksi tasangOlksi. Pohjoisessa Itäval
lan ·naapurina on Ts~kkoslovakian ja 
idässä Unkarin kansantasavalta. Nämä 
maat kuuluvat Warsovan-liiion val
tioihin. Itävallan pääkaupunki Wien 
sijaitsee itäosassa Tonavan· laaksoa 
vain n 30 krn:n etäisyydellä Tsekiko
slova!kian rajasta. KaaJkkoon pääkau
pungista 25-150 •km:n etäisyydellä on 
Unkari. 

Kaikikien sotilaallisten ryhmittymien 
välia:lueella sijaitsevien puolueetto
mien valtioiden asema on strategisesti 
uhanalainen. Maastrategian kannalta 
an Itävallan otettava huomioon ennen
kaikkea Tonavan laakso, luonnollinen 
kulkuyhteys Etelä-Saksan ~a Unkarin 
tasangon välillä. Pohjois-Saksan ta
sangon jälkeen on Tonavan laakso 
ehkä tärkein itä-länsisuuntainen kul
kutie Itä- ja Keski-Euroopan välillä. 
Pienempi strateginen merlkitys sen 
sijaan lienee Brenner-solialla, jonka 
,kautta kulikee yhteystie Alppien lävitse 
Etelä-Saksasta Italiaan. Maastrategi
sesti on 1tävaUan myös otettava huo-
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mioon koiHis-lounaissuuntainen ura 
Unkarin tasangolta Jugoslavian kautta 
Adrianmerelle, joka yhteyssuunta si
vuaa Itävaltaa. 

Puolueettoman valtion on nyikyi
sen sotatekniilkan atkakaudel1a otet
tava entistä enemmän huomioon 
myös ilmastrategiset yhteyslinjat. Itä
länsisuuntaista ilmavoimien hyökkäys
.toimintaa ajatellen sivuavat Länsi
Sa!ksa-Itä-Eurooppa sekä Etelä-Italia 
-Itä-Eumoppa suunnissa tapahtuva 
ilmavoimien ja ohjusten käyttö Itäval
lan ilmatilaa: Suunnassa Espanja
Ranska-ltä-Eurooppa kulkevat lyhim
mät ja suorimmat lentoyhteydet Alp
pien yli Itävallan ilmatilan kautta. 
Umastrategista merkitystä on myös 
sillä, että varsinkin Nato-liittoutuman 
piirissä sodanuhkavaiheessa ja/tai vi
hollisuuksien jo puhjettua tapahtuvat 
luod,e-kaakkoissuuntaiset ilmavoimien 
lyhimmät kuljetus- ja ryhmitysyhtey
det (esim Länsi-Saksasta itäiselle Väli
merelle) kulkevat Itävallan ylitse. 

Itäva:llalle samoinkuin kaikille 
puolueettomille valtioille suurvalta
ryhmiMymien raja-alueille - on ilma
strategia muodostumassa yhä tärlteäm
maksi. Voiko puolueeton valtio pysyt
täytyä sodan ulkopuolella, jos sen 
ilmatilan kautta tapahtuu sotaakäy
vien ilmatoimintaa, jota se ei kykene 
torjumaan? Ulottuuko puolueeton 
ilmatila myös ohjuksien käyttämään 
ulkoavaruuteen, vai onko ilmatilalla 
tietty lakikorkeus? ItävaBalle ja kai
kille puolueettomille valtioille O"lisi 
näiden kysymysten kansainvälisoikeu
dellinen määrittäminen niiden asemaa 
selventävää. 

Kunkin valtion strategisessa ase
massa on ,tilakysymyksillä aina tärkeä 
merkitys. Meidän on usein vaikea 
ymmärtää strategista tilakysymystä 
keski-eurooppalaisen valtion kannalta. 
Itävalta on n 500 km pitkä ja sen suu-
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rin leveys on n 300 km. Itä-Alpit ja 
Tauern-vuoristo ovat luonnon muo
dostama tukialue. Mutta tämän tuki
alueen merkitystä vähentää toisaalta 
sotataloudellisesti tärkeän teoHisuuden 
ja väestön sijoittuminen huomatta
vassa määrin Tonavan laakson alueelle. 
Joustava strategia ja taktiikka onkin 
Itävallan !kaltaisessa maassa usein 
vailla käytännöllistä merkitystä. Jos 
joudutaan taistelemaan, ei ole tilaa 
joustaa varsinkaan taktillisissa puit.: 
teis.sa. Tätä taustaa vasten on nähtävä 
myös se linnottamistyö, joka Itävallan 
puolustusministeriön johdossa tapah
tuu Tonavan laakson itäosas.sa, jos.sa 
myös sijaitsevat strategisesti tärlkeät 
öljyalueet sekä maan pääkaupunki. 
Vuoden 1962 budjetissa oli varattu 
varsinaisen puolustusbudjetin ulko
puolella varoja maanpuolustukselli
seen rakennustoimintaan 133 Milj Sh 
(noin 16 Milj Nm.k). 

V altioHisen olemassolonsa turvaksi 
on Itävalta valinnut puolueettomuu
den. Pelkästään sotilaallis-strategisesti 
ajatellen Itävallan valinta on vaikea. 
Sen useat naapurivaltiot ovat turvan
neet olemassaolO'Ilsa liittymällä suur
valtaryhmittymiin, jolloin niiden soti
laallinen varustautuminen saa tuek
seen suurvallan tuen. Puolueettomana 
on Itävallan yksin rakennettava maan
puolustuiksensa. Sen sti,ateginen asema 
ei ole helppo. Mutta se on kansain
välisesti tunnustettu - naapuriensa 
Sveitsin ja Jugoslavian ohella - Eu
roopan keskialueen puolueettomaksi 
valtioksi. 

SOTILAALLINEN 
MAANPUOLUSTUS 

Toisen maailmansodan päätyttyä oli 
Itävalta kymmenen vuotta ilman sota
laitosta. Valtiosopimuksen vakiinnu
tettua Itävallan valtiolliset järjeste'lyt 

vuonna 1955 sai Itävalta myös oman 
puolustuslaitoksen. 

Ensimmäisen liittotasavallan puolus
tusvoimat oli vuona 1938 Anschlussissa 
liitetty Saksan armeijaan, jonka ri
veissä itävaltalaiset taistelivat toisessa 
maailmansodassa, yleensä kuitenkin 
omina yhtyminä ja joukko-osastoina. 
Kymmenen vuoden keskeytys sotilas
koulutuksessa on vailkea probleema . 
Koko maanpuolustusorganisaatio oli 
luotava alusta. Tätä ylimeno- ja jär
jestelyvaihetta edistäviä tekijöitä oli 
kuitenkin useita. Uuteen "Bundeshee
riin" hyväksyttiin pa1lvelukseen Sak
san Wehrmachtissa everstin tai sitä 
alemman arvon saavuttanutta päällys
töä, joka runsaslukuisena tarjoutui 
maansa käyttöön. Voittajavaltioiden 
miehitysarmeijat olivat ottaneet käyt
töönsä vanhojen kasarmi- ja harjoitus
alueiden lisäksi uusia koulutuskeskuk
sia. Nämä luovutettiin vuonna 1955 
Itävallan armeijalle. Samoin osaksi 
muodollisilla kauppasopimulksilla siir
tyi miehitysa7meijoilta sotamateriaalia 
uudelle Bundesheerille, joka näin sai 
amerikkalais - venäläis - englantilais -
ranskalaista aseistusta, panssarivaunu
kalustoa, kuljetusvälineistöä ja lento
koneita. 

Jos perustaksi otetaan 10 %:n liike
kannallepanokertoimen mukainen so
dan ajan armeijan vahvuus, on Itä
vallan taisteluvoima arvioitavissa noin 
700000 miehen vahvuiseksi. Tällöin ei 
luonnollisesttkaan ole otettu huomioon 
vuosina 1945---1955 ollutta keskeytystä 
asevelvollisten koulutuksessa ja varus
tautumisessa. Vakinaisen armeijan 
vahvuus oli huhtikuussa 1961 jo 
~ 1632 upseeria, 
- 5484 aliupseeria, 
- 7138 värvättyä, 
- 35533 varusmiestä, 
- 861 vir1kailijaa ja 
- 4559 siviilitoimenhaltijaa 

Edessä olevien suurten vuosHuok
kien aikana kohonnee vakinaisen ar
meijan vahvuus 60000-70000 mieheen. 

Vuonna 1955 säädetyn Asevelvolli
suuslain mukaan ovat kaik!ki 18-51-
vuotiaat miespuoliset Itävallan kansa
laiset asevelvollisia. Upseerit, aliupsee
rit ja erilkoistehtäviin koulutetut py
syvät 51 vuotta täytettyään edelleen 
asevelvollisina. Vakinainen palvelus 
on 9 kuukautta, paitsi vapaaehtoisilla 
- jotka koulutetaan upseereiksi ja ali
upseerei!ksi reser:vissä - 12-15 kuu
kautta sekä varusmiespa'lveluksen pää
tyttyä värvätyiksi aliupseereiksi ja 
erikoismiehiksi (Chargen) jäävillä 
aina 9 vuoteen saa!k!ka. Kertaushatjoi
tuskoulutus on vuodesta 1960 alkaen 
jätj,estetty vapaaehtoisuuden perus
teelle ja kestävät lkertaushatjoitus
tilaisuudet 2-4 viikkoa. 

MAANPUOLUSTUKSEN 
YLIN 
JOHTO 

I tävaBan maan puolustusorganisaa
tio on perusteiltaan ministerivaltainen. 
Meillä voimas.sa olevaan ylipäällikkö
valtaisempaan järjestelmään verrat
tuna tämä organisaatio on mones.sa 
suhteessa hyvin mielenkiinitoinen. 

Tässä järjestelmässä puolustuslaitos 
liittyy maan yleiseen valtiokoneistoon 
samoinkuin muut valtionhallinnon alat. 
Maan toimeenpanovallan ylimpänä 
haltijana on Liittopresidentillä puo
lustusvoimain ylipäälHkkönä oikeus 
määrätä palvelukseenasturnis- ja ko
tiuttamisjärjestelyt, siirtää asevelvol
listen kotiuttaminen poikkeukselli
sissa olosuhteissa sekä upseerien ni
mitysoikeus. Säädetyssä järjestyk
sessä laadittujen, puolustuslaitosta 
koskevien lakien lainvoimaan saatta
mista ei lii:ttopresidentti voi viivyttää. 
Puolustusvoimain toimintavaimiuden 
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kohottamisen Liittopresidentti suorit
taa yhteistoiminnassa liittohallituksen 
kanssa. 

Maanpuolustusta koskeva lakiesitys
oikeus on Liittohallituksella. Liitto
hallitus käsittelee •lisäksi tärkeimpien 
yleisten ohjesääntöjen pääsuunta
viivat sekä puolustuslaitoksen orga
nisaatioon, aseistukseen ja rauhan
aikaiseen sijoitukseen liitty:vät ylei
set kysymylkset. Liittohallitus määrit
tää myös puolustusministerin valtuu
det ja toimivallan. Hallituksen on 
määritettävä myös ne toimenpiteet, 
jotka puolustusministeri saa suorittaa 
maan rajojen suojaamiseksi, erityisesti 
mitä tulee toimintavalmiuden kohot
tamiseen, jol.llkikojen ryhmittämiseen, 
tehtävien määrittämiseen, maa- ja 
ilmavoimien tulenavausoikeuteen jne. 
Samoin <koko puolustuslaitoksen yhtei
siä harjoituksia koskevat järjestelyt 
saadaan panna toimeen vain hallituk
sen luvalla. 

Puolustusneuvostoon kuuluvat liitto
kansleri, varakansleri, puolustusminis- . 
teri, ministeri (tai valtiosihteeri) niistä 

ministeriöistä, joiden toimialaan liitty
viä asioita käsitellään, puolustusminis
terin määräämä puolustusministeriön 
virkamies, joukkojen yleistavkastaja 
sekä kaksi kansallisneuvoston valitse
maa edustajaa poliittisista puolueista. 
Puolustusneuvoston tehtävänä on käsi
tellä liittopresidentin ja hallituksen 
toimialaan kuuluvat maanpuolustuk
seen liittyvät asiat. Puolustusneuvosto 
antaa kai'kista laajakantoisista sotilaal
lisista asioista lausuntonsa ja suosituk
sensa. Se kokoontuu liittokanslerin 
kutsusta. Kahden neuvoston jäsenen 
vaatiessa on puolustusneuvosto kut
suttava kokoon. Neuvosto on päätös
vaJitainen nelijäsenisenä. Yhdessä puo
lustusministeriön !kanssa on puolustus
neuvostolla keskeinen osa totaalisen 
maanpuolustuksen valmisteluissa. 

Puolustusministerillä on koko puo
lustuslaitosta käsittävä käskyvalta, 
jonlka valtuudet hallitus on määrittä
nyt. Hän määrää rajojen suojaamiseksi 
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suoritettavat järjestelyt, joiden toi
meenpano hänen on myös saatettava 
viipymättä Liittopresidentin tietoon. 
Puolustusministerin lähimpänä apu
laisena on puolustusministeriön val
tiosihteeri - ministerin sijaisena toi
miva virkamies - joka erityisesti hoi
taa valtiopäivillä esille tulevat asiat. 
Sotilaallisissa asioissa on puolustus
ministerin apulaisena joukkojen yleis
tarkastaja, joka on Itävallan puolus
tuslaitoksen ylin sotilashenkilö. 

Puolustusministeriön organisaatio
kaaviosta käy korostetusti selville soti
laallisen ja hallinnollisen vallan kes
kittyminen puolustusministeriin. J ouk
kojen yleistal"kastaja on lähinnä puo
lustusministerin apulainen sotilaalli
sissa kysymyksissä. Hänen sotilaalli
nen käskyvaltansa joukkoihin on kor
vattu tavallaan eräänlaisella "ase,tie"
ratkaisulla. Aselajitarkastajisto muo-
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dostuu eversteistä ja everstiluutnan
teista, ja he johtavat oman aselajinsa 
kehitystyötä selkä aselajien keskeiset 
yhteistoimintajärjestelyt. 111 Jaosto 
taas muodostaa tavallaan puolustus
ministeriön yleisesikuntaosan. Valtio
sihteerin toimisto on samalla puolus
tusneuvoston sihteeristönä. 

Valtiosihteerin toimialaan kuuluu 
maanpuolustuksellinen lainsäädäntö
työ, erityisesti budjettiesitykset. Puo
lustusmäärärahojen osuus valtion
taloudessa on Itävallassa samaa suu
ruusluokkaa kuin meilläkin. Vuonna 
1962 olivat puolustusmäärärahat 2,133 
Mrd Sh (275 Milj Nmk)· eli n 5,5 % val
tion menoista. Puolueettomassa Itä
vallassa on myös puolustusmenojen 
osuus valtiontaloudessa huomattavasti 
vähäisempi kuin suurvaltojen sotilas
liittoutumiin tkuuluvissa maissa. 

Lähinnä valtiosihteerin alaisena toi
mivaan II Jaostoon :kuuluu myös Kut
suntaosasto, jdka jakaantuu valtioiden 
(maakuntien) haUinnollista jakoa nou
dattaen kutsunta-alueisiin. 

Itävallan "lkaksipuoluejärjeste1mäs
tä" johtuen kuuluvat puolustusminis
teri ja valtiosi!hteeri eri puolueisiin 
(kansanpuolue ja sosialistinen työ
väenpuolue.) 

Mikään organisaatio ei sellaisenaan 
takaa ehdottomasti asioiden kitkatonta 
sujumista. Vailkka Itävallan ministe
ri!valtainen järjestelmä saattaa tuntua 
meidän omaan keskusvirastojärjestel
määmme ve·rrattuna sotilaallisten joh
tosuhteiden osalta liian "siviilivoittoi
selta", on sillä myös eräitä huomatta
via etuja. Ministerivaltainen järjes
telmä korostaa hallituksen - ja sen 
kautta myös eduskunnan - vastuuta 
maanpu'Olustustoimenpiteistä. Vastuu 
ja valta yhdistyvät ministerissä, jonka 
on nautittava eduskunnan luottamusta. 

. Sotilaallinen vastuuala rajoittuu lä
hinnä maanpuolustustoimenpiteiden 

tarkoituksenmukaisuuteen. Järjestelmä 
11oveltunee erityisesti juuri Itävallan 
poliittisiin oloihin, koska kansallisneu~ 
vostossa (vrt eduskunta) on määrää
vinä tekijöinä vain kaksi puoluetta, 
kansanpuolue ja sosialistinen työväen
puolue. 

PUOLUSTUSLAITOS -
BUNDESHEER 

Vuodelta 1955 oleva Puolustuslai
tosla:ki määrittää Bundesheerin ylei
seksi tehtäväksi suojata maan rajat, 
turvata laillinen yhteiskuntajärjestys 
sekä avustustehtävät onnettomuus
tilanteissa. 

Itävallan mantereellisesta sijainnista 
johtuen puolustushaaroja on kaksi, 
maavoimat ja ilmapuolustusjoukot. 
Maavoimien rauhanaikaisena ylijoh
don yhtymänä on ryhmä, joka vastaa 
meidän divisio·onaporrastamme. Pe
rusyhtymäportaana on prikaati. Eri
kois!koulutu1ksensa mukaisesti ne on 

nimetty jalkaväki-, vuoristo- ja pans
sariprikaateiksi. Hmapuolustusta joh
taa erillinen Ilmapuolustusesikunta. 
Sen alaisina ovat ilmavoimat sekä il
matotjunta- ja ilmavalvontajoukot. 

Jalkaväiki- ja vuoristoprikaatien 
runkona on kaksi jalkavä:ki- tai jää
käripatalj'oonaa. Vuoristoprilkaati eroaa 
jalkaväkiprikaatista lähinnä koulutus
ja käyttöolosuhteidensa perusteella. 
Vuoristoprikaatin erikoisuutena on 
alppinistikomppania, joka saa koulu
tuksen taistella ja toimia ylävuoris
tossa. Lisäksi vuoristoprikaatin yleis
varustuksessa ja osittain aseistukses
sakin on otettu huomioon vuoristo
olosuhteet. Vuoristojou'kkojen erikois
menk:kinä on päähineessä oleva Edel
weiss-kukkanen, joka jo viime sotien 
aikana tuli mei'lläkin tutuksi Pohjois
Suomessa taistelleiden itävaltalais
divisioonien tunnusmerkkinä. 

Rauhanaikaisen panssari prikaatin 
runikona on panssarivaunupataljoona 
ja panssarijääkäripataljoonat. Tykistö 

BUNDESHEER'N YLEISOR6ANISAATIO 
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PANSSARI PRIKAATIN 

RAUHANAIKAINEN ORGANISAATIO 

ESIKUNTA 

on telavetoista. Panssarikalusto on 
venäläis-amerikkalaista kuten puolu
eettomalle valtiolle sopiikin. Sen sijaan 
miehistön:kuljetuspanssarivaunut ovat 
itävaltalaisia. 

Tämän ikirjoituiksen faatijalla oli 
syksyllä 1961 tilaisuus seurata noin vii
kon ajan 3.PsPr:n leiri- ja sotaharjoi
tusta. Harjoituksen teki mielenkiin
toiseksi erityisesti se, että 3.PsPr oli 
vasta edellisenä keväänä muuttunut 
jalkaväkiprikaatista panssariprilkaa-
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tiksi. Ehkä hieman karrikoidun ku
vauksen mukaan oli muodonmuutos 
tapahtunut siten, että IP sai kahden 
panssarivaunukomrppanian kaluston ja 
panssarivaunukcirjaamon sekä II P 
amerikkafaiset Whi~-puolitela-a u tot 
ja GMC-sotilaskuorma-autot tilapäi
siksi miehistönkuljetusvaunuiilcsi ja 
sitten seuraavana päivänä aloitettiin 
koulutus. Uuden koulutuska'luston 
käyttöönottamista edistävinlt tekijöinä 
olivat prikaatiin siirretyt tai komenne
tut 4--5 upseeria ja panssarivaunu
koulutuksen saanut värvätty . henki
löstö. - Vai:klkalkin tämän siirtymis
prosessin kuvaus on melko lailla pel
kistetty, on se ehkä hyvä pitää mie
lessä, kun meidän Etelä-Suomen jal
kaväkiprikaatien nykyaikaistaminen 
joskus aloitetaan. Ennakkoluufotto
muus, 75 panssarivaunua ja 200 mie
histönkuljetuspanssarivaunua on tär
kein lähtökohta! 

Itävallan jalkaväen muusta aseistuk
sesta mainittakoon belgialainen Nato
.kivääri, jota valmistetaan lisenssillä 
Itävallassa. K<onekiväärinä on saksa
lainen Kk MG-42, "Kuolemanviikate", 
jota valmistetaan Itävallassa Nato-pat
ruunalle mitoitettuna. Tuki-aseistuk
sesta mainittakoon amerikkalainen 
sinkoaseistus ja heittimistö sekä ilma-

20 ltK/Oerlikon 

M-47 

Saurer:-.miehistönkuljetuspanssari
vaunu 

Belgialainen rynnäkkökivääri -
nk Nato-kivääri 

"Kuolemanviikate" 
- Kk MG-42 

torjuntakomppanioiden 20 ItK/Oerli
kon ja 12,7 Hkk/SIG. Jalkaväkipri
kaatin panssarivaunu- ja tiedustelu
komppanian kalustossa esiintyvät T-34 
ja AMX-13 sekä luonnollisesti Saurer
tehtaiden miehistönkuljetuspanssari
vaunu. 

Kenttätykistön aseistus on paa
asiassa amerikkalaista 105-155 H ka
lustoa. Erikoisuutena on raketinhei
tinkalusto, joka on tsekkiläistä alku
perää. 

Itävallan ilmapuolustusjouikkojen 
varustaminen on myös käynnissä. l'lma
voimien kalustosta mainittakoon mm 
ruotsalainen J -29. Heli!kopteri:kalus
toon ja sen käyttömahdollisuuksiin on 
alusta alkaen kiinnitetty suurta huo
miota. Yhteyshelikopterina on mm 
amerikkalainen Bell-2, kuljetusheli
kopterina Sk-6 ja ranskalainen suih
kuturpiinikopteri A-4. 

KOULUTUSJÄRJESTELYT 

Varusmiehet astuvat palvelukseen 
kaksi kertaa vuodessa siten, että toi
nen puoli joukko-osastoista saa alok
kaat kevääHä ja toinen puoli syksyllä. 
Näin joukko-osastossa voidaan keskit
tyä yhden saapumiserän koulutukseen. 

Kaikissa aselajeissa on 5 viikkoa 
kestävä p e r u s k o u 1 u t u s k a u s i, 
jonka opetustavoitteena on mieslkoh
taisen taistelijataidon perusteet sekä 
sotilaallisen käyttäytymistaidon saa
vuttaminen. Koulutus jatkuu sitten 
e r i k o i s k o u 1 u t u s k a u d e 11 a, jo
ka kestää n 22 vi.i!kkoa. Jalkaväkijou!k
ko-osastoissa erikoiskoulutuskausi ja
kaantuu 5 viikkoisiin taistelija-, ryh
mä-, jou.Mcue- ja komppania!koulutus
vaiheisiin. Miehistökoulutuksen vii
meinen kausi on 10-12 viikkoa kes
tävä y h t e i s k o u 1 u t u s v a i he. Sil
loin ohjehnaan kuuluvat vahvenne-
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tun 1oukkueen ja komppanian harjoi
tukset, yhteistoimintaikoulutus se!kä 
2-3 viikkoa kestävä leiri- ja sotahar
joitusvaihe. 

Ylioppilaat ja keskikoulunkäyneet, 
jotka ilmoittavat haluavansa tulla kou
lutetuiksi .r e se r v i n up se e r e i ks i 
ja a 1 i u p s e e r e i k s i, astuvat palve
lukseen ylioppilaskomppanioihin. Pal
velusaikajaksottelu on samanlainen 
kuin muissakin perusyksiköissä, mutta 
opetusohjelmassa on alusta alkaen 
otettu huomioon oppilaiden !korkeampi 
opetustaso ja johtajakou'1utusvaati
mukset. Kompparriassa miehet määrä
tään koulutustavoitteiden mukaisesti 
upseeri- ja aliupseerijoukkueisiin. Yli
oppilaskomppanioissa annettavan pe
ruskoulutuksen jälkeen l:'eservin ali
upseereiksi koulutettavat saavat käy
tännöllistä johtamisharjoittelua ja suo
rittavat reservin aliupseeritutkinnon. 
Palveltuaan yhteensä 12 kuukautta 
heidät kotiutetaan ja ylennetään ryh
mänjohtajiksi reservissä. 

Reservin u,pseereiksi koulutettavat 
käyvät peruskoulutuksen päätyttyä 
aselajikouluissa n kuukauden kestävän 
jou!kkueenjohrtajakurssin ja palaavat 
senjäJkeen käytännölliseen johtaja
koulutukseen joukko-osastoon. Palvel
tuaan yhteensä 15 kuukautta ja suori
tettuaan joukko-osastossa aliupseeri
tutkinnon heidät kotiutetaan reservin 
upseerikokelaskersanteiksi ylennettyi
nä siviiliin. Upseeriarvo annetaan vas
ta ensimmäisen kertausharjoituksen 
jälkeen. 

V ä r v ä t t y j e n ja v a k i n a i
s e en palvelukseen t ulevien 
a 1 i u p s e e r i e n koulutus tapahtuu 
palvelussitoumusteitse. V ä r v ä t y t 
koulutetaan varusmiehistä siten, että 
1 vuoden palvelussitoumuksen tehneet 
saavat ryhmänjohtajan (Gefreiter, Vor
meister), 1-11/z vuotta palvelevat 
joukkueenvarajohtajan (Korporal) se-
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Myös itävaltalainen koukkausjotos on 
raskas ja vaativa 

kä 1 %-3 vuotta palvelevat jouk
kueenjohtajan (Zugsfiihrer) arvon ja 
käytännöllisen koulutuksen. Palvelus
tehtävissä värvätyt toimivat erikois
miehinä, tutkamiehinä, autonkuljetta
jina jne selkä tietyissä koulutusvai
heissa apUikouluttajina, ryhmän- ja 
joukkueenjohtajan tehtävissä. 

Varsinainen ali upseeristo 
rekrytoidaan värvätyistä. Palveltuaan 
vähintäin 2 vuotta joukkueejohtajana 
(Zugsfiihrerinä) vakinaiseksi a:liupsee
riksi aikova komennetaan. Puolustus-

voimain aliupseerikouluun, jossa kaik
kien aselajien aliupseerit saavat n 2 kk 
kestävän peruskoulutuksen ensimmäi
sen jakson. Senjälkeen he suorittavat 
toisen jakson, n 2 kk, omassa aselaji
koulussaan. Vähintäin 2 vuotta palvel
lut Zugsföhrer-värvätty ylennetään 
vääpeliksi (Wachtmeister). Ylivääpe
liksi (Stabwactmeister) ylennetään, 
kun on palvellut 2 vuotta vääpelinä ja 
sotilasmestariksi ( Officierstellvertrefer) 
neljän yli:vääpelivuoden jälkeen. Afi
upseerien palvelutoimitukset ovat 3-9 
vuotta kestäviä. 

Vakinaiseen palvelukseen 
t u 1 evien upseerien peruskou
lutus kestää 3 vuotta. Sen päämääränä 
on kouluttaa hyvän kansalaiskunnon 
omaavia johtajapersoonallisuuksia, jot
ka omaavat yleis- ja sotilaspoliittisen 
ajatfelutaidon ja osaavat oikein johtaa 
alaisiaan. Sotilaallisena koulutusta
voitteena on hyvä joukkueen (vastaa
van)' johtamistaidon saavuttaminen 
sekä komppanian koulutusjärjestelyjen 
ja adjutantin (pataljoonaupseerin) teh
tävien hallitseminen. 

Sotilasakatemiassa kadetit kuuluvat 
pataljoonan, joka jakaantuu vuosi
kurssien mukaisesti kolmeen vuosi
luoikikaan. Pääsyvaatimuksena on yli
oppilaskomppaniassa suorite,ttu varus
miespalvevlus, ylioppilastutkinto, iikä 
alle 30 vuotta ja naimaton. Ne, joilla 
ei ole ylioppilastutkintoa, voivat suo
rittaa sen Sotilasakatemian yhteydessä 
Bunderoberrealschulessa. Pääaineena 
on taktiikka (taistelukoulutus ja kou
luttajakoulutus ml), jonka tuntimäärä 
on n 28 %. Toisena pääaineena on ase
lajikoulutus, n 26 %. 

U p s e e r i e n j a t k o k o u l u t u s
t a on järjestetty Sotilasakatemiassa ja 
aselajikoulussa 1-4 kk kestävinä ope
tustilaisuuiksina, pataljoonan komen
taja-, komppanian päällikkö- ja eri
koistehtävien vaatimilla kursseilla. 

Myöskin yleisesikuntaupseeriJroulutus 
järjestetään erillisillä, 2 vuotta kestä
villä, suoraan puolustusministeriön 
alaisina toimivilla kursseilla. Monet 
itävaltalaiset upseerit ovat myös suo
rittaneet sotakorkeakoulun ulkomailla. 
Ylimmällä päällystöllä on yleensä 
Saksan Wehrmactin yleisesiikuntaup
seerikoulutus. 

Aselajikoulujen koulutusmahdolli
suuksiin on !kiinnitetty erityistä huo
miota. Koulujen organisaatioon kuu
luu pysyvästi erillinen koulutuspatal
joona, patteristo tai vastaava. Aselaji
ikoulujen opetuksen käytännöllisyyttä 
sekä aselajin sisäistä kokeilu- ja kehi
tystyötä ajatellen on koulutuspartaljoo
nalla 'laaja käyttömahdollisuus ja tär
keä tehtävä. 

... JA LOPUKSI 

Itävailta on nyt lähes !kia:ksilkymmentä 
vuotta rakentanut toista liittotasaval
taansa. Sen talouselämä on saatu lu
jalle pohjalle. Elintaso on jatkuvasti 
kohonnut ja sosiaalisella alaHa on ta
pahtunut voimakasta eteenpäinmenoa. 
ItävaHa ei ole jäänyt polkemaan pai
kallaan kovien vastoinkäymisiensä la
maannuttamana. 

Itävallan poliittinen puolueettomuus 
on kansainvälisesti tunnustettu. Mut
ta puolueettomuuden s1samen ra
kennustyö on vasta alussa. Rauhan 
aikana on luotava sellainen perusta 
puolueettomuudelle, että se kestää 
myös sodan aikana. 

Itävallan puolustusvoimain tehtävä 
on selvä. Maan rajat on turvattava. 
Kymmenen vuoden keskeytyksen jäI
keen on Itävallassa määrätietoisella 
työllä kehitetty nykyaikainen puolus
tuslaitos. Bundesheerin taloudelliset 
toimintaedellytykset ovat olleet rajoi-
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tetut. puo\ustu~'-""' eivät ole 
olleet Itävallan ,valtiontalouden suur~
pana ,aslttee••· Sitä 1<unnioii&••"'"pi 
on saavutus. suoritettu työ oi~eu'ttaa 

0

dotta.Inaan, että Itävallan puolueetto
inuus tulevaisuudessa voi rakentua 
myös ,...i;teeteUle, jo• puolustuslai-

tokset\. kehittä!rniseen saadaan riittä• 

västi llläärärahoia· 

Lähteet: uN.&"ER }l"F,BR, 300 Jahre öster
reichisches soldatentutn in K.riei 

und Frieden statistischeS -a.andbuch fil! die 
Republik Osterreich 1952. 

\aat1111ait1a11 -



H I RYI-SAAPAS 
uusi erämiehen saapas. Varressa lumelta suojaava 
kiristyssolki. Saatavana mustana ja ruskeana. Koot 
39-48. Käykää tutustumassa tähän mainioon 
saappaaseen lähimmässä jalkineliikkeessä. 
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Kapteeni Martti A 1 a t a 1 o 

PIMiEÄT01l'MINT AVÄLINEISTÄ, 
NIIDEN KÄYTÖSTÄ ja VAIKUTUKSESTA 
TAISTELUTOIM:INTAAN 

Toisen maailmansodan lopussa suori
tetut suuret pimeähyökkäykset antoi
vat vakuuttavan kuvan pimeätoimin
nan edullisuudesta. Erityisesti Korean 
sodan jäl:keen suurvallatkin ryhtyivät 
tehokkaasti kehittämään pimeätoimin
taansa. Tähän kehitykseen vaikutta
vista tekijöistä mainittakoon mm 

Huolimatta tehokkaista tiedustelu
mahdollisuuksista on pimeän turvin 
m~aollisuus päästä yllätyikseen ja si
ten saavuttaa aloite. 

Aloitteen säily.ttämiseksi on hyök
käystä pystyttävä jatkamaan pimeäl
lä'kin. Viholliselle ei saa antaa aikaa 
uudelleenjärjestelyihin. 

Tähystetyn tulenlkä~ön mahdol:li
suudet pienenevät pimeällä, joten pi
meää on edulHsta käyttää hyväksi. 

Ydinräjähteiden käyttö taisteluiden 
tukemiseen on pimeällä vaikeaa nii
den suuren sokaisuvaikutuiksen vuoksi. 

Pimeätoimintaan tottumattomat jou
kot joutuvat pelon aiheuttaman hen
kisen jännitystilan valtaan, josta voi 
olla seurauksena henkinen luhistumi
nen, fyysinen väsymys ja joukon tais
teluhenkeä vähentävä vaikutus. Tieto 
vastustajan hyvästä pimeätoiminta
taidosta ja pimeähyökkäyksen uhan 
olemassaolo riittävät pelon synnyttä
miseen. 

Nyt suurva:llat esittävät y!ksimieli
sesti, että ·taistelu pimeällä tulee ole
maan tavanomaista, mutta se vaatii 
kuitenkin erikoisvälineistöä ja päivä
,toimintaaan verrattuna erilaisia toi-

5 - Jalkaväen Vuosikirja 

mintamenetehniä. Pimeä toimintansa 
tehostamiseksi suurvallat ovatkin ke
hittäneet runsaasti erilaista pimeätoi
mintavälineistöä sekä antaneet laajoja 
ohjeita pimeätoiminnasta ja sen !kou
luttamisesta. 

Myös meidän on kyettävä käyttä
mään pimeää tehokkaasti hyväksemme 
omissa olosuhteissamme. Pystyäksem
me hyvin kouluttamaan meidän on tun
nettava jatkuvasti kehittyvä pimeätoi
mintavälineistö, sen tekniset ominai
suudet, käyttömahdollisuudet ja !käyt
töperiaatteet sekä niiden vaikutus tais
telutoimintaan. Suurvaltojen käyttä
män kalliin teknisen välineistön meiltä 
usein puuttuessa on keksittävä keinot 
sen vaikutuksen vähentämiseksi ja 
korvaamiseksi. 

VALAISUVÄLINEISTö 

Toisen maailmansodan lopussa Kes
ki-Euroopassa suoritetut suurten yh
tymien yöhyökkäykset olivat mahdol
lisia vain muuttamalla yö päiväksi. 
Tävkeimmät välineet olivat valopom
mit, tykistön valoammukset ja suuret 
valonheittimet. Pimeätoiminnan tehos
tamiseksi on kehitys edelleen jatkunut. 

Valaisumateriaali 

Tärkeän valaisumateriaalin muodos
tavat edelleen ty!kistön ja kranaatin
hei-ttimistön valoammukset sekä valo
pommit. Seuraavassa on esitetty em 
välineistä eräitä teknisiä tietoja, 
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Ampuma-
Väline Paloaika etäisyys 

(km) 

Valopommi 3 min -
Tyk:n valo-
ammus 
- 105 H 30 s 10 
- 155 H 40,, 15 
81 krh:n 30 ,, 0,9 
valoammus 55 ,, 2,0 

35,, 1,8-2,4 
60 krh:n 25, 30 tai 1,0 
valoammus 45 s 

Syttymisaika on yleensä säädettä
vissä. Kaikki on varustettu laskuvar
jolla. 

Em välineillä pyritään omaHe toi
minnalle tärkeä maastoalue valaise
maan jatkuvalla valoHa. Esim USA:n 
6-tykkinen patteri voi valoammuksilla 
valaista 3---4 km leveän ja 1-1,5 km 
syvän maastoalueen jatJkuvalla va
lolla. Ilmavoimien käyttämillä valo
poonmeilla voidaan myös suorittaa 
maavoumen antamia valaisutehtäviä 
erityisesti hyökkäyksessä ja maahan-

Valaisu- Paino Valmistus-alueen hal- (kg) maa kaisija (m) 

2000 15 Ranska M.K.6 

USA 
500 15 
600 40 
400 3,5 Suomi 
.. 5 USA 

-,,- 3,5----4,5 Ranska 
300 1,3 USA ja 

Ranska 

laskujen yhteydessä. Meidän pää
asiallisin valaisuvälineernrne on tähän 
asti ollut kevyen kranaatinheittimen 
valoammus. Sen ampwnaetäisyys on 
kuitenkin pa1kottanut erillisten heitti
mien !käyttöön valaisutehtäviä suori
tettaessa. Teknillisesti tuskin kuiten
kaan tuottaa vaikeuksia ampumaetäi
syyden lisääminen 2 km:iln, jolloin väl
tytään erillistehtävistä ja toiminnan 
nopeus suurenee. 

Joukkojen välittömässä käytössä on 
lisäksi mm seuraavia välineitä: 

Paino Paloaik;i Ampuma- Valaisu-
Väline (kg) (s) etäisyys alueen hal- Huom 

(km) kaisija (m) 

Laskuvarjo-
raketit Kädestä 
- 200 m:n 0,3 20-30 0,2 300 ammuttavia 
- 400 m:n 0,5 20-30 0,4 300 

Kiväärin 0,3 25 0,2 350 40 mm:n 
valoammus kivääri-

kranaatti 

Valomiinat 0,6 50 - 200 Ranska 
0,4 45 - 100 -,,-
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Kädestä ammuttava valoraketti 
Oerlikon. 

Valomiinat voidaan osittain korvata 
käyttämällä erilaisia nuotioita ja na
palmmiinoja, jotka sytytetään tähys
tysmiinan tapaan tai ampumalla. Nämä 
välineet mahdollistavat kiväärikalipe
risten aseiden ja keveiden sinkojen 
tehokkaan käytön, mutta raskaiden 
sinkojen, panssarintorjuntatykkien ja 
- ohjusten sekä panssarivaunujen ikäy:t
tö vaatisi pitemmälle kantavan välittö
män valaisuvälineen. Se helpottaisi 
myös epäsuoran tulen johtamista. Ko 
tehtävään onkin kehitetty. raketteja ja 
kevyen singon valoammuksia. Ruotsa
laisilla on kevyelle singolle (Carl
Gustaf M 2) valoammus, jonka pisin 
ampumaetäisyys on 1500 m. Meidän 
kevyellä singollamme voidaan myös 
ampua vastaavanlaisia ammuksia. 

Valonheittimet 

Tekniset ja organisaatiotiedot osoit
tavat, että ,taistelukentän valaisuun 
tullaan käyttämään runsaasti valon-

heittimiä joko suoraan tai epäsuorasti 
(pilvivalaisu) valaisten. 

Suoran valaisun tarkoituksena on 
- vastustajan sokaisu, 
- tulenkäytön mahdollistaminen ja 
- välirajojen osoittaminen 
Suora valaisu suoritetaan yleisimmin 

panssarivaunuihin asennetuilla valon
heittimillä. Todettakoon, että kaiktkiin 
uusimpiin panssarivaunuihin on asen
nettu tehokas valonheitin, jota voidaan 
käyttää tavanomaisena valonheitti
menä tai suodattimella varustettuna 
infrapunavalonheittimenä. Laajoilla 
aukeilla voidaan käyttää ajoneuvoihin 
asennettuja suuria valonheittimiä. 
Aseisiin voidaan myös kiinnittää pie
niä ja valovoimaisia lamppuja vastus
tajan sokaisemiseksi ja ammunnan hel
pottamiseksi lähitaistelussa. Toistai
seksi vielä epävarmojen tietojen pe
rusteella voidaan päätellä, että eräissä 
maissa sinko- ja ,tyk!kijoukkueet saa
vat lähitulevaisuudessa joukkuekoh
taisina käyttöönsä n 30 cm:n (125 W) 

Jalkaväen käyttöön tarkoitettu 
ranskalainen valonheitin. 
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A. A H L S T R ö M O y 

VARKAUDEN TEHTAAT 
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valonheittimiä lähinnä infrapunavalon
heittimiksi, joita voidaan käyttää 
myös tavanomaisina valonheittiminä. 

Ranskalainen ja:lkaväen valonheitin 
toimii heijastinpeiliperiaatteella. Peili 
on tehty metallista sen tuhoamisen 
vaikeuttamiseksi. Valonheittimen paino 
on 5,5 kg, teho 15 w, valaisuetäisyys 
200 m, keilan leveys 100 m:n päässä 
8 m ja 6 V: n pariston käyttöikä n 3,5 t. 

Panssarivaunuissa· käytetään ylei
simmin yhtä tykin kanssa samansuun
taista valonheitintä. Sen halkaisija on 
30-46 cm, teho 250-500 W, valaisu
etäisyys edullisella säällä 1500--2000 m, 
yksityiseen henkilöön 600-1000 m. 
Eräissä tyypeissä on kaksi pientä va
lonheitintä rinnan (2 X 125 W) tai eril
linen vaununjohtajan hakuvalonheitin 
(125 W). Jalkaväen kuljetuspanssari
vatinuissa tullee olemaan vaunujouk
kuetta kohti yksi 125 W:n valonheitin. 

Ajoneuvoihin sijoitetut suuret 30-60 
tuuman valonheittimet lienevät yleen
sä tykistön johdossa. USA:ssa on va
lonheitinpatteri (3 jaosta å 6 vlh) ar
meijakunnan tykistöllä, mutta se voi
daan alistaa jao:ksittain jalkaväki- tai 
panssariyhtymille suoraa tai epäsuoraa 
valaisua varten. Em valonheittimiin 
voidaan asettaa myös suodatin infra
punavalaisua varten. 60 tuuman va
lonheitin valaisee yksityiskohtaisesti 
maaston lOOOm:n päähän, 8000m:n 
päässä, .talvella kauempanakin, valaisu 
vielä helpottaa liikkumista. Valonhei
tintä käytetään yleensä jaksottaiseen 
valaisuun lyhyin väliajoin. 

Suoran valaisun kohteeksi joutunut 
ei pysty näkemään valokiilan sivuille. 
Sen sijaan esimerkiksi hyökkääjä voi 
keskittää tulensa tehokkaasti valais
tuun kohteeseen. Hyökkäyksen al
kaessa valo voidaan sammuttaa tai siir
tää hyökkäyskohteen sivuille, jolloin 
puolustaja on murtokohdassa pimeä
sokea .ja sivuilla olevat tukikohdat 

M-48/USA 

T-56/NL 

AMX/Ranska 

eivät pysty sokaistuina näkemään 
mwitokohdan alueelle. 

Epäsuoralla valaisulla saadaan par
haimmillaan aikaan puolikuutamoa 
muistuttava valoisuus. Sillä voidaan 
helpottaa omien joukkojen liikkumista 
ja toimintaa taistelussa sekä omassa 
selustassa. Sen tehokkuus riippuu 
kuitenkin ratkaisevasti sääolosuhteis
ta. Edullisin valaisu saadaan, jos pilvi-
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Suuria valonheittimiä 

60 tuuman vlh/USA. 

kovkeus on 200-800 m, pilviverho ohut 
ja epätasainen. Paksuun pilveen valo 
leviää, korkealla (yli 1000 m) oleva 
pilviverho antaa liian heikon valon ja 
matalalla (alle 200 m) oleva pilviverho 
heijastaa valon liian lähelle tai valo 
leviää pilveen heijastumatta tarpeeksi. 
Talvella lumen heijastava vaikutus 
lisää valon voimakkuutta huomatta
vasti. 

Riittävän valaisun aikaansaamiseksi 
käytetään valonheittimiä yleensä jaok
sittain ( 4-6 vlh). Tehokkaasti valais
tun alueen leveys on tällöin 150-300 m 
ja sivuilla on lähes samanlevyiset hei
kommin valaistut alueet. Em valaisu-

Puolustaja 

~ 9 
1 ' 1 1 
1 VALcliHEIT-

1 TIMlfN KEILA 

1 • 1 

~ ts( 
1.VAIHE 

60 tuuman vlh/Ranska. 

alue on kuitenkin vain sillä osalla, 
mihin pääosa valosta heijastuu eli 
edullisissa oloissa 3-5 km:n päässä 
valonheittimistä. Valaiseva vaikutus 
voi ulottua varsin tehokkaana yli 
10 km:n päähän. Keilojen suuntaami
sella voidaan valon edullisinta heijas
tusaluetta jossain määrin kuitenkin 
säätää. Tulenjohtajat johtavat yleensä 
suuntaamista. 

Vaikutus 
taistelutoimintaan 

Hyökkäys pimeällä perustuu yleensä 
yllätykseen. Sen vuoksi valaisua ja 
tulivalmistelua ei tavallisesti käytetä 

Puolustaja 

0fo 

~ 
2.VAIHE 

Suoran valaisun hyväksikäyttö. 
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Pilvivalaisun suoritus. 

ennenkuin hyökkäys paljastuu. Sen 
jälkeen suoritetaan ennalta laaditun 
suunnitelman mukaisesti lyhyt mutta 
voimakas tulivalmistelu ja hyökkäys
alue valaistaan. Tällöin pyritään sii
hen, että vastustajan alue vaiaistaan 
omån tulenkäytön mahdollistamiseksi, 
mutta omat joukot toimivat hämärä
olosuhteissa vastustajan tulenkäytön 
vaikeuttamiseksi. Lisäksi tehokas va
laisu hävittää vastustajan pimeänä!kö
kyvyn eikä sillä taistelun aikana ole 
syvyysvaikutuksen häviämisen takia 
mahdollisuutta käyttää suojalaseja tai 
peittää toista silmää. Havaitessaan 
hyökkäyksen puolustaja toteuttaa te·
hokkaan valaisusuunnitelman, johon 
hyökkääjän on yhtä tehokkaasti vas
tattava. Jos puolustaja lopettaa va:lai
sun hyökkääjän on. sitä jatkettava, 
jotta hyökikäys ei pysähtyisi pimeä
näköky;vyn palautumisen ajaiksi, jdka 
kestää 15---30 minuuttia. 

Kun yllätysmahdollisuutta ei ole, 
suoritetaan ns valaistu hyökkäys. 
Takaa-ajovaiheessa hyök!käystä pyri
tään jatkamaan pimeänkin tultua va
laisemalla toiminta-alue. Näin ollen 
taistelu tullaan pimeälläkin yleensä 
suorittamaan lähes samoissa olosuh
teissa kuin päivällä (pl synkät varjot), 
joten valaisuvälineistön käyttö on tais
telusuunnitelmaa laadittaessa otettava 

huomioon. Lähes kaikissa raskaiden 
aseiden tähtäinlaitteissa on tähtäinris
tikko valaistu, joten ammunta sen puo
lesta on mahdoHista. Näin ollen olisi 
maalin valaisua varten jokaisella ras
kasasejoukkueella oltava välittömässä 
käy,tössään valaisuväline. Tälläisinä 
voivat tulla kysymykseen kevyt sinko 
valoammuksineen tai valoraketti, joi
den kantama on yhden kilometrin ja 
paloaika 30 sekunnin luokkaa. Näistä 
välineistä on huomattavaa apua myös 
tulenjohtotoiminnassa. Raskasase
joukkueilla on yleensä oltava välitön 
valaisuväline, vaikka nämä joukkueet 
varustettaisiin valonheittiminkin. Vii
meksi mainituthan ovat etulinjaolo
suhteissa helposti tuhottavissa. 

Valonheittimien suoraa valaisuvai
kutusta voidaan vähentää käyttämällä 
hyväksi peitteistä maastoa ja katve
alueita. Tämä ei kuitenkaan aina ole 
mahdollista, joten vihollisen valon
heittimet olisi pystyttävä tuhoamaan 
tai vähentämään savuilla niiden vaiku
tusta. Panssarivaunun valonheittimien 
tuhoaminen on varsinkin yli 500 m:n 
etäisyydeltä vaikeaa. Näin ollen on 
pyrittävä tuhoamaan itse panssari
vaunu panssarinkaukotorjunta-asei ta 
käyttäen. Panssarivaunun tuhoamista 
keinovalaistuksessa olisikin tämän 
vuoksi erityisesti harjoiteltava. Käy-
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tettäessä valaisun vastatoimenpiteenä 
savuja, joudutaan turvautumaan ikra
naatinheittimistön heittosavurasioihin 
tai kevyen singon savuammuksiin. 
Näiden kantaman on oltava vähintään 
yksi !kilometri. 

Suurten valonheittimien käyttö epä
suoraan valaisuun olisi ilmeisen edul
lista varsinkin vuoden pimeimpinä ai
koina. Tässä toiminnassa tarvittaisiin 
valonheitinpatteria (12-18 vlh), jota 
olisi käytettävä myös harhauttaviin 
valaisuihin. Epäsuoralla valaisulla 
voitaisiin myös helpottaa esim kouk
kaavien tai vihollisen selustaan solut
tautuneiden osastojen toimintaa. 

INFRAPUNA VALON 
HYVÄKSIKÄYTTÖÖN 
PERUSTUVA 
VÄLINEISTÖ 

J -o II maailmansodan lopussa saivat 
saksalaiset hyviä kokemuksia panssa
rivaunuihin asennetuista infrapuna
laitteista, Arneri'lclcalaisten väitetään 
eräissä taisteluissa sodan lopussa ai
heuttaneen japanH.aisille n 50 % tap
pioista kevyiden infrapunalaitteiden 
avulla. Viime vuosiin saakka on ulko
mailla käytössä olevista infrapuna
välineistä (ip-välineet) ollut hyvin 
niukasti tietoja saatavissa. Kun niHä 
nyt on laajemmin ja julkisesti otettu 
palveluskäyttöön, voidaan taisteluken
tälle todeta ilmestyneen runsaasti 
uusia välineitä, joiden vaikutus tais
telutoimintaan olisi tunnettava. 

Infrapunalaitteissa käytetään hy
väksi silmälle näkymätöntä infrapuna-

säteilyä eli -valoa. Tämä säteily on 
näkyvää valoa hieman pitempiaaltoista. 

Aiheuttamansa lämmön vuoksi sitä 
sanotaan myös lämpösäteilyksi. Nä
kyvä valo sisältää aina myös infra
punavaloa. 

Infrapunavaloa hyväksi käyttävien 
laitteiden toiminta perustuu passiivi
seen tai aktiiviseen menetelmään. 

P a s s i i v i n e n m e n e te 1 m ä pe
rustuu siihen, että kail&.i lämpöiset 
kappaleet lähet'tävät ympäristöönsä 
infrapunasäteilyä. Erilaisten lämpö
suuntimien avulla pystytään kuumien 
esineiden (ajoneuvojen kuumentuneet 
moottorit ja ammunnasta kuumentu
neet aseet) lähettämä infrapunasäteily 
toteamaan. Kun ko esine on lämpö
suuntimen suuntauslinjalla tai ohittaa 
sen, hälyttää laite valo- tai äänimer
killä. Laitteessa ei siis synny kuvaa, 
sillä ko esineiden lähettämä infra
punasäteily on niin pitkäaaltoista, että 
sen muuntaminen kuvaksi ei ainakaan 
toistaiseksi ole mahdollista. Lämpö
suuntimen avulla voidaan aukeassa 
maastossa todeta esim panssarivaunun 
kuuman moottorin lähettämä infra
punasäteily jopa lOikm:n etäisyydeltä. 
Jo II maailmansodassa oli saksalaisilla 
laitteifa, joilla panssarivaunu pystyt
tiin toteamaan 7 km:n ja suuri pommi
kone 30 km:n etäisyydeltä niistä sä
teilevän infrapunavalon perusteella. 
Useat ilmatorjunta- ja nykyisin myös 
eräät panssaritorjunitaohjukset hakeu
tuvat maaliin sen kuumasta mootto
rista lähtevää infrapunasäteilyä hy
väksi käyttäen. Lämpösuuntimia käy
tetään lähinnä laajojen aukeiden ja 

ULTRA 

Violetti 

NÄl<v- lnfro- eli ultropuno eli lömpösäteily 
VÄN t--,LA,,.-. H-1 ....... -K-ES_K_I -,-----.....;.. __ ....;,._-1 

Söhköoollot 
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VALON INFRA- INFRA- KAUKO INFRAPUNA 
ALUE PUNA PUNA 

Tutkat, ULA, jne 

AALLf,:\rws 0.0004· 0.00075 -0,0015 - 0,0055 1 -- 1 CM -1 M -- 1KM 

Ip-valon aallonpituus, jalcautuminen ja sijainti sähkömagneettisessa 
spektrissä. 

rannikkojen valvontaan. Niiden etuna 
on se, että ne eivät lähetä mitään sä
teilyä, joten niiden havaitseminen on 
vaikeaa. Esimerkiksi USA:lla on ny
kyisin käytössä mm T 2 ja T 3 lämpö
suuntimet, joiden painot ovat 82 kg ja 
32kg. 

A k t i i v i n e n m e n e t e 1 m ä on 
sotilaskäytössä passiivista huomatta
vasti tärkeämpi. Se perustuu siihen, 
että infrapunavalonheittimillä "valais
taan" maasto ja ta!kaisin heijastuva 
säteily muutetaan infrapunakiikarin 
kuvaputkessa silmin nähtäväksi ku
vaksi. Tämä infrapunasäteily on niin 
lyhytaaltoista (lähi-infrapunasäteilyä), 
että se pystytään muuttamaan näky
väksi valoksi. Infrapunavalonheitti
messä voidaan käyttää tavallista heh
kulamppua, hiilikaarivaloa tai kaasun
purkauslamppua (esim Xenon-vlh 
USA:n psv:issa), jonka eteen asete
taan erityisellä maalilla käsitelty lasi-

Lämpösuunnin T 3/USA. 

Näkymä maastosta ip-kiikarin läpi 
(valkoinen merkki keskellä on 

tähtäysmerkki). 

levy suodattimeksi. Tämä päästää läpi 
infrapunasäteilyn, mutta estää näky
vän valon pääsyn. 

Infrapunavalon muuntaminen näky
väksi valoksi tapahtuu seuraavasti. 
Tähtäinkiikariin saapuva infrapuna
säteily muodostaa objektiivin foto
katodille elektronivirran (elektroni
kuvan), jota kiihdytetään kuvan
muuntoputken potentiaalikentässä n 
16000 V:n konkeajännitevirralla. Fluo
risoivassa levyssä infrapunasäteilyn 
aa:llonpituus muuttuu silmälle näky
väksi, jolloin !kuva nähdään muuten 
samanlaisena, mutta kelmeämpänä 
kuin lampulla valaistaessa. 

Infrapunalaitteen käyttö on keino 
pimeyden, mutta ei huonon sään voit
tamiseksi, sillä infrapunasäteilyllä on 
heikko tunkeutumiskyky savun, tiheän 
sumun ja vesi- >tai lumisateen läpi. 
Lisäksi infrapunalaitteiden käytössä 
on otettava huomioon mm seuraavaa. 

Kylmyys tehostaa infrapunatähys
tystä, mutta jo + 20 asteen lämpötila 
lisää vihreää heijastusta kuvaputkella 
niin paljon, että tähystys on erittäin 
vaikeaa. 

Puut, pensaat ja rakennukset ai
heuttavat samanlaisia varjoja, joten 
niiden erottaminen toisistaan on vai
keaa. 

Liikkuminen paljastaa. 
Kasvillisuus heijastaa tehokkaasti 

infrapunasäteilyä, joten sen takaa tai 
seasta on vaikea nähdä paikallaan ole-
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lp-laite ja aktiivisen menetelmän periaate. 

Osat: 
1. V alonheitin 
2. Suodatin 
3. Lamppu 
4. Kohde 
5. Objektiivi (siihen liittyy usein suo

datin laitteen suojaamiseksi ja valon 
näkymisen estämiseksi 

vaa henkilöä. Kasvillisuuden liike voi 
sen sijaan paljastaa siinä liikkuvan 
henkilön. 

KasviHisuuden heijastusta voidaan 
vähentää suuntaamalla useita valon
heittimiä ristiin tai tähystämällä sivus
'talta. 

Infrapuna:kiirkariin suoraan suun
tautunut voimakas valo aiheuttaa 
kuvanmuuntoputkella hohteen, joka 
vaikeuttaa näkemistä. Tähtien tai 
kuun valo jo aiheuttaa häiritsevän 
hehkun infrapunakiikarissa. 

Veden yli tähystettäessä kasvaa 
kirkkaalla säällä tähystysetäisyys 2-3-
kertaiseksi maastotähystykseen ver
rattuna, sillä vesi ei aiheuta saman
laista heijastusta kuin maasto. 

Naamiointi on tä.r,keää myös infra
punatähystystä vastaan, sillä laajat, 
tasaiset pinnat näkyvät selvästi ja naa
mioimaton esine on muodon perus
teella helppo tunnistaa. 

Väreillä on erilainen heijastuskyky. 
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6. Kuvanmuuntoputki, johon tulee 
7. Okulaari 
8. Kiinnitys aseeseen 
9. Virtalähde (akku tai paristo) ja vir

ranjännitteen muuntaja kuvaput
kea varten. 

Parhaiten näkyy valkoinen ja heikoim
min musta, joten esim kasvot on edul
lista mustata, kuten seuraava tauluk
ko 1) osoittaa 

Väri reijastus-
kyky !Näkyy ip-kiikarissa 

Musta 0 0/o ,yvän mustana 
Ruskea 1s •r, tumman harmaana 
Harmaa 25 •r. vaalean -,,-
Hiekan 
värinen 30 •r. keski -,,-
Vihreä 40-50 0/o keski- tai vaalean 1 

!valkoinen 90 •r. harmaan valkoisena 

Aktiiviseen menetelmään perustu
vat infrapunalaitteet voidaan jakaa 
esim seuraavasti. 

Kevyet alle 15 kg painoiset, lyhyen 
etäisyyden (alle 300 m) tähystys- ja 
tähtäyslaitteet. 

1) Anleitung fi.ir die Nachtausbildung s 26 

Keskiraskaat, ajoneuvoissa kuljetet
tavat, keskietäisyyden ( 300-1000 m) 
tähystys- ja tähtäyslaitteet. 

Raskaat, kiinteät, vevkkovirtaa käyt
tävät tai autonalustalle asennetut, pit
kän etäisyyden (yli 1000 m) tähystys
laitteet. 

Ajonä!kölaitteet (30-100 m) 
Ilmaisimet ja hälyttimet 

Kevyet 
infrapunatähystys- ja 
-tähtäyslaitteet 

Kevyisiin infrapunatähystys- ja 
-tähtäysvälineisiin voidaan katsoa 
kuuluvan 
- aseisiin kiinnitettävät kevyet va

Ionheitin- ja kii:kariyhdistelmät 
- erilliset kevyet valonheitin- ja kii

kariyhdistelmät ja 
- erilliset kii!kadt. 

Yleisin ja tyypillisin aseeseen kiin
nitettävä infrapunavalonheitin- ja 
-kiikariyhdistelmä on tällä hetkellä 
amerikkalainen Sniperscope. Sen tä
hystysetäisyys on 100-150 m, paino 
n 12 kg, teho 30 W, halkaisija n 15 sm, 
näkökulma 14 astetta ja vh,talähteenä 
6 V:n akku tai kuivaparisto, jonka 
kestoikä on 3---4 t jatkuvaa valaisua. 
Aseeseen kiinnitettävässä kädensijassa 
on liipaisin, josta valonheitin sytyte
tään ja sammutetaan. Kuvaputkessa 
tarvittava jännite on 20000 V. 

Sniperscope/USA 

Infrared weapon sight/USA 

Nyt ollaan parhaillaan siirtymässä 
kevyempiin ja tehokkaampiin välinei
siin, joista mainittakoon USA:n Infra
red weapon sight. Sen tähystysetäi
syys on 200-250 m, paino n 5 kg, teho 
30 W, halkaisija n 15 cm, mahdollisuus 
säätää säteilemään hajautettua tai 
koottua valoa. 6V:n paristo kestää 
8-10 t jaksottaista ja 4--6t ja·tlkuvaa 
valaisua. Pariston lataaminen kestää 
n 4 t ja se hylätään 1000 käyttötunnin 
jälkeen. Infrapunakiikari on varus
tettu erillisellä l 1/2 V:n paristolla ja 
jännitteen muuntajalla. Pariston ar
vioitu käyttöikä on 8-10 1a muunta
jan n 500 käyttötuntia. 

Esimerkki erillisestä infrapunavalon
heitin- ja -kHkariyhdistelmästä on 
lähinnä ilmaisimeksi ja valomerkkien 
antoon sekä vastaanottoon tal'koiteUu 
USA:n Image metascope. Se mahdol
listaa lähitähystyksen omaa valonhei
tintä käyttäen. Kartan luku sitä käyt
täen lienee myös mahdollista. 

Laitteen paino on 350 gr ja näkö
kulma 28 astetta. Virtalähteenä on 

lmage metascope/USA 
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kaksi paristoa lampun sisällä. Kuva
putlken oikealla puolella olevassa kote
lossa on paristo, käyttöikä 300---400 
tuntia ja muuntaja. Vanhemmassa 
mallissa on kuvaputken virtalähteenä 
generaattori, joka ladataan kiertämällä 
siinä olevaa kampea 25 kierrosta, jol
loin lataus kestää 30--45 min. 

Erillisillä infrapunakiikareilla tähys
tettäessä käytetään hyväksi muiden 
infrapunavalonheittimien valoa. Tyy
pillisenä esimerkkinä mainiUakoon 
USA:n XM 18, joka on mm panssari
vaunun johtajan varusteena. Sen paino 
on n 12 kg, virtalähteenä 1,5 V :n pa
risto, pienessä muuntajassa jännite 
muunnetaan 16000 V:ksi. Tähystys
etäisyys riippuu valonheittimen tehok
kaasta valaisuetäisyydestä. Kiikarissa 
voi olla 1-2 objektiivia. 

Kevyitä infrapunatähystys- ja -täh
täysvälineitä voidaan käyttää mm seu
raaviin tankoituksiin. 

Mahdollistamaan t ähystäminen pi
meällä. 

Aseisiin kiinnitettyinä pimeätähtäys
laitteina (pl Lmage metascope). Suo
ritettujen kokeiden perusteella on to
dettu, että näillä välineillä voidaan 
saavuttaa lähes valoisalla suoritettuun 
ammuntaan verrattavia tuloksia. 

Lähettämään ja vastaanottamaan 
sovittuja merkkejä tai sanomia vilkun 
tapaan sähkötysmerk:kejä käyttäen 
( valo katkotaan peiittämällä valonhei
tin). HyvijSSä olosuhteissa voidaan 
Image metascopella vastaanottaa suo
raan tulevaa säteilyä 500m:n päästä 
lähettimen ollessa sen omaa luokikaa ja 
5000m:n päästä lähettimen ollessa 
Sniperscopen valonheittimen luok\kaa. 

Paljastamaan vihollisen infrapuna
valonheittimien käyttö ( valaistu alue 
ja valonheittimen paikka) pelkästään 
infrapunakiikarin avulla, ja infrapuna
ilmaisimien käyttö niiden ollessa oman 
infrapunavalonheittimen keilassa. Mi-
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käli vihollisella on infrapunalaitteita, 
pyritään omien infrapunavalonheitti
mien käyttöä säännöstelemään siten, 
että vain osa niistä on toiminnassa 
muiden käyttäessä niiden valoa hyväk
seen. Tällä tavoin estetään omien ase
mien paljastuminen. Jos vastustajalla 
ei ole infrapunavälineistöä, ei käyttö
rajoituksia juuri tarvita. Valaisun te
hostamiseksi pyritään käyttämään ris-
1:ikkäin valaisua ja sivustasta toimivia 
suuria infrapunavalonheittimiä. Infra
puna-tähtäyslaitteiden käyttäjät voi
vat osoiUaa maalin muille valojuovilla. 

Kevyet infrapunalaitteet ovat pää
asiassa lähivalvonta- ja lähipuolustus
välineitä, joilla olisi ensisijaisesti va
rustettava vartiomiehet ja partiot. Sis
sien suorittamissa ylläköissä niiden 
käyttö voi myös olla tehokasta, mutta 
ei välttämätöntä, ikoska useirruniten 
on kohde valaistava tavanomaisella 
valolla, kuten puolustustaistelussakin. 
Hyökkäyksessä välineen paino, ,köm
pelyys ja rakenteellinen heikkous ovat 
vielä seikikoja, jotka estänevät lähi
tulevaisuudessa niiden laajamittaisen 
käytön. Normaali valaisu estää myös 
em välineiden käytön. lmage meta
scopeja käyttäen on myös mahdollista 
suorittaa opastusta osoittamalla niiden 
infrapunalampuilla etenemisreitin tär
keimpiä paikkoja. 

Infrapunatähtäyslaitteiden kalleu-
den ja sänkyvyyden vuoksi pystynevät 
suurvallatkin lähitulevaisuudessa va
rustamaan niillä vain erikoisjoukkonsa 
ja jakamaan muille joukoilleen ainakin 
erillisiä infrapunakiikareita. 

Keskiraskaat 
infrapunatähystys- ja 
-tähtäyslaitteet 

Keskiraskaita infrapunatähystys- ja 
-tähtäyslaitteita käytetään yleisimmin 
panssarivaunuissa. Lähes kaikki 

uusimmat panssarivaunut on varus
tettu tehokkaalla (250---500W), tykin 
kanssa samansuuntaisella valonheitti
mellä, johon voidaan asettaa infra
punasuodatin. Myös vanhempien pans
sarivaunumallien varustaminen näi:llä 
laitteilla lienee käynnissä. Ampuja 
pystyy tällöin infrapunatähtäyskauko
putkea käyttäen edullisissa oloissa 
ampumaan tähdättyä tulta 1000 m:n 
etäisyydelle. Myös vaunun johtajalla 
on infrapunatähystysväline, jolla hän 
pystyy tähystämään joko ampujan 
valonheHintä tai omaa pienempää (te
ho n 125 W, etäisyys n 500 m) haku
valonheitintä käyttäen. Samanlainen 
hakuvalonheitin ,tullee myös kuhunkin 
jalkaväen kulj etuspanssarivaunuj ouk
kueeseen, jolloin muista vaunuista 
voidaan tähystää erillisillä infrapuna
kiikateilla. Hakuvalonheitinten va
lossa voidaan tietenkin myös ampua, 
jos vaunujen aseissa on infrapunatäh
täyskaukoputket. Esimerkkinä erilli
sistä keskiraskaista infrapunatähtäys
laitteista maini.ttakoon sveitsiläinen 
B 200S/RlV. 

P.ftl••• -·· , .... ,,,.o 

Erillinen infrapunakiikari 

Varsinaisen tähystyslaitteen paino on 
n 40 kg ja virtalähteen paino n 20 kg. 
Valonheittimen (1) halkaisija on n 
34 cm ja teho ZOO W. Tähystysetäisyys 
on maalla 400---500 m ja vesistöllä 
edullisissa oloissa n 1500 m. Tämän 
tyyppisiä laitteita käytetään taistelu~ 
kentän ja selustan valvontaan seka 
valaisemaan maastoa muille infrapuna-

BZ 1500 S/RIV f/Sveitsi 

.tähystysvälineiHe. Sitä voidaan myös 
käyttää tulenjohtoon, jolloin tulen
johtoryhmällä on oltava erillisiä infra
punakii!kareita. Edellä on esi,tetty, että 
raskasasejoukkueet tulevat saamaan 
käyttöönsä 125-250 W :n valonheitti
miä. Nämä lienevät em:n kaltaisia tai 
pelkkiä valonheittimiä, joihin voidaan 
asettaa infrapunasuodatin. Viimeksi 
mainitussa tapauksessa pitää kullakin 
raskaalla aseella olla oma infrapuna
tähtäyskaukoputki. 

Raskaat 
infrapunatähystyslaitteet 

Raskaat infrapunatähystyslaitteet 
painavat useita satoja kiloja. Ne tar
vitsevat verk!kovirtaa tai sähkövoima
koneen. 

Tähystysetäisyys suurimmilla lait-
teilla (60 tuuman vlh) on 1000-2000m 
maalla ja n 4000 m vesistöllä. Niitä 
käytetään lähinnä kiinteinä linnoituk
sissa joissa on saatavissa verkkovir
taa. ' Myös erillisiin valonheittimiin 
voidaan asettaa suodatin (ikuva siv. 70, 
60 tuuman vlh kuorma-autoon asennet
tuna). Niitä voidaan käyttää laajoilla 
aukeilla ja vesistöillä valaisemaan 
maastoa infrapunavalolla, jota infra
pun;atäh:täyskaukoputkilla varustetut 
aseet käyttävät hyväkseen. 
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KILPASUUNTO 
varustettuna uudella kätevällä ja kestävällä 

askelparimittarilla. 

MARSSI KOMPASSI M 311 
KÄSISUUNTAKEHÄ KB 14 

sotilaallista tarkkuutta ja varmuutta. 

SUUNTO OY 
78 

B 200 S/R IV 

lnfrapuna-ajonäkölaitteet 

Infrapuna-ajonäkölaitteita on vasta 
viime vuosina ilmestynyt lähes kaik
kiin panssaroituihin ajoneuvoihin. Ne 
käyttävät hyväksi ajovaloja, joihin 
asetetaan infrapunasuodatin tai erilli
siä infrapuna-ajovaloja. Tähystyslait
teena on kaukoputki-, ikiikari- tai pe
riskooppityyppinen (psv:ssä) infra
punalaite kiinnHettynä ajoneuvoon tai 
ajajan kypärään. 

Laitteiden näköetäisyys on 30-90 m 
ja niiden sallima ajonopeus on au
kealla S-12 km/t ja voi hyvällä tiellä 
lähennellä päivänopeuksia parhailla 
laitteilla. Todennäköisesti myös osa 
tavallisista moottoriajoneuvoista va
rustetaan yöajolaitteilla, jolloin ko
lonna-ajakin ilman paljastavia valoja 
on mahdollista. 

Infrapunailmaisimet ja 
-hälyttimet 

Infrapunailmaisimet ovat pieniä 
100-200 gr:n painoisia laitteita, jotka 

ilmaisevat niihin osuvan säteilyn. Lait
teessa on esim fosfori- tai i,adium:kap
seli, joka hehkuu punaista valoa vas
taanottaessaan · infrapunasäteilyä. Il
maisuetäiisyys on 2-10-kertainen 
infrapunatähystysvälineen tehokkaa
seen tähystysetäisyyteen verrattuna. 
Ilmaisimella voidaan määrittää valon
heittimen suunta pääpiirtein. Ilmaisi
mia on lähinnä kahdenlaisia, joista 
pienet (esim Infraskop) pystyvät otta
maan vastaan vain suoraa säteilyä. 
Tällöin ilmaisin näkyy myös erittäin 
selvänä vaaleana pisteenä vastustajan 
tähystyslaitteessa. Suuret ilmaisimet, 
esim USA:n US/F ottavat vastaan 
myös heijastuvaa sä,teilyä. Täten myös 
valaistu alue voidaan todeta eikä vas
tustaja havaitse ilmaisinta, eU.ei se ole 
suoraan valaisun kohteena. Ko lait
te.illa voidaan myös todeta ja vastaan
ottaa helpommin infrapunavalonheit-

lp-ajonäkölaitteita 
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lp-ilmaisimia 

Infraskop 

US/F 

timellä annettuja opastusmerkkejä, 
koska suunnan ei tarvitse olla tarkka. 

Paras ilmaisin on tietenkin infra
punatähysty:s tai -tähtäysla~te. Ilmai
simen kestävyys ja ha:lpuus puoltavat 
kuitenkin ratkaisevasti sen !käyttöä 
yleisvälineenä. Pienillä ilmaisimilla on 
kuitenkin niin suuria puutteita, että 
niiden käyttö on edullista vain suurten 
ilmaisimien puuttuessa. Partiot ja var
tiot olisi joka tapauksessa pystyttävä 
varustamaan ainakin suurilla ilmaisi
milla, ellei varsinaisia infrapunatähys
tysvälineitä ole riittävästi. 

Myös näkyvä valo aiheuttaa heijas
tuksen ilmaisimessa. Sillä ei kuiten-
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kaan ole käytännön merkitystä, koska 
se pysty,tään myös silmällä havaitse
maan. Sen sijaan pieniä ilmaisimia 
käytettäessä on varmuusetäisyyden 
suuruudella eli ilmaisimen herkkyy
dellä suuri merkitys. Jos joudutaan 
infrapunavalokeilaan esim sen sivulta, 
ei pystytä lainkaan määrittämään etäi
syyttä valonheittimeen. Toisaalta kui
tenkin vastustaja voi määritellä ilmai
simen pai,kan talikasti, jos olemme lä
hellä. Infrapunavalonheitin olisi todet
tava mahdollisimman kaukaa, jotta 
voitaisiin ajoissa suunnata liike oikein. 
Olisi myös pystyttävä lähestymään 
vastustajaa mahdollisimman lähelle 
ilman, että tämä ky.kenee ampumaan 
tähdättyä tulta. Näin ollen tarvittai
siin kaksi ilmaisinta, toisella n 2-ker
tainen ja toisella n 10-kertainen var
muusetäisyys. Tästä olisi myös se etu, 
että osuttaessa yllättäen infrapuna
valonheittimen ikeilaan sivulta voidaan 
heti todeta tulo vaaravyöhykkeelle. 

Infrapunalaitteita käytetään myös 
hälyttiminä. Valokeila tai säde suun
nataan valvottavan maastoalueen läpi 
heijastimeen, josta valonsäde heijas
tuu takaisin vastaanottimeen. Jos hei
jastusta ei tapahdu jonkun kulkiessa 
valvottavan alueen läpi vastaanotin 
hälyttää valo- tai äänimerkillä. V as
taanottimen yhteydessä voi olla myös 
valvonta-alueelle ampuma valmiiksi 
suunnattu ase, joka tällöin laukeaa. 

Ajatuksia 
infrapunavälineiden 
vaikutuksesta 
taistelutoimintaan 

Infrapunavälineiden vaikutusta tais
telutoimintaan on varsin vaikea mää
ritellä riittävien kokemusten puut
tuessa. Voinemme lähteä siitä, että 
vastustajallamme tulee olemaan infra
punavälineiden laadullinen ja määräl-

llnen ylivoima. Näin ollen on syytä 
,rvioida miten tämä käyttää laittei
taan ja miten toisaalta voisimme nii
den vaikutusta vähentää. Lisäksi olisi 
löyde·ttävä ne tilanteet, joissa ko väli
neiden käy-ttö olisi erittäin edullista. 

Siirryttäessä pimeässä lähtöasemiin 
hyökkäystä varten vihollisen infrapu
natähystyslaittein varustetut partiot 
pyrkivät häiritsemään tätä toimintaa. 
On esimerkkejä, joissa em syystä 
hyökkäys ei päässyt alkamaan ennen
kuin joukot oli päivän valossa ryhmi
tetty uudeUeen. Partiot pystyvät aina
kin tähystyksellä selvittämään jouk
kojen määrän ja suuntutumisen, jol
loin pimeähyökkäy,ksen oleellisin teki
jä, yllätys, jää saavuttamatta. Näin 
ollen tunnustelijat ja sivustapartiot 
olisi vastatoimintaa varten varustet
tava vähintään suurilla ilmaisimilla ja 
tehokkaan toiminnan mahdollistami
seksi lisäksi kevyillä infrapunatähys
tyslaitteilla. Sama koskee muutakin 
omassa selustassa suoritettavaa toi
mintaa. 

Siirryttäessä rynnäk'köetäisyydelle 
on pyrittävä !käyttämään maastoa, 
jonne vihollisen infrapunalaitteilfa 
ei voida tähystää. Vihollisen toi
mivat inkapunava:lonheittimet olisi 
paikannettava infrapunalkiikarei ta 
käyttäen. Lisäksi on pyrittävä tiedus
telemaan paikat, joihin vihollinen on 
sijoittanut suuria valonheittimiä, sillä 
suurin osa niistä pannaan toimimaan 
vasta hyökkäyksen paljastuttua. Te
ho~kaalla valaisulla näkyvää valoa 
käyttäen tai savutuksella voidaan estää 
infrapunalaitteiden käyttö, koska se 
on puolustajalle yleensä edullisempaa 
kuin hyökkääjälle. Jos valaisu lopete
taan, on jälleen siirryttävä käyttä
maan infrapunakiikareita vihollisen 
infrapunalaitteiden käytön havaitse
miseksi. 

Oltaessa puolustuksessa vihollinen 

6 - Jalkaväen Vuosikirja 

käyttää infrapunatähtäyslaiHein va
rustettuja tarkka-ampujia, joten pi
meässäkin on käytettävä maastoa hy
väksi ja omilla joukoilla on oltava 
ainakin suuria ilmaisimia em toimin
nan toteamiseksi ajoissa. Vastatoimen
piteinä tuleva,t kyseeseen vastaavien 
tal'kika-ampujien käyttö ja valonheit
timien tuhoaminen. Vartiomiesten tä
hystysmahdollisuuksia olisi tehostet
tava antamaUa heille infrapunakiika
reita. Metsäisessä maastossa heillä olisi 
oltava myös kevyet infrapunavalon
heittimet, mutta aukealla valaisu voi
daan suorittaa suuria valonheittimiä 
käyttäen. Infrapunavalonheittimen tai 
pienen ilmaisimen käyttö vartiopaikal
la paljastaa sen viholliselle. Jos vihol
linen hyökkää pimeässä va:laisematta 
maastoa näkyvällä valolla, se käyttää 
varmastikin hyväkseen erityisesti 
panssarivaunuihin asennettuja infra
punalaitteita. Tällöin vihollisella on 
todennäköisesti niin paljon infrapu
nalaitteita, että meidän on useimmiten 
edullisinta valaista maasto tai ainakin 
estää vihollisen tu1itukiportaiden ja 
suurien infrapunavalonheittimien !käyt
tö savutuksin. 

Panssarivaunu on ainoa hyökkäys
ikelpoinen infrapunalaittein varustettu 
väline, sillä laitteen paino ei aseta ra
joituksia sen tehokkuudelle, joten am
pumaetäisyys on varsin pitkä ja suu
rempi kuin rs-singon ampumaetäisyys 
valoisalla. Näin ollen panssaritorjun
nan järjestely pimeällä olisi tarkoin 
tutkittava. Jos singot varustetaan inf
rapunatähtäyskaukoputkeUa, niin nii
den tehokas käyttö vaatinee myös 
joukkuekohtaisen infrapunavalonheit
timen, koska vihollisen panssarivau
nujen infrapunaheittimistä heijastuvan 
säteilyn avulla tuskin pystytään riit
tävän tarkasti ampumaan. Ainakin tä
mä edellyttäisi etäisyyden määrittä
mistä etukäteen ja tehokasta pimeä-
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koulutusta. Am.puva panssarintorjun
ta-ase paljastuu pimeällä huomatta
vasti helpommin kuin tehokkaan maas
tonvalaisun aikana. Joukkuekohtainen 
infrapunavalonheitin, mieluummin 
jonkin verran suurempi kuin B 200 
S/R IV, mahdollistaisi ehkä yHättävän 
tulenavauksen. Toisaalta panssarivau
nukanuuna on juuri seilainen ase, jolla 
panssarin torjunta-aseet infrapunava
lonheittimineen voidaan tuhota jo en
nen niiden tulen aloittamista. Joika 
tapauksessa panssarintorjunta-aseilla 
on oltava tehokas välitön valaisuväline, 
jolla valaisu on aikaansaatavissa vies
tiyhteyksistä riippumatta. 

Sissit ja tiedustelupartiot olisi yleen
sä kaikki pystytttävä varustamaan ai
nakin suurilla ilmaisimilla, sillä vihol
linen valvoo ryhmi.tyksessään olevat 
aukot mm infrapunavälinein, joilla 
myös selustan vartiopaika.t on varus
tettu. Pieni ilmaisin ilmaisee vihollisen 
infrapunavalonheittimen keilan liian 
myöhään eli vasta sitten, kun jo ollaan 
siinä. Tehokkain väline olisi infrapu
nakiikari, jolla myös vihollisen valon
heittimen paikka voidaan määrittää 
riittävän ta:rikasti. Lisäksi olisi edullista 
antaa joillekin sissiyiksiköille infrapu
na,tähy,styslaitteita väijytystehtäviä 
varten. 

MAAVALVONTATUTKAT 

Taistelukentän valvonnan tehosta
miseksi huonoissa näkyvyysolosuh
teissa on kehitetty varsin kenttäkel
po1s1a maavalvontatutikia. TäHainen 
tutka lähettää n 3 cm:n pituisia säh
kömagneettisia aaltoja, jotka esteen 
kohdatessaan heijastuvat takaisin. Jos 
säteet kohtaavat niiden suuntaan liik
kuvan esineen, muuttuu takaisin hei
jastuvien säteiden värähtelylu!ku 
(Doppler-ilmiö). Se todetaan kuulok
keissa äänenä, josta sen korkeuden ja 
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voimakkuuden perusteella kokenut 
mittaaja voi päätellä maalin suuruu
den ja nopeuden ylimalkaisesti. Suun
taamalla tutka niin, että ääni on sel
vin, voidaan määrittää suuntaa maa
liin. Mitta-asteikolta voidaan lukea 
etäisyys maaliin. Saadut mittausarvot 
ovat usein riittäviä jopa epäsuoran 
tulen aloittamiseen tarvittaessa. Tut
kan suunnattavan keilan halkaisija on 
4-10 astetta. Maavalvontatutkalla 
voidaan todeta vain liikkuvia maaleja, 
eikä niitäkään, jos ne liikkuvat sivu
suuntaan etäisyyden pysyessä muut
tumattomana. Eri maalit voidaan erot
taa toisistaan, jos niiden väli on vä
hintään 10 m. 

Maavalvontatutkat ovat ns näkö
yhteyden -laitteita, joten mäkien taakse, 
syvälle metsään tai aluskasvillisuuden 
sisään säteet eivät tunkeudu. Voima
kas tuuli (kasvillisuuden fö.ke) ja sade 
häiritsevät mittausta. Sumu, savu ja 
pimeys sen sijaan eivät vaikeuta lait
teen toimintaa. Valvonnan helpotta
miseksi on laitteissa automaattinen 
hälytyslaite, joka liikkuvan esineen 
ilmaantuessa tutkan !keilaan antaa joko 
valo- tai äänimerkin. Lisäksi on käy
tössä ns häly,tystutkia, jotka ovat muu
ten em:jen kaltaisia, mutta mittaus
arvoiltaan heikompia. Nämä ,tutkat 
hälyttävät, jos jotain liikkuu valvonta
alueella. 

Maavalvontatutkat 
ja niiden 
käyttö 

Maavalvontatutkia on Jo useissa 
maissa palveluskäytössä ja teknistä 
kehitystä yhä kevyempiin ja kenttä
kelpoisempiin laitteisiin tapahtuu jat
ikuvasti. USA:lla kuuluu jalkaväki
pataljoonaan kaksi tutkaryhmää, joilla 
on raskaat maavalvontatutkat, AN / 
TPS-21 tai -33. 

AN/TPS-33 

Viimeksi mainitun mittausetäisyy
deksi on ilmoitettu ryömivään mie
heen 1,6km, kävelevään mieheen 
4,5 km ja liikkuvaan ajoneuvoon 17 km. 
MittaustaJ.ikkuus on + 40-60 m ja mit
tauskuntoon laittoaika n 15 min. Tutka 
kuljetetaan ajoneuvossa, mutta voi
daan kantaa viitenä erillisenä osana. 

Komppanioilla on käytössään kaksi 
keskiraskasta maavalvontatutkaa, ANI 
PPS-4. 

Sen mittausetäisyydeksi on ilmoi
tettu ryömivään mieheen 1,3 km, käve
levään mieheen 3,5 km ja liikkuvaan 
ajoneuvoon 7,8 km. Mittaustarkkuus 
on ± 20 m ja mittauskuntoon laitto 

AN/PPS-4 

kestää n 10 min. Laitteen paino on 
49 kg ja se kannetaan kahtena osana. 
Keilan leveys on 6,5 astetta. Ranska
laisilla on käytössä samantyyppinen 
laite RA-10, jonka mittausetäisyydet 
em kohteisiin ovat 0,5 km, 1,2 km ja 
3 km. Sen paino on 20 kg, tarikkuus 
+ 20 piirua ja ± 20 m .. 

Kevyitä maavalvontatutkia on run
saasti kehitteillä. Mm USA:lla on ns 
käsitutka. Sen paino on 5kg, ja liik
kuva maali voidaan havaita 1,5 ikm:n 
etäisyydeltä. Laitteessa on myös etäi
syysasteikko. Voimalähteenä on pa
risto, jonka käyttöikä on n 12 t. 

Maavalvontatutkia on edullisinta 
käy<ttää aukea-alueiden, vesistöjen, 
metsälinjojen ja suorien teiden valvon
taan rintamassa sekä selustassa. Lisä
tehtävinä mainitaan 
- vihollisen taisteluasemien valvonta, 
- merkkien antaminen omille aukeal-

la oleville partioille ja tukikohdille 
erityisesti vihollisuhan ilmoittami
seksi, 

- liikkuvan maalin määrittäminen ja 
- yhdessä tulenjohtajan kanssa oikean 

tulen aloittamishet!ken määräämi
nen. 

Vaikutus 
taistelutoimintaan 

Auk•eitten ja vesistöjen valvonta on 
maava:lvontatutkilla tehokkaasti jär
jestettävissä. Esim USA:n pataljoo
niin kuuluvilla tutkilla voidaan pi
meällä valvoa, ettei yksityinen käve
levä henkilö pysty salassa pääsemään 
läpi n 20-30 km leveällä eikä ryömivä 
henkilö n 5--lOkm leveällä alueella. 
Tämän edellytyksenä on, ettei alueella 
ole katveita, jonne tutkan suora sä
teily ei tunkeudu. Näin ollen hyök
käyksen suuntaaminen pimeällä laajan 
aukean yli ei yllättäen ole mahdoHista. 
Puolustaja pystyy havaitsemaan hyök-
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kääjän ryhmityksen heti sen tultua 
aukealla katveettomalle alueelle ja 
aloittamaan torjuntatoimenpiteensä. 
Myös hyökkäyksessä vesistön yli saat
taa tutkien merkitys olla ratkaiseva. 
Jo varomaton liike lähtörannalla voi 
helposti paljastaa hyökkäysaikomuk
set. Jotta pystytään oikein suuntaa
maan hyökkäys aulkealla ja vesistöllä 
on oltava laite, jolla puolustajan tut
kien toiminta voidaan todeta. Ko lait
teena voi olla vastaavanlainen tutka 
tai sitä yksinkertaisempi ilmaisin, joHa 
myös suunta vastustajan tutkaan voi
daan määritellä. Tutkien toiminta
mahdollisuuksien selvittyä voidaan 
aukeallakin huolellisesti suunnitellun 
iskuosastotoiminnan avulla saavuttaa 
hyviä tuloksia. Tutkien toimintaa voi
faneen häirintälähettimiä käyttäen 
vaikeuttaa. Hyökkäyksessä olisi häi
rintä suoritettava laajalla alueella tai 
monessa paikassa varsinaisen hyök
käyskohdan salaamiseksi. 

Myös vihollisen selustassa toimivat 
sissit ja tiedustelupartiot olisi varus
tettava tutkan ilmaisimilla. Niiden 
puuttuessa on vältettävä katveettomia 
aukeita ja ylitettävä linjat ja suorat 
tiet katvekohdista. 

V esistörikkaassa maassamme olisi 
maavalvontatutkilla huonoissa näky
vyysolosuhtei:ssa meillekin huomattava 
merkitys. 

YHDISTELMÄ 

Edellä on pyritty antamaan koko
naiskuva tärkeimmistä pimeätoimin
taan vaiikuttavista teknisistä väli
neistä. Lähes kaikki niistä ovat sellai
sia, joiden laajamittainen esiintyminen 
taistelukentällä on vakavasti otettava 
huomioon kehittäessämme meille tär
keää pimeätaistelutaitoa, erityisesti 
hyökkäystä pimeällä. Jos tarkaste
lemme edellä esitetyn välineistön ke-
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hitysmahdollisuuksia, voinemme todeta 
seuraavaa. Oleellisia muutoksia va
laisu- ja infrapunavälineistön osalta 
tuskin on lähivuosina odotettavissa. 
Uusia sovellutuksia tietenkin tulee 
esiintymään. Pimeänäikökyvyn lisää
miseksi pyrittäneen !keksimään uusia 
keinoja mm kehittämällä tähystyslait
teita, joissa valovoimaa esim sähköi
sesti vahvistetaan. Tällainen laite ei 
olisi ilmaisimin todettavissa. Suurem
pia, mutta tuskin kuitenkaan periaat
teellisia muu!toksia tullee lähivuosi
na tapahtumaan maavalv.ontatutkien 
alalla niiden tullessa kenttäkelpoisem
miik.si ja niiden käytön monipuolis
tuessa. 

Käsittelemättä on jätetty eräitä pi
meänäkötoimintaan vaikuttavia väli
neitä, joista todettakoon mm seuraa
vaa. Panssarivaunujen kehittämiseksi 
lähes täydellisi!ksi pimeätoimintaa var
ten tultanee ainakin lkomento- ja tu
lenjohtopanssarivaunuihin asenta
maan hyrrä- fai magneettikompassi ja 
automaattinen paikantamislaite, jossa 
esim valopiste osoittaa joka hetki kar
talta panssarivaunun olinpaikan. Laite 
toimii ajettessa suurillakin nopeuksilla, 
eikä mikään erilli~n virhetekijä ole 
suurempi kuin 1 %. Kiväärikaliperi
siin aseisiin voidaan tähtäämisen mah
dollistamiseksi asettaa radioaktiivisilla 
väreillä maalattuja tähtäimiä tai maa
lata esim piippuun juova. Itsevalaise
via ja heijastusvärejä käytetään hen
kilöiden, suuntauran jne merkitsemi
seen. ErilaisiHa värillisillä mevklki
valoilla voidaan joukon eri osat mer
kitä liikkeen aikana johtamisen hel
pottamiseksi. 

TutkiUaessa kokonaisuutena taiste
lua pimeällä voidaan todeta, että teho
kas ,~oulutus edellyttää varsin moni
puo'lista teknistä välineistöä, sillä 
vihollisen vaikutus on myös saatava 
esille. Varsinaisessa taistelussa olisi 

meillä oltava tehokas valaisu- ja savu
materiaali, runsaasti suuria infrapuna
ilmaisimia ja -kiikareita sekä jonkin 
verran maavalvontatutkien ilmaisimia 
ja häirintälaitteita. 
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PANSSARO,IDUT 
JALKAVÄEN 
TAISTELU- JA 
KULJETUSAJONEUVOT 

Panssaroidut taistelu- ja kuljetus
ajoneuvot ovat Hmestyne,et yhä useam
pien armeijoiden kalustoon ja ne ovat 
suurvalloissa saavuttamassa jo massa
käytön puitte,et. Meillä aikaisemmin 
esiintyneet nimet kuten miehiistönkul
jetuspanssarivaunu tai panssaroitu 
henkilökuljetusajoneuvo eivät anna 
oiikeaa kuvaa tämän ajoneuvon käy
töstä ja lisäksi nuo nimet ovat epä
käytännöllisen pitkiä. Viime aikoina 
on epävirallisesti käytetty monissa kir
joitu'ksissa nimeä jalkaväkipan3Sari
vaunu. Tämäkään nimi ei ole täysin 
sopiva, koska sitä on aikaisemmin ja 
osaksi vielä nykyisinkin käytetty jal
kaväkiyhtymien tueksi ,tarlrnitetuisfa 
panssarivaunu1sta. Ehkä hl!kijakwnta 
pystyisi tässä mielessä tekemään pa
rannusehdotuksia. Kirjoittajan esirtys 
olisi miehistöpanssarivaunu tai krena
tööripanssarivaunu. Tässä kirj,oituk
sessa on kuitenkin y~sinkerfaiJSuuden 
vuoksi käytetty nimeä jalkaväkipans
sarivaunu, jon'ka esimenkiksi saksalai
set (Schlitzenpanzer) määrittelevät 
panssarikrenatöörien taisteluajoneu
voksi. Yleisimmin soveltuva ja kirjoi
tuksen lähtökohdaksi otettu käsite olisi 
panssaroitu jalkaväen tais
t e 1 u- j a kuljetus a j on e u v o. 

Jalkaväkipanssarivaunut ovat tais
telukentällä vielä verrattain uusia tais
teluväHneitä. Tosin niiden tarve syn
tyi tavallaan jo ensimmäisessä maail-

mansodassa. J alkaväki ei py,stynyt 
vihollistwessa seuraamaan panssari
vaunuja, joten vaunujen saavuttamaa 
menestystä ei voitu käyttää hyiväksi. 
Sodan jälkeen alkoivat englantilaiset 
kehittää ajatusta panssarijalkaväestä. 
Käytännössä heidän ajatu~siaan so
velsivat pisimmälle saksalaiset, ennen 
kaikkea Guderian. Vaikka useissa 
maissa kehitettiin jo ennen toista maa
ilmansotaa panssamituda puolitela
ajoneuvoja ja niitä käy,tettiin runsaasti 
esim amerikkalrusissa j.outkoissa, ne 
jäivät ,vain kuiljetusvaunuiksi. Saksa
laiset sen sijaan aikowat käyttää lähes 
samanlaisia, mutta hieman voimak
kaammin panssaroituja ajoneuvoja 
aluksi keveiden, sitten panssariyhty
mien jalkaväen rtaisteluajoneuvoina. 
Tätä kalustoa ei kuitenkaan asete,ttu 
riittävän ko11kealle sotatarvikkeiden 
tärkeysjärjestystä määrättäessä, ja 
seurauksena oli suuria tappioita tuot
tanut yritys korvata puuttuva kalusto 
kuonna-autoiHa. Toisen maailman
sodan rintamilla esiintyi runsaasti 
myös jalkaväkipanssarivaumzjen edel
täjien "'lähisukulaisia", tiedustelu- ym 
erikoispans.sarivaunuja. 

Sodan jä:lkeen ovat sotakoikemuikset, 
käsitykset yhä liikkuvammasta sodan
käynnistä tulevaisuudessa sekä tietoi
suus atomisodan mahdollisuudesta sa
nelleet suuntaviivat :kaikissa suurval
loissa ja yhä useammissa pienissäkin 
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maissa toteutetulle kehitystyölle, jon
ka tulosta ovat nykyi:set jalkaväki
panssarivaunut. 

Jalkaväkipanssarivaunujen 
käyttötavat ja 
vaunujen rakenteelle 
asetettavat vaatimukset 

Lähtemättä tässä yhteydessä tarkas
telemaan nykyaikaista taisteilun kuvaa 
tai edes suurva1tayhtymien tämänhet
kistä organisaatiota, voidaan todeta 
yhä lisääntyneen panssaroinnin jatku
van tänäkin päivänä. Panssarivaunut 
ovatkin panssari- ja mekanisoitujen 
yhtymien näkyvin "nyrkki". Jalka
väkipanssarivaunuilJa var\l!Stettu pans
sarijalkaväki, panssarikrena,töörit, me
,kanisoitu ja:llkaväki, millä nimellä sitä 
kutsutaankin, on sen si1aan se tekijä, 
joka luo tälle "nyrkille" toimintaedel
lytykset ja ennen kaikkea mahdolli~taa 
sen antamien iskujen hy,väksikäytön. 

Ny'kyai:kaiset taisteluvälineet, eri
tyi!sesti ydinräjähteet, pakottavat suu
reen joukkojen hajauttamiseen. Tä,1-
löin nämä joukot on pystyttävä no
peasti kokoamaan ik,eskiltettyyn i•skuun 
ja jälleen hajauttamaan. Usein nämä 
liikkeet voidaan suorittaa jalkaväki
panssarivaunuiUa edufösemmin kuin 
muilla ajoneuvoilla, varsinkin jos lii
kutaan tiestön ulkopuolella. Panssa
roiduHla ajoneuvoilla liike on mahdol
lista myös ydinräjähteen saastutta
massa maastossa melkein vätlittömästi 
räjäytyksen jälkeen, Panssaroimatto
mat joukot sen sijan joutuisivat odot
tamaan tuntikausia, ennen kuin ne voi
sivat aloittaa edes väilttämättömät rai
vaulmet. Jalkaväkipanssarivaunu on 
näin ollen tänäkin päivänä eri,ttäin 
tä11keä k u 1 j etu s v ä Ii ne. Eräissä 
maissa näy>ttää vaunujen käyttö jää
vän normaalisti tähän. Taistetlu suori
tetaan yk!sinomaan jalkautuneena. 
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Amerikkalaiset pyrkivät säännölli
sesti käyttämään vaunuja enemmän 
hyödykseen. Niillä edetään rynnäkkö
etäisyydeHe, missä tapahtuu jalkautu
minen. Tällöin ei panssarivaunujen 
tarvitse enää säännöstellä liikettään, 
jalkaväki liikkuu samalla nopeudella. 
Jalkaväen liike tapahtuu suojassa ki
väärikaliiperisten aseiden tulelta ja 
kranaattien sirpaleita, samalla kun vi
hollisen torjuntatulessa oloaika Jaa 
liikkeen nopeuden vuoksi lyhyeksi. 
Tällainen jalkaväkipanssarivaunujen 
käyttö katsotaan nykyisin yhä useam
missa maissa tavallisimmak;si menet
telyksi panssarijalkaväen hyökkäyk
sessä. Sitä voitanee pitää myös mini
mivaatimusten rajana ja}kaväkipans
sarivaunun ominaisuuksia määriteltä
essä. Hieman pitemmälle kehiitetty 
käyttötapa on ajo "omien kranaattien 
perässä" vihollisaseman sisään, jonka 
jälkeen alkaa taistelu ja1kautuneena. 

Usein näkee kirjoitettavan, että 
saksalai·set ovat menneet jalka,väki
panssarivaunujen 'käytössä äärimmäi
syyteen, he pyrkivät käymään koko 
taistelun vaunuissa ajaen. Ehkä tällai
nen lausunto pohjautuu eräisiin toisen 
maailmansodan tapahtumiin. Tosin 
sekä Saksassa että Itävallassa on ka
lustolle ja koulutuk!selle asetettu eh
dottomaksi vaatimukseksi, että pans
sarikrenatöörien on pystyttävä tais·
teluun toimien taiste1luajoneuvoissaan. 
Mutta heidän on pystyttävä taisteluun 
se k ä jalikaväkipanssarivaunuista e t -
t ä jalan, ja li•säksi näitä molempia 
taisteilutapoja nopeasti vuorotellen. 
Saksalaiseen itaistelutapaan kuuluu 
olennaisena piirteenä, että ryhmän jal
kautuessa vaunu seuraa välittömästi 
tukien ryhmän taistelua vaunuaseella. 
Itävalta'1aiset sen sijaan kouluttavat 
taisteluun sekä vaunun ituikemana että 
i'lman. Vaikka panssarikrenatöörien 
koulutuksessa on ensimmäisellä sijalla 

Itävaltalaista panssarijalkaväkeä 
harjoituksissa 

yhteis toiminta panssarivaunujen kans
sa, koulutus tähtää myös itsenäiseen 
toimintaan. Viimeksi mainitussa ta
pauksessa tulevat kysymykseen si
vustanvarmistus- ja kärkijoulkkoteh
tävät, yllättävät hyökkäyfkset viholli
sen sivustoihin ja selustaan sekä vii
vyty-staistelu. 

Tällä hetkellä näy,ttää mm. Neuvos
toliitossa ja Ruotsissa panssarijalka
väen koulutus lähenevän yhä enemmän 
tätä "saksalaista linjaa", mutta "her
kemmin ja'liltautuen". On tietenkin sel
vää, että ainakin Pohjois-Euroopan 
olosuhteissa on taistelu jalkautuneena 
asetettava ensimmäi,selle sijalle. Mutta 
yhtä ,selvää on, että täälläkin löytyy 
maastokohtia ja tilanteita, joissa vau
nujen tärkeimpiä ominaisuulksia, no
peutta ja ,panssarin :tarjoamaa suojaa, 
voidaan käyttää parhaiten hyväksi 
taisteltaessa miehistö vaunuissa. 

Jo edelfä olevat seillrnt riiittänevät 
osoittamaan, että jalkaväkipanssari
vaunun rakenteelle ei voida asettaa 
yleisiä ja ,kaikkiailla päteviä vaatimuk
sia. Kun lisäksi maasto1Hset ja ilmas
tolliset olosuhteet sekä tailoudelliset 
seikat asettavat omia ehtojaan, saat
taa vaatimusten täl1keysjärjestys muut
tua eri maissa. Seuraavassa pyritään 
tarkastelu suorittamaan aivan yleises
,ti ja sen lisäksi valottaen eräitä pe
rusteluita joillekin ratkaisuille. 

Liikkuvuus 

Tie-liikkuvuuden osalta asetetaan 
vaatimukselksi pyöräajoneuvojen no
peus, tai ainakin lähes sama nopeus, 
sekä suuri toimintasäde. 

Maastoliikkuvuuden osalta on vaa
timuksena, että jalkaväkipanssarivau
nu.jen on pystyttävä seuraamaan pans
sarivaunuja kaikissa olosuhteissa. Yhä 
useammin halutaan vaunuHle myös 
uintikyky. 

Näitä vaatimuksia tai niiden 
kompromisseja - on pyritty toteutta
maan :kahta eri linjaa, pyöräajoneu
von tai ,tela-ajoneuvon avulla. Tässä 
yhteydessä ei ole mahdollista ryhtyä 
:tarkasteilemaan pyörän ja telaketjun 
etuja tai varjopuolia yksityiskohtai
semmin. Pyöräajoneuvo on tiellä no
peampi ja edullisempi varsinkin pi,t-

Nykyaikainen jvpsv naamioituna 
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killä matkoilla. Telaketjut taas mer
kitsevä t parempaa maastoiiikkuvuutta 
- parempaa esteiden voittamiskykyä. 
Telaketjun etuna on myös parempi 
kestävyys vihollistulessa. Käytännössä 
näiden kahden ratkaisun välinen ero 
on kuitenkin jäänyt melko Jfieneksi, 
esim. Keski-Euroopan olosuhteissa. 
Telojen rakenne.tta on ollut pakko ke
ventää ja siten on päästy jo 50-60 
·km:n huippunopeuksiin. Vastaavasti 
6- tai 8-pyöräiset vaunut eivät puo
lestaan jää maastossa !kovin paljon 
huonompaan asemaan, kun sekä veto 
että ohjaus välitetään useiHe pyörä
pareille. Meikäläisessä maastossa lie
nee telaketjua joka ,tapauksessa pi
dettävä edullisempana. 

Ainakin tällä hetkellä ovat teloilla 
varustetut vaunumallit selvästi etusi
jal'la lännessä. Tosin useissa maissa on 
kokeiltu pyör1llä liikkuvia jalkaväki
panssarivaunuja, mutta yleensä pie
ninä sarjoina, enimmäkseen tiedus
telu- tms. erikoispanssarivaunuiksi, 
rajavartiojoukkojen käy.ttöön jne. 

Idässä ovat sekä teia- että pyörä
ratkaisut esiintyneet rinnan. Pyörillä 
varustettuja vaunuja lienee lukumää
räisesti enemmän, ja telavaunut pal
velevat pääasiassa tiedustelujoukko
jen tarvetta. Vanhemmissa malleissa 
on pyörien käy,ttöön vaikuttanut sel
västi pyöräajoneuvon yksinkertaisuus 
ja ha:lpuus suuressa sarjatuotannossa. 
Uusin 8-pyöräinen BTR 60 on sen si
jaan ralkenteellisesti jo varsin "vaati
va", mutta ra,tkaisevana perusteluna 
saattavat olla sikäläiset ylipitkät e,täi
syydet. 

Läheskään kaikki jalkaväkipanssa
rivaunut eivät ole uivia siitä huoli
matta, että mm. lukumääräisesti tär
kein tyyppi lännessä, M 113, selkä idän 
uusimmat tyypit BTR 50 ja BTR 60 
ovat sellaisia. UintHkyvyn edeHytyk
senä on useimmissa tähänastisissa rat-
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Telaketjujensa avulla uiva 
ruotsalainen Pbv 302 

kaisuissa ollut melko leveä vaunu tai 
ainakin heikko panssarointi. Eräissä 
vaunuissa on vedessä liikkumista var
ten potkuri, mutta muutamissa mal
leissa, kuten M 113:ssa, ovat telaket
jut myös uidessa liikkeen välittäjänä. 
Kolmantena tyypillisenä ratkaisuna 
on mm. Neuvostoliitossa otettu käy
tänitöön vaunun alle tunneleihin si
joitetut vesiturbiinit. Vaunujen no
peus v·edessä on yleensä 6--S km 
tunnissa. 

Suoja 

J alkaväkipanssarivaunun on annet
tava suojaa kiväärikaliiperiseha tulel
ta ja kranaattien sirpaleilta. Useissa 
maissa on vaatimuksena suoja 20 
mm:n aseisiin saakka ainakin etupans
sarilta. Tämä vaatisi noin 30 mm:n 
panssarin (30°). Näin paksuun pans
sariin ei tiettävästi ole menty, mutta 
joidenkin vaunujen suuri panssarin 
viistoutus tekee mahdolliseksi lähes 
samaan tulokseen pääsyn. Sivupans
sareissa on tyydytty yleensä 8-15 
mm:n levyihin. 

Nykyaikaisessa j aJkaväkipanssari
vaunussa katsotaan varsin tärkeäksi 
myös suoja ydinräjähteiden vaikutusta 
vastaan. Mahdollisimman umpinainen 
rakenne (vrt ameriikkalaiset) on luon-

nollisesti edullisin jouduttaessa läm
pö- ja säteilyvaikutuksen sekä saaste
pölyn piiriin. Sen sijaan maHeissa, 
joissa vaaditaan taistelua vaunusta, 
joudutaan soveltamaan erilaisia luuk
ku- tms rakenteilta, jotka vaativat te
hoklkaampia tiivisteitä selkä saastepölyjä 
että kaasuja vastaan. Muutamissa uusis
sa v aunuissa on ny'kyisin myös taistelu
ainesuodattimet, jotka luonnollisesti 
kohottavat foimintamahdoHisuuksia 
saastealueella. Idässä esiintyvissä vau
nuista osa on päältä täysin avoimia. 
Ne ovat tämän vuoksi melko suojat
tomia paitsi ydinräjähteiden vaikutus
piirissä myös herätesytyttymi'llä toi
mivien tavanomaisten kranaattien tu
lessa. Painevaikutusta vastaan kaikki 
vaunutyypit ovat suhteellisen saman
arvoisia. Jos tässä mielessä asetettai
siin vaatimukset hyvin korkealle, jou
duttaisiin sileäpintaisiin, "virtaviivai
siin" tyyppeihin, joissa myös panssa
rin paksuutta olisi lisättävä, ja jotka 
käytännössä olisivat varsin vaikeasti 
toteutettavissa. 

Taloudellisuus 

J alkaväkipanssarivaunujen suurtuo
tannossa eivät jotkut rakenteelliset 
yksityiskohdat useinkaan vaikuta rat
kaisevina hintakysymyksiin. Sen si
jaan vaunun käyttömahdollisuus tai 
helppo muuntaminen valmistusvai
heessa erikoispanssarivaunuiksi, kuten 
tj-, krh-, pst-, sairaankuljetus-, ko
mento-, tiedusteiluvaunuiksi, on suur
valtojen olosuhteissa ensiarvoisen tär
keää. Taloudellisessa mielessä ratkai
seva ja huolilon kannalta ensiarvoi
nen voi olla muussa sotilaskäytössä 
tai mieluimmin laajassa siviilikäytös
sä jo olevan moottorin, kytkinlaittei
den jne. valinta. Onpa venäläisessä 
BTR 152:ssa Zil-151 kuorma-auton 
alusta. Valmistettavan sarjan suuruus 

vaikuttaa myös ykstkköhintaan. Usei
ta tuhansia M 113 vaunuja valmista
nut amerikkalainen teollisuus pystyi 
mar,kkinoimaan .tuotettaan alhaisen 
hinnan vuoksi Sveitsiin, vai'kka siellä 
oli vaHttavana useita kotimaisia ja 
naapurimaissa suunniteltuja ominai
suuksiltaan edullisempia vaunumalle
ja. 

Eräitä 
rakenteeseen liittyviä 
yksityiskohtia 

a. Vaunuaseistus 

Vaikka ei olekaan tarkoituksenmu
kaista, että ja1kaväkipanssarivaunut 
ryhtyisivät tulivoiman osalta kilpaile
maan varsinai,sten panssarivaunujen 
kanssa, on tulivoimalla ratkaisevan 
tärkeä merkitys siNoin, kun vaunua 
käytetään myös taisteluajoneuvona .. 

Y,leisin vaunuaseiden kaliiperi näyt
tää olevan 12,7-20 mm ja ase on tar
koitettu sekä pinta- että ilmamaaleja 
vastaan. Alle 20 mm:n aseet on useim
missa tapauksissa kinnite,tty renkaa
seen Hma-ammunnan helpottamiseksi. 
Tällöin on suurimpana heikkoutena 
ampujan suojattomuus varsinkin maa
maal,eja vastaan toimittaessa. Näin 
ollen panssaritorniin sijoitettu 20 
mm:n automaattikanuuna vaikuttaa 
parhaa'lta ratkaisulta, huolimatta pie
nestä vaunun korkeuden ja kustan
nusten lisäyksestä. Tällä aseella on 
vaikutusta myös jarkaväkipanssari
vaunuihin. 20 mm:n pslaukauksella, 
jonka lähtönopeus on yli 1000 m/sek, 
pystytään yleensä läpäisemään vastus
tajan jv- ja erikoispanssarivaunut 
aseen tehokkaan ampumaetäisyyden, 
n. 800 m, puiMeissa. Pienemmilläkin 
kaliipereiHa on omat etunsa, mm. suu
rempi tulentiheY!s, runsaamman a
tarvikemäärän mahtuminen vaunuun 
ja aseen helpompi sijoittaminen. 
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Ranskalainen AMX-VTP 56 takaa
päin 

neena osoittautuu välttämättömäksi, 
mutta päätös siitä tehdään liian myö
hään. Hyvät jalkautumismahdollisuu
det ovat M 113:n tyyppisessä "laati
kossa", jossa on yksi suuri luukku ta
kana. Miehet pääsevät ulos nopeasti ja 
samalla levittäytymään rynnäkköön 
tai maaston suojaan. Eräistä val1Illuus
ym. tekijöistä johtuen on kuitenkin 
yhä useammissa vaunumalleissa otet
tu käyttöön kaksiosaiset "ovet", jotka 
ovat yhtä käyttökelpoisia kunhan ne 
ovat tarpeeksi suuret. 

Tietoja eräistä 
nykyaikaisista 
jalkaväki
panssarivaunuista 

b. Vaunusta poistumismahdollisuus 

Niissä vaunuissa, joissa moottori on 
sijoitettu takaosaan, joutuu miehistö 
poistumaan vaunusta reunojen yli hy
päten. Tämä Hsää tappioiden riskiä 
tapauksessa, joissa taistelu jalkautu-

Tässä yhteydessä on mahdollista 
käsitellä vain muutamia esimerkkejä 
eräistä vaunumaiJJeista. Niidenkin 
osalta on rajoituttu yleisimpiin tai 
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VALTION PUKUTEHDAS 
Hämeenlinna puhelin 917 - 21 432 

valmistaa sotilaskäyttöön virallisesti vahvistettua mallia 

VARUSKUNTAPUKUJA M/58 
KENTT ÄPU KUJA 
PÄÄLLYSTAKKEJA; erilaisia 

TURKKEJA 
TURKIS-, LIPPA- JA KENTTÄLAKKEJA 

Myöskin tilaustyönä, kertasovituksella ja mittatilaustyönä. 
Varastosta heti saatavana. 

Hämeenlinnassa, Valtion Pukutehtaalla, jatkuvasti työaikana. 

Helsingissä, Etelä-Makasiinik. 8 F 15 ( sotilaspiirin huoneus-

tossa) joka keskiviikko 10.00-16.00. 

juuri kyseistä vaunua luonnehtiviin 
ominaisuuksiin. Yhdistelmä numero
tiedoista on esitetty taulukossa 1, mut
ta siitäkin on ollut pakko jättää pois 
mm. suurin osa suoritusarvoista. 

M 113 

Amerikkalaiset ovat noudattaneet 
ja1kaväkipanssarivaunujen mallissa us
kollisesti toisen maailmansodan jälkeen 

Amerikkalainen M 113 ... 

• .. miehistö jalkautumassa taisteluun 

M 113 vesistön ylityksessä 

aloitettua linjaa. Vuonna 1959 joukko
jen käyttöön otettu M 113 merkitsi 
tosin radilkaalista muutosta, mutta lä
hinnä vaunun painon osalta. M 113 on 
edelfäjäänsä M 59:ää lähes kahdeksan 
tonnia kevyempi ja noin 50 % hal
vempi. Kevytmetallirakenteen avulla 
pudotettu paino lisäsi samaUa kaluston 
ilmakuljetusmahdollisuuksia. 

M 113 on hyvä jalkaväen kufjetus
väline, mutta taisteluajoneuvona sitä 
on pakko pitää puutteellisena. Vaikka 
miehistön taistelutoimintaa vaunusta 
ei asetettaisi vaatimukseksi, dlisi aina
kin vaunuaseen käyttömahdollisuuk
sien oltava sitäkin parempia. Lisäksi 
vaunu on korkea, suoraseinäinen ja 
heikosti panssaroitu. Useisiin erikois
vaunujen tehtäviin, kuten komento
v:aunuksi ja pioneerijoukkojen käyt
töön M 113 on sen sijaan sopiva sel
laisenaan. 

M 113 on u:iva, mutta sen uintikyiky 
on verrattain rajoitettu. Suurin sallit
tu paino vedessä on 0,8 tn pienempi 
kuin suurin taistelupaino. Heikohlko
kin tuuli saattaa tehdä ylikulun ky
seenalaiseksi. 

Tätä vaunua on valmistettu run
saasti USA:n maavoimien mekanisoi
duille pataljoonille sekä myyty myös 
Länsi-Saksaan (mm. pspioneerilkomp
panioille) ja Italiaan. Myös Sveitsi 
teki viime vuonna tilauksen tästä ka
lustosta. Sveitsiläisten toivomuksesta 
yritetään vaunun taisteluarvoa paran
taa mm. asentamalla siihen torniin si
joitettu 20 mm:n kanuuna. 

Trojan FV 432 

Englanti'laisen Trojan-vaunu:n il
mestyessä v. 1961 joukkojen ikokei1ta
vaksi voitiin sen todeta muistuttavan 
muotoilultaan amerikkalaista M 113:ta. 
Tosin Trojan poikkeaa edukseen mm. 
yli 30 cm matalampana ja lähes 30 hv 
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... valmiina vesistön ylitykseen 

voimakkaamman moottorinsa ansiosta. 
MataloiHamisesta on kuitenkin ollut 
yksi haittatekijä, vaunu tarvitsee li
,sälaitteet pystyäkseen uimaan. Meikä
läisittäin mielenkiintoinen tieto Tro
janin ominaisuuksista on se, että vau
nu on varustettu erilaisia i1mastol
lisia olosuhteita var,ten lämmitys- ja 
ilmastointilaitteiJila. 

SPz 12-3 (HS-30) 
Tämä alun perin sveitsiläistä ikon

struktiota oleva Hispano Suiza HS 30 
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HS 30 eli Schiitzenpanzer lang 
taisteluharjoituksissa 

HS 30 prototyyppi maastokokeessa 

on saksalaisten panssarikrenatöörien 
taisteluajoneuvo, joka esiintyy ylei
simmin nimHlä Schii,tzenpanz·er lang 
tai SPz 3. Torniin sijoitetun 20 mm:n 
kanuunan, verrattain suojatun mie
histön taistelutilan ja kohtalaisen 
panssaroinnin vuoksi voidaan vaunun 
taisteluarvoa pitää melko hyvänä. 
J oissaikin rakenteellisissa yksityiskoh
dissa saattaa olla vieläkin heiklkouksia, 
sillä vielä suursarjan vaimistusvai
heessa yritettiin tehdä parannuksia 
mm. i1manvaihtoon, jäähdytykseen, 
jarruihin ja ajolaitteisiin. Vaunusta 
poistuminen taistelun aikana on melko 
suojaton, koska moottori on sijoitettu 
vaunun takaosaan eikä takaluukkua 
näin ollen ole. 

SPz 11-2 (Hotchkiss SP I A) 

Vaunu on ranskalaisen Hotchkiss
Brandt ,tehtaan tuotetta. Sen ominai
suudet perustuvat ainakin osittain 
Bundeswehrin asettamiin vaatimuk
siin. Näkyvimpinä muutoksina alku
peraiseen tyyppiin verrattuna ovat 
edullisempi ja yksinkertaisempi vau
nun muotoilu sekä torniin sijoitettu 

Ranskalainen Hotchkiss-Brandt 
tehtaan Bundeswehrille 

valmistama SPz 2 

20 mm:n vaunuase. Vaunu on erittäin 
pieni, keHerä ja maastokelpoinen. 
Huollon kannaiJta on myös etuna tyy
pin ikuuluminen yhtenä renkaana erit
täin suureen "panssariperheeseen". 
Saksassa ,tämä Schiltzenpanzer kurz 
tai SPz 2 nimillä tunnettu vaunu on 
mm. · tiedustelupataljoonien ja prikaa
tien tiedustelukomppanioiden käytös
sä. 

BTR 60 

Neuvostoliiton uusin jalkaväkipans
sarivaunu, BTR 60, esiintyi ensimmäi
sen kerran julkisuudessa 1961, mutta 
ilmeisesti sitä on jo nyt varsin run
saasti joukkojen käytössä. Sen omi
naisuuksista on näkynyt yksityiskoh
taisia tietoja vain rajoitetusti. Vau
nussa on neljä pyöräparia, jotka kaik-

Neuvostoliittolainen BTR 60 paraatissa 

ki ovat vetäviä. BTR 60 vaikubtaa 
erittäin nopealta ja myös maastokel
poise-lta. ~odennäköisesti se korvaa 
maastoajossa huonomman BTR 152:n. 

Vaunuaseena on 12,7 mm:n koneki
vääri ja molempiin etuku1miin voi
daan asentaa ryhmien kevyet koneki
väärit. Aseistus on ilman panssari
suojaa ja vaunu (ainakin ensim
mamen versio) on päältä avoin. Tä
mä kahden ryhmän taisteluajoneuvo 
on verrattain matala ja kapeampi kuin 
muU!tamaa vuotta vanhempi edeltä
jänsä BIB 50. Vaunu vaikuttaa kui
tenkin suurelta metsäolosuhteisiin pel
kästään jo kahdeksan metrin pituu
den vuoksi. Sen sijaan avomaa,;;tossa 
ja kapeahkojen vesistöjen ylityksessä 
se on varmasti varsin käyttökelpoinen. 

BTR 50 

Tämä neuvostoliittolainen vaunu on 
kehitetty PT 76 tiedustelupanssari -

VEITSI LUOTO 
OSAKEYHTIO 

VEITSILUOTO 
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BTR 50 suomalaisilla tunnuksilla 

vaunusta . Vaunu on uintikyvystään 
huolimatta suhteellisen matala. Avo
maastojen olosuhteita ajatellen sitä 
voidaan pitää liikkuvuudeltaan hyvä
nä, mutta metsämaastossa on yli kol
men metrin leveys epäeduHinen. 
Vaikka henkilöstölle on ampuma-au
kot sivuseinissä, on yläikonekivääri
ampuja ilman panssarisuojaa. Taiste
luarvoa alentaa myös se, että vaunu 
on päältä avoin (uudempi B malli 
saadaan suljetuksi) ja miehistö joutuu 
poistumaan vaunusta ,takaosan yli 
hypäten. BTR 50 on ollut vuodesta 
1958 alkaen NeuvostoHitossa tieduste
lupataljoonien ja mekanisoitujen ryk
menttien käytössä. 

Saurer 4K3F 

Itävallassa alettiin v. 1957 kehittää 
omaa jal!kaväkipanssarivaunua, jonka 
vaatimukseksi asetettiin mm. erittäin 
matala silhuetti. Tämä ominaisuus on
kin Saurerissa silmiinpistävä ja se 
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lisää varmasti vaunun taisteluarvoa 
hiemankin peitteisessä maastossa. 
Maastolilkkuvuus on hyvä ja toimin
tamatka noin 400 km. Vaunun taiste
lutila voidaan sulkea kansiluukulla ja 
haluttaessa on siihen asennettavissa 
myös suodatin taisteiluaineita vastaan. 
Ny:kyisissä muunnoksissa on vaunu
aseena 12, 7 1tkk, joka on ilman pans
sarisuojaa. Tiettävästi on kehitetty 
myös vaunumallia, jossa on torniin 
sijoitettu 20 mm:n kanuuna. 

Itävaltalainen Saurer jvpsv on 
erittäin matala 

Pirat 18 (Mowag III) 

Pirat 18 on sveitsiläisen Mowag teh
taan ja1kaväkipanssarivaunu, jota on 
edeltänyt jo kolme muuta Pirat pro
totyyppiä. Viimeinen prototyyppi on 
valmistunut 1962 1a se on kokenut 
melkoisen muodonmuutoksen aikai
sempiin malleihin verrnttuna. Entisen 
tähystyskuvun tilalla on torniin sijoi
tettu 20 mm:n vaunuase. Uuden Pirat
vaunun 430 hv:n moottori on ylivoi
maine n useimpiin muihin vaunumal
leihin verrattuna. Tosin Piratin pai
nokin on melko suuri. Etupanssari on 
suunniteltu kestämään myös 20 mm:n 
ammuksia. Vaunuun voidaan asentaa 
suodatin taisteluainei,ta vastaan. 

Kyseinen tehdas on myynyt neH
pyöräistä Mowag-vaunua mm. Länsi
Saksaan rajavartiojoukoille. Myös 
Mowag esiintyy useina erikoisvaunui
na. 

Sveitsiläinen Movag-tehtaan 
Pirat-vaunu ... 

.. . ja sen uusittu muunnos Pirat 18 

7 - Jalkaväen Vuosikirja 

Ruotsalainen Pbv 302. Tykkitomi 
edessä ..• 

Pbv 302 

Ruotsalaisten Pbv 302 on uusin tu
lokas jalkaväkipanssarivaunujen jou
kossa. Sen prototyyppi esiteltiin en
simmäisen kerran julkisuudessa syk
syllä 1963. Litteän Volvo-dieselmoot
torin käyttö on mahdollistanut ajajan, 
ampujan ja vaununjohtajan sijoitta
misen etuosaan ja miehistön taistelu
ja kuljetustHan vaunun takaosaan si
ten, että poistuminen vaunusta voi ta
pahtua takaluukun kautta. Vaunu
aseena on torniin sijoitettu 20 mm:n 
automaattitkanuuna, joka soveltuu 
myös ilmamaalien ammuntaan. Koko 
miehistö voi tarvittaessa osallistua tu
litoimintaan hydraulisesti avautuvien 
kattoluukkujen kautta. 

Vaunun maastoliikkuvuuden arvi
ointiin on toi:staiseksi varsin vähän 
perusteita. 

Pbv 302 uintiominaisuudet vaikut
tavat paremmilta kuin amedkkalai
sissa vaunuissa. Se ei tarvitse ennak
kovalmisteluja eikä painon vähentä
mistä ennen veteenajoa. Vaunuka
nuunalla voidaan ampua myös ve
dessä ajon aikana. Vaunun nopeus on 
vedessä 7 km/t ja se voi ylittää jokia, 
joissa virtaamisnopeus on 1,5 m /sek. 
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... Moottorin edullinen sijoitus. Johta
jalla, ampujalla ja ajajalla hyvät tähys

tysmahdollisuudet ... 

. . . miehistön suojattomuus vaunusta 
toimittaessa 

Vaunun korkeus on suuri huolimatta 
tornirakenteesta. Tämän ruotsalaisen 
vaunun sarjatuotanto on jo alkanut. 

Ajatuksia 
jalkaväkipanssarivaunujen 
torjunnasta ja käytöstä 
meikäläisissä 
olosuhteissa 

Yhdistelmänä jalkaväkipanssarivau
nujen merkityksestä hyökkääjäHe on 
todettava, että ne lisäävät ennenkaik
kea joukkojen liikkuvuutta. Uusi 
joukko voidaan ikeskittää kymmenien 
jopa satojen kilometrien päästä muu-

98 

tamassa tunnissa suoraan taisteluun 
ja taistelun aikana voidaan suorittaa 
nopei<ta painopisteen muutoksia. Hyök
kääjä on ainakin helpoh:k.ossa maas
tossa erittäin lyhyen aikaa puolusta
jan tulessa ennen lähitaistelun alkua 
ja varsinkin tähystämättömän epäsuo
ran tulen merkitys laskee. Siellä, 
missä puolustaja saadaan lamautetuk
si, pystyy hyökkääjän jalkaväki syök
symään panssarivaunujen mukana sy
väiHe puolustusasemaan. Kapeahkot 
vesistöt eivät useinkaan edes kunnolla 
hidasta liikettä. Jalkaväkipanssari
vaunujen tuli muodostaa nopeasti lii
kuteltavan tulitukiportaan, jonka tu
hoaminen vaatii tehokkaita toimenpi
teitä, jos vaunut liikkuvat syöksyen 
suojaisesta tuliasemasta toiseen. 

J alkaväildpanssarivaunujen ilmesty
minen suurvaltojen yhtymiin ei ole 
tapahtunut hetkessä, joten on selvää, 
että omassa taktiikassamme, koulu
tuksessamme jne. ne on otettu huo
mioon. Toisaalta näiden vaunujen lu
kumääräinen lisäys ja käytön yleisty
minen on niin voimakasta, että asiaan 
kannattanee kiinnittää huomiota eri
tyisesti panssarintorjunnan kanna'lta. 
Tätä ei kumoa se, että .jalkaväk.ipans
sarivaunut ovat heikommin panssa
roituja kuin taistelupanssarivaunut, ja 
että maasto on suuressa osassa valta
kuntaamme verrattain epäedullista 
näiden molempien käyiölle. 

Me voimme olla varmoja, että 
hyöklkääjä, ~olla on yhtymissään sa
toja jalkaväkipanssarivaunuja, pyrkii 
käyttämään niitä epäedullisissakin olo
suhteissa. Mikäli maastoMiset olosuh
teet ovat eduHiset ja ,torjunnassa il
menee pientäkin heikikoutta, se käyt
tää niitä häikäilemättä. Toisin sanoen 
taistelukentällä on tulevaisuudessa 
moninkertainen määrä panssarimaa
leja. Pelkästään panssarivaunuihin 
keskittyvä torjunta menettäisi pian 
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Oy Tampella Ab 

Oy KALLION AUTO Ab 
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Varaosa- ja tarvikemyymälä, 

autotallit 

Helsinginkatu 1 
Puh . vaihde 70 850 

AUTOHUOL TOASEMA 

(UNION - 3) 

Vaasankatu 2, puh. 76 00 07 

ME-RA OY 
Helsinki 

Lönnrotink. 32, p. vaihde 14 144 

METALLI TEHDAS 

Muuntajia, sorvaus- ja puristin
valmisteita, metallirunkoja ja 
koteloita ym. sähkölaitteisiin. 

toimintamahdollisuutensa - jalkavä
kipanssarivaunujen tulessa. 

Entistäkin korostetummin tulee 
esille, että meidän on kaikin keinoin 
pyrittävä pakottamaan vihollinen 
taisteluun metsässä. Siellä, missä tä
hän ei ole mahdollisuutta, on panssa
rintorjuntatulen tiheyden oltava suuri. 
Useimmissa tilanteissa tähän päästään 
panssarintorjunnan selvällä painopis
teyttämisellä, mutta myös panssari
torjunta-aseiden lukumäärän lisäämi
sen tarvetta kannattanee tutkia. Van
hat 37--45 mm:n psttykit olisivat se
kä läpäisynsä että tulinopeutensa puo
lesta erinoma1s1a aseita jalkaväki
panssarivaunuja vastaan. Mutta niinpä 
useat nykyiset jalkavä:kipanssarivau
nut vastaavatkin panssaroinniltaan 
vuoden 1939 panssarivaunuja. EduHi
simpana ratkaisuna ovat tietysti ns. 
"jokamiehen pst-aseet" esim. kivääri
kranaatit. Tulentiheyden lisälksi on 
aukeaurien rikkomassa maastossa 
pakko kiinnittää huomiota torjunnan 
syvyyden kasvavaan merkitykseen. 
Hyökkääjä ei missään olosuhteissa saa 
vaunuineen päästä "riistäytymään kä
sistä". Tämä merikitsee entistä tehos-' 
tetumpaa kaikkien aselajien panssa
rintorjuntaa, jossa myös ns. tilapäis
torjuntavälineet ovat käyUölkelpoisia. 
P st- aseita ei voi olla riittävän paljon 
koko syvyydessä. Näin ollen muodos
tavat panssarintorjunta-aseet ja sulut
teet selustassa torjunnan rungon pans
sarivaunuja vastaan, siihen föttyy 
kaarituli sekä raskaiden aseiden suo
ra-ammuntatu'li ensisijaisesti jalka
väkipanssarivaunuja vastaan. Hyök
kääjä on aina pakotettava ulos vau
nuistaan. Vasta silloin pääsee "kivää
rijalkaväen" kasvanut tulivoima oi
keuksiinsa. 

Entä tarvitsemmeko me itse jalka
väkipanssarivaunuja? Saattaa tuntua 
paradoksaaliselta, että vastustajan 

voimistunut panssarintorjunta on en
simmäinen perustelu myönteiselle 
vastaukselle. Panssarivaunujen on 
pysty,ttävä määrätyissä vaiheissa fök
kumaan myös taistelukentällä suu
rimmalla nopeudellaan, mutta ne tar
vitsevat ehdottomasti mukaansa sa
malla nopeudeila liikkuvan "suoja
jalkaväen" - joka ei elä panssarivau
nujen kansilla. 

Toinen, ehkä painavin perustelu on 
ydinräjähteiden uhka. Ylijohdolla on 
oltava nopeasti liikkuvia reservejä, 
joita eivät ydinräjähteiden aiheutta
mat saasteet pysäytä. Jalkaväkipans
sarivaunut ovat ilma-alivoimaisellekin 
nopea siirtymisväline, jos niitä käy,te
tään ensisijaisesti suojaisiHa sivuteillä 
ja tehokkaan ilmatorjunnan suojaa
mana. Kolmas perustelu koskee pans
sariyhtymien taisteluarvon parane
mista. Vasta silloin, kun koko yhtymä 
on todella panssaroitu, sen iskukyky 
pääsee oikeuksiinsa myös aukeamaas
tossa esimerkiksi maahanlaskujouk
koja vastaan toimittaessa. 

Meikäläisissä olosuhteissa liika 
moottorointi saattaa muodostua suo
rastaan vaaralliseksi . Kaiken lisäksi 
meillä on vielä pit!kä:He tulevaisuuteen 
alueita, joissa telaketjut eivät pääse 
jalkamiehen ja hevosen saavutuksiin. 
Tämä ei kuitenkaan kumoa sitä, ettei
kö myös meillä tarvita panssarijalka
väkeä. 

Tässä yhteydessä ei ole mahdollista 
ryhtyä pohdiskelemaan, minkälaisia 
ominaisuuksia jalkaväkipanssarivau
nulta vaadittaisiin juuri meikäläisissä 
olosuhteissa. Perusteeksi riittänevät 
kii,joituksen alkuosassa esitetyt yleiset 
vaatimukset. Maastolliset olosuhteem
me luonnollisesti korostava,t hyvän 
maastoliikkuvuuden tarvetta. Näin ol
len on todennäköistä, että ulkolaisis
:takin vaunuista monet saattaisivat so
veltua sellaisenaan myös omiin olo-
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suhteisiimme. Pelkästään kirjaJ:lisuu
teen ja lehtiaineistoon perustuva tut
kimus ei tässäkään mielessä oikeuta 
vaunujen asettamiseen minkäänlaiseen 
arvojärjestykseen. Todettakoon vain 
eräitä esimerkkejä. Ruotsalainen 
uutuus Pbv 302 on useassakin mie
lessä mielenkiintoinen, mutta liiklku
vtuudesta on näkynyt varsin vähän 
johtopäätöksiin oikeuttavia tietoja ja 
vaunu on melko ikolikea. Itävaltalainen 
Saurer vaikuttaa myös melko käy,ttö
kelpoiselta varsinkin, jos sen tornilli
nen muunnos osoittautuu onnistu
neeksi. Vahinko vain, että vaunu ei 
ole uiva. Oma mielenkiintonsa on 
myös mm sveitsiiläisellä Pirat 18 vau
nulla siiitä hucrlimatta, että Sveitsin 
oma valinta enteilee korkeita hintoja. 
Saksalaiset tuntuvat saaneen melko 
myönteisiä kokemuksia Hotchkiss 
vaunustaan. Luetteloa voisi tietysti 
jatltaa, mutta lopputulos olisi sama. 
Jokaisella vaunulla on omat yksilölli-

Lähteet 

Brandt, J - Briicker, E 
Der Dienstunterricht im Heere, Pan
zergrenadiere 
Frankfurt, 1962, Verlag E S Mlttler & 

Sohn 

Ernst Richard 
Die Entwicklung der Infanterie 
Frankfurt, 1961, Verlag E S Mittler & 

Sohn 

Elgström, M 
Infanteriet i atomåldern 
Karlskron, 1962, Folkförsvaret För
lags AB 

v Senger und Etterlin FM 
Das kleine Panzenbuch 
Miinchen, 1964, J F Lehmanns Verlag 
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set piirteensä, sillä jokainen malH on 
syntynyt varsin monien vaatimusten 
kompromissinä. 

Tämän kirjoituksen tarkoituksena 
on ollut herättää mielenkiintoa ja 
keskustelua sekä suurvalta-armeijoi
den kalustollisesta kehityksestä että 
mahdollisuuksista jalkavakipanssari
vaunujen käyttöön. Samaan päämää
rään pyritään myös omien torjunta- ja 
'käy,ttömahdollisuuksien tar1kastelulla. 
Jos !kirjoittajan esittämät mielipiteet 
aiheuttavat asian 'laajempaa pohdis
kelua vaikkapa vastaväitteiden muo
dossa, on asiasta myös käytännöllistä 
hyötyä, joka palvelee jokaista jalka
väen sotilasta ja jokaista johtajaa. Sil
lä vaikka ja1kavä:kipanssarivaunu on 
vain eräs yksityiskohta suurvirltojen 
kalustossa, on sen kehityksen seuraa
minen ja omiin olosuhteisiimme sovel
lettu !käyttötapojen tutkiminen eräs 
perusta aIVioida taistelun kuvaa 
mahdollisessa sodassa. 

v Senger und Etterlin FM 
Die Panzergrenadiere 
Miinchen, 1961, J F Lehmanns Verlag 

v Senger und Etterlin FM 
Taschenbuch der Panzer 1960 
Miinchen, 1960, J F Lehmanns Verlag 

Artikkeleita ja uutisia seuraavien 
lehtien vuosikerroista 1~1964 

Allgemeine Schweizerische Militärzeit
schrift 
Arme Nytt (1963-1964) 

Armor 
Army 
Artillerie Armee + Technik (1963) 

Panssari 
Soldat und Technik 
Wehr und Wirtschaft (1963-64) 

JALKAVÄEN 
SÄÄTIÖ 

Kunniapuheenjohtaja, jalkaväenken
raali E Heinrichs 

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

Jäsenet: 
johtaja A Ahola 
eversti B Backström 
toimitusjohtaja E Bemer ._,,_ W Eklöf 
pankinjohtaja V Hautala 
eversti J Hynninen 
-,,- B Ikonen 

johtaja p lpatti 
kenraaliluutnantti J Järventaus 
everstiluutnantti 0 Kaakinen 
vuorineuvos E Liljeroos 
majuri V Lundström 
toimitusjohtaja E Lönnqvist 
eversti U Matikainen 
toimitusjohtaja I Nemes 

-,,- V Nikander 

" 
, eversti V Nordgren 

kenraaliluutnantti A Pennanen 
toimitusjohtaja 0 Penttilä 
metsänhoitaja V Pentikäinen 
eversti R Reunanen 
pankinjohtaja E J Saarinen 
eversti E Setälä 
ylivääpeli K Sinkko 
varatuomari L Tukiainen 
toimitusjohtaja K A Vakkuri 
johtaja A Virkkunen 
everstiluutnantti R Yli-Ketelä 

Hallitus 
Puheenjohtaja, ev V Nihtilä 
Varapuheenjohtaja, ev O E Ylirisku 

Jäsenet: 
varatuomari 
toiminnanjohtaja 
pääsihteeri 
everstiluutnantti 

Sihteeri: 
kapteeni 

U Aaltonen 
G Lehti 
A Raassina 
S Sirkkanen 

R Katona 

Säätiön kotipaikkana on Helsingin 
kaupunki ja toiminta-alueena valta
kunnan alue. 

Säätiön osoite 
EtMakasiinikatu 8 C, Helsinki 

Postisiirtotili N:o 6582 

Pankit 
KOP Museokatu 18, Helsinki 
PYP Eteläranta 10, Helsinki 
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ARKISTO- JA PIIRUSTUSKUVAUSTA, 

VARMUUTTA JA TILAA 

MIKROFILMAUKSELLA 

Toimitamme piirustus- ja konttorikame
roita, mikrofilminlukulaitteita, jäljen
täjälukulaitteita ja kaikkia alan tar
vikkeita. 

Kehitämme, kuvaamme, 
kopioimme, suurennamme 

Oy R E CO L I D Ab 
Mannerheimintie 12 A 5 

Helsinki 

puhel imet 62 4710, 64 56 48 

Valtion Viljavarasto 
H e I s i n k i, ·Stenbäckinkatu 26 

Postilokero 227, puhelin 413400 

Varastot: 

Helsinki ................. . 
Iisa lmi (Peltosalmi) ..... . 
lmpivaara (Seinäjoki) ... . 
Koria ................... . 
Kuopio ................. . 
Loimaa ................. . 
Mustio ................. . 
Naantali ............... . 
Pieksämäki ............. . 
Ri~t~ .. (K?kemäki) ....... . 
Seina1ok1 .... .. ......... . 
Turenki ................. . 
Turku ................... . 
Vainikkala ............. . 
Ylivieska ............... . 
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puh. 33840 
1779 

21517 
152 

13772 
2320 

48231 
53201 
2084 

62094 
21475 
8221 5 
14954 

51 
72 

ONKO KAMERANNE 

HUOLTOA VAILLA? 

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

Agfa 
Kodak 
Rolle i 
Ze iss lkon 
Hasselblad 

Voigtländer 
Yashica 
Prontor 
Compur 
VEB 

Kamerat, 8 mm fi lmikamerat, Va lo
tusmittarit, Salamalaitteet, Projektorit. 

Tehtaiden hyväksymä korjaamo. 

Kamera huolto 
HELSINKI 

Kaisaniemenkatu 4 - puh. 663 644 

Maanpuolu s t a j ain 
lehti 

UUS·I SUOM_I 
valtakunnan laatulehti 

Majuri E r k k i L a a t i k a i n e n 

PI IRTEITÄ SUOMALAISEN 
JALKAVÄEN 
KEHITYKSESTÄ 

IV osa 

SUOMEN 
SOTAVÄKI 
1881-1901 

Värvätyistä 
asevelvollisiin 
joukkoihin 

Yleistä 

Ranskan suuri vallankumous nosti 
koko vapauden huumaaman Ranskan 
aseisiin. Tämä historian vaihe tuli 
merkitsemään suurta ja syvällistä 
muutosta kaikkialla sotalaitoksissa ja 
sodankäynnissä. 

Ennen vallankumousta Keski-
Euroopan hallitusten käymät ns kabi
nettisodat - yleensä mitättömine pää
määrineen ja vähäisine voimavaroi
neen sekä usein vielä ritarillisine 
sodankäyntimuotoineen - olivat olleet 
luonteenomaisia silloiselle aristokraat
tiselle kulttuurikaudelle. Kansojen 
olemassaolon ja kehityksen kannalta 
merkittäviä arvoja eivät silloiset kabi
nettisodat pyrkineet parantamaan, ei
vätkä ne myöskään luonteeltaan lähes
tyneet sodan alkumuotoa, rajatonta 
väkivallan käyttöä. 

"Irtipäästettyjen kansansotien aika
kaudeksi" nimittää italialainen histo
rioitsija Guglielmo Ferrero Ranskan 
vallankumouksen aloittamaa ajanjak-

soa. Sodan palvelukseen pyrittiin nyt 
saamaan kaikki kansakunnan voima
varat. Sodankäyntiin liittyi aatteelli
nen pohja, kansojen intohimot liittyi
vät sodan temmellykseen. 

Napoleonin saatua käyttöönsä val
lankumouksen synnyttämät voimat 
hän suoritti häikäisevät operaationsa 
halki Euroopan. Hän ei kohdannut 
mainittavaa vastarintaa, ennenkuin 
muutkin vallat olivat ottaneet sodan 
palvelukseen kansakunnan voimavarat. 

· Näin syntyi Keski- Euroopassa ylei
seen asevelvollisuuteen rakentuva 
sotalaitos. 

Yleisen asevelvollisuuden syntymä
maassa, Ranskassa, kuitenkin poiket
tiin varsin pian asevelvollisuuden de
mokraattisesta periaatteesta. Eri yh
teiskuntaluokille asevelvollisuus ei 
merkinnyt enaa samaa. Varakkaat 
saattoivat palkata sijaisen vakinaiseen 
väkeen. Sen sijaan Napoleonin eriJt
täin kovin kourin kohtelemassa Preus
sissa asevelvollisuus varttui elinvoi
maisimmaksi. Täällä asevelvollis
armeija kasvoi välineeksi, jonka voima 
nähtiin konkreettisesti sodissa 1866 ja 
1870-1871 Itävaltaa ja Ranskaa vas
taan. 

Ranskasta ja Preussista saatujen 
kokemusten perusteella siirtyivät Eu
roopan johtavat suurvallat, näiden 
joukossa myös Venäjä, yleiseen ase
velvollisuuteen 1870-luvun puoliväliin 
mennessä. Tästä johtuen tuli Suo-
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messa kysymys asevelvollisuudesta 
myös erittäin ajankohtaiseksi. 

Asevelvollisuus
laki 1878 

Kun Venäjällä siirryttiin 1874 ylei
seen asevelvollisuuteen ja kun Suo
men kaartin lähettäminen Turkin 
sotaan 1877 oli havainnollisesti osoit
tanut värvätyn joukon täydennysvai
keudet, niin oli itsestään selviiä, että 
asiaan ryhdyttiin kiinnittämään täällä
kin yhä enenevässä määrin huomiota. 
Kysymys muodostui myös erittäin tär
keäksi kansalliseksi tekijäksi. Maas
sammehan oli siihen aikaan vain vär
vätty 800 miehen vahvuinen Kaartin 
Tarkka-ampujapataljoona. Suomen 
autonomista asemaa korostettiin kai
kissa mahdollisissa tilanteissa, mutta 
maalla ei ollut kuitenkaan omaa kan
sallista sotaväkeä symboolista Kaartia 
lukuunottamatta. Lisäksi oli nähtä- · 
vissä vaara, että varusmiesikään ehti
neet nuorukaiset siroteltaisiin ympäri 
laajan Venäjän eri joukko-osastoihin. 
Venäjällä oli varusmiesaika silloin 
viisi vuotta ja tänä aikana saattaisivat 
suomalaiset varusmiehet venäläistyä 
ja unohtaa kotimaansa. Erityisesti 
Snellman ja Yrjö-Koskinen korosti
vat oman armeijan merkitystä kansan 
kasvattamisessa pois kurjuudesta ja 
tietämättömyydestä. Nämä molemmat 
miehet esittivät laajat ja perustellut 
suunnitelmansa 15000 miehen ra
armeijasta, jossa olisi jalkaväen lisäksi 
tykistöä ja ratsuväkeä. 

Suomen säätyjen kokoonnuttua 
1877-78 valtiopäiville luettiin valtio
päivämiehille keisarin esitys Suomen 
asevelvollisuuslaiksi. Tämän esityksen 
mukaan vakinaisen sotaväen vahvuus 
olisi rauhanaikana 5000 miestä jaet
tuna yhdeksäksi joukkoyksiköksi siten, 
että Kaartin Tarkka-ampujapataljoo-
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nan lisäksi olisi jokaisessa läänissä 
yksi jalkaväkipataljoona. Miehistö 
vakinaiseen väkeen määrättäisiin ar
pomalla, mihin .toimitukseen tulisi 
kaikkien edellisenä vuonna yksikol
matta ikävuotta täyttäneiden miesten 
osallistua. Jolle arpa lankeaisi, niin 
hänen tulisi palvella kolme vuotta 
vakinaisessa väessä. Tämän jälkeen 
olisi hänen vielä oltava kahdeksan 
vuotta reservissä, arpomisessa vapaaksi 
päässeet olisi kirjoitettava nosto
väkeen, mikä ei edellyttäisi palvelusta 
rauhan aikana. 

Säätyjen syvennyttyä asiaan totesi
vat valtiopäivämiehet aluksi yksimieli
sesti, että keisarin tekemä lakiehdotus 
on tärkein kysymys, minkä parissa he 
koskaan ovat työskennelleet. Asialle 
annettua arvoa kuvasti ehkä parhaiten 
se, että silloinen äärimmäisen vaikea 
kielikysymyskin unohdettiin kokonaan. 

Asian käsittelyssä säädyt kiinnittivät 
aivan erityistä huomiota siihen, että 
keisarin esityksen mukaan vain pieni 
osa asekuntoisista miehistä koulutet
taisiin sotilaiksi. Säädyt eivät voineet 
hyväksyä esitystä sellaisenaan, koska 
se määräsi vähäiselle osalle yksitoista
vuotisen sotapalvelusvelvollisuuden, 
mutta vapauttaisi suuren enemmistön 
kaikesta varsinaisesta palvelusvelvol
lisuudesta. 

Aleksanteri II vahvisti 18. joulu
kuuta 1878 Suomen säätyjen tekemän 
ehdotuksen uudeksi asevelvollisuus

laiksi. Tämän lain mukaan asevelvol
lisuusaika jakautui kuten nykyäänkin 
varusmies-, reservi- ja nostoväki
aikaan. 

Varusmiehiksi Kaartin Tarkka
ampujapataljoonaan ja kahdeksaan 
armeijapataljoonaan valittiin vuosit
tain arvalla yhteensä noin 1500---1800 
miestä. Näiden palvelusaika vaihteli 
tähän mennessä suoritetuista opin
noista riippuen yhdestä kolmeen vuo-

t, m. Varusmiesaika oli kolme vuotta, 
mutta mitä enemmän palvelukseen 
määrätyllä oli oppia takanaan, sitä 
lyhyemmäksi muodostui hänen varus
miesaikansa. Niinpä esimerkiksi ne, 
"jotka ovat läpikäyneet täydellisen 
oppijakson ylhäisemmistä kansakou
lulsta, kaksiluokkaisista realikouluista, 
ula-alkeiskouluista ... tai suorittaneet 
maanviljelysopiston alemman osaston, 
palvelevat vain kaksi vuotta ja ovat 
vuoden kauemmin reservissä". 

Ne kaksikolmattavuotiaat miehet, 
joita ei arvannoston perusteella mää
rätty vakinaiseen palvelukseen, tule
vat saamaan sotilaskoulutuksen alkeet 
reservikomppanioissa, joita oli neljä 
jokaista armeijapataljoonaa kohti. 
Koulutusaika oli reservikomppanioissa 
90 päivää, mikä, jakautui kolmen vuo
den ajalle. Vuosittain tuli siihen ai
kaan Suomessa asevelvollisuusikään 
noin 18000 miestä, joista ei kuitenkaan 
sotapalvelukseen kelvollisia ollut 
kuin noin 7000. "Ruununraakkeja" 
tuntui olleen valtava prosentti. Kai
keti myös silloin oli säästäväisyys tär
keämpi näkökohta kuin miehelle an
nettava koulutus. Kun näistä 7000:sta 
palvelukseen astuvasta valittiin vain 
noin 1500---1800 vakinaiseen väkeen, 
niin on itsestään selvää, että valtaosa 
silloisista nuorukaisista sai koulutuk
sensa reservikomppanioissa. Mies 
kuului reserviin, huolimatta siitä, saiko 
hän koulutuksensa vakinaisissa jou
koissa tai reserviyksiköissä, viiden 
vuoden ajan palveluksensa suoritet
tuaan. 

Reserviajan päätyttyä miehet siir
rettiin nostoväkeen, jonka kirjoissa 
he pysyivät 40. ikävuoteensa saakka. 

Silloisen Päällikköhallituksen eli 
Pääesikunnan saatua lääninkontto
reilta tiedot kutsuntaan astuvista nuo
rukaisista, tehtiin kenraalikuvernöö
rille esitys vakinaiseen palvelukseen 

astuvien lukumäärästä. Tämän vah
visti sitten aikanaan keisari. Pataljoo
nien saapumiserät jaettiin lääninkont
toreissa, jotka vastasivat silloin ny
kyistä aluejärjestöä, eri kutsuntapii
reille. Täällä laadittiin vihdoin arpa
liput eri kutsunta-alueita varten. Kut
. sunta-alue koostui 4-12 pitäjästä tai 
kappelista. 

Jos nyt jolta:kin kutsunta-alueelta 
oli määrätty tarkka-ampujapataljoo
naan 16 miestä ja ko alueella oli 60 
kutsuntaikäistä, niin valmistettiin 60 
juoksevalla numerolla varustettua 
arpaa. Joka sai 1,--16 numeroisen 
arvan, joutui vakinaiseen väkeen kol
meksi vuodeksi. Vapaaehtoiset luon
nollisesti vähensivät vastaavasti pal
velukseen astuvien määrää, mikäli 
kyseinen ei halunnut kaartilaiseksi. 

Koska arvannosto oli varsin ratkai
seva toimitus, niin tätä varten oli ase
tuksissa monta pykälää. Mm määrät
tiin, että arpa on otettava oikealla 
kädellä ja käsivarren tulee olla paljas
tetun kyynärpäähän saakka. 

Ensimmäiset kutsunnat pidettiin ke
väällä 1881 ja saman vuoden marras
kuun 1. pv:nä astuivat ensimmäiset 
asevelvolliset vakinaiseen palveluk
seen. 

Koska asevelvollisuuslaki hyväksyt
tiin aivan vuoden lopussa 1878 ja en
simmäisten alokkaiden tuli astua "si
sään" kahden ja puolen vuoden kulut
tua, niin oli ilmeistä, että silloisessa 
pääesikunnassa oli kiirettä riittämiin. 

Valmistelut ennen 
asevelvollisten tuloa 

Asevelvollisen armeijan muodosta
miseen liittyvien mitä moninaisimpien 
tehtävien selvittämiseksi muodostettiin 
heti alkuvuodesta 1879 nk organisaa
tiokomitea. Komitea työskenteli puo
litoista vuotta ja tämän tuloksena val-
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KENRAALIKWER
NÖÖRIN 
ESIKUNTA 

mistelut alkoivat täydellä vauhdilla 
koko rintaman leveydellä. 

Oheinen piirros ilmentää silloisen 
Suomen sotaväen kokoonpanon. Täl
laiseen järjestelyyn päädyttiin saatu
jen kokemusten perusteella 1880-lu
vulla. 

Maassa olevien sotavoimien - sekä 
suomalaisten että venäläisten - yli
päällikkönä oli kenraalikuvernööri, 
jolla oli apunaan oma esikuntansa. 

Suomen sotaväen päällikkönä oli 
koko "vanhan väen" ajan kenraali
luutnantti G E Ramsay, jolla niinikään 
oli oma esikuntansa, Suomen sotaväen 
päällikköhallitus. Tämä silloinen pää
esikunta oli varsin vaatimaton kokoon
panoltaan. Siihen kuului sotaväen
päällikön lisäksi esikuntapäällikkö, 
kaksi kapteenin vakanssilla olevaa 
adjutanttia - toinen joukkoja, toinen 
huoltokysymyksiä varten - aseentar-
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1 8 RESERVIPIIRIÄ 

kastaja, ylilääkäri, viisi kielenkääntä
jää - kirjallinen tiedoittaminen ta
pahtui suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi 
- sekä vahtimestari. 

Sotakomisariaatin perustaminen hel
mikuussa 1880 helpotti ratkaisevasti 
kiireisiä valmisteluja. Tämä virasto 
pyrki korvaamaan silloin nykyisen 
puolustusministeriön. Sotakomisariaatti 
oli Suomen senaatin Talous-osaston 
sota-asiain toimituskunnan alainen. 

Nyt vasta alkoivat maanlunastus
asiat, kasarmirakennustyöt ja varus
tuksen hankkiminen saada tarpeellista 
vauhtia. Kun nyt jälkeenpäin lukee 
armollista julistusta sotakomisariaatin 
perustamiseksi, niin tuntuu hieman 
humoristiselta, että varsin pitkän julis
tuksen jo toisessa pykälässä määrätään 
Turun hovioikeus tutkimaan ne rik
keet, joista "yli-intendentti" joutuu 
kiinni. 

Tarkka-ampujapataljoona muodos
tu l rakenteeltaaan samankaltaiseksi 
kuin vastaava venäläinen joukkoyk-
1ikkö. 

Pataljoonan esikuntaa johti nuorem-
1>i esiupseeri, joka oli joko eversti 
kuten pataljoonan komentajakin tai 
l'verstiluutnantti. Hänen lisäkseen 
kuului esikuntaan adjutantti, rahas
tonhoitaja ja majoitusmestari. Esikun
nan siviilivirkamiesten ja aseettomien 
osa koostui lääkäristä, saarnaajasta, 
aseidenhoitajasta, kapellimestarista ja 
kanttorista. 

Pataljoonan taisteluosa muodostui 
neljästä perusyksiköstä. Komppania 
jaettiin edelleen neljään plutoonaan, 
jossa oli rauhanaikana kaksi ja sodan
aikana neljä osastoa (ryhmää). 

Pataljoonan rauhanajan vahvuus oli 
550 miestä, mikä sa-vahvuuteen siir
ryttäessä oli kaksinkertaistettava. 

Pataljooniin lisättiin myöhemmin 
vielä soittokunta ja opetuskomennus
kunta (auk). 

Reservijoukkojen järjestämiseksi 
maa jaettiin kahdeksaan reservipiiriin. 
Jokainen vakinainen pataljoona sai 
rinnalleen reservipataljoonan. Tämän 
pataljoonan vahvuus oli suurempi 
kuin armeijapataljoonan. Liikekannal
lepanossa piti reservipataljoonan täy
dentää vakinainen pataljoona sotavah
vuiseksi. Tämän lisäksi reserv1pnn 
perusti vakinaiselle pataljoonalle täy
dennyskomppanian ja valmistautui 
luovuttamaan rungon kyseisessä lää
nissä mahdollisesti perustettaville nos
toväkijoukoille. 

Tar,kasteltaessa nyt viime vuosisa
taisia joukkojen organisointikysymyk
siä, niin täytyy antaa täysi tunnustus 
sen ajan "järjestelyosastolle". Kaikessa 
pyrittiin yksinkertaisin menetelmin 
paasemaan lkp-vahvuuteen. Mikäli 
näitä joukkoja olisi tarvittu todella 
ase kädessä maataan puolustamaan, 

niin enpä uskoisi, että se olisi silloin
kaan järjestelykysymyksiin luhistunut. 

Paitsi näitä teoreettisia kynällä ja 
paperilla suoritettavia töitä, piti myös
kin aloittaa käytännölliset valmistelut. 

Päällystö ja 
alipäällystö 

Koska asevelvollisuuslaki edellytti, 
että armeijamme kootaan Suomen 
kansalaisista, niin oli alusta saakka 
tultava toimeen omin voimin. Tämän 
periaatte,en toteuttaminen tuotti juuri 
kouluttajahenkilökunnan kohdalla 
suuria vaikeuksia. Upseeripula tun
tuu olevan eräs oleellinen piirre ar
meijassamme. 

Ensimmäiset upseerit siirrettiin 
uuteen armeijaamme 1880. Tämän 
pienen ryhmän ensimmäisenä työnä 
olivat kutsuntojen edellyttämät käy
tännölliset järjestelyt. Pataljoonan 
komentajiksi siirrettiin neljä upseeria 
Kaartin pataljoonasta ja loput neljä 
saatiin suomalaisista upseereista, jotka 
palvelivat venäläisissä kaartin jalka
väkirykmenteissä. Marraskuun 1 pv:nä 
1881, jolloin ensimmäiset alokkaat as
tuivat palvelukseen, oli upseereita 
armeijapatajoonissa 80. Avoimia va
kansseja oli samaan aikaan 116. Valta
osa näistä upseereista oli Haminan 
kadettikoulun kasvatteja, joten heidän 
peruskoulutuksensa oli samanlainen. 
Mutta kun nämä suomalaiset upseerit 
siirrettiin kotimaahansa Aasiasta, Kau
kaasiasta, Ukrainasta ja Puolasta ja 
he olivat palvelleet vuosia ratsuväessä, 
tykistössä, kasakka- tai pioneerijou
koissa, niin varmaan oli heillä kotoi
sissa oloissa totuttautumispulmia. 

Alkuaikoina oli vain yksi upseeri 
perusyksikköä kohti, eikä hänelläkään 
ollut sanottavasti mahdollisuuksia 
kouluttamiseen. Venäjällä oli nimit
täin byrokratia saavuttanut korkean 

109 



asteen. Kaikesta mahdollisesta tarvit
,tiin suunnaton määrä nimiä, luette
loita ja leimoja. Näiden pulmien rat
kaisemisessa, jolla ei itse asiassa ollut 
mitään tekemistä varsinaisen koulu
tuksen kanssa, kuluikin perusyksikön 
päällikön aika. Tätä asioiden tilaa 
kuvaa myös eräs silloisia oloja käsitte
levän kirjoituksen paljonpuhuva lau
se: "öfverhufvudtaget kan man vid en 
öferblick af de flydda tjugo åren icke 
frigöra sig från tanken att detta 
myckna sysslande med truppernas 
ekonomi ej sällan hotat att ställa 
arbetet men den militära utbildningen 
i andra planet". 

Vähitellen avoimet vakanssit täyt
,tyivät, joskaan tämä ei helpottanut 
sanottavasti tilanne.tta joukoissa, sillä 
uusia tehtäviä ilmaantui jatkuvasti. 

Reservikomppanioiden harjoitusten 
alettua kesällä 1883, tuli jokaisen vaki
naisen pataljoonan lähettää 2-3 
komppanian päällikköään näihin tilai
suuksiin. Vuosittain yli 15 % upsee
ristosta oli saamassa jatkokoulutusta 
venäläisissä joukoissa, keisarikunnan 
sota-akatemioissa tai oli mukana ve
näläisten joukkojen sotaharjoituksissa. 
Tällainen tietysti lisäsi ao upseereiden 
ammattitaitoa ratkaisevasti, mutta sa-

manaikaisesti joukkojen koulutus kärsi 
myöskin tuntuvasti. 

Uusien joukkojen edellyttämän ali
upseerikunnan kokoamisessa ja kou
luttamisessa oli ehkä vieläkin suurem
pia vaikeuksia kuin edellä upseeriston 
kohdalla tuli ilmi. Kenttäaliupseerien, 
välskärien ja signalistien koulutus tuli 
aloittaa aivan alusta ja vielä mahdolli- . 
simman nopeasti. 

Keisarillinen julistus "Suomen ope
tustarkk'ampujakomppanian perusta
miseksi kantaväki- alipäällikköjen val
mistamista varten asevelvollisille Suo
men tarkk'ampujapataljoonille" elo
kuun 7 pv:nä 1879 loi pohjan kenttä
aliupseerien kouluttamiselle. Julis
tuksen 2 §:n mukaan "kouluunpääse
miseksi vaaditaan: a) että hakija on 
korkeintaan 25 vuoden ja vähintäin 
20 vuoden ikäinen, b) että hän on ruu
miinrakennukseltansa vikaa vailla ja 
pituudelleen vähintäänkin 5 jalkaa ja 
1 kalutuuman, c) että hänellä on hyvä 
maine, sekä d) että hän osaa hyvin 
lukea ja kirjoituksessa jokseenkin vir
heettömästi käyttää äidinkieltänsä, voi 
kirjoittaa selvälukuista käsialaa ja 
taitaa neljä yksinkertaista laskutapaa". 
Kouluun tulevalta ei siis vaadittu lii
koja, mutta 2-vuotisen kurssin aikana 

Tectyl· ruosfetta vastaan 
Alkuperäinen Tectyl - maai lman johtavin ruosteen
estoaine - ylittää huomattavasti USA:n armeijan 
ruosteenestoaineille asettamat vaatimukset 
- paras suoja tiel ipeää ja suolaa vastaan 
- Tectyl ei muutu tahmeaksi lämmön vaikutuk-
sesta - ei halkeile pakkasessa - ei vahingoita 
lakkapintaa eikä kumia - kiinnittyy pintaan sähkö
kemiallisesti. 

Maahantuoja 

O Y K AH A AB 
Kalevank. 13, Helsinki. Puh. 643 031 
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! aartin pataljoonasta komennetut ope
tusupseerit ja -aliupseerit tekivät 
hristä tulevan aliupseeriston lujan sel
kärangan. Tältä kurssilta, joka läpi
vietiin nykyisen Sotakorkeakoulun ra
kennuksessa, valmistui 177 aliupseeria. 
Määrä ei ollut suuren suuri, sillä tästä 
ainoasta keskitetysti järjestetystä 
kurssista riitti vain 3---4 aliupseeria 
perusyksikköä kohti. Säännöllisen 
koulutuksen alettua saattoivat komp
paniat valita sopivista varusmiehistä 
itselleen aliupseerit. Tämä tapahtui 
noin 6-12 kuukautta palvelukseen 
astumisen jälkeen. Nämä miehet sai
vat johtajakoulutuksensa pataljoonien 
opetuskomennuskunnissa samanaikai
sesti kun niissä koulutettiin alipääUys
töä reservikomppanioita varten. 

"Vanhan väen" alipäällystö oli laa
dultaan ensiluokkaista ja heitä oli 
riittävästi. Nämä seikat vaikuttivat 
juuri ratkaisevasti siihen, että armei
jamme nousi keisarikunnan kaartin
joukkojen tasalle ja ohikin niistä, eri
tyisesti mitä tulee ampumataitoon. 

Kasarmit 

Asevelvollisuuslain tullessa voimaan 
sisältyi Suomen valtion omaisuuteen 
mm neljä kasarmira:kennusryhmää, 
joista kaksi oli pääkaupungissa, Tu
russa ja Hämeenlinnassa oli yksi kum
massakin. Nämä kasarmit olivat, Kaar
tin kasarmeja lukuunottamatta, maas
sa olevan venäläisen sotaväen käy
tössä. Senaatin Sota-asiain toimitus
kunta piti itsestään selvänä, että venä
läiset luopuivat näistä tiloista. Näin ei 
kuitenkaan tapahtunut ja tästä olikin 
seurauksena, että kaikille perustetta
ville joukoille piti rakentaa uudet ka
sarmit. Kasarmien tuli olla valmiina 
1. 11. 1881. Aikaa oli siis käytettävissä 
Meman yli kaksi ja puoli vuotta. 

Yllättävän nopeasti saatiinkin ra-

kennustyöt alulle Nikolainkaupungissa 
(Vaasassa), Oulussa, Kuopiossa, Mik
kelissä ja Viipurissa. Samanaikaisesti 
alkoi myös 32 reservikomppanian ra
kennusryhmien rakentaminen. Kasar
mialueiden nopeasta valitsemisesta ja 
ostamisesta johtui, eMä ne eivät aina 
maaperältään olleet parhaita måhdolli
sia. Tämä seikka paljastui vasta ke
väällä 1880 talven nietosten hävittyä. 
Erityisesti joutuivat tästä kärsimään 
reservikomppaniat. Ankaralla työllä, 
jota Suomen valtio tuki myöntämällä 
mm erityisiä määrärahoja jalojen lehti
puiden hankkimista varten, kasarmi
alueet muuttuivat reheviksi puistoiksi. 

Maaseudulle sijoittuvien tarkka
ampujapataljoonien kasarmialueet 
suunnitteli arkkitehti A B o m a n ja 
näin niistä tuli toistensa kaltaisia. 
Menojen supistamiseksi ei rakennuk
sia annettu urakalla tehtäväksi, vaan 
valtio itse vastasi rakennustöistä. Kun
kin kasarmialueen töiden johdosta 
vastasi rakennuskomitea, jonka pu
heenjohtajana oli lääninarkkitehti. 
Koska hänellä oli kuitenkin yllinkyllin 
muutakin tehtävää, niin rakennustöi
den valvonta jäi hyvin kyseenalaiseksi. 
Ehkäpä silloisen sivistyneistön käyt
tämä nimitys rakennuskomiteasta 
- byggnadskomite - byggnadskomedi 
kuvastaakin parhaiten työnjohdon jär
jestelykykyä. 

Kaikista hankaluuksista huolimatta 
kasarmit valmistuivat asuttavaan kun
,toon ensimmäisten alokkaiden saapu
miseen mennessä kaikkialla muualla 
paitsi Helsingissä, Turussa ja Hämeen
linnassa. Näissä viimeksimainituissa 
kaupungeissa jouduttiin varusmiehet 
majoittamaan parin vuoden ajaksi 
ylcsityistaloihin tai sairaaloihin. 

Maaseudulla olevat pataljoonien ka
sarmialueet käsittivät 38 yksikerrok
sista ja yhden kaksikerroksisen raken
nuksen. Näissä kasarmeissa on kou-
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lutettu "vanhan väen" lisäksi itsenäi
sen Suomen sotaväkeä nykyaikaan 
asti, joten ne ovat ehtineet käydä ko
vinkin tutuiksi suurelle osalle Suomen 
miespuolista väestöä. 

Vakinaisten 
joukkojen 
koulutus 

Nykyisen mittapuun mukaan Suo
men vanhan sotaväen 3-vuotinen pal
velusaika oli kovin pitkä. Jos kuiten
kin verrataan palvelusajan pituutta 
täällä vastaavaan muualla, niin voi
daan todeta, että se oli useimmissa 
Euroopan maissa 3-5 vuoteen. 

Huolimatta siitä, että asevelvolli
suuslaki myönsi vuoden lyhennyksen 
palvelusaikaan jo varsin vaatimatto
mien opintojen perusteella, niin ei 
näitä "2-vuotisia" ollut kuin 10 % koko 
vahvuudesta. Yhden vuoden palvele
via ylioppilaita oli myös kovin vähän, 
vain noin 1 %. Näinollen oli palvelus
aika valtaosalle juuri 3 vuotta. 

Peruskoulutuskausi alkoi nuorten 
miesten astuessa palvelukseen marras
kuun 1 pv:nä ja sitä kesti seuraavan 
vuoden elokuuhun asti. Ensimmäiset 
4-5 kuukautta käytettiin mieskohtai
seen koulutukseen. Tällöin muuttui 
siviilimies sotilaaksi. Tämä koulutus-

Komppania 1. Uudenmaan Suomen 
Tarkk'ampujapataljoonasta leirillä 

Krasnoje Selossa. 
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vaihe tapahtui yleensä sisällä kasar
missa. Oli oppitunteja, sulkeisjärjes
tys- ja aseenkäsittelyharjoituksia ja 
runsaasti voimistelua kasarmin käy
tävällä. Oppitunnit tosin pidettiin 
yleensä toisella tavalla kuin nykyään. 
Nuoret sotamiehet jaettiin pieniin 
ryhmiin ja näitä opettivat plutoonan 
aliupseerit, nuoremmat aliupseerit ja 
edellisen saapumiserän parhaimmat 
sotilaat, ns instruktöörit, jotka vasta
sivat ryhmänjohtajaa nykyaikana. 
Kevään tultua siirryttiin ulos ja nyt 
alkoivat joukkueen- ja komppanian 
harjoitukset sekä ammunnat. Toinen 
ja kolmas vuosi olivat kevtaus- ja 
sotaharjoituskautta. Vanhojen sota
miesten koulutus oli talvella jokseen
kin vähäistä, mutta kevään tultua se
kin sai eloa. Kesäinen koulutus hui
pentui Vierumäellä, Lappeenrannassa 
tai Krasnoje Selon leireillä pidettyi
hin harjoituksiin ja tarkastuksiin. 

Pataljoonan komentaja saattoi 
myöntää ensimmäisenä ja toisena vuo
tena lomaa kolme kuukautta ja kol
mantena vuonna vieläkin enemmän. 

Linnapalvelu 

"Linnapalvelus on sotamiehen en
simmamen askel sotapalveluksessa 
ja sillä on sellaisena äärettömän suuri 

Osasto leirillä. 

mevkitys. Varti:opaikassa sotamies 
suojelee erittäin tärkeitä esineitä ja 
etuja ja on hänelle senvuoksi annettu 
hirmuinen valta kanssaihmistensä 
hengen yli. Hän käyttää tätä valtaa 
oman ajatuksensa mukaan ilman mi
tään neuvoa tahi toisen johdatusta." 
Näin luonnehti tätä koulutushaaraa 
Kuopion pataljoonassa komppanian
päällikkönä palvellut alikapteeni Niko
lai A 1 f t h a n ,teoksessaan "Käsikirja 
Ali upseereille". Edellä olevasta jo il
menee, e.ttä silloinen linnapalvelu kä
sitti vartiokoulutuksen. Tämän lisäksi 
tähän sisältyi paljon nykyisen sisäpal
velusohjesäännön opettamiseen liitty
viä seikkoja. 

Vartiokoulutuksen painopiste tun
tuu olleen vartion ja yksityisen vartio
miehen suoritettavaksi käske.ttyjen 
kunnianosoitusten opettamisessa. Sil
loin oli erittäin tärkeätä tietää, että 
vartio ,tervehti aivan eri tavalla keisa
ria, keisarinnaa tai "majesteetiksi" 
kutsuttavaa ulkomaan hallitsijaa kuin 
sellaisia henkilöitä, joita kutsutaan 
vain "kuninkaalliseksi korkeudeksi" 
tai pelkästään vain "korkeudeksi" ja 
että "ilman torvisoittoa ylimalkaan" 
vartio tervehti mm Merimini.steriön 
johtajaa jne. Yksityisen vartiomiehen 
oli taas tarkoin tunnettava ulkomai
den lähettiläät ja ne, joilla oli Pyhän 
Yrjön merkki tai vain Pyhän And
rean nauha, sillä heille oli suoritet
tava kunnianosoitus. 

Esimiesten arvojen selvittäminen 
lienee tuonut muassaan myös paljon 
harmia. Jos everstillä oli kreivi.n arvo, 
niin oli suuri virhe puhutella häntä 
everstiksi, sillä hän oli kreivi. Ruhti
naista taas oli tärkeätä tietää se, että 
kuka oli ruhtinaista korkein, sillä 
häntä oli taas puhuteltava ruhtinaan 
asemasta ,tittelillä "Teidän Jaloutenne". 

Eipä kai näitä majesteetteja, ruhti
naita ja ulkomaan lähettiläitä kovin-

8 - Jalkaväen Vuosikirja 

kaan usein nähty esim Mikkelin ka
duilla, mutta tästä huolimatta anka
rasti sen kaupungin pataljoonassa 
opetettiin puhuttelemaan ja tervehti
mään näitä herroja. Tuskinpa 3-vuo
tinen varusmieskausi olisi muodostu
nut monellekaan liian pitkäksi, mikäli 
nämä linnapalvelun hienoudet olisi 
todella opetettu ja vaadittu ohjesään
nön mukaisesti kaikilta. 

Taktiikan 
pääpiirteet ja 
taistelukoulutus 

Taktiikan alalla elettiin Venäjällä 
vaikeata murroskautta meidän asevel
vollisen armeijamme alkuaikoina. 
Saksan-Ranskan sota oli osoittanut 
käsituliaseiden tulen tehon valtavan 
kasvun. Nämä Länsi-Euroopasta saa
dut sotakokemukset tajuttiin Venä
jällä varsin selkeästi. Turkin sotaan 
lähti tsaarin armeija 1850-luvun alku
puolella vahvistettujen ohjesääntöjen 
taktiikalla. Huolimatta siitä, että Tur
kin armeijan tulivoimaa ei voitu ver
rata Eul'OOpan suurvaltojen armeij.oi
den tulivoimaan, niin täältäkin saadut 
sotaikokemukset vahvistivat Saksan
Ranskan sodasta saatuja kokemuksia. 
Uusi jalkaväen rintamapalvelusohje
sääntö ilmestyi 1881. Tämä teos osoit
tautui kuitenkin jo syntyessään van
hentuneeksi; sillä se oli tehty pääosin 
jo ennen sotaa. 

Tästä alkoikin sekavuus taktiikassa, 
sillä jatkuvasti ilmestyneillä Sota
ministeriön tai Pääesikunnan kirjel
millä kumottiin tai korjattiin yo ohje
säännön pykäliä. Tätä sekavaa siirty
miskautta kesti vuoteen 1897, jolloin 
ilmestyi uusi jalkaväen ohjesääntö. 
Tästä johtuen "vanhan väkemme", 
joka toimi 1881-1901 välisenä aikana, 
taktiikka olikin kovin sekavaa. 

Tämä 1897 ilmestynyt jalkaväen 
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rintamapalvelusohjesääntö oli kokoon
panoltaan edeltäjänsä kaltainen. Ny
kyisin meille tutuista taisteluohje
säännöistä nämä teokset erosivat huo
mattavimmin siinä, että ne käsittelivät 
varsinaiseen taisteluun liittyvän toi
minnan lisäksi varsin paljon sulkeis
järjestystä. Niinpä näissä ohjesään
n01ssa tarkasti selvitettiin joukon 
kaunomarssi, miten lippua pidetään 
vihkivettä pirskoteltaessa, sapelilla 
tervehtiminen liikkeessä, kivääriotteet 
jne. Silloisille upseereille asia oli täy
sin luonnollista, sillä komppanian ja 
pataljoonan taistelu ja vastaavien 
joukkojen sulkeisjärjestys olivat ko
vin lähellä toisiaan. Sen sijaan ohje
sääntöjen mukaan jalkaväen ja tykis
tön yhteistoiminta rajoittui pääpiir
•tein siihen, että etulinjan joukkojen 
on suojattava tykistön tuliasemat vi
hollisen jalkaväen ja ratsuväen hyök
käyksiltä. 

Uusitun ohjesäännön oleellisinpana 
uudistuksina entisiin verrattuna voi
taneen pitää sitä, että nyt jalkaväen 

käskettiin liikkua plutoonittain ja 
vieläpä osastoittain edetessään ryn
näkköasemaan vihollisen tulen alla. 
Elnnen oli komppania ollut käytän
nöllisesti katsoen jakamaton joukko. 
Näin ollen muodostui hyök!käys oman 
tulen turvin - tuli ja liike - tärkeim
mäksi taistelukoulutuksen kohteeksi. 

Joukon perusryhmitys taistelussa, 
oli sitten kyse hyökkäyksestä, puolus
tuksesta tai perääntymisestä, oli aina 
sama. Joukko jakautui ketjuun ja 
varaväkeen. Varaväen (reservin) 
määrä oli 1/4-lh koko joukon vah
vuudesta. Näin ryhmitettiin joukko 
komppaniasta rykmenttiin asti. Ryk
mentin reservi muodosti yleisen vara
väen, "jonka tarkoituksena oli ratkai
sevan iskun antaminen ja kaikenlais
ten sattumuksien ehkäiseminen". 
Yleensä kaikki päälliköt ja komenta
jat varasivat itselleen reservin. Komp
panian varaväen tuli olla noin 500 
askeleen päässä ketjusta. Pataljoonan 
varaväki oli taas tästä 500 askeleen 
etäisyydellä. Pataljoona ryhmittyi siis 

Oulun Tarkk'ampujapataljoona marssilla 1892. 
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kolmelle portaalle ja rykmentti nel
jälle. Komppanian ketju levittäytyi 
200 askelta leveälle rintamalle ja pa
taljoona kaksi kertaa leveämmälle 
alalle. 

Silloinen etenemistaistelun suunni
telma eli hyökkäyksen päämäärä oli 
varsin selvä. "Hyökkäävän tehtäviä 
on se, että hän, heikonnettuaan puo
lustajaa tulellaan koettaa lähestyä vii
memainittua kärsien niin pientä tap
piota kuin suinkin, ja koottuaan vali
tun rynnäkköpisteen kohdalle niin 
paljon väkeä kuin suinkin voi, käypi 
vihollisen kimppuun antaakseen hä
nelle ratkaisevan iskun." Tämä pitää 
yhä vieläkin paikkansa. · 

Silloisen armeijamme tavallisimmin 
esiintyneen harjoituksen aiheena oli 
"Rakentuminen retkijärjestyksestä 
taistelujärjestykseen ja hyökkäys täs
tä". Nämä harjoitukset pidettiin pa
taljoonan puitteissa. Komppaniat sen 
sijaan harjoittelivat tämän sotatoimen 
osasuorituksia. Tämänkaltainen har
joitus on nykypäivienkin varusmie
helle varsin tuttua. 

Joukko-osaston tai -yksikön retki
järjestys (marssi-) käsitti etujoukon, 
pääjoukon, kuormaston ja jälkijou
kon. Noin puolen kilometrin säteellä 
suojattiin joukko kärki-, jälki- ja si
vustapartioilla. Rykmentin etujoukko 
oli päävoimasta n kahden virstan 
päässä ja pataljoonan puitteissa oli 
tämä etäisyys alle virstan. Retkiliike 
saattoi olla etenevä, peräytyvä tai 
sivustaan suuntautuva, mikä viittaa 
selvästi koukkaukseen. 

Rauhanaikana pitkähköt retkiliik
keet erosivat sodanaikaisesta siinä, 
että rauhan aikana lähetettiin 1-2 vrk 
ennen pääjoukkoa leipojat, majoitta
jat ja rehunkerääjät liikkeelle. Tähän 
osastoon kuului lisäksi elintarvike
kuormasto. 

Retkeilevä joukko yöpyi kylissä, 

kaupungeissa tai se saattoi myös pe
rustaa pivakin, jolloin koko joukko 
majoittui havumajoihin ja/tai telttoi
hin. J alkaväkipataljoonan pivakin ra
kenne ilmenee oheisesta kuvasta. 

A 

B 

D o 
0 
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PATALJOONAN PIVAKKI 

A • KENTTÄVARTIO 8 • LIPPU VAR-
TIOINEEN 

D• KOMPP:T KIVÄÄRIKEKOJEN TAKANA 
E= MUSIKANTIT JA SINGNALISTIT 
F• UPSEERIEN TELTAT 

Jalkaväkirykmentin pivakki oli 450 
askelta pitkä ja 100 askelta leveä. 
Ohjesäännöissä määrättiin tarkoin, 
mihin sijoitetaan rykmentin lippu, 
rahakirstu, komentajan hevonen jne. 

Kun retkeilevän, pataljoonan etu
joukko törmäsi niin vahvaan viholli
seen, että se ei päässyt omin voimin 
tästä läpi, niin se levittäytyi ketjuksi. 
Tällainen kohtaaminen tapahtui yleen
sä silloin, kun etujoukko pääsi metsä
tieltä aukealle. Tämän toisella puo
lella oli vihollinen puolustuksessa. Nyt 
oli etujoukon päällikön tehtävänä no
peasti selvittää vihollisen voimat ja 
niiden ryhmitys. Tätä varten oli etu
joukon päälliköllä käytettävissään 
pataljoonan terävä-älyisimmistä ja 
fyysisesti parhaimmista miehistä muo
dostettu jääkärikomennuskunta (tie
dustelujoukkue). Tämä sai tehtäväk-
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seen kiertää vihollisen avoimen sivus
tan ja selvittää ensimmäiseksi, kuinka 
monessa portaassa vastassa oleva vi
hollinen on. 

Tiedustelun jatkuessa ketju tulta ja 
liikettä hyväkseen käyttäen pyrki ai
nakin 500---700 m:n päähän - ryn
näkköasemaan - vihollisesta. Mikäli 
sivustoilla ,oli hallitsevia kukkuloita, 
niin tuli etujoukon päällikön ottaa 
varaväellään ne haltuunsa ja perustaa 
sinne kivääripattereita. Näiden pat
texeiden tuli sivustasta ottaa koko 
vihollisen rintama plutoonan yhteis
laukausten alaiseksi ja täten valmis
tella ja tukea rynnäkköä. Pataljoonan 
taisteluryhmitys vahvan kosketuksen 
jälkeen ilmenee oheisesta kuvasta. 

Ketjun taistelun aikana aloitti pa
taljoonan varavä:ki siirtymisen eteen. 
Komppaniat liikkuivat tiheinä plu-
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toonarivistöinä 800---1000 m:n päähän 
vihollisesta sen tulen tehosta riippuen. 
Tällä tasalla komppaniat ryhmittyivät 
2-riviseen tiheään linjaan, jossa mies
ten väliä oli yksi askel ja aloittivat 
etenemisvaiheen rynnäkköasemaan. 
Varaväen saavuttua ketjun tasalle 
alkoi tulivalmistelun ratkaisevin vaihe. 
Tulinopeus nostettiin huippuun, sivus
tojen kivääripatterit yhtyivät valmis
teluun. Rynnäkkö-signaalin kuuluessa 
ketju lopetti tulittamisen ja varaväki 
kiiti rynnäkköön, mihin ketju liittyi 
toisena portaana. Rynnäkkö päättyi 
puolen metrin mittaisilla pistimillä 
käytyyn lähitaisteluun. Kaikilla oli 
kiire päästä vihollisen valleille, sillä 
jokaisessa hyökkäyksessä ensimmäi
senä sinne ehtinyt palkittiin kunnia
merkillä ja eläkerahalla. 

Jo silloisissa ohjesäännöissä nähtiin 
rintamahyökkäyksen vaarat ja vaivat. 
Tästä syystä vuoden 1897 ohjesääntö 
vakavasti varoittikin suuntaamasta 
joukkoja pelkästään rintamasta vihol
lista vastaan. Tämän asemesta tuli 
osan joukkoja kiertää vihollisen si
vusta ja käydä rintamahyökkäykseen 
liittyen vihollisen selustassa olevien 
joukkojen kimppuun. Meille tutulla 
koukkauksella on siis perinteitä tältä
kin ajalta. 

Puolustustaistelussa oli joukon pe
rusryhmitys pääpiirtein sama ikuin 
hyökkäykses.säkin. Se koostui siis ket
justa ja varaväestä. Ohjesäännön mu
kaan "Puolustustaistelun tarkoitus on 
ampumalla saattaa etenevää vihollista 
epäjärjestykseen ja siten torjua hä
nen hyökkäyksensä vastahyökkäyk
sellä". Tässäkään taistelulajissa ei ol
lut kyse passiivisesta paikallaan ma
kaamisesta, vaan siinä oli oikeata 
aktiivista henkeä. Kun hyökkääjän 
painopiste oli selvinnyt, niin ketjun 
varaväellä tuli tarpeen mukaan vah
ventaa puolustusta. Mikäli hyökkääjä 

kaikesta huolimatta pääsi puolustajan 
valleille, oli se varaväen hyökkäyk
sellä lyötävä pois. Vastahyökkäyk
seen lähtevän joukon tuli olla mah
dollisimman tiiviissä linjarakenteessa; 
1!sim 32-ruotuisen komppanian rin
tama oli n 60 askelta leveä. 

LINJA-RAKENNE 
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Edellä pääpiirtein esitetyn taktiikan 
mukaisia harjoituksia pidettiin suo
malaisissa tarkka-ampujapataljoonissa 
kesäisin. Silloin jo valittivat patal
joonien komentajat harjoitusmaasto
jen puutetta. Asia voidaan kylläkin 
helposti ymmärtää, sillä senaikuinen 
taktiikka miltei poikkeuksetta vaati 
aukea.ta maastoa, ja sitä olivat vilja
pellot, joita ei voinut tallata. Tämän 
ja ampumaratakysymyksen takia pe
rustettiinkin pataljoonille Vierumäen 
ja Lappeenrannan leirialueet. Silloi
set ohjesäännöt olivat suoranaisia 
käännöksiä venäläisistä ja tästä syystä 
taktiikka, joka saattoi soveltua Ukrai
nassa, Valko-Venäjällä tai Puolassa, 
ei aina sellaisenaan ollut paras mah
dollinen täällä. 

Varsin omituisena yhteisenä piir
teenä useimmille silloisille ohjesään
nöille on se puute, että talvi ja :;en 
vaikutukset jätetään ohjesääntöjen 
ulkopuolelle. Kaiketi juuri tästä 
syystä taistelukoulutusta ei talvella 
pidetty kuin vain nimeksi. Hiihtokil
pailuja kyllä pidettiin ja tämän lisäksi 
pataljoonien jääkärikomennuskuntia 

käytettiin suden tai ilveksen ajoon 
läänin alueella. Tähän silloinen talvi
nen taistelukoulutus sitten rajoittui
kin. 

Ampumakoulutus 

Henkivartioväen 3:s Suomen tarkk' 
aimpujapataljoona oli värvätyssä ko
koonpanossaan kohonnut koko kei
sarikunnan parhaiten ampuvien jouk
kojen eturiviin. Yleisen asevelvolli
suuden tultua voimaan sai Kaartin 
pataljoona usein ampumakoulutuksen 
tarkastustilaisuuksissa kuitenkin luo
vuttaa parhaiten ampuvan joukko
yksikön "tittelin" maakunnissa ole
ville pataljoonille. 

Suomalaisten pataljoonien loistava 
ampumataito luotiin aikana, jolloin 
joukkojen aseena oli Berdan kivääri. 
Tämän makasiinittoman aseen kalii
peri on 10.66 mm, pituus 1.35 m, pisti
men kanssa 0.5 m enemmän ja paino 
ilman pistintä 4.3 kg. Berdanin pat
ruuna painoi 39.3 gr, josta tuli lyijy
luodin osalle 24 gr ja ruutia oli 5 gr. 
Joukot valoivat itse suurimman osan 
tarvitsemistaan luodeista. Valtio toi
mitti yleensä vain ruudin ja nallit. 
Ammunnan jälkeen kerättiin hylsyjen 
lisäksi talteen myös luodit. Juuri 
tähän joukoissa tapahtuvaan jälleen
lataukseen perustuen saatiinkin am
pumataso korkealle. Joukot valmisti
vat lähietäisyyksillä tapahtuvaa am
muntaa varten "puolipanospatruu
noita". Hylsyyn pantiin vain 0.5 gr 
ruutia ja nyt oli varsin käyttökelpoi
nen matalapainepatruuna 35 m:n etäi
syydeltä tapahtuvaa ammuntaa var
ten. Silloisiin kasarmialueisiin sisältyi 
sisäampumarata, jossa talvisin par
haimmat ja heikoimmat ampujat pa
ransivat taitojaan. 

Kasarmien ·käy.tävillä ampuivat va
rusmiehet myös "ilmakiväärillä". Tästä 
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Harjoituksiin lähdössä. 

"ilmakivääristä" oli kuitenkin ankarat 
määräykset silloisissa ampumaharjoi
tusohjesäännöissä. Aseen tuli vastata 
ominaisuuksiltaan tarkasti Berdan
kivääriä. Harjoitusaseen painon, pai
nopisteen, tähtäinlaitteiden ja laukai
sun jäykkyyden tuli olla samanlaisia 
kuin armeijakiväärillä. Muussa ta
pauksessa kiellettiin harjoitusaseen 
käy:ttö. 

Kun tarkka-ampujapataljoonat aseis
tettiin vuonna 1896 meille . kovin tu
tulla kiväärillä m/91, niin tästä oli 
seurauksena ampumatason valtaisa 
heikkeneminen. Joukot saivat käyt
töönsä entistä monin verroin parem
man aseen ja tulostaso laski! Tämä 
oli yksinkertaisena seurauksena siifä, 
että nyt ei enää voitu ampua sisällä 
eikä paljon ulkonaikaan, shl.lä varo-
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määräykset vaativat 4.5 km pituista 
tyhjää alaa. Ennen saattoivat joukot 
ampua kasarmin läheisyydessä, jon
kin mökkiläisen ruishalmeen yli, ei 
siitä olll.llt vaaraa kenellekään. Nyt 
täytyi siirtää ammuntojen painopiste 
Vierumäen tai Lappeenrannan kesäi
sille leireille, jossa ennen niin tarkasta 
yksittäiskoulutuksesta tuli ajanpuut
teen takia massakoulutusta. 

Marraskuussa palvelukseen astu
neiden nuorten sotamiesten ampuma
koulutus alkoi jo hyvissä ajoin ennen 
joulua. Tähän opetukseen ei saanut 
sisältyä mitään teoriaa, kuten silloi
sesta ohjesäännöstä voidaan todeta: 
"Kielletään opettamasta alhaisarvoi
sille tieteellisiä selvityksiä luodin len
nosta, ampuma- ja tähtäyslinjoista, 
piipun akselista, lentolinjan (trajekto-

OTTO VUORIO Oy 

Pitäjän mäki 

OY KARL FAZER AB 
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Harjoituksissa 

rian) haaroista, kulmista, suorasta 
ampumasta yms lennätysopillisia pe
rustietoja. Ne ovat tarkoitettu vain 
upseereille." Aseen purlkamisen ja 
kokoamisen opetusvaiheen jäJlkeen 
siirryttiin kolmiotähtäykseen. Kun 
nuoret sotamiehet olivat oppineet tasa
jyvällä tähtäämisen, jatkui koulutus 
tähtäys- ja laukaisuharjoitusten puit
teissa eri ampuma-asennoista. Silloi
nen komppanian ja pataljoonan miltei 
suljetussa muodossa tapahtuva tais
telu edellytti näet ampumista sekä 
pystystä, polvelta että maaten. 

Ampumaohjelmiston mukaiset am
munnat suoritettiin kesällä. Ennen
kuin nuori sotamies pääsi varsinaiselle 
ampumakurssille, tuli hänen omata 
taito ampua seisten 4 laukausta 70 m:n 
päässä olevaan tauluun siten, että 
äärimmäisten iskemien suurin etäisyys 
oli korkeintaan 36 cm. Varsin ankara 
vaatimus! 

Kivääriammunnat 1-9 ammuttiin 
seisten 150-500 m:n päässä oleviin 
tauluihin. Patruunamäärä oli vain 
4 ls/ammunta. Koelaukauksia ei 
yleensä hyväksytty ennenkuin vasta 
joukkueen tai komppanian ammun
noissa ylipitkiltä, 800--1000 m:n etäi
syyksiltä, jolloin komppanianpäällikkö 
johti osastonsa tulen yhteislaukauk
sen iskemien nostattaman pölypilven 
mukaan. Ammunnat 10-13 opettivat 

tarkka-ampujille toiminnan hyök
käyksessä. Noin 700 m:n pituisella 
radalla ammuttiin 2-3 tuliasemasta. 
Varsinaisia joukkueen-komppanian 
taisteluammuntoja olivat ammunnat 
14-18. Tällöin hyökättiin jopa peit
teisen maaston kautta marssivaa yk
sikköä vastaan tai tuliasemassa olevan 
patterin kimppuun. 

Ensimmäistä vuottaan palveleva 
mies ampui kurssinsa aikana 126 pat
ruunaa. Seuraavan kahden vuoden 
aikana hän ampui ohjelmat osittain 
uudestaan. Vanhempien sotamiesten 
kouluttamiseksi oli varattu 106 pat
ruunaa vuotta ja miestä kohti. 

Kouluammuntojen (1-9) maali
taulu oli harmaaksi maalattu laudasta 
tehty levy, jonka mitat olivat 135 cm X 
177 cm. Tämän taulun keskelle maa
lattiin 36 cm halkaisijaltaan oleva 
ympyrä sydämeksi. Taisteluammun
nassa oli maalitauluna normaalikoossa 
oleva partainen sotilas, jonka sotilas
puku muistutti huomattavasti Kak
soismonarkian univormua. Tästä teh
tiin leikkaamalla rinta- ja pääkuvioita. 
Varsinaisissa kilpailuissa käyitettiin 
vain rengastauluja, jotka oli nume
roitu 0-13. Keskellä oli nolla ja 
uloimpana 13. 

TÄYSI ·MIEHEN KUVATAULU 

MAALITAULU N:o1 

45,~ cm•"45,5cm+"45.5cm 
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Jos sotamies ammunnoissa 1-12 oli 
saanut vähintään 50 % ammutuista 
laukauksista tauluun, niin tuli hänestä 
ensimmäisen luokan ampuja ja sai 
"oivallisen ampujan" tittelin sekä 
asiaan kuuluvan merkin. Varsinai
sissa kilpailuissa ammuttiin 5-6 lau
kausta rengastauluun. Voittajaksi 
selviytyi se, jonka iskemien neliöiden 
summa oli pienin. Ohiampujat puto
sivat heti kilpailusta. 

Palkintoihin käytettiin varsin huo
mattavia rahasummia. Kaikkien jouk
kojen vuositahansääntöihin sisältyi 
tietty summa palkintoja varten. Am
pumakilpailun voirt:taja sai yleensä 
.tavanmukaisen pokaalin lisäksi raha
palkinnon. Vuosittain käytettiin 1889-
1901 välisenä aikana n 65000 mk sil
loista rahaa palkintoihin. 

Ampuma:koulutuksen 
tilaisuudet olivat tämän 

katselmus
koulutuksen 

huipentumana. Tarkastuksen saattoi 
pitää itse keisari tai hänen käskys
tään Kenraali-Kenttätykkimestari, In
sinööriosaston Kenraali-Tarkastaja, 
Ratsuväen Kenraali-Tarkastaja, Tark
ka-ampujaosaston Tarkastaja, jouk
kojen kunniapäälliköt tai divisioonan 
komentajat. 

Tarkastus käsiUi sekä perusyksiköi
den päälliköt, upseerit, aliupseerit että 
miehistön. Upseereilta kuulusteltiin 
ampumaopin teoria ja todettiin am
pumataito sekä kiväärillä että revol
verilla. Joka pataljoonasta tarkastet
tiin kahden perusyksikön ampuma
taito. Heikkojen ampujien "piiloHa
minen" oli mahdotonta, sillä tarkas
tajan seurue selvitti yksityiskohtai
sesti vahvuuden. Tämä oli yhtä tärkeä 
tarkastuksen kohde kuin varsinainen 
ammunta. Parhaat yksiköt palkittiin 
runsain mitoin ja heikompien patal
joonien komentajat saivat myös "sylin 
täydeltä" ansioittensa mukaan. 

"Vanhan väen" ajalla kehittyi am-
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pumakoulutuksesta selvä painopiste. 
Tämän koulutushaara.n katselmuk
sissa saattoi tarkastaja varsin hyvin 
päästä perille joukon tasosta. Käsitti
hän silloinen tarkastus pelkän am
puma:taidon toteamisen lisäksi kou
luttajien kuulustelun ja paljon "äksee
rausta", mikä itse asiassa oli juuri 
ajalle ominaista taistelutekniikkaa. 
Silloinen ampumakoulutus tähtäsi 
ennen kaikkea koko joukon mahdolli
simman hyvään tulen tehoon itse tais
telussa. Kaikenlainen ampujan varus
teiden keventäminen oli ankarasti 

1, KAPINELAUKKU 

2. KORPPULAUKKU YNNÄ PIKARI 

3. SAAPASKOTERO " SAAPPAAT 

4. VESILEJLI HIHNOINENSA 

5. KENTTÄKATIILA 

6. VYÖSTÄ KANNETTAVASTA KOTEROSTA OLEVAN LAPkJN VARSI 

7. 2 PATRUUNALAUIQ(UA 30 PATRUUNAA KUSSAKIN 

e. KOKOON KÄÄRIITY PÄÄLl.YSTAKKI, YNNÄ TELTIIVMTE, TELTTI

KEPPI, JA KÖYSI 

9. SAAPASKOTERON HIHNA 

10. HIHNA KOKOON KÄÄRITYN PÄÄLLYSTAKIN PÄIDEN YHTEEN

SITOMISTA VARTEN 

kielletty. Pari ensimmäistä ammun
taa ammuttiin varlioasussa ja seuraa
vissa oli miehillä täysipakkaus selässä 
kuten taistelussakin. Ei silloin am
muttu sementtilattialta eikä sateelta 
ja auringolta suojaavan katoksen alta, 
vaan itse valmistetusta tuliasemasta 
tai avoimelta kedolta. Erittäin osu-

vana tarkastuskohteena voidaan pitää 
sitä, että ampumakatselmuksissa tar
kastettiin myös komppanianpäälli
köstä alkaen kouluttajien taito. Hei
dän tuli hallita oman henkilökohtai
sen aseensa (revolveri) lisäksi ampu
mataito sillä aseella, jota miehet käyt
tivät. Oma henkilökohtainen taito luo 
vasta edellytykset opettaa muita. 

Upseereita ampumaharjoituksissa. 

Muu 
koulutus 

Kotipalvelusohjesääntö, joka muis
tuttaa suuressa määrin nykyistä sisä
palveluohjesääntöä, oli tärkeä koulu
tuskohde siksi, että se loi pohjan 
komppanian komennusmiesten toimin
nalle ja täten koko komppanian talou
denhoidolle. Kuten edellä tuli jo esille, 
oli silloisella komppanian päälliköllä 
valtava työ ja tuska yksikkönsä talou
desta. Tämä kaikki johtui siitä, että 
komppania muodosti huollollisesti 
varsin itsenäisen yksikön. Vuosirahan 
puitteissa päällikön tuli maksaa päivä
ja vuokrarahat, ostaa muona ja hevo
selle rehu sekä pitää huolta, että 
varusteet kestävät vähintään niiden 
käyttöajan ym. Tätä varten on päälli
köllä kantahenkilökunnan lisäksi apu
naan ar.tellinhoitaja, varusmestarin 
dpulainen, plutoonan jakelijat, kirjuri, 
keittäjät, leipojat, tallirenki ja puu-

,tarhuri. Juuri näiden jo vähintään 
vuoden palvelleiden velvollisuudet 
selvitettiin kotipalveluohjesäännössä. 

Artellinhoitaja oli tärkeä luottamus
mies. Äänestyksen perusteella yksikkö 
asetti neljä sotamiestä ehdolle ja 
näistä päällikkö sitten valitsi parhaim
man. Tämän miehen tuli olla todelli
nen kauppamies, sillä hänellä oli suu
ret valtuudet taloudenhoidossa. 

Keittäjät ja leipojat valmistivat 
ruoan ja paistoivat leivän yksikölle. 
Plutoonan jakelijat leikkasivat lihan 
ja jakoivat sen kuten muunkin ruoan 
tarkoin samansuuruisiin annoksiin. 

Urheilu ja 
valistustoiminta 

Voimistelun ja urheilun päämääränä 
oli luoda nuorille miehille sotilaan 
ryhti ja siinä kyllä onnistuttiinkin. 
Vieläkin on "vanhan väen" veteraa
nien yhteisenä tunnusmerkkinä ver
taansa hakeva ryhti. 

Pitkän talven hiljaiselon katkaisi 
tavan taikaa pidetyt hiihto-, luistelu- ja 
potkukelkkakilpailut. Pataljoonien 
'kilpaladut eivät suinkaan noudatelleet 
tasamaita kuten sen ajain tapa olisi 
vaatinut, vaan ne oli vedetty jo murto
maille. Kuten ampumakilpailuissa 
niin näissäkin palkittiin aina kymmen
kunta ensiksi tullutta miestä. Pokaa
lien lisäksi annettiin aina rahapalkin
toja. 

Kesäisistä kisoista voidaan mainita 
varsin laajat puitteet saanut kilpa
soutu. Helsingissä olevilla yksiköillä 
oli vielä lisäksi kilpapurjehdus ohjel
missa. Nämä kilpailut suorite,ttiin 
perusyksiköiden omilla purjeveneillä. 

Viime vuosisadan loppupuolen va
rusmiesten sivistystason kohottami
seksi käytettiin myös runsaasti aikaa. 
Pitkinä talvipäivinä heille pyrittiin 
antamaan "kotomaamme koko kuva". 
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Oman päällystön lisäksi varuskunta
kaupungin siviilihenkilöt pi,tivät yleis
esitelmiä ja retkeilyjä sotamiehille. 
Nämä käsittelivät maamme hallintoa, 
verotusta, oikeudenkäyntiä, maanvil
jelystä, karjanhoitoa, Suomen histo
riaa jne; käytiin museoissa, tehtaissa 
ja selvitettiin paikkakunnan nähtä
vyydet. Kaikkihan oli oikeastaan 
uutta ja outoa ensimmäistä kertaa 
kaupungissa olevalle korvenpojalle. 

Luku- ja kirjoitustaidon opetus ei 
ollut silloin mikään pulma, sillä nämä 
taidot puuttuivat armeijapataljoo
nissa vain 10 % :lta ja Kaartin patal
joonassa 30 % :lta. Kaikki he oppivat 
kolmessa vuodessa ainakin lukemaan. 

Kolmevuotinen varusmiesaika teki 
entisestä korvenpojasta ajan oloon 
todella valistuneen henkilön, jonka 
mahdollisuudet esim työpaikan haussa 
olivat huomattavasti paremmat kuin 
reservimiehellä. 

SUOMEN 
SOTAVÄEN 
RESERVI 
1883-1901 

Yleistä 

i Kun vuoden 1878 asevelvollisuuslak 
toi mukanaan reservilaitoksen maa 
hamme, niin uskottiin yleisesti, ain 
lainsäätäjiä myöten, että reservie 
kokoaminen ja kouluttaminen toi 
ainakin alussa mukanaan runsaas 
vaikeuksia. Suomen kansahan on ain 
erinomaisen epäluuloinen kaikke 
uutta ja outoa kohtaan. Kansan epäi 
lyä vain lisäsi parin ensimmäisen vuo 
den harjoitusjaksot, sillä suurimmaks 
puutteeksi ja murheen aiheeksi osoit 
tautui aluksi reservikomppanioide 
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upseeristo. 
t Oli ilmeisen selvää, että vakinaise 

pataljoonat ottivat riveihinsä tarjoll a 

KANSALLISPANKKIIN VOI LUOTTAA 
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Siellä ovat tallessa niin rahat kuin raha-asiatkin. 

Pankkimme holvit ovat tiiviit ja yhtä tiukasti pysyvät 
raha-asia nnekin pa nkissamme salassa. 
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oll eesta koulutiajavoimasta parhaan 
n ja reserviyksiköihin siirrettiin 
ä oli jäljelle jäänyt. Nämä upsee
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ärin itsenäisinä omilla alueillaan, 
ttivät toteuttaa reservikomppanias
n venäläisten säännöllisten joukko

mä 
yri 
saa 
jen kuria ja koulutusta. Tästähän ei 

ysti tullut mitään, sillä ensimmäiset 
ervimiehet ajattelivat tulleensa 
aväen sijasta ehkä vapaapalokun
n luonteiseen lai>tokseen. Varsin 

tiet 
1·es 
sot 
na 
syv ä ja osi.tt~in ehkä katkerakin juopa 

kesi reserviläisten ja päällystön vä
å. Tässä vaiheessa reserviJ.aitos sai 
nsan suussa "Maan ot-tolapsen" ni
n. Pian kuitenkin asioiden tila sel-
1 ja parin ensimma1sen vuoden 
uessa vaihdettiin miltei koko kan
enkilöstö. 
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Reservin 
järjestelyt 

Maan jako reservipiireihin perustui 
samoin kuin vakinaisissakin pataljoo
nissa lääneihin. Jokaisessa reservi
piirissä oli neljä reservikomppanian 
puna. Tällainen komppanian pun 
levittäytyi parinkymmenen pi,täjän 
alueelle, jonka sydämenä oli komppa
nian kasarmi. 

Oheinen kuva ilmentää reservin 
koostumisen. 

Pataljoonan reservipiiriä johti evers
tiluutnantin tai majurin arvoinen up
seeri. Hän saattoi palkata itselleen 
tarpeelliseksi katsomansa määrän toi
mistohenkilökuntaa. Piirin komentaja 
ja hänen kirjurinsa muodostivat pii
rin "esikunnan". Komentajan tärkeim
pänä tehtävänä oli pitää ennen kesäi
s1a harjoituksia pnrm henkilökun
nalle armeijapataljoonissa kuukau
den pituinen valmennuskurssi, jonka 
yhteydessä erityisesti korostettiin re
servimiehen koulutuksen edkoisia 
puolia. 

Jokaisessa reservikomppaniassa oli 
kapteeni tai alikapteeni päällikkönä ja 
hänellä apunaan vääpeli, varusmestari 
ja neljä plutoonan aliupseeria. Kesäi
siä p.arjoituksia var,ten komennettiin 
kuten edellä jo .tuli ilmi, lisähenkilös
töä läänin vakinaisesta pataljoonasta. 
Komppanian päällikkö, vääpeli ja 
varusmestari asuivat kasarmilla vaki
naisesti. Useimmat plutoonan ali
upseerit sen sijaan asuivat tal'Visin 
läheisessä kaupungissa tai olivat kou
luttamassa vakinaisia joukkoja läänin 
pääkaupungissa. 

Kasarmit 

Reservin tarvitsemat kasarmit ra
kennettiin välttävästi asuttavaan kun
toon kesäkuuhun 1883 mennessä ja 
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töitä jatkettiin sittemmin harjoitus
kokousten aikana reserviläisvoimin. 

Nämä kasarmialueet, joiden raken
nuksia on monin paikoin vieläkin 
käy.tössä, perustettiin usein vähemmän 
edu1lisi11e paikoille. Joku .tuli pohja
veden alituisesti vaivaamalle alueelle 
ja joku kuivalle kankaalle, jonne oli 
mahdotonta saada kaivoa aikaan. Jo 
siUoin .tuntui olevan vaikeuksia ra
kentaa kasarmialue mäentöyräälle 
runsaan järven 1rnpeelle, mikä olisi 
itsestään ratkaissut peseytymispulmat. 

Jokaiseen reservikasarmiin kuului 
kaksi asuinrakennusta, toinen pää1li
kölle ja ,toinen vääpelille ja varusmes
tarille, 6-paikkainen sairaala, mie
histökasarmi, keittiökatos, päävartio, 
muona- ja varusvarasto, pari vaja
rakennusta ja ruutikellari. Myöhem
min rakennettiin vielä "sotilaspuffetti", 
joksi sotilaskotia silloin kutsuttiin, mil
tei jokaiselle kasarmille. 

Varsinainen kasarmirakennus oli 
mitoiltaan 24 m X 16 m. Alakerrassa 
oli iso tupa lähinnä vanhemmille re
serviläisille ja pari pientä huonetta, 
joista ,toinen oli aliupseereille ja toi
nen rauhallisena lukutupana. Yläker
rassa oli talon mittojen laatuinen 
ullakkohuone. Tässä rakennuksessa 
oli vuodesijoja 290 miehelle. Ahtaus 
oli varmaan tässä rakennuksessa suuri, 
sillä siihen majoitettiin ny,kyisen pri
kaatin pataljoonan saapumiseraan 
verrattava joukko. Mikäli harjoitus
kokoukseen osallistui enemmän mie
hiä, niin heidät majoitettiin telttoihin. 

Koulutu!I 

Suomen säätyvaltiopäivien käsitel
lessä reservimiesten koulutusajan 
jakoa tehtiin asian ratkaisemiseksi 
kolme esitystä. Yksi puolsi yhtenäistä 
90 vuorokauden kurssia, toinen kahta 
perättäisinä vuosina pidettävää 45 
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vuorokauden koulutus.kautta ja kol
mas kolmen perättäisen vuoden aikana 
tapahtuvaa koulutusta siten, että re
servimies olisi palveluksessa vuosit
tain 45 vrk, 30 vrk ja 15 vrk. Tämä 
viimeinen v,alittiin ja se oli ilmeisesti 
huonoin, sillä komppanianpäälliköi
den käsityksen mukaan mies oli huo
mattavasti parempi sotilas toisen kou
lutusjakson jälkeen kuin kolmannen. 
"Vanhuus" oli kai raskas taakka jo 
silloin. 

Koulutuksen päämääränä oli luoda 
90 vrk:n aikana mahdollisimman tais
telukelpoinen täydennysmies sotavah
vuuteen saatettavalle vakinaiselle 
pa,taljoonalle. Koulutuksen yhtenäis
tämiseksi jaettiin komppanioille var
sin yksityiskohtainen luettelo niistä 
,seikoista, mitkä jokaisen reservimie
hen tulee hallita. 

Ajalle ominaisen tavan mukaan 
koulutukseen sisältyi paljon teoriaa 
sekä varsin hankalaa vartiopalvelusta. 
Selvä painopiste oli kuitenkin am
puma- ja taistelukoulutuksessa. 

Ampumakoulutukseen käytettiin 160 
kovaa patruunaa yhteensä, mikä oli 
kolmasosa armeijapataljoonan miehelle 
varatusta määrästä. Ampumakoulu
tuksen tarkastivat venäläiset ja he 
totesivat reservijoukkojen kiitettävän 
tason er.ityisesti 1890-luvulla. 

Oheinen "Taulu alkamisajoista re
servimiesten opetusta var.ten sotilas
.töiden eri haaroissa" antaa kuvan 
koulutuksen järjestelyistä. 

Kesäisten harjoituskokousten aikana 
tehtiin reservikomppanioissa ikesäkuun 
alun ja syyskuun 10. pv:n välisenä 
aikana todella valtava työ, sillä asevel
vollisten pääosa koulutettiin juuri 
näissä yksiköissä. Vuosittain hyväk
syttiin kutsunnoissa keskimäärin 8270 
miestä ja näistä palveli 1820 eli 22 % 
vakinaisissa pataljoonissa ja loput 6450 
reserviyksiköissä eli 78 % koko mää-
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rästä. Vuosina 1883-1898 palveli 
reserviyksiköissä kaiken kaikkiaan 
278646 miesfä. Kun tämä jaetaan kol
mella, niin saadaan 92882 miestä, mikä 
osoittaa riittävällä tarkkuudella sen 
reserviläismäärän, mikä kävi 3-osai
sen koulutuskauden loppuun. Hyvin 
pieneltä osalta jäi koulutus kesken 
lähinnä siirtolaisuudesta johtuen. Vaki
naisissa joukoissa koulutettiin pari 
vuotta pitemmän ajanjakson kuluessa 
39000 miestä. 

Varsin hankalasta alusta huolimatta 
kasvoi reservilaitos maaseudulla "mei
dän komppaniaksemme", kunhan ensin 
oli molemmin puolin hieman tutus
tuttu. Syrjäseudun mies huolineen ja 
murheineen saattoi hyvinkin neuvoa 
saadakseen kääntyä "meidän kaptee
nimme" puoleen. Mies tiesi, mistä 
hän avun saa. Reserviläiset eivät enää 
vieroksuneet komppaniaansa, vaan. he 
tulivat kesäisiin harjoituksiin ilomie
lin. Koulutuskin järjestettiin siten, 
että ei siinä siviilimieskään "katken
nut". Lauantai-iltaisin saivat miehet 
lähteä kotiinsa saunaan ja palasivat 
maanantaiaamuisin takaisin. 

Karu reservikasarmi muuttui pian 
paikkakunnan mallitblaksi:, hoitihan 
sitä oppinut mies. Täältä levisi esim 
puutarhahoito laajalle ympäristöön. 

Reservikomppanian kansan lähei
syys johti siihen, että siitä muodostui 
ikäänkuin paikkakunnan suojelus
kunta. Se kokosi asukkaat yhteen ja 
loi erinomaisen isänmaallisen hengen 
kyseiselle seudulle. 

Suomen 
asevelvollisten 
joukkojen 
hajoittaminen 

Panslavististen vo1lllien päästyä 
Venäjällä viime vuosisadan lopulla 
halHtsevaan asemaan, joutui myös 
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meidän pieni armeijamme varsin vaa
rallisen huomion kohteeksi. Meillä
hän oli palvelusaika lyhyempi kuin 
Venäjällä, vuosittain koulutettiin vain 
vähäinen osa asevelvollisista ja armei
jamme oli hengeltään kovin kansalli
nen. Erityisesti tämä viimeinen kohta 
oli vakava poikkeama hyväksy.tystä 
suunnasta. 

Kun Suomen säädyt kokoontuivat 
ylimääräisille valtiopäiville tammi
kuussa 1899, niin niille annet,tiin selvä 
käsky tehdä e.si,tys "Suomen asevelvol
lisuuslain saattamiseksi yhdenmukai
seksi keisarikunnassa voimassa olevan 
lain kanssa". 

Koska säädyt eivät mitenkään kat
soneet voivansa taipua "Sanansyöjä 
Nikolain" edessä, niin tästä oli seu
rauksena kuuluisa Helmikuun mani
festi, joka käytännöllisesti katsoen 
lopetti Suomen sisäisen itsenäisyyden. 

Suomen uuden asevelvollisuuslain 
laatimista varten asetettiin Pietarissa 
valiokunta, jossa oli 43 venäläistä ja 
2 suomalaista jäsentä. Valiokunnan 
tekemä esitys käsiteltiin sittemmin 
valtakunnanneuvostossa. Tämän enem
mistö kannatti asevelvollisuuden säi
lyttämistä ennallaan. Vähemmistö 
puolestaan, jonka näkyvimpinä hah
moina olivat surullisen kuuluisat ken
raalit A Kuropatkin ja N Bobrikov 
kannatti, että suomalaisia voitaisiin 
määrätä puhtaaasti venäläisiin jouk
koihin ja että venäläisiä upseereita ja 
miehiä voitaisiin sijoiHaa puolestaan 
suomalaisiin joukkoihin. Keisari vah
visti 12.7.1901 vähemmistön esityk
sen. Tämä merki.tsi lääneihin sijoitet
tujen jalkaväkipataljoonien loppua. 
Kaartin pataljoona, Suomen rakuuna
rykmentti ja Suomen Kadettikoulu 
saivat vielä jatkaa kotvan aikaa suo
malaisia sotilasperinteitä. 

Armeijamme hajoittaminen alkoi 
nytkin kuten 1830-luvulla aivan yllät-
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täen. Keisarin toimenpiteen yllättä
vyyttä kuvastaa ehkä parhaiten se, 
että kun hajoittamiskäsky saapui, oli 
mm Hämeenlinnan ja Viipurin tarkk' 
ampujapataljoonat sekä Suomen ra
kuunarykmentti Koivistolla maihin
nousun itorjuntaharjoituksissa. 

Joukkojen kotiuttamisen tuli tapah
tua vuoden loppuun mennessä. Kaikki 
Suomen valtion omistama materiaali 
ja kasarmialueet tuli luovuttaa venä
läisille korvauksetta. 

Venäläisten laatiman asevelvolli
suuslain mukaisten kutsuntojen tuli 
alkaa helmikuussa 1902, mutta ne epä
onnistuivat surkeasti kutsuntaikäisten 
kieltäytyessä julkisesti Suomen lakiin 
perustumattomasta palveluksesta. Hel
singissä mm nämä lakot kehittyivät 
rajuiksi yhteenotoiksi kasakoiden tör
mätessä helsinkiläisiin työmiehiin ja 
y lioppilaihin. 

Koska Suomen kansa ei taipunut 
tsaarin manifesteihin, niin 1905 hajoi
tettiin vielä Kaartin pataljoonakin. 
Nyt alkoi 12 vuoden ajanjakso, jolloin 
Suomessa ei ollut kansallista sota
väkeä. Vasta loppupuolella 1917 syn
tyy se jälleen hallituksen julistaessa 
suojeluskunnat omiksi joukoikseen. 
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"Vanhan väen" toimintakausi kesti 
vain 20 vuotta. Huolimatta näin ly
hyestä ajasta kehittyi vankka luotta
mus armeijan ja kansan välille. Kansa 
piti armeijaa omanaan ja näin saattoi 
armeija tunkea juurensa kansan yti
meen, mihin sen juuri tuleekin pyrkiä, 
sillä vaaran hetkellä nostetaan prikaa
tit ja rykmentit vain sieltä. Kansan 
tunteet armeijaansa kohtaan voitiin 
parhaiten havaita joukkojen hajoitta
misen yhteydessä. 

Käytetyt lähteet 

- Finska Militären 1881-1901 
- Nikolai Alfthan: Käsikirja aliupsee-

reille 
- Eino I Parmanen: Taistelujen kirja 

ja II 
- Asetuksia Sota-asioista Suomessa 

1879--1886 
- Ohjesääntö jalkaväen rintamapalve-

luksesta 1897 
- Johtosääntö kenttäpalveluksesta 1900 
- Ohjesääntö ampumaharjoituksista 1889 
- Asevelvollisuuslaki 1879 
- Boxström: Käsikirja Suomen reservi-

miehille 
- Lukemista Suomen sotamiehille 

1892-96-97 

\' liluutnantti Lauri K y m ä 1 ä i n e n 

POHJQ,IS-SAVON 
PRIKAATIN 
HISTORIAA 

Joulukuun 6 päivänä 1963 pidettiin 
Kajaanin kaupungissa varuskunnalli
nen paraati. Paraatin otti vastaan Ka
jaanin Varuskunnan päällikkönä Poh
jois-Savon Prikaatin komentaja. Pu
huessaan kajaanilaisHle eversti K 
K a r t t u n e n ,totesi, että tämä on 
ensimmamen varuskunnallinen pa
raatitilaisuus Kajaanissa ja Kainuussa 
ja kiitti kaupunkilaisia prikaatinsa 
saamasta vastaanotosta uudessa sijoi
tuspaikassa. 

Tuolloin, kansallisena juhlapäivänä, 
kajaanilaisille esittäytyneen joukko
osaston historiaan on kuitenkin jo 
t>nnen tätä "kainuulaisvaihet.ta" kirjoi
tettu monta täyttä ja kunniakasta 
sivua. 

Aika vuoteen 1625 

P ohjois-Savon Prikaatin ja sen 
perinnejoukkojen historia on samalla 
Savon maakunnan ja sen asukkaiden 
historiaa. Eivätkä Prikaatin vaalitta
vakseen saamat perinteet ole ainoas
taan jonkin määrätyn joukko-osaston 
luomia. Ne kertovat meiUe taisteluista, 
joi,ta tämän maakunnan miehet ja 
sieltä kootut joukot ovat käyneet 
isänmaamme ja kotiemme vapauden 
puolesta siitä alkaen, kun maakuntaa 
ryhdyttiin asuttamaan aina nykypäi
viin saakka. 

Kustaa V.aasan toimesta aloitettiin 
1500-luvulla nykyisen Pohjois-Savon 

asuttaminen. Epäselviksi jääneet raja
suhteet muodostivat alueesta rauhat
toman. Ryöstöt ja kostoretket kuului
vat elämään molemmin puolin raja
aluetta. Näissä taisteluissa osoittautui
vat maakunnan hiihtotaitoiset jousi
ja pyssymiehet hyviksi taistelijoiksi. 
Ruotsalaisetkin vallanpitäjät kiinnit
tivät tähän huomiota: "Valtakunnan 
parhaat jousimiehet saatiin sieltä," 
kertoo ~awastjema myöhemmin 
eräässä teoksessaan. 

Olojen rauhoittamiseksi valtiovalta 
sijoitti usein ruotsalaisia lippukuntia 
maakuntaan linnaleiriin. Talonpojille 
tämä oli suuri rasitys, lippukunnat oli 
sekä majoitettava että elätettävä. 

Vuodet 1579-1580 toivat muutok
sen. Silloin perustettiin Savossa kaksi 
maakunnallista sotaväenosastoa: Suur
Savon lippukunta päämiehenä Lauri 
Pentinpoika ja Pien-Savon l.ippukunta 
päämiehenä Ambrosius Henrikinpoika. 
Pien-Savon lippukunta lienee ollut 
ensimmäinen vakinainen osasto, jossa 
pohjoissavolaisten esi-isät ovat palvel
leet. 

Aseistaminen oli luku sinänsä. Ta
lonpojat, joiden puoleen käännyttiin, 
eivät suostuneet luovuttamaan jou
siaan, joita he sanoivat itse tarviitse
v·ansa kotiensa puolustamiseen. Lippu
kuntien pääaseistuksena olivatkin 
aluksi peitset. Suomen käskynhaltijan 
Klaus Flemingin yritykset saada Ruot
sista jousia ja pitkiä pyssyjä eivät 
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johtaneet tulokseen. Ruotsissa raivoa
van ruton pelättiin aseiden mukana 
leviävän Savoonkin. 

Pien-Savon lippukuntaa käytettiin 
seuraavina vuosina milloin sotaväen 
mukana milloin Savosta tehdyillä 
ryöstöretkillä tai rajaa vartioimassa. 
Viipurin ja Käkisalmen linnojen ra
kentamisessa oltiin myös mukana. Ko
tirmaa:kunnan ,rajan vartiointi jäi näin 
ollen edelleen suurimmaksi osaksi 
asukkaiden omaksi tehtäväksi. 

Kustaa II Aadolfin aikana suorite
tuissa organisatiomuutoksissa muodos
tettiin Pohjois- Savon miehistä kolme 
Karjalan Rykmenttiin kuulunutta lip
pukuntaa. Näitä komensivat: Lauri 
Yrjänänpoika, Arvid Horn ja Martti 
Eerikinpoika. Kun lippukunUa alettiin 
muodostaa kevyemmiksi komppanioik
si mainitaan myöhemmin perustetussa 
Cobran'in rykmentissä (nimi komen
tajansa mukaan) olleen mm Hannu 
Berg'in ja Matti Laurinpojan vähä
savolaiset komppaniat. Näiden ryk
menttien mukana vähä (pohjois)-savo
laiset osallistuivat sotiin Itämeren 
maakunnissa ja Inkerissä ollen yleensä 
pois kotimaastaan. Täydennyksen tar
ve, taistelujen ja tautien harventaessa 
rivejä, oli kuitenkin jatkuvaa. 

Savon Rykmentistä 
Savon Kevyeen 
Jalkaväkirykmenttiin 

Vuosien 1625-1626 uudelleenjärjes
telyissä muodostettiin Suomeen kolme 
maarykmenttiä, jotka edelleen jakau
tuivat ken111:ärykmentteihin. Kahdek
san kenttärykmentin joukossa oli myös 
Karjalan maarykmenttiin kuulunut 
Kustaa Hom'in komentama Savon 
Rykmentti. Tästä Savon Rykmentistä 
vuodelta 1626 laskee mm Pohjois
Savon Prikaati polveutuvansa. 

Savon Rykmentin kahdeksasta 
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komppaniasta oli kolme Vähä (poh
jois)-Savosta. Yhden komppanian vah
vuuden ollessa 150 miestä oli vähäsa
volaisten osuus 450 miestä. Alueen 
nuoren ja vähäisen asutuksen huo
mioon ottaen voidaan näiden komppa
nioiden historian todella sanoa olevan 
osan Pohjois- Savon historiaa. 

Perustamisvuotenaan rykmentti kul
jetettiin sotanäyttämölle Itämeren 
maakuntiin. Tulikasteensa se sai Tar
ton valloituksessa 16. 8. 1626. Kolme 
vuotta myöhemmin rykmentti palasi 
kotimaahan, mutta jo v 1630 se joutui 
lähtemään 30-vuotiseen sotaan. Kus
taa II Aadolfin sotajoukkojen mukana 
rykmentti osallistui useihin eri tais
teluihin, joista rykmentin historiassa 
kunniakkaimmaksi muodostui Lech
virran ylimeno 3.-5. 4. 1632. Tässä 
taistelussa majuri Göran Wrangel'in 
komentamat 300 savolaista pitämällä 
savun suojassa saavuttamansa sillan
pään ratkaisivat taistelun voitoksi ku
ninkaalleen. Itämeren maakunnat ja 
Puola olivat rykmentin seuraavien 
taisteluiden näyttämönä. Täl1tä ajal.ta 
on peräisin myös Pohjois-Savon Pri
·kaatin lippu, jonka aihe, keskustaku
vio hieman muutettuna on saatu Sa
von Jalkaväkirykmentin komppanian 
lipusta vuodelta 1686 . 
. Isonvihan aikana Savon Rykmentti 
Joakim von Grensman'in komenta
mana taisteli jälleen Itämeren etelä
puolella. Taisteluiden ja kahakoiden 
yhteydessä kerrotaan savolaisten sissi
joukkojen usein iskeneen aiheuttaen 
viholliselle yllätyksiä. 

Koska sotaan jouduttiin lähettämään 
sekä kolmikasrykmentti että kaksin
nusväki, alkoivat miehet maakunnasta 
loppua. Suurta tyytymättömyyttä ja 
pelkoa aiheuttaneiden sotaväenottojen 
lisäksi kerättiin mm Savosta nosto
väkeä. Karkaaminen ja kieltäytyminen 
oli kuitenkin nostoväen keskuudessa 

yleistä, joten sen käytöstä ei suurta 
hyötyä ollut. Itä-Suomen järvikapeik
kojen puolustamisessa heitä kuitenkin 
voitiin käyttää. Järjestämättömästä 
huollosta johtuen karkaamisia sattui 
muissakin joukoissa. Useat katovuo
det koko maata uhanneen vihollisen 
ohella lisäsivät kurjuutta. 

Pult avan taistelun jälkeen v 1709 
tilanne Suomessa kävi erittäin vai
keaksi. Silloin kutsuttiin mm Savon 
Rykmentti omaa maataan puolusta
maan. V 1710 rykmentin komentajaksi 
määrättiin eversti Juhana Striernsc
hantz ja se liitettiin kenraali Kaarle 
Kustaa Armfe1t'in joukkoihin Savon
linnan seuduilla. 

Tammikuussa v 1710 Karjalaa kohti 
suuntautuneen retken · aikana tuhosi 
Savon Rykmentti mm Koitsanlahdessa 
kasakkajoukon jatkaen sitten etene
mistä Käkisalmen suuntaan. 

Kevään aikana rykmentti keräsi vil-

jaa ja karjaa omiksi tarpeikseen, hyvää 
tulosta osoittavat Armfelt'illekin lähe
tetyt 70 tynnyriä viljaa ja 120 raavasta. 
Mutta jo :toukokuussa sai eversti 
Striernschanz käskyn lähteä rykment
teineen häiritsemään Viipurin ja Pie-
1arin välisen tien liikennettä. 

Kaksi kertaa rykmentti hyökkäsi 
karkoittaen venäläiset Muolaasta, mut
ta vetäy,tyi myöhemmin Vuoksen yli 
Jääskeen. Vielä v 1713 rykmentti suo
ritti etenemisen Juvalta Käkisalmelle 
yllättäen silloin Käkisalmen edustalla 
majailleet kasaka1t saaden sotasaaliiksi 
mm 200 hevosta. 

Sodan jatkuessa vetäytyivät vähä
lukuiset joukkomme vähitellen yhä 
pohjoisemmaksi. Muiden mukana 
osallistui Savon Rykmentti sekä Kos
tianvirran ,taisteluun 3.--6. 10. 1713, 
jossa rykmentti venäläisten saarta
mana hajaantui että taisteluun Na
puella 19.2.1714. 

ahnsan 
viihtyy vauhdissa 

NIKOLAJEFF 
He Isin k i, Mikonkatu 19, puh. 11 105 
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Suurin osa Savonlinnan varusväestä 
oli Savon Rykmentin pohjoissavolai
sia, jotka saarrettuina pitivät Pälkä
neen taistelun jälkeen puoliaan. Lin
nan komentaja majuri Juhana Busch 
joutui kuitenkin 28.7.1714 antautu
maan, jolloin linnan puolustajat Kuo
pioon saatettuina hajautuivat ruoduil
leen. 

Savon Rykmentin tapaamme Na
puen taistelun jälkeen kenraali Carl 
Gustav Armfelt'in johtamassa joukossa 
onnettomalla Norjan l'etkellä 1718. 
Suurin osa rykmentistä sortui tuntu
reiden lumimyrskyihin, pakkaseen ja 
norjalaisten sissien väijytyksiin. Mm 
Ytterön-saaren muonanhankinrtaret
kellä tuhoutui 200-miehinen savolais
joukko. 

Puuttumatta tässä yhteydessä maan 
miehitystä seuranneeseen sissisotaan 
mm Savossa, todetaan Uudenkaupun-

gin rauhan v 1721 jälkeen Savon Ryk
mentin muodostaminen ruoduillaan 
uudelleen. 

Pikkuvihan 1742 alkaessa joutui 
rykmentti taas aseisiin. 

Kustaa 111 aikana suoritettiin maan 
sotaväen osalta myös Suomessa tar
kistuksia. Muutoksien seurauksena 
muodostettiin itärajan alueelle itsenäi
seen toimintaan pystyvä Savon Pri
kaati. Prikaatin v 1775 alkaneen muo
dostamisen suoritti Savon Rykmentin 
komentajaksi tullut Yrjö Maunu 
Sprengtporten. V 1778 valmiiksi muo
dostunut Savon Prikaati oli ensimmäi
nen prikaatimuodostelma Ruotsi-Suo
men armeijassa. Olipa se varustettu 
omalla kenttätykistölläkin. Omaperäi
sen ja tal'mokkaan komentajansa an
sioksi on luettava prikaatin kehitty
minen koulutustasoltaan ja taistelu
kelpoisuudeltaan valtakunnan par
haimpiin kuuluviin. 

Mitä 
etuja 
ostajana 
Teille on 
moottoriteistä 

Viime vuosina on teknillinen kehitys kaikilla aloilla ollut tavattoman vil
kasta. Eräs tyypillinen esimerkki siitä on nopeitten moottoriteitten sijoit
tuminen suomalaiseen maisemaan. Myös K-kauppiaitten keskusliikkeen 
toiminnassa on moottoriteillä oma huomattava merkityksensä. Ne yhdis
tävät suuret keskusvarastot, K-kauppiaat ja kuluttajat toisiinsa. Kulje
tulkset nopeutuvat, tavaran käsittely tulee ·entistä taloudellisemmaksi ja 
täsmällisemmäksi. K-kauppiaat saavat tavaransa tuoreina ja voivat tarjota 
Teille jatkuvasti hyvää tavaraa. 

parempaa palvelua 
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Savon 
l'rikaatin 
\'aiheita ja 
Suomen sota 
1808-09 

1700-luvulla luonnehti useiden Eu
roopan maiden sotalaitoksen uudista
mista pyrkimys keveisiin joukkoihin. 
Myös Ruotsi-Suomessa Valtiopäivät 
v 1770 päättivät muuttaa itärajan jou
kot kevyiksi. 

Savon Prikaatin perustaminen, jo
hon jo edellä viitattiin, liittyi näihin 
järjestelyihin. Aloittaessaan työn 
Sprengtporten'illa oli käytettävissään 
Savon Kevyt Jalkaväkirykmentti 
(vuoteen 1770 Savon Rykmentti), Kar
jalan Rakuunajoukko ja Savon Jää
kärijoukko (perustettu v 1770). 

Savon Prikaatiin kuuluvaan ruotu
jakoiseen Savon Kevyeen Jalkaväki
rykmenttiin kuuluivat: 

I Esikunta 

- everstin virkatalo: Ristiina, Bra
henlinna 

- Henkikomppanian kapteenin virka
talo: Ristiina, Roivilanniemi 

- everstiluutnantin virkatalo: Ranta
salmi, Seislahti 

- everstiluutnantin komppanian kap
teenin virkatalo: Leppävirta, Har
tikansalo 

- majurin virkatalo: Mikkelin pit, 
Otava 

- majurin komppanian kapteenin 
virkatalo: Mikkelin pit, Lampila 

- rykmentin majoitusmestarin virka
talo: Ristiina, Puntala 

II Henkikomppania 

- kapteeniluutnantin virka,talo: Hir
vensalmi, Soutala 

III EversWuutnantin komppania 

- luutnantin virkatalo: Kerimäki, 
Nousialanmäki, myöhemmin Ran
tasalmi, Joutsinniemi 

IV Majurin, myöhemmin 1.-majurin 
komppania 

- luutnantin virkatalo: Kangasniemi, 
Alahovi 

V Pieksämäen komppania 

- kapteenin virkatalo: Pieksämäki, 
Uuhimäki 

VI Kuopion komppania 

- kapteenin virkatalo: Kuopion pit, 
Hatsala 

VII Juvan komppania 

- kapteenin virkatalo: Juva, Lipsala 

VIII Puumalan komppania 

- kapteenin virkatalo: Puumala, Ko
talahti 

IX Iisalmen, myöhemmin 2.-majurin 
komppania 

- kapteenin virkatalo: Iisalmi, Iso
partala. 

Savon Prikaatiin liitettiin v 1775 
myös Rautalammin komppania Hä
meen Rykmentistä. Sittemmin komp
pania kuului Savon Kevyeen Jalka
väkirykmenttiin, mutta palautettiin 
v 1787 takaisin Hämeen Rykmenttiin. 

Rykmenttiin kuuluneet Kuopion, 
Iisalmen ja Rautalammin komppaniat 
muodostivat ilmeisesti patalj.oonan, 
koska aikakirjoissa mainitaan Kuo
pion pataljoona. Savon Prikaatin har
joituspaikka oli Mikkeli. Komppanioi
den harjoituskokoukset pidettiin ta-
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vallisesti komppanian päällikön virka
talon luona. 

Uuden lääninjaon tultua suorite
tuksi jäi nykyisen Kuopion läänin 
alueelle mm kolme ruotujakoista Sa
von !Kevyen Jalkaväkirykmentin 
komppaniaa. 

Kustaa III:n v 1788 Venäjää vas
taan aloittamassa sodassa Savon Ke
vyen Jalkaväkirykmentin jääkärit 
osallistuivat prikaatinsa mukana Por
rassalmen taisteluun 3. 6. 17S9 ja Par
kuinmäen taisteluun 21. 7. 1789. 

Vaikka sota ei Pohjois-Sav,ossa ai
heuttanutkaan taistelutoimintaa, tul
koon mainituksi savolaisten osuudesta. 
Kuopiossa pestattiin maaherra Carpe
lan'in johdolla uusia joukkoja, han
kittiin tykkiveneitä ja valettiin kuu
lia (ilmeisesti Juantehtaan rautaruu
killa). Maaherra Carpelan pyysi Kuo
pion garnisoniksi jääkärikomppanian 
järjestyksen ylläpitämistä varten, kos
ka "Kuopiossa on levottomia pahan
tekijöitä paljon". Huhtikuussa v 1788 
kaupungissa olikin pysyväisenä sota
väkenä 1 luutnantti, 3 aliupseeria, 50 
miestä ja 1 rumpali. Luutnantti 
Stolp'en mainitaan v 1791 olleen Kuo
pion garnisonin päällikkönä. Vaki
naista sotaväkeä Kuopiossa ei kuiten
kaan ruotukomppanian lisäksi ollut. 
Muuta sotaväkeä komennettiin pai
kalle .tarpeen mukaan esim markkinoi
den ajaksi järjestyksen ylläpitämiseksi. 

Suomen Sodan 1808--09 alkaessa 
komensi Savon Prikaatia (3. Prikaati) 
Sav,on Kevyen Jalkaväkirykmentin 
komentaja, eversti Johan Adam Cron
stedt. Prikaatiin kuuluivat tällöin: 
- Savon Kevyt Jalkaväkirykmentti 

(pataljoonat suoraan prikaatin ko
mentajan alaisena) 
I (puoli) pataljoona majuri Ehrn
rooth 
II (puoli) pataljoona everstiluut
nantti Lode 
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III (puoli) pataljoona majuri Ta
vast 
IV (puoli) pataljoona majuri Gro
tenfelt 

- Savon Jääkärirykmentti eversti 
Sandels 

- Karjalan Jääkärijoukko eversti
luutnantti Aminoff 

- pataljoonan varaväkeä majuri von 
Törne 

- komppanian rakuunaväkeä luut
nantti Poppius 

- Karjalan Rakuunadoukko (2 eska
droonaa) everstiluutnantti Christi
ernin 

- Savon Tykistökomppania kapteeni 
von Born 

Prikaatin vahvuus oli 3500 miestä 
jalkaväkeä, 250 miestä ratsuväkeä, 
100 miestä laivastosta ja 10 tykkiä. 

Sodan alkutapahtumat ovat yleisesti 
tunnettuja. Savon Prikaatin vetäyty
minen Mikkelin-Savonlinnan tasalta 
ja pohjoisempaa Joensuusta kehittyi 
aluksi huonosti ja muodostui paon
omaiseksi. Maaliskuun 8 päivänä pri
kaati koottiin Leppävirralla, jossa 
kolme päivää myöhemmin syntyneessä 
taistelussa venäläiset olisi melko hel
posti voitettu ja työnnetty virtapai
kassa hukuksiin, jollei Cronstedt tilan
teen ollessa parhaimmillaan olisi saa
mansa käskyn mukaisesti keskeyttä
nyt liikk,eitä ja irroittanut joukkonsa. 
Kuopioon saavuttiin kovassa pakka
sessa maaliskuun 13. päivänä 1808. 
Seuraava päivä !evättiin ja 15. päivänä 
jatkettiin matkaa pohjoiseen päin. 

Ennen vetäytymistä joutuivat 15. 3. 
1808 Kuopion eteläpuolelle prikaatin 
jälkivarmistukseen jäte•tyt Savon Ke
vyen Jalkaväkirykmentin IV patal
joona, jouldm Karjalan rakuunoita ja 
kahden tykin miehistö perääntymis
retken ainoaan taisteluun. Tätä me
nestyksellistä taistelua rykmentin vah
vuista vihollista vastaan johtivat pa-

t ,ljoonan komppanianpäälliköt kap
teenit Joachim Zakris Duncker ja Karl 
Vilhelm Malm. Hyvin toimien kap
lt>eni Duncker suojasi pääjoukon ve
täytymisen pelastaen vähin tappioin 
joukkonsa jäätä myöten Kuopion sata
maan ja sieltä Itkonniemen eteläran
taa pohjoiseen ja pääjoukon yhtey
teen. Kerrotaan kenraali Tutshkovin 
sc>uranneen kauempaa Dunckerin toi
mintaa ja kehuneen sen esimerkilli
syyttä. Raskaiden marssien jälkeen 
i;aavuttiin maaliskuun 29. päivänä 
Ouluun ja sen eteläpuolelle. 

Koko Pohjois-Sav,o oli taistelutta 
jääny,t vihollisen haltuun. Maaherra 
Vibenius jäi paikoilleen suojelemaan 
kansaa. 

Savon Prikaatin yhtyessä Oulussa 
päävoimiin, siitä muodostettiin kaksi 
prikaatia: 

4:s prikaati ev,ersti J A Cronstedt 
- 5:s prikaati eversti J A Sandels 

Tässä vaiheessa tuli Savon Kevyen 
Jalkaväkirykmentin osaksi kuulua 
eversti Cronstedtin 4. Prikaatiin. Vaik
ka eversti Sandels'in 5. Prikaatia yleis
tilanteen salliessa alettiinkin kutsua 
Savon Prikaatiksi ja vaikka Sandels'in 
johtamat sotatoimet tapahtuivatkin 
Savossa, kuului tähän prikaatiin savo
laisia sangen vähän. Etupäässä miehet 
olivat Pohjanmaalta ja ruotsalaisia. 

Puuttumatta tarkemmin toimintaan 
Savossa, seuraamme Savon Kevyen 
Jalkaväkirykmentin ja Cronstedt'in 4. 
Prikaatin vaiheita. Ruotsalais-suoma
laisten hyökkäyksen alkaessa 4. Pri
kaati sai käskyn marssia Paavolaan ja 
hyökätä sieltä Revonlahdelle. Etene
minen huonoja teitä ja soista maastoa 
myöten oli hidasta. Mutta miesvoimin 
•tykkejä kiskoen päästiin upottavassa 
sohjossa lopulta Revonlahdelle. Roh
keasti ja rajusti suoritettu rynnäkkö 
päättyi täydelliseen voittoon. Tais
telukertomuksessa mainitaan erikoi-

sesti pataljoonan komentaja eversti
luutnantti Lode, joka huolimatta 55 
ikävuodestaan marssi miestensä etu
nenässä halki nietosten ja valtasi 
Kirkkomaan. 

Revonlahdessa 25 päivänä huhti
kuuta 1808 päivätyn luettelon mukaan 
"Kuninkaallisen Savon J alkaväki Ryk
mentin 3:n majurin Pieksämäen 
Komppanian päällystöstä ja miehis
töstä kaatuivat ja haavoiUuivat täkä
läisessä taistelussa tämän kuun 27 päi
vänä" mm seuraavat : 

Upseerit 

Kapteeni J H Afflecht - 1. kaatunut 
Kapteeni G Molander - 1. sai haavan 

oikeaan reiteensä 
Luutnantti A G von Becker - 1. sai 

haavan vasemman silmän alapuo
lelle 

Korpraalit ja sotamiehet 

N:o 2 Hirn - 1. kaatunut 
6 Sund - 1. sai haavan vasem

paan reiteensä 
10 Snäll - 1. kaatunut 

Korpraali 13 Pa'1m - 1. haavoittu,i oi
keaan reiteensä 

Varaväki 

3 Kast - 1. haavoi.ttui oikean jal
katerän sivuun 

10 Vill - 1. haavoittui oikeaan jal
kaansa 

Ernst Fabritiuksen allekirjoittama 
luettel-0 sisältää kaikkiaan 38 nimeä 
kaatuneista "aina varaväkeen kuulu
neen 62. Smal'in vähäpätöiseen haa
vaan". 

Revonlahden jälkeen prikaati osal
listui useihin taisteluihin Pohjanmaal
la, mm Lapualla, Alavudella, Salmissa 
ja Oravaisissa. Alavuden taistelussa 
mainitaan savolaisten erikoisesti kun-
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nostautuneen everstiluutnantti Loden 
johdolla. 

Adlercreutzin antaessa Lodelle käs
kyn rynnätä auttamaan Karjalan Jää
käreitä, halusi majuri von Töme, jon
ka osasto oli lähempänä, tehdä sen. 
Silloin Lode vanhempana vaati itsel
leen oikeutta ja saikin sen. Nyt, kuten 
aina ennenkin, "Ukko Lode" paljasti 
harmaan päänsä joukkonsa edessä, luki 
rukouksen ja sitten johti joukkonsa 
taisteluun. Joukko suoritti tehtävän 
johtajan haavoittumisesta huolimatta. 

Savon Kevyt J alkaväkirykmentti 
joutui sodan lopulla muiden mukana 
Ruotsiin ,taistellen kunnialla sodan 
loppuun saakka. Rauhan .tultua palasi 
osa sen päällystöstä ja miehistä enti
sille asuinisijoilleen virkataloihinsa ja 
ruotutorppiinsa. 

Tähän päättyi pohjois-savolaisen 
joukko-osaston osuus Ruotsin vallan 
ai·kaisissa sodissa. Huolimatta kaikesta 
siitä vieraasta, jota kaukaisissa maissa, 
outojen ,tarkoitusperien edes•tä taiste
leminen merkitsi, suorittivat esi-isäm-

me tehtävänsä kunnialla. Rauhan tul
len he aina palasivat jatkamaan kes
ken jääneitä ja usein sodan tuhoamia 
rauhantöitään, rakentaen pohjaa tule
ville sukupolville. 

Venäjän 
vallan 
aika 

Maamme tultua liitetyksi Venäjään, 
ei aluksi ollut omaa sotaväkeä. Ruo
dut tosin säilyivät, mutta miehiä ei 
tarvinnut asettaa. V 1812, Napoleonin 
hyökäyttyä Venäjälle, annettiin mää
räys perustaa Suomessakin kolme jää
kärirykmenttiä. Syntyi mm Kuopion 
pataljoona. V 1827 pataljoonat muu
tettiin tarkka-ampujapataljooniksi. 
Kuopion pataljoonan numeroksi tuli 
N:o 5. Sotaan pataljoonat eivät jou
tuneet ja ne lakkautettiin v 1830. 

Lyhyen rauhan kauden jälkeen 
v 1854 alkaneen Itämaisen sodan joh
dosta tarvittiin taas miehiä aseisiin. 
Ruotujaon pohjalla alettiin luoda suo-

Kuopion pataljoonan miehiä harjoituksissa kasarmin edustalla 1890-luvulla. 
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malaista sotaväkeä. Perustettujen 9:n 
pataljoonan joukossa oli myös 4. Kuo
pion pataljoona. Rauhan tultua nämä
kin pataljoonat lakkautettiin v 1867. 

Tämän ajan Kuopion pataljoonien 
komentajista mainitaan mm majuri 
Kaarle Juhana von Konow (1812), 
Kaarle Henrik Lunge (1815) ja Gre
gori Fredrik Tigerstedt (1819). 

Kasvavaan kansalliseen elämään 
liittyi vuosien mukana myös ajatus 
oman kansallisen sotaväen muodosta
misesta yleisen asevelvollisuuden poh
jalle. Uusi asevelvollisuuslaki astui
kin v-oimaan 1. 1. 1881. Tämän lain 
mukaan perustettujen 8 pataljoonan 
ja 32 reservikomppanian joukossa oli 
myös 5. Kuopion Tarkka-ampuja
pataljoona. Pataljoonan reservikomp
paniat olivat: 17. Iisalmi, 18. Suonen
joki, 19. Juuka ja 20. Joensuu. Patal
joona majoitettiin entisen Savon Ryk
mentin Kuopion komppanian päälli
kön virka.talon Hatsalan alueelle v 1881 
valmistuneisiin kasarmeihin. Jo tätä 
ennen oli alueella virka.talon lisäksi 
ollut maneesi, varasto- ja keittiö
rakennus, leipomo ja kaksi kasakka
tallia. 

V 1901 lakkautetussa pataljoonassa 
palvelleita elää vieläkin joku harva 
keskuudessamme. Yli kahdeksankym
mentä vuotta ehtivät 5. Kuopion 
Tarkk'-ampujapataljoonan kasarmit 
palvella savolaisten joukko-osastojen 
sijoituspaikkoina. Niissä asui osa Poh
jois-Savon Prikaatin varusmiehistä 
viimeiseen muuttoon saakka. Nämä 
vanhat kasarmit häviävät vähitellen, 
mutta edelleen ovat pystyssä Kuopion 
kauniin kasarmin puiston ituuheat 
puut, jotka 5. Kuopion Tarkk' -ampu
japataljoonan miehet ovat istuttaneet. 
Prikaatin Kuopiosta siirtymisen yhtey
dessä paljastettiin puistossa jyhkeä 
maakivi, joka on pystytetty niiden 
nuorien pohjoissavolaisten miesten 

Kuopion kasarmin pääportti. 

1.K:n vanha kasarmi. 

kunniaksi, jotka ovat uhrinsa isän
maalleen kantaneet. 

Vapaussota v 1918 
ja itsenäisyyden aika 
vuoteen 1939 

Tarkk'ampujapataljoonien tultua 
v 1901 lakkautetuksi niitä ei enää pe
rustettu. Olojen maassamme muutut
tua v 1917 levottomiksi syntyivät suo
jeluskunnat. Vapaussodan taistelu
tapahtumat ulottuivat myös Kuopioon, 
jossa helmikuun alku v 1918 muodos
tui taistelujen ajaksi. Kuopion puolen 
suojeluskuntajoukoista muodostettiin 
15. 4. 1918 mm Pohjois-Savon Ryk
mentti komentajanaan jääkärimajuri 
J Heiskanen. Vaikka tällä Savossa ja 
Viipurissa taistelleella joukko-osas
tolla olikin tuttu nimi, se muodosti 
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Lipun luovutus Pohjois-Savon Rykmentille v 1920 Kuopion kasarmin kentällä. 

vain välivaiheen. Pohjois-Savon Pri
kaatin perinnejoukko löytyi muualta. 

Vapaussodan jälkeen Kuopioon sijoi
tettu Pohjois-Savon Rykmentti oli 
muodostettu vapaussodan aikaisesta 
Karjalan Armeijakunnan I rykmen
tistä. Rykmentti katsotaan peruste
tuksi 15. 3. 1918. Komentajansa eversti
luutnantti Y W Elvengrenin johdolla 
rykmentti taisteli Mälkölän - Valk
järven - Raudun linjalla. Raudun 
taistelun 5. 4. 1918 jälke€n rykmentti 
osallistui taisteluihin Lipolassa, Kauk
samossa, Kivennavalla ja Terijoella 
sekä Viipurissa. 

Useiden sodan jälkeisten siirtymi
sien päätteeksi ,rykmentin kai:kki kol
me pataljoonaa koottiin Kuopioon 
v 1922. Näin Pohjois-Savon Rykmen
tistä muodostui pohjois-savolaisten 
joukko-osasto. Rykmen>tti pysyi pai
kallaan talvisotaan v 1939 asti saaden 
miehistönsä pääasiassa Pohjois
Savo.sta. 

Rykmentin miehistön alkaessa yhä 
enenevässä määrin tulla Pohjanmaalta 
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muutettiin nimi 1. 6. 1933 Pohjan Ryk
mentiksi. Uusi joukko-osasto säilytti 
kuitenkin vanhat perinteet, Savon 
Rykmentin perinteet, entisen lippunsa 
ja kunniamarssin "Savolaisten laulun" 
sekä vuosipäivän 5. 4., Lech-joen tais
telun muistoksi. 

Pohjois-Savon Rykmentin ja Poh
jan Rykmentin ajat muodostavat lujan 
ketjun prikaatin perinteissä - palve
leehan nykyisessä joukko-osastossa 
vielä muutamia sen ajan miehiä. 

Rykmentin komentajina olivat: 
eversti Kurt Westling 1918---1927 

Viljo Tuompo 1927-1928 

" 
Tauno Ilmoniemi 1928---1931 

" 
Hannes Olltikonen 1931-1939 

Talvisota 193~1940 
ja Suomen Sota 
1941-1945 

Syksyn 1939 enteillessä sotaa muo
doste.ttiin Pohjan Rykmentistä suoja
joukkopataljoona, joka siirrettiin Kar
jalan Kannakselle. Komentajana oli 

väittää tehdas, eikä kukaan 
ole vielä väittänyt vastaan. 

22 kaliberin pitkäpiippuisia 
pistooleja urheiluammuntaan: 

HUNTSMAN 
TARGETSMAN 
WOODSMAN T ARGET 
WOODSMAN MATCH 

TARGET 
COLT REVOLVERI 
OFFICERS MODEL MATCH 

272:50 
309:-
357:-

421:-

446:-

Käykääpä kokeilemassa meillä 
miten COLT sopii 
käteenne! 

Colt 
maailman 

paras 
ase 
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Leijona 
puhuu ... 

niin eräpoluilla kuin kilpailuaree
noillakin. Ja puhuu omaa kovaa 
kieltään - sen ovat tulokset osoit
taneet. Suomalaisen VALMET Oy:n 
LEIJONA-aseet ovat perusteellisen 
suunnittelutyön ja vuosien käyttö
kokemuksen muovaamia. Ne ovat 
maailmankuulua suomalaista laa
tutyötä, joka kestää ankarankin 
arvostelun. LEIJONA-aseiden puh
daspiirteisiin linjoihin kätkeytyy 
aseteollisuuden tämänhetkisen ke
hityksen tulos - täydellisyys, jo
hon voitte varauksetta luottaa kai
kissa tilanteissa. 

f//P' @U et 255 E/Bf "n@ 

LEIJONA - SAVIKIEKKOHAULIK
KO. Savikiekkoammuntaan suun
niteltu 12 kai. haulikko. Va
rustettu tähtäyskiskolla ja kak
soisjyvällä. Piippujen pituus 26" 
tai 28" . Erikoismallisia liipai
simia 1 tai 2. 

LEIJONA. HAULIKKO. Kaksi
piippuinen hanaton haulikko, 
piiput päällekkäin. Väljyydet 
12 ja 16. Liipaisimia 1 tai 2. 
Yläpiippu suppea, alapiippu 
puolisuppea. Automaattinen var
mistin. Paino: kai. 16 3 kg, 
kai. 12 3,1 kg. 

1 -

VALMET OY 

TOURULAN TEHDAS, Tourula 
PÄÄKONTTORI: 
KAIVOKATU 10 HELSINKI 

majuri U Linden. Pataljoona toimi 
aluksi keski-Kannaksella vetäytyen 
Nurmijärven - Oraviniemen kautta 
Vuoksen pohjoispuolelle. 2. Prikaatiin 
kuuluvana se oli mukana joulukuun 
vastahyökkäyksessä Summan itäpuo
lella. Summan jälkeen pataljoona tais
teli Kämärän ja Viipurin itäpuolen 
ulueilla sodan loppuun saakka. Sodan 
päätyttyä pataljoona siirrettiin Lemille 
ja liitettiin silloisen 1. Pr:n joukkoihin. 

Pohjois-Savon reserviläisistä, Poh
jois-Savon Rykmentin ja Pohjan Ryk
mentin kasvateista, muodostettiin 
eversti Hannukselan komennossa ollut 
7. Divisioona. Divisioona keskitettiin 
Laatokan koillispuolelle ja ensimmäi
set ;taistelut tapahtuivat Uomaan seu
duilla. Divisioonaan kuuluvat JR 38 ja 
JR 39 (Kuopion ympäristön ja Iisal
men seutuj.en miehet) osallistuivat ns 
mottisotaan Laatokan Karjalassa. So
dan päättyessä oli pääosa vastustajista 
tuhottu tai taistelukyvyitömänä ja osa 
oli motitettuna odottamassa kohta
loaan. Hyökkäys jäi kuitenkin kesken, 
voimat eivät olleet riittävät. Rauhan 
tulo maaliskuun 13. päivänä 1940 va
pautti myös savolaiset joukot rauhan 
toimiin. 

Seuratessamme Pohjois-Savon Pri
kaatin perinteitä joudumme jälleen 
poikkeamaan kauemmas Savosta -
Pohjois-Suomeen. 

Talvisodan aikaisista Lapin Ryhmän 
joukoista perustettiin välirauhan ai
ikana 1940 12.Prikaati, jonka pääosan 
sijoituspaikka oli Kemijärven liepeillä 
sijaitseva Hanhikoski, II P oli Savu
koskella, m P Ivalossa ja ErPpK Kar
hujärvellä. Myöhemmin lakkautettiin 
111 P. Joukot suorittivat koulutuksen 
ohella linnoittamistöitä valtakunnan 
rajalla. 

Kesäkuussa 1941 muodostettiin 
12. Pr:sta 6. Divisioonaan kuulunut 
Jalkaväkirykmentti 12 (JR 12). Ryk-

mentin 111 Poli muodostettu pääasiassa 
Sallan pitäjän reserviläisistä, muut 
osat olivat varusmiespalvelustaan suo
rittavista miehistä. 

Jatkosota alkoi rykmentin osalta 
keskitysmarssilla 16.6.1941. Tällöin 
oli II P irroitettu rykmentistä ja siir
retty Kiestingin suunnalle. Rykmentti 
marssi ensin Hautakylään, josta suo
raan itään poikki kairojen ja korpien 
kohti Tuutijärveä. 

Raja ylitettiin heinäkuun 1. pa1vana 
1941. Vielä samana päivänä jouduttiin 
Kirakkalammella ensimmäiseen tais
teluun. Rykmentti kärsi tällöin ensim
mäiset tappionsa menettäen mm kak_si 
upseeriaan, vänri:kit Pokkisen ja Hul
kon. 6. Divisioonan joukkojen vallat
tua Tuutijärven jatkui rylmlentin ete
neminen osin venekuljetuksina, Auhti
järven ja Jyrhämän kautta kohti Kai
rolaa. 111 P eteni Tuutijärven itäpuo
litse Vuorijärven suuntaan. Ensim
mamen suurempi taistelu tapahtui 
heinäkuussa Kelsinkäisissä Sallan 
rautatien ja maantien katkaisutaiste
lussa. Näissä taisteluissa rykmentti 
kärsi suuret tappiot, sillä kivikkoisessa 
maaperassa ei kaivautuminen ollut 
mahdollista ja varsinkin vihollisen voi
makas ,tykistötuli oli tuhoisaa. Etene
minen kohti itää jatkui. 

Tuntsajoen ylityksessä taisteltiin lu
jasti, mutta vihollinen pakoitettiin ve
täytymään. Valtakunnan vanhan ra
jan ylitettyään rykmentti jatkoi etene
mistään Voitajoelle ja siitä Vilmajoelle. 
Tänne eteneminen pysäytettiin ja rin
tama jäi siihen sodan loppuun. Loka
kuussa 1941 luovutti rykmentti ase
mansa Vilmajoella saksalaisille mars
sien Kuusamoon, josta edelleen auto
kuljetuksina Kiestinkiin. Kiestingissä 
rylonentti sai II P:n jälleen käyttöönsä. 

Marraskuussa 1941 Kiestingistä al
kaneessa hyökkäyksessä toimi JR 12 
varsinaisena läpimurtaj•ana ja pääsikin 
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ankarasti taistellen Louhen tielle. Täl
löin rykmentti joutui torjumaan monet 
vihollisen suorittamat vastahyökkäy,k
set. Useita vuorokausia tuli oli niin 
ankaraa, ettei yksityisiä laukauksia 
eroittanut - kaikki oli yhtämittaista 
"rokkapadan porinaa". Vihollinen kär
si näissä taisteluissa suurta mieshuk
kaa, mutta tappioitta eivät päässeet 
suomalaisetkaan. Rintaman tällä suun
nalla vakiinnu:Hua oli rykmentillä 
rintamavastuu Lakijärven pohjoispuo
lella (111 P) ja eteläpuolella Lohivaa
rassa (1 ja II P). 

Kun vihollinen huhtikuussa 1942 
a1koi voimakkaan hyökkäyksensä poh
joisesta Jelettijärven suunnalta kohti 
Kiestinkiä ja sillä suunnalla olleet 
suomalaiset ja saksalaiset joukot eivät 
pystyneet pysäyttämään vihollisen ete
nemistä, irroi:tettiin JR 12:kin ja lähe
tettiin siihen suunitaan. Lähimmät vi
holliset olivat tällöin ehtineet jo n 1 
km:n päähän Kiestingin kylästä. Suo
malaisten ja saksalaisten uudella vas
tahyökkäyksellä pakotettiin vihollinen 
vetäytymään. JR 12 joutui tässäkin 
hyökkäyksessä toimimaan varsinaisena 
iskuportaana. Vihollisen alussa hyvin
kin uhkaavalta näyttäneen hyökkäyk
sen tultua torjutuksi, otti rykmentti 
taas entiset asemansa Lohivaaran 
suunnalla. 

Lokakuussa 1942 luovutettiin asemat 
saksalaisille ja rykmentti aloitti mars
sin Röhön - Uhtuan - Vuonnisen -
Suomussalmen kautta Hyrynsalmelle, 
josta edelleen junakuljetuksena Nur
m~kseen. 

Oltuaan n 2 kuukautta koulutuk
sessa ja levossa siirrettiin rykmentti 
tammikuussa 1943 Itä-Karjalaan. Kar
humäen itäpuolella rykmentti sitten 
olikin ns asemasotavaiheen. 

Kesii.kuussa 1944 irroitettiin ryk
mentti kaistaltaan ja marssitettiin 
Lisman asemalle, josta junakuljetuk-
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sena Jääsken asemalle ja sieltä mars
sien Ihantalaan. Venäläisten suur
hyökkäys oli tällöin edennyt jo Ihan
talan liepeille ja rykmentti joutui heti 
perille saavuttuaan raivokkaisiin tor
juntataisteluihin. Ankarasti taistellen 
saatiin vihollisen hyökkäys pysäyte
,tyksi Ihantalan kirkon luona. Nämä 
taistelut kestivät, tosin suuresti vai
mentuneina, aina syyskuun mkupuo
lelle, jolloin rykmentti taas irroitettiin 
etulinjasta ja siirrettiin junakuljetuk
sella Kontiomäkeen. 

Lokakuussa 1944 alkoi rykmentin 
eteneminen Kontiomäeltä kohti poh
joista, saksalaisten ollessa vastusta
jana. Eteneminen tapahtui tietä Hy
rynsalmi - Puolanka - Pudasjärvi -
Ranua - Rovaniemi. Vihollinen oli 
hävittänyt kaikki sillat ja maantietä
kin pitkiä matkoja käyttäen lisäksi 
runsaasti miinoituksia, joten etenemi
nen oli hidasta ja varsinkin kuormas
tolle hyvin hankalaa. Taistelemaankin 
jouduttiin, suurempien yhteenoHojen 
tapahtuessa Ranualla ja Rovaniemellä. 

Eteneminen jatkui edelleen kohti 
pohjoista. Sodanlk:ylä ohitettiin, mutta 
heti sen tapahduttua pysäytettiin ryk
mentti Sattasen kylän kohdalla. Tästä 
eteenpäin ei sitten enää jouduttukaan 
menemään. Sattasesta palattiin muu
tamien päivien kuluttua Sodankylän 
kirkon eteläpuolelle, jossa alettiin ko
tiuttaa vanhempia miehiä. 

Marraskuun alussa sai rykmentti 
uuden nimen. Taisteltuaan kunniak
kaasti J alkaväkirykmentti 12:na se 
sai niemekseen Jalkaväkirykmentti 2. 

Marraskuun loppupäivinä 1944 aloi
tettiin marssi kohti etelää Kemin poh
joispuolella olevaan Liedakkalaan. 

Toukokuun alussa 1945 rykmentti 
lähti junalla uutta varuskuntaansa 
Kuopiota kohti. II P siirrettiin Jyväs
kylän Luonetjärveltä kesäkuussa 1946 
lopullisesti Kuopioon. Näin oli ry,k-

mentin sodanaikainen toiminta päät-: 
tynyt ja Kuopio saanut jälleen jouk
ko..:osastonsa. 

Sodan aikana toimivat rykmentin 
komentajana 

eversti A Puroma 1940 
-,,- Y Hanste 1943 
-,,- E Juva 1944. 

Sotien jälkeinen 
aika Kuopiossa 

Hatsalan vanhalle kasarmialueelle 
sijoitettuna JalkaväkirykmenHi 2 toi 
vihreälaattaisen varusväkensä Kuo
pion kaupunkikuvaan. Varusmiesaines 
saapui rykmenttiin pääasiassa Keski
Suomesta. 

Kuopion Ta11kk'ampujapataljoonan 
edustajat Matti Lappalainen ja Pekka 
Martikainen prikaatin komentajan 

kahvitettavana 6.4.1961. 

Uudelleenjärjestelyn yhteydessä 
1.12.1952 sai rykmentti uuden nimen. 
Edeltäjäjoukko-osastojensa perinteet 
sai vaaHttavakseen 2. Prikaati. Samalla 
se alkoi yhä enenevässä määrin muut
tua sijoitusalueensa elämään kuulu
vaksi; 11arusmiesaines tuli nyt suurim
maksi osaksi Pohjois-Savosta. 

1. 1. 1957 annettiin prikaatille Poh
jois-Savon Prikaatin nimi. Samalla 
vahvistettiin prikaatin perinteet: enti-

10 - Jalkaväen Vuosikirja 

sen Pohjois-Savon Rykmentin ja Poh
jan Rykmentin lippu, vuosipäiväksi 
Lech-virran taistelun päivä huhtikuun 
5:s ja kunniamarssiksi Collan'in 
Hurtti-Ukko. Näin sai Pohjois-Savon 
Prikaati vaaHttavakseen Pohjois
Savon miesten luomat sotilasperinteet 
vanhan Savon Rykmentin päivistä 
alkaen. 

Sotien jälkeen ovat prikaatin ko
mentajina olleet 

eversti Y A Järvinen 
,, T N Peitsara 

" 
B Backström 

" 
K Karttunen 

Uuteen 
varuskuntaan 

1950--52 
1952-59 
1959-61 
1961- . 

Pohjois-Savon Prikaatin sotienjäl
keisen historian tärkeimmäksi vai
heeksi on muodostunut 1960-luvun 
alku. Tänä aikana prikaati on muut
tanut - osin vielä muuttamassa -
Kainuuseen. 

Prikaatin uusi sijoituspaikka, Hoi
kankangas, sijaitsee Kainuun "pääkau
pungin" Kajaanin eteläpuolella noin 
5 kilometrin päässä kaupungin keskus
tasta. Joukko-osaston muutossa voi
daan erottaa kolme erillistä vaihetta. 

Ensimmäisen vaiheen, neuvottelui
den1 .katsotaan päättyneen 5. 6. 1959, 
jolloin vuoden 1955 marraskuussa al
kaneet neuvottelut päättyivät Puolus
tusministeriön ja Kajaanin kaupungin 
väliseen sopimukseen uudesta sijoitus
alueesta. 

Rakennusvaiheen virallinen alku
räjäytys suoritettiin marraskuun 
2. päivänä 1959, joskin työt alkoivat 
jo päivää aikaisemmin. Kevät 1960 toi 
tullessaan talven työn tulokset, ensim
mäiset harjannostaåaiset Hoikankan
kaalla. Alusta lähtien seurattiin pri
kaatissa tarkoin töiden kehittymistä 
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Uusien päivystyskilpien luovutus vuosipäivänä 1964. 

ja suoritettiin samalla valmisteluja 
siirron suorittamiseksi. 

Ensimmäinen prikaatin joukkojen 
kosketus tulevaan uuteen varusk.un
.taan .tapahtui kesällä 1960, jolloin pri
kaati asetti vartiokomennuskunnan 
työmaan johdon avuksi. Pri!kaatin eri 
osien saapuminen, Aliupseerikoulun 
edelleen ollessa muualla, tapahtui hel
mikuun 13. päivän 1962 ja kesäkuun 
13. päivän 1963 välisenä aikana. Elo
kuun lopun 1962 siil"tojen yhteydessä 
muuttui sekä joukkojen määrän että 
koulutuksen painopiste lopullisesti 
Kajaanin Hoikankankaalle. 

Siirtymisen eri vaiheet ja:tkuvat 
edelleen - laajojen kainuulaismaise
mien keskellä suunni<tellaan ja raken
netaan. Viimeisimmän vaiheen tässä 
työssä muodostaa prikaatin käyttöön 
valmistunut kuntotalo, joka uimahalli
ja urheilutilojen lisäksi sisältää sau
nan ja erilaisia huoltotiloja. 

146 

Pohjois-Savon Prikaati on tuonut 
Kajaanin katukuvaan vihreälaattaisen 
jalkaväkisotilaan. Vuosisataiset poh
jois-sa.volaiset sotilasperinteet on istu
tettu uuteen voimaa antavaan maa
perään. Perinteiden ketju ei ole kat
kennut - nyt se sulkee sisäänsä myös 
rakentavan Kainuun syvänsiniset vaa
rat. 

Käytetyt lähteet 

Tietosanakirjat 
Santavuori: Suomen sotahistoria I-II 
Kajaanin kaupunginkirjaston lehtikokoel-

mat 
Tutkielmat: 
T Räisänen: Suomen sota Kuopiossa ja 

sen ympäristössä 150 vuotta sitten (esi
telmä) 

A Kotiaho: Pohjois-Savon Prikaatin pe
rinteiden historiikki 

A Kotiaho: Lapinlinnasta 2. Prikaatiin 
E Tukkimäki: JR 2:n syntyvaiheet 

Kapteeni E s k o V a l k on e n 

SAVON PRIKAATIN 
HISTORIIKKI 

Vuoden 1957 alkaessa saivat joukko
osastomme jälleen maakunnalliset ni
mensä, jollaisia suomalaisilla joukko
osastoilla oli ollut vuosisatojen halki. 
Tässä yhteydessä Mikkeliin sijoitettu 
6. .Prikaati sai uudeksi nimekseen 
Savon Prikaati. 

Sama nimi esiintyi ensi kerran 
Ruotsi-Suomessa Savon maakuntaan 
sijoitettujen joukko-osastojen - Sa
von Rykmentti, Savon Jääkäriryk
mentti, Karjalan Rakuunarykmentti, 
Kymenkartanon Pataljoona, Rauta
lammin Pataljoona ja Prikaatin Tykis
tökomppania yhteisnimenä 1773. 
(Varsinainen perustaminen 1775). 

Itsenäisen Suomen puolustusvoimien 
ensimmäinen Savon Prikaati oli sijoi
tettu Viipuriin, Käkisalmeen ja Kivi
niemeen. Vuonna 1934 siitä muodos
tettiin Savon Jääkärirykmentti. Se 
sijoitettiin Käkisalmeen ja toimi siellä 
talvisotaan saakka. 

Nykyinen Savon Prikaati sai vaalit
tavakseen Ruotsi-Suomen aikaisen 
Kuninkaallisen Savon Jääkärirykmen
tin sekä talvisotaa edeltäneen Savon 
Jääkärirykmentin perinteet. Prikaa
tin lipuksi luovutettiin entisen Savon 
Jääkärirykmentin lippu, kunniamars
siksi vahvistettiin Emil Genetzin 
"Terve Suomeni maa" ja vuosipäiväksi 
määrättiin Porrassalmen taistelun 
päivä, kesäkuun kolmastoista. 

6. Prikaatin ja sen edeltäjän Jalka
väkirykmentti 7:n kautta Savon Pri
kaatin perinteisiin liittyvät myös kun
niakkaat taistelut talvisodan Taipa-

Jaakko Maunu Sprengtporten, Savon 
jääkärijoukon perustaja 1770. 

leessa ja Kollaalla ja jatkosodan Tyr
jässä, Ohdassa, Siiranmäellä, Äyrä
päässä ja Vuosalmella. 

Perinteiden virallinen vastaanotto 
tapahtui Savon Prikaatin ensimmäi
senä vuosipäivänä 13.6.1957. Tällöin 
talvisotaa edeltäneen Savon Jääkäri
rykmentin viimeinen komentaja, ken
raaliluutnantti Aarne Blick, luovutti 
Sa.von Priikaatille lipun sekä muut 
perinteisiin liittyvät esineet. 

Savon Prikaati on majoitettu Mik
keliin Mikkelin Tarkk'ampujapataljoo
nalle 1879-1881 rakennetulle kasarmi
alueelle, venäläisten ennen ensim-
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mäistä maailmansotaa rakentamiin 
kasarmeihin ja kahteen 1954 valmistu
neeseen kasarmiin sekä 4 km kaupun
gin keskustasta sijaitsevalle, aivan 
viime vuosina rakennetulle Karkia
lammen kasarmialueelle. 

Ensimmäisenä paasi KarlGmlam
melle kesällä 1958 muuttamaan ali
upseerikoulu. Uusien rakennusten 
valmistuttua on Karkialammelle sijoi
tettu jo myös prikaatin ensimmäinen 
pataljoona. Kantahenkilökuntaa var
ten on kasarmialueella asunnot. 

Mikkeli varuskunta
kaupunkina 

Mikkeliin ja sen ympäristöön liittyy 
runsaasti pitkäaikaisia sotilasperin
teitä. Lähes kaikki kaupungissa ja 
sen ympäristöpitäjissä olevat karta
not - kuten Brahelinna Ristiinassa, 
Heinlahti, Kyyhkylä, Norola, Ranta
kylä, Visulaht i, Vuolinko, Moisio, Sok
kala, Anp.ila ja Otava Mikkelin .m.aa
laiskunnassa - ovat olleet sotilasvir
kataloja tai Ruotsin vallan aik~isissa 
joukko-osastoissa palvelleiden upsee
rien omistamina. Kartanoiden asujina 
on esiintynyt vuosisatojen kuluessa 
upseereita ja sotilassukuja, joiden 
nimet liittyvät Suomen historiaan. 
Mainittakoon tässä vain Sprengtpor
ten, Sandels, Fieandt, Ehrnrooth, Fu
rumarck, Jägerhorn, Tigerstedt, Ta
vaststjerna, Rehbinder, Törne, Tande
felt - kaikki tietysti aatelisia. 

Jo 30-vuotisen sodan aikana 1626 
perustettu Savon Rykmentti käytti 
silloista Mikkelin kirkonkylää keskus
paikkanaan. Samoin 1770 perustettu 
Savon Jääkärirykmentti piti täällä 
harjoituskokouksensa ja tarkastus
tilaisuutensa. Kun Savossa olleista 

· joukoista muodostui v 1775 Savon Pri
kaati, tuli Mikkelistä tämän yhtymän 
hallinto-, huolto- ja harjoituskeskus. 

148 

Tänne kokoontui prikaati vuotuisiin 
harjoituksiinsa ja täällä pidettiin myös 
upseerien harjoituskokoukset, jotka 
toisinaan saattoivat kestää yhteen 
menoon kuukaudenkin. Harjoitus
joukkoja varten oli Mikkelin kirkon
kylässä puusta rakennettuja parak
keja ja nykyisen Urheilupuiston tie
noilla sijaitsivat prikaatin ammuskel
larit. Ampumarata oli maaseurakun
nan nykyisen hautausmaan lähetty
villä. Varsinainen harjoituskenttä 
"Mikkelin plaani" ulottui nykyisestä 
Kirkkopuistosta aina Ristiinan alikäy
tävälle saakka. 

Itämaisen sodan alettua jättivät 
eräät suomalaiset 5. 6. 1854 keisari
suuriruhtinaalle anomuksen, jossa 
pyydettiin suomalaisten puolustus
joukkojen perustamista, että "se olisi 
ituna korkeamman sotilasluokan jäl
leensyntymiseen sekä herättäisi maas
sa ylevän sotilashengen ja kehittäisi 
halua hyvään järjestykseen". Keisa
rin manifestin perusteella muodostet
tiin mm Mikkelin Ruotuväkipatal
joona, joka päällikkönsä everstiluut
nantti G Tawaststjernan johdolla ko
koontui ensimmäiseen harjoitukseensa 
Mikkeliin 8. 12. 1854. Ruotujakoiset 
pataljoonat lakkautettiin 16. 10. 1867. 

Halu omien puolustusvoimien perus
tamiseen oli maassamme suuri ja aika 
oli kypsyttänyt kansalaiset yleisen 
asevelvollisuuden hyväksymiseen. 18. 
12. 1878 vahvistettiinkin asevelvolli
suuslaki, jonka mukaan jokainen mies
puolinen kansalainen oli velvollinen 
suorittamaan asepalvelusta ja velvol
linen puolustamaan maata tarpeen 
vaatiessa. Kaikkia ei kuitenkaan voitu 
ottaa rauhan aikana vakinaiseen pal
velukseen, vaan kutsuntatilaisuudessa 
annettiin arvan ratkaista, ketkä jou
tuivat vakinaiseen palvelukseen ja 
ketkä reserviin. Palvelusaika vakinai
sessa väessä oli kolme vuotta ja reser-

6.Mikkelin Tarkk'ampujapataljoona Porrassalmella 1800-luvulla. 

viin joutuneet suorittivat kolmena ke
sänä yhteensä 90 vuorokautta sotilas
harjoituksia. 

Asevelvollisuuslain perusteella maa
hamme perustettiin kahdeksan tarkk' -
ampujatapataljoona,a. Näistä kuudes 

oli Mikkelin Ta11kik'ampujapataljoona. 
Mikkelin kaupunki lahjoitti kasarmi
alueen maan. Rakennustyöt alkoivat 
1879. Ensimmäiset alokkaat voitiin 
uusiin kasarmeihin sijoittaa 1. 11. 1881 
alkaen. Pataljoonassa oli neljä komp
paniaa, jokaisella oma kasarminsa. 
Nämä rakennukset ovat vieläkin käy
tössä Snellmanninkadun jatkeena ole
van Tykkipuiston halki johtavan tien 
kummallakin puolella. Pataljoonan 
miehistö oli melk,ein yksinomaan savo
laisia. Suurimmillaan vahvuus oli v 
1881, jolloin pataljoonassa oli 20 up
seeria sekä 530 aliupseeria ja miestä. 
Suomen kansallisen sotaväen hajoitus
määräyksen jälkeen kokoontui patal
joona 13. 10. 1901 viimeiseen katsel
mukseen. Tarkk'ampujapataljoonissa 
suoritettu työ asevelvollisten sekä hen
kisen että ruumiillisen kunnon kohot
tamiseksi on jättänyt pysyvät jäljet 
koko maan väestöön. 

Vapaussodan aikana 1918 tuli Mik
kelistä valkoisten joukkojen kokoa
mis- ja koulutuspaikka. Kaupunkiin 
oli myös sijoitettu monia Päämajan 

osastoja ja laitoksia, kUJten Sotavän
rikkikoulu, Konekiväärikoulu sekä 
Kenttälennätinkoulu. 

Vapaussodan jälkeen sijoitettiin 
Mikkelin Polkupyöräpataljoona 3. 
(PPP 3), Ratsastava Patteri sekä 3.Di
visioonan esikunta ja Mikkelin soti
laspiirin esikunta. Keväällä 1936 PPP 3 
sai Jääkäripataljoona 3:n nimen. Pyö
rämarssien yhteydessä teki JP 3 itsen
sä tunnetuksi ja pidetyksi maakunnan 
väestön keskuudessa. 

Mikkeli on ollut kolmen viimeksi 
käydyn sodan Päämajan sijoituspaik
kana - päämajakaupunkina. Vapaus
sodan aikana 1918 oli kenraali Man
nerheimin esikunta jonkin aikaa Mik
kelin Seurahuoneella. Talvisodan al
kaessa perustettiin ylipäällikön pää
maja toistamiseen Mikkeliin. Suoras
taan ihmeenä voidaan pitää sitä, etfä 
kaupunkiin silloin voitiin sijoittaa 
koko Päämajan henkilökunta ja va
rata sille tarpeelliset työskentelytilat. 
Talvisodan aikana Marsalkan työhuo
ne sijaitsi Mikkelin Seurahuoneella. 
Jatkosodan aikana kaupungin keskus
kansakoulussa. Päämajan s1Jamnin 
muistona on Mikkelin vaakunaan 21. 
12. 1944 liitet•ty Vapaudenristi. 

Jatkosodan päätyttyä ja reserviläis
ten tultua kotiutetuiksi määrättiin 
Mikkeli marraskuussa 1944 J alkaväki-

149 



rykmentti 7:n sijoituspaikaksi. Koska 
osa kasarmeista oli silloin vielä Pää
majan käytössä, voitiin vain I Patal
joona majoHtaa Mikkeliin. II Patal
joona sijoitettiin Jyväskylään sekä 
:rykmentin esikunta ja erillisyksiköt 
Aholahteen Savonlinnan liepeille. 
V 1945 rykmentin esikunta ja erilliset 
yksiköt siirrettiin Mikkeliin ja II P 
Aholahteen. Vasta keväällä 1948 oli 
JR 7 kokonaan Mikkelissä. Puolustus
voimain uudelleen järjestelyssä syk
syllä 1952 JR 7:stä muodostettiin 
6.Prikaati. 

PERINNEJOUKOT 

Kuninkaallinen Savon Jääkäriryk
mentti perustettiin Savon Jääkärijou
kon nimellä v 1770. Se oli silloisissa 
oloissa uudenmallinen, kevyt jouk!ko
osasto, joka oli tarkoitettu ennen muu
ta sissitoimintaan. 

Uuden joukko-osaston perustaja oli 
eversti Jaakko Maunu Sprengtporten. 
Joukko-osastoon kuuluivat Rantasal
men, Kangasniemen, Mäntyharjun ja 
Sulkavan .komppaniat. Kussakin komp
paniassa oli kapteeni, ensimmäinen ja 
toinen luutnantti, vääpeli, kersantti, 
majoittaja, ryhmänjohtaja, varusmes
tari, kaksi rummunlyöjää, neljä ensim
mäistä ja neljä toista korpraalia sekä 
92 jääkäriä. Eräiden vaiheiden jäl
keen 1775 tuli kaikkien Savoon sijoi
rteHujen joukkojen komentajaksi Sa
von Jääkärijoukon perustajan veli 
eversti Yrjö Maunu Sprengtporten. 
Hänen komennossaan kehittyi savolai
sista joukoista valiojoukko-osastoja, 
jotka koulutustasoltaan ja hengeltään 
olivat paljon edellä muista sen aikai
sista joukoista. Suurin ponnistuksin 
ja henkilökohtaisin uhrauksin Sprengt
porten uudisti ja yhtenäisti myös jouk
kojensa aseistuksen. Virkatalossaan 
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Ristiinan Brahelinnassa ja kesäisin 
harjoituskokouksissaan hän piti up
seerikursseja ja pani näin alulle Suo
messa varsinaisen upseerikoulutuksen 
ajanjakson. 

"Kustaan sodassa" 1788--90 Savon 
Prikaati joutui useissa ,taisteluissa 
näyttämään kuntonsa. Merkittävin 
niistä oli 13. 6. 1789 lähellä Mikkeliä 
käyty Porrassalmen taistelu, jossa Sa
voon marss1v1en venäläisten sota
joukkojen eteneminen katkaistiin ja 
se perääntyi kärsittyään tuntuvia tap
pioita. Muista "Kustaan sodan" tais
teluista Savon Prikaatin kohdalla mai
nittakoon Parkuinmäki 21. 7. 1789 ja 
Laitaatsilta 9. 10. samana vuonna. 

Suomen sodan alkaessa 21. 2. 1808 
oli Savon Prikaati eli 3.Prikaati pää
osaltaan koossa Mikkelissä. Sotasuun
nitelman mukaan 3.Prikaati eversti 
Cronstedtin johdolla vetäytyi kohti 
Kuopiota ja jatkoi sieltä 13. 3. edelleen 
Oulua kohti, jonne se saapui 23. 3. 
Kapteeni Joakim Sakari Dunckerin 
johtama jälkijoukko kävi Kuopion 
seudulla tuloksellista viivytystaistelua 
kenraali Tutschkovin johtamaa venä
läisten 5.Divisioonaa vastaan. 

Maalis-huhtikuun vaihteessa 1808 
jaettiin 3.Prikaati kahdeksi uudeksi 
prikaatiksi (SJR jaettiin kummankin 
prikaatin kesken. 4.Pr sai 2 puolipatal
joonaa, loput 5.Pr), joista 4.Prikaatin 
komentajaksi tuli eversti Cronstedt ja 
5.Prikaatin Savon Jääkärirykmentin 
siihenastinen komentaja, eversti San
dels. Revonlahdella ja Pulkkilassa 
suomalaiset saaavuttivat loistavan voi
ton ja Sandels eteni nopeasti Savoon, 
valtasi Kuopion 19. 5. ja asettui lujiin 
asemiin Toivalan salmelle Kuopion 
pohjoispuolelle. Täällä · Sandels piti 
asemansa syyskuun loppuun asti, jol
loin Lohtajalla tehty aseleposopimus 
määräsi Sandelsin jättämään Toivalan 
asemat ja vetäytymään Iisalmen poh-

joispuolelle, Koljonvirralle. Täällä 
käytiin 27. 10. kuuluisa "Virran tais
telu'', jossa venäläiset pahoin lyötyinä 
perääntyivät taistelukentältä. 4.Pr:n 
riveissä taistelleet Savon Jääkärit niit
tivät mainetta kymenissä taisteluissa, 
joista mainittakoon mm Lapuan, Ala
vuden, Karstulan ja Oravaisten tais
telut. Olkijoella 19. 11. 1808 tehty so
pimus määräsi suomalaiset siirtymään 
Kemijoen länsipuolelle. Viimeisen tais
telunsa Savon Jääkärit kävivät ur
hoollisen Dunckerin johdolla heinä
kuun viidentenä 1809 Hörneforssissa 
Ruotsin Länsi-Pohjassa. Taistelussa, 
joka oli Suomen sodan viimeinen, 
Duncker kaatui. Rauha tehtiin Hami
nassa 19. 9. 1809. Kuninkaallisen Savon 
Jääkärirykmentin taival oli lopussa. 
Sen repaleiksi ammuttu sotalippu vie
tiin Ruotsin Sotamuseoon. 

Vapaussodan aikana perustetun 
2.Jääkärirykmentin jälkeläisenä suo
raan alenevassa polvessa on pidettävä 
18. 3. 1919 perustettua Savon Jääkäri
rykmenttiä (SJR). Monien vaiheiden 
ja eri sijoituspaikkojen sekä nimien 
muutosten kautta 2.Jääkärirykmen
tistä oli tullut Savon Jääkärirykment
ti ja siitä edelleen 1. 6. 1927 Savon 
Prikaati, jonka pataljoonat oli sijoi
tettu seuraavasti: Savon Jääkäripatal
joona Viipurissa, Käkisalmen Jääkäri
pataljoona Käkisalmessa ja Vuoksen 
Jääkäripataljoona Sakkolan Kivinie
messä. 

Vuonna 1934 Savon Prikaati muu
tettiin uudelleen Savon Jääkäriryk
mentiksi ja koko rykmentti sijoitettiin 
Käkisalmeen. YH:n aikana 1939 muo
dostettiin osasta sen kantahenkilökun
taa suojajoukkopataljoona, joka liitet
tiin eversti Kailan komentamaan 
"Raudun ryhmään". Raudun suunnan 
taistelujen päätyttyä pataljoona 
osallistui 3.Prikaatiin kuuluvana Län
si-Kannaksen taisteluihin ja oli rauhan 

tullessa 13. 3. 40 Talin maastossa val
mistautumassa vastaiskuun. 

Sodan päätyttyä 3.Prikaati sijoitet
tiin Lemin pitäjään ja se osallistui vä
lirauhan aikana koulutuksen ohella 
uusien puolustusasemien linnoittami
seen. 

Vapaussodasta talvisotaan, kaksi
kymmentä vuotta kestäneenä ajanjak
sona palveli SJR:ssä tuhansia savolai
sia miehiä. Upseerit joutuivat silloin 
kuten nykyäänkin usein vaihtamaan 
joukko-osastoa ja palveluspaikkaa. 
Mutta kaksi kanta-aliupseeria, jääkä
rivääpelit Otto Rautakoski ja Jussi 
Kokkila, olivat mukana SJR:n kaikissa 
vaiheissa. He johtivat joukkueitaan 
Tampereella Kalevankankaan taiste
lussa verisenä kiirastorstaina 1918 ja 
palvelivat vielä talvisodassa kumpikin 
1/3.Pr:ssa komppanioiden vääpeleinä. 

Savon Jääkäreiden komentajana 
ovat toimineet mm nykyinen jalka
väenkenraali Heinrichs, kenraaliluut
nantti Talvela, kenraaliluutnantti Blick, 
kenraaliluutnantti Siilasvuo ja ken
raalimajuri Martola. 

Jalkaväkirykmentti 7 perustettiin 
kesäkuussa 1941 silloisen 7.Prikaatin 
henkilökunnasta sekä Kesälahden, 
Kiteen ja Uukuniemen pitäjien reser
viläisistä. 7.Prikaati oli talvisodan 
Kollaalla taistelleen JR 35:n sekä Tai
paleessa taistelleiden JR 19:n ja JR 
21:n perillinen. 

30. 6. 1941 JR 7 ylitti valtakunnan 
rajan Parikkalassa Simpeleenjärven 
ja Pyhäjärven välissä ja sai tulikas
teensa Tyrjän kylän edustalla. Tais
telu Tyrjän kylästä alkoi 31. 7. eli 
samaan aikaan kuin Karjalan Kan
naksen valtaaminen. Neljä vuorokaut
ta kestänyt taistelu, jossa vihollinen 
luopui asemistaan vain pesäke pesäk
keeltä, vaati rykmentiltä suuria pon
nistuksia. Tyrjän valtauksen jälkeen 
JR 7:n hyökkäys jatkui Ihalan ja 
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Jaakkiman kautta Lahdenpohjan kaup
palaan ja edelleen Huuhanmäen ka
sarmialueelle. Sortavalan länsipuolelle 
Rautalahden pohjukkaan oli tässä vai
heessa kehittymässä suuri motti. Osa 
JR 7:stä oli mukana mottia !aukais
taessa. 

Sortavalan taistelun päätyttyä siir
rettiin rykmentti autokuljetuksella 
Vuoksenrantaan, josta eteneminen 
jatkui hyökkäyksenä Pihlaisten, Kek
rolan ja Tonterin kautta valtakunnan 
vanhan rajan taakse Ohdan kylän lai
taan Inkerissä, jonne saavuttiin 4. 9. 
1941. 

Asemasotavaiheessa JR 7 sai puo
lustettavakseen 8 km:n levyisen kais
tan, joka kenttälinnoitettiin. Yhteensä 
kaksi ja puoli vuotta rykmentti oli 
Ohdan asemissa. 

Venäläisten hyökkäyksen alettua 
9. 6. 1944 se kohdistui JR 7:n kaistan 
oikealle puolelle, 10.Divisioonan ase
miin. Kun vihollinen siellä pääsi 10. 6. 
läpimurtoon ja kun sen joukot alkoi
vat tunkeutua myös Ohdan kaistan 
selustaan, JR 7 :n oli jätettävä ase
mansa ja siirryttävä viivytystaisteluun. 

Jokaisesta maastokohoumasta tais
tellen JR 7 vetäytyi 11.-12. 6. Siiran
mäelle Vammelsuu-Taipale-asemaan, 
joka oli osittain varustettu, mutta 
kaikki laitteet olivat vielä pahoin kes
keneräiset. Taistelu Siiranmäestä sai 
aika ajoin hyvinkin dramaattisia kään
teitä. Usean kerran vihollinen pääsi 
panssarivaunuineen tykkitulen murs
kaaman aseman sisään, jopa kerran 
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sen läpikin, mutta aina se lyötiin ta
kaisin raivokkain vastahyökkäyksin. 
Venäläisten läpimurto Siiranmäen 
eteläpuolelle johti siihen, että Siiran
mäkikin oli jätettävä. JR 7 vetäytyi 
Vuosalmelle, jossa Siiranmäellä koettu 
kestettiin uudelleen. Äyräpään har
jun puolustaminen Vuosalmella kesti 
kolme viikkoa. Se oli kovaa sotaa, jossa 
venäläiset valtavasta kalusto- ja tais
telijaylivoimastaan huolimatta kerta 
toisensa jälkeen lyötiin takaisin. 11. 7. 
1944 siirrettiin JR 7 Oravakydön 
maastoon reserviin. Mutta parin vii
kon kuluttua rykmentti joutui uudel
leen etulinjaan Kaskiselkään. Taiste
lut olivat jo silloin hiljentyneet ase
masodan luontoisiksi ja 4. 9. saatiin 
käsky tulen lopet.tamisesta. Aselepo 
alkoi. 

Reserviläiset kotiutettiin marras
kuun puolivälissä Ruokolahdella ja 
Jalkaväkirykmentti 7, jonka varus
kuntapaikaksi määrättiin Mikkeli, sai 
täydennyksekseen nuoria miehiä muis
ta divisioonan lakkautettavista jouk
ko-osastoista. 

Kuten alussa maini-ttiin, sai puolus
tuslaitoksen uudelleenjärjestelyssä JR 
7:stä muodostettu 6.Prikaati 1. 1. 1957 
Savon Prikaatin nimen sekä Savon 
Jääkärirykmentin perinteet, lipun ja 
kunniamarssin. Perinne-esineinä Sa
von Prikaatilla on vielä jäljennös 
Kuninkaallisen Savon Jääkärirykmen
tin ehtoolliskalustosta vuodelta 1806 
ja Savon jääkärirykmentin vihreä 
messu puku. 

Kapteeni Ilkka L e i n o 

KAARTIN 
PATALJOONAN 
HISTORIIKKI 

I Kaartin Pataljoonan 
alkuvaiheet 

Suomen sodan päätyttyä 17. 9. 1809 
Haminassa solmittuun rauhaan kat
kesi samalla noin 600 vuotta kestänyt 
yhteys Ruotsiin ja Suomi liitettiin 
Venäjän valtakuntaan. Jo ennen var
sinaista rauhantekoa keisari Aleksan
teri I oli kutsunut valtiopäivät koolle 
Porvooseen. Näillä valtiopäivillä esi
tettiin keisarille mm anomus, ettei 
Suomesta otettaisi sotavälkeä 50 vuo
teen. Tähän keisari suostuikin. 

Suomi oli nyt, ehkäpä ensi kerran 
koko olemassaolonsa aikana, aseeton 
ja ilman puolustuslaitosta, mutta se 
olikin tapahtunut kansan omasta pyyn
nöstä. Tämä aseettomuuden aika jäi 
kuitenkin sangen lyhyeksi. Ruotsin ja 
Venäjän välit olivat kiristyneet uhkaa
vasti aiheuttaen lopulta v 1812 Napo
leonin kuuluisan sotaretken Venäjää 
vastaan. Venäjän tila kehittyi äärim
mäisen vaikeaksi, sillä Napoleon tun
keutui armeijoineen kauas sisä-Venä
jälle saakka. Suomalaisissa piireissä 
syntyi näinä Venäjän vaikeina aikoina 
vakaumus siitä, ettei Suomi saanut 
syrjästä katsella Venäjän epätoivoista 
kamppailua Ranskaa vastaan. 

Keisarille esitettiin anomus, että 
maahan perustettaisiin jälleen suoma
lainen sotaväki. Tähän anomukseen 
suostuen keisari Aleksanteri I antoi 
määräyksen, jonka mukaan Suomessa 

oli perustetfava kolme värvättyä jää
käriry kmen ttiä. 

Tämä suomalaisen sotaväen perus
tamiskäsky annettiin 18. 9. 1812. Sitä 
päivää vietti vanha Kaartin Pataljoo
na, "Henki v a r t i o v ä en 3. Suo
m e n T a r k k' a m p u j a p a t a 1 j o o
n a", vuosipäivänään, sillä Kaartin Pa
taljoona polveutuu sinä päivänä perus
tetusta 3. J ä ä k ä r i r y k m e n t i s t ä. 

3. Jääkärirykmentti perustettiin Vii
purissa, josta se pian komennettiin 
vartiopalvelusta suorittamaan Pieta
riin puolentoista vuoden ajaksi. Siellä 
rykmentti suoritti tänä aikana moit
teettomasti erikoisen raskasta vartio
palvelusta ja osallistui lukemattomiin 
paraateihin. Hyvin suoritettu vartio
palvelus, reippaasti esitetyt harjoituk
set tarkastustilaisuuksissa ja melko 
hyvät tulokset ampumaharjoituksissa 
hankkivat rykmentille sekä keisarin 
että korkeamman sotilaspäällystön 
yksimielisen tunnustuksen. 

Kun rykmentti oli syyskesällä 1814 
palannut takaisin varuskuntakaupun
kiin Viipuriin, aloitettiin määrätietoi
nen työskentely nuoren rykmentin 
kouluttamiseksi. Samaan aikaan oli 
Suomeen perustettu eräitä muitakin 
joukko-osastoja, joita haittasi kuiten
kin koulutetun nuoremman upseeris
ton ja aliupseeriston puute. Epäkoh
dan poistamiseksi päätettiin perustaa 
itsenäinen opetuskomennuskunta, jossa 
sekä upseereiksi että aliupseereiksi 
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pyrkivät saisivat koulutuksensa. Suun
nitelma toteutettiin v 1817 jakamalla 
3. Jääkäriry,kmentin I pataljoona 
kahtia siten, että osa siitä siirtyi Vaa
saan, ja loput n 150 miestä komennet
tiin Luolajan (Parolan) leirille, jossa 
heistä muodostettiin vakinainen o p e
t u s ko m e n n u s k u n t a. 

Komennuskunta vahvistettiin v 1818 
kaksi komppaniaa käsittäväksi opetus
pataljoonaaksi ja samalla se sai nimek
seen H e 1 s i n g i n P a t a 1 j o o n a sil
le määrätyn uuden sijoituspaikan 
mukaan. Koska Helsingissä ei kuiten
kaan vielä silloin ollut sopivia kasar
mirakennuksia, pataljoona jäi vielä 
muutamaksi vuodeksi Hämeenlinnaan, 
siirtyen Helsinkiin vasta uusien ka
sarmien valmistuttua jouluna 1824. 
Helsingin Pataljoona suoritti vartio
palvelusta nykyiseen tapaan toimien 
samalla alipäällystön ja miehistön 
kouluttajana. Hatjoituspaikkoina oli
vat nykyisen Kasarmintorin alue sekä 
Tähtitorninmäki ympäristöineen, mis
sä myöskin sijaitsi pataljoonan ampu
mar,ata. Kesäajat sen sijaan vietettiin 
leirillä Parolassa. Suomen armeijan 
uudelleenjärjestelyn yhteydessä v 1827, 
jolloin suomalaiset pataljoonat muu
tettiin tal'klk'ampujapataljoonilksi, Hel
singin Pataljoona sai nimen Suom en 
0 p et u s t a r k k' a m p u j a p a t a 1-
j o on a. Pataljoonaan kuului nyt neljä 
komppaniaa ja sen vahvuus korotet
tiin 600 mieheksi. Samassa yhteydessä 
annettiin tarkempia ohjeita siitä, mi
ten pitkiä miehiä kuhunkin komppa
niaan sai värvätä. Niinpä käskettiin, 
ettei 1. ja 4. komppaniaan saanut ottaa 
tarjokkaita, jollei heidän pituutensa 
ollut vähintään 178 cm. Näihin komp
panioihin otettavien miesten ikä ei 
saanut ylittää 30 vuotta. 2. ja 3. komp
paniaan sai ottaa miehiä, joiden pituus 
oli vähintään 170 cm, mutta he eivät 
saaneet olla 25 vuotta vanhempia. Mie-
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histö ja alipäällystökin otettiin palve
lukseen värväyksen kautta. Miehistö 
voitiin värvätä joko kolmeksi tai kuu
deksi vuodeksi. Komentokielenä, pe
rintönä Ruotsin vallan ajalta, oli ruot
sinkieli. Keisari Nikolai I antoi v 1826 
määräyksen, jonka mukaan ruotsin
kieliset komentosanat oli muutettava 
suomen- ja venäjänkielisiksi. V. 1829 
määrättiin komentokieleksi yksin
omaan venäjänkieli. 

II Henkivartioväen 
Suomen Tarkk' -
ampujapataljoona 

Kun Suomen Opetustarkk'ampuja
pataljoona vuodesta 1829 lähtien vietti 
kesänsä Krasnoje Selon leirillä Pie
tarhovin lähistöllä, oli keisari Nikolai 
I:llä annettavana pataljoonalle vain 
kiitettäviä lausuntoja. Pataljoona pääsi 
keisarin varauksettomaan suosioon 
loistavan kuntonsa ja palvelusalttiu
tensa johdosta, jotka se osoitti keisa
rin henkilökohtaisissa tarkastuksissa 
sekä suorittaessaan vartiopalvelusta 
Pietarhovin keisarillisessa linnassa. 
Tunnustuksen osoituksena hän korotti 
pataljoonan n u o r e n k a a r t i n a r
v o on 27. 7. 1829. Samalla keisari 
määräsi, että pataljoonan nimen tuli 
siitä lähtien olla H e n k i v a r t i o
v ä e n S u o m e n Ta r k k' a m p u j a
P a t a 1 j o on a. Käytännössä patal
joonan ylennys merki-tsi sitä, että sen 
katsottiin nyt kuuluvan armeijan va
liojoukkoihin, joilla paitsi arvonsa 
velvoitusta, oli myöskin useita etu
oikeuksia muiden joukko-osastojen 
rinnalla. Esimerkkinä mainittakoon, 
että upseerien arvoluokat olivat eri
laisia. Niinpä kaartin joukoissa ei ollut 
ollenkaan majurin ja everstiluutnan
tin arvoasteita, vaan kaartista muu
hun joukko-osastoon siirtyvä kapteeni 
ylennettin virkavuosistaan huolimatta 

132 vuotta 
VAKUUTUSPALVELUA 

KAIKKIA VAKUUTUKSIA KAIKILLE 
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suoraan everstiksi. Pal~kauksessa oli 
eroavuus tietenkin vastaava kaartin 
eduksi. Voidaan varmuudella sanoa, 
että pataljoona tosiaan ansaitsi ylen
nyksensä, sillä sen kunto, kuri ja kou
lutustaso edustivat korkeinta tasoa 
koko Venäjän suuressa armeijassa. 

Vuoden 1829 leirikesänä nuori Kaar
tin Pataljoona sai toisenkin arvok
kaan tunnustuksen osoituksen. Se sai 
uuden arvonsa merkiksi vastaanottaa 
keisarin lahjoittaman lipun. Lipun 
juhlallinen naulaaminen tapahtui 17. 9. 
1829, jolloin keisari Nikolai I itse löi 
ensimmaisen naulan lipputankoon. 
Seuraavana päivänä tapahtui lipun 
juhlallinen luovuttaminen pataljoonan 
haltuun. Maininnan arvoisena on pi
dettävä myös sitä, että Venäjän kei
sarit jo nuorina perintöruhtinaina 
ollessaan vietiin pataljoonan upseeri
luetteloihin. Suuriruhtinas Aleksan
teri (sittemmin keisari Aleksanteri III) 
nimitettiin v 1843 pataljoonan kunnia
päälliköksi. Aleksanteri III:n noustua 
valtaistuimelle sai 1. komppania ni
mekseen "Hänen Majesteettinsa Komp
pania". 

Suomalaisen joukko-osaston osaksi 
tullut arvonanto aikaansai iloa myös
kin kotimaassa, sillä olihan se samalla 
koko Suomeen kohdistuva kunnian
osoitus. Pataljoonan palatessa leiriltä 
takaisin varuskuntaansa oli Helsingin 
kaupunki järjestänyt juhlallisen vas
taanoton. Koko pataljoonalle tarjot
tiin juhlapäivällinen kaupungin puo
lesta, sillä kaupunki oli ylpeä omasta 
j aukko-osastostaan. 

111 Kaartin Pataljoonan 
osanotto Turkin sotaan 
1877-1878 

Turkin sodan syttyessä ei kaartin 
joukkoja aluksi asetettu liikekannalle. 
Tämä johtui siitä, että venäläiset ta-

pansa mukaan olivat aliarvioineet vas
tustajansa taisteluarvon, olettaen ky
kenevänsä lyömään Turkin lyhyessä 
ajassa pienemmilläkin voimilla. Tästä 
johtui, että Henkivartioväen 3. Suo
men Tarkk'ampujapataljoonakin vietti 
sota-ajasta huolimatta kesän 1877 
Krasnoje Selossa, palaten elokuussa 
leiriajan päätyttyä .takaisin Helsinkiin. 
Taistelut nielivät yhä uusia joukko
osastoja. Kaartin Pataljoona sai mui
den kaartin joukkojen ohella liikekan
nallepanokäskyn leiriltä palattuaan 
3.8.1877. 

Jotta pataljoona olisi sodanajan vah
vuinen, oli kiiresti värvättävä uutta 
miehistöä. Sen lisäksi tuli perustaa 
pataljoonalle täydennettävä reservi
!komppaniansa. Lähtöpäivän aamuna 
6. 9. 1877 pidettiin Kaartintorilla juhla
jumalanpalvelus, jonka jälkeen patal
joona marssi rautatie~semalle tuhan
sien innostuneiden ihmisten saatta
mana. Pataljoona keskitettiin ensin 
rautateitse Pietarin kautta Romaniaan, 
josta edelleen marssien Bulgarian 
kautta Balkanille. Täällä pataljoona 
joutui ensimmäiseen taisteluun 24. 10. 
1877 Gornij-Dubnjakin kylässä, jossa 
se löi turkkilaiset ja valtasi näiden 
rakentamat kaksi linnaketta. Edelleen 
pataljoona kunnostautui mm Pravetzin 
ja Filippopolin taisteluissa ja kolkut
teli jo Konstantinopolin portteja, kun 
sotatoimet loppuivat. Suurista huolto
vaikeuksista huolimatta pataljoona 
niitti sellaista mainetta, joka tunne
taan vielä tänäkin päivänä, j,a josta 
Turkin _sotaa kuvaavissa sotilaslau
luissa kerrotaan. Kaikkien tuntema 
on vieläkin Kaartin Pataljoonan urhea 
Balkanvuorten ylitys jouluna 1877. 
Kahdeksan kuukautta kestäneen sota
retken päätyttyä pataljoona sai vas
taanottaa arvokkaimman tunnustuk
sen koko olemassaolonsa aikana. Kei
sari soi sille tunnustuksena osoitetusta 
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urheudesta v a n h a n k a a r ,t i n a r
v on ja etuoikeudet. 

V 1881 pataljoona pystytti kasar
minsa pihalle Turkin sodassa kaatu
neiden tarkk'ampujien muistoksi pat
saan, joka vieläkin on paikallaan. 
Samana vuonna pystytettiin myös 
Gornij-Dubnjakin taistelukentälle 
muistopatsas, jonka paljastustilaisuu
dessa oli myös Kaartin Pataljoonan 
edustaja läsnä. 

IV Kaartin Pataljoonan 
loppuvaiheet 

Pataljoonan historiassa olivat 1860-
ja 1870-luvut loistavimmat. Sehän oli 
jo keisari Nikolai I:n hallituskautena 
hankkinut itselleen hyvän maineen 
mallikelpoisena joukko-osastona, mut
ta vieläkin arvokkaampi oli se luotta
mus ja arvonanto, jota Aleksanteri II 
pataljoonalle osoitti. Ei näin ollen ollut 
ihme, että tämä keisarin huomaavai
suus pientä suomalaista joukko-osas
toa kohtaan herätti kateutta ja vihaa 
syrjäytetyissä venäläisissä rykmen
teissä. V 1871 pataljoona sai nimek-

seen "H e n k i v a r t i o v ä e n 3. S u o
m e n T a r k k' a m p u j a p a t a 1-
j o on a", jota nimeä se kantoi lak
kauttamiseensa saakka. 

Pataljoonan 1. komppania lähti tou
kokuussa v 1883 Moskovaan keisari 
Aleksanteri 111 kruunajaisiin. Otet
tuaan osaa suurenmoisiin kruunajais
juhlallisuuksiin komppania palasi Hel
sinkiin. Osallistuakseen keisari Niko
lai 11:n kruunajaisiin toukokuussa 
v 1896 matkustivat pataljoonan 1. ja 2. 
komppania sekä koko soittokunta Hel
singistä Moskovaan. Itse kruunaj,ais
tilaisuuteen otti osaa puoli komppa
niaa lippu mukanaan. 

V 1890-luvun alkuvuosina voimis
tunut venäläiskansallinen liike oli 
ottanut päämääräkseen venäläistyttää 
kaikki Venäjän valtapiiriin kuuluvat 
vieraat kansallisuudet. Tässä mielessä 
kohdistettiin kiivaita hyökkäyksiä 
myös Suomea ja sen erikoisasemaa 
vastaan. Pyrittiin mm lakkauttamaan 
Suomen sotaväki. Keisarille uskotel
tiin, että Suomen sotaväki ei enää 
ollut luotettavaa sodan syttyessä. 

Heikkotahtoinen keisari Nikolai II 

Vanha Suomen kaarti rakkaan kasarminsa pihamaalla Gornij Dubn
jan'in taistelun muistomerkin äärellä vuosipäivänään v 1905. 
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sekä Suomeen nimitetty kenraali
kuvernööri Bobrikoff saivatkin aikaan 
sen, että Suomen sotaväki lakkautet
tiin. Siitä oli jäljellä vain yksi joukko
osasto, Henkivartioväen 3. Suomen 
tarkk'ampujapataljoona; senkin lak
kauttaminen oli enää ajan kysymys. 
Vuosien 1902-1904 asevelvollisuus
lakkojen aikana pataljoona joutui 
moneen vaikeaan ja epämiellyttävään 
tilanteeseen. Urkintajärjestelmä oli 
toiminnassa tiedottaen kenraalikuver
nöörille jokaisen varomattoman sanan 
tai viittauksenkin, jolla voitaisiin osoit
taa joukko-osaston separatistiset pyr
kimykset. 

Jatkuva hajoittamisen pelko oli il
massa. Itsepintaisia huhuja hajoitta
misesta oli jo kauan ollut liikkeellä, 
kun hajoituskäsky 8. 8. 1905 annettiin. 
Tehdyn suunnitelman mukaan piti 
pataljoonaHa riisua aseet Krasnoje 
Selon leirillä sekä lähettää miehistö 
sen jälkeen pienissä ryhmissä takaisiQ 
Suomeen. Pataljoonan miehekkään 
komentajan tiukasta vaatimuksesta 
tämä häpeällinen hajoittamiskäsky 
muutettiin siten, että pataljoonan ha
joittaminen ja aseista riisuminen ta
pahtuisi vasta omalla kasarmialueella 
Helsingissä. 

Kaartin pataljoona, joka vuodesta 
1812 lähtien oli kunniakkaasti edusta
nut parhainta suomalaista sotilasmai
netta ja -perinnettä, antanut uhrinsa 
taisteluissa emämaansa puolesta kau
kana kotimaastaan ja saavuttanut 
kaikki ne sotilaalliset arvonannon 
ulkonaiset merkit, jotka joukko- osas
tolle yleensä voitiin suoda, oli nyt mui
den suomalaisten joukko-osastojen 
kanssa taivaltanut matkansa loppuun. 
Se oli luovuttanut lippunsa ja aseensa 
ja oli lopullisesti hajoitettu. 

Lyhyen juhlatilaisuuden jälkeen 
vietiin liput sekä keisarien Nikolai I, 
Aleksanteri II ja Aleksanteri 111 soti-

laspuvut rautatieasemalle. Junaa oli 
Helsingin asemalla saattamassa tuhat
lukuinen yleisöjoukko, joka tahtoi 
vielä viimeisen kerran nähdä Suomen 
kansalle niin rakkaaksi käyneen Kaar
tinsa liput. 

V Vanhan Suomen Kaartin 
komentajat: 

Evl Carl Stjernvall 1812-17 
Alikapt Nils Gylling (Luola-

jan komennuskunnan pääl-
likkö 1817-18) 

Ev 1 Herman Wärnhj,elm 
Ev Carl Frederik Schulman 
Ev Carl Klick 
Ev Anders F.cl.vard Ramsay 
Ev Alexander Wendt 
Ev Gustaf von Kothen 
Ev Robert Ehrnrooth 
Ev Sebastian von Etter 
Ev George Ramsay 
Ev Victor Procope 
Ev G. Aminoff 
Ev Georg Synneberg 
Ev Kasten de Pont 
Ev August Langhoff 
Ev Hedlund 
Ev N. Mexmontan 

VI Nykyinen 
Kaartin Pataljoona 

1818-20 
1820---23 
1823-27 
1827-38 
1838-50 
1850---56 
1861-66 
1866-74 
1874-78 
1878-84 
1884-88 
1888-95 
1895-97 
1897-99 
1900---03 
1903-05 

Vanhan Suomen Kaartin yhdistyk
sen jäsenten keskuudessa heräsi myö
hemmin ajatus siirtää perinteensä jol
lekin nyt elävälle joukko-osastolle. 
Sopivaksi katsottiin Helsingissä toi
miva Helsingin Varuskuntapataljoona. 
Ajatus toteutuikin 1.1.1957. Syntyi 
nykyinen Kaartin Pataljoona. 

Kaartin Pataljoona suorittaa edel
leen edeltäjiensä tapaan vartiopalve
lusta kanta-Helsingin alueella. Sen 
muut tehtävät ovat laajentuneet huo
mattavasti siitä, mitä ne olivat Vanhan 
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Kaartin pataljoonan asettama kunniakomppania Helsingin rautatie
asemalla 2.9.1960 Neuvostoliiton pääministerin N S Hrushtshevin 

saapuessa vierailulle Suomeen. 

Kunniakomppania Helsingin lentoasemalla Seutulassa 6. 9. 1963 USA:n 
varapresidentin Lyndon B Johnsonin saapuessa vierailulle Suomeen. 

Kaartin aikoina. Valtioiden väli9Ui 
kanssakäymistä sävyttävät nykyisin 
valtiovierailut, jolloin pataljoonan teh
tävänä on hoitaa vierailun sotilaalli
nen puoli Helsingin alueella. Vuoden 
1957 alusta on tällaisia vierailuja ollut 
lukuisia, joista aikajärjestyksessä mai
nittakoon Tanskan kuninkaan Fred
rik IX:n, Intian pääministerin Nehrun, 
Itävallan liittopresidentin A Schärfin, 
Neuvostoliiton presidentin L I Brezh
nevin, Norjan kuninkaan Olavi V:n, 
Israelin pääministerin D Ben-Gurio
nin, Tunisian presidentin Habib Bour
guiban, Englannin pääministerin Ha
rold Macmillanin, Tanganjikan presi
dentin Julius K Nyereren, USA:n 
varapresidentin Lyndon B Johnsonin 
ja Jugoslavian presidentin Josip Broz 
Titon vierailut. Kaikkiin näihin vie
railuihin on Kaartin Pataljoona jou
tunut asettamaan kunniakomppanian 
sekä tulo- että lähtöjuhlallisuuksiin. 

P ataljoona hoitaa myös lukuisan 
määrän erilaisia komennuksia Helsin
gin alueella ja osin sen ulkopuolella
kin. 

Tämän kaiken ohella suoritetaan 
normaalia jalkaväen koulutusta. Mie
hensä pataljoona saa pääosin siirto
teitse Suomen kaikista jalkaväki
joukko-osastoista ja osin kolme ker
taa vuodessa saapuvista alokkaista. 

P ataljoona koostuu nykyisin esikun
nasta, 1. ja 2. komppaniasta sekä jokai
selle joukko-osastolle välttämättö
mästä huollosta. 1. komppanian teh
tävänä on hoitaa vartiopalvelus ja tar
vittaessa erilaiset kunnianosoitukset. 
Koulutuskokoonpano käsittää 3 ki
väärijoukkuetta ja sinko-osaston, 
jonka miehet saavat kevyt- ja raskas
sinkokoulutuksen. 2. komppania hoi
taa komennustehtävät ja kouluttaa 
alokkaat. Tehtävien laadusta johtuen 
molemmat komppaniat ovat vahvuu
deltaan hyvin suuret. 

11 - Jalkaväen Vuosikirja 

VII Kaartin Pataljoonan 
perinteet 

Ensimmäisen lippunsa nuori Kaartin 
Pataljoona, silloinen Henkivartioväen 
Suomen Tarkk',ampujapataljoona, sai 
vuoden 1829 syksyllä. Lipun pohja
värl oli vihreä. Sen kulmissa oli sini
valkoiset kentät, joissa kussakin oli 
kullanvärinen keisari Nikolai I:n nimi
kirjainsommitelma kruunuineen. Ni
mikirjaimia ympäröi kullanvärinen 
tammenlehväseppele. Lipun keskus
tassa keltaisella pohjalla oli Venäjän 
valtiokotkavaakuna ja sen keskellä 
punaisella pohjalla Suomen leijona
vaakuna. Tätä vaakunasommitelmaa 
ympäröi kullanvärinen tammenleh
väseppele kruunuineen. Lipputangon 
kärjessä oli samanlainen hopeinen 
vaakunasommitelma kuin lipussakin. 
Lipputangon kantaan oli kiinnitetty 
kaksi hopeanvärisiin tupsuihin päät
tyvää hopeanväristä nauhaa. Ensim
mäinen lippu sai hulmuta Kaartin 
joukkojen edessä sangen lyhyen ajan, 
sillä 18. 12. 1831 pataljoonan ollessa 
paluumatkalla Puolan sodasta, saa
vutti sen tieto siitä, että keisari oli 
tunnustuksena osallistumisesta Puo
lan kapinan kukistamiseen antanut 
pataljoonalle Pyhän Yrjön lipun. 
Pyhän Yrjön lipun pohjaväri oli kel
tainen. Lipun kulmissa oli siniset ken
tät. Näistä kahdessa vastakkaisessa 
kentässä oli Suomen leijonavaakuna 
ja toisissa kahdessa kentässä keisari 
Nikolai I:n nimikirjainsommitelma 
kruunuineen. Nimikirjaimia ympäröi 
tammenlehväseppele. Kaikki nama 
olivat kullanvärisiä. Lipun keskellä 
oli ruskeankeltaisella pohjalla Venä
jän kaksoiskotkavaakuna ja sen kes
kellä Suomen leijonavaakuna. 

Lipputangon kärjen muodosti kak
soiskotka, jonka rinnassa oli myöskin 
Suomen vaakuna. Lipputangon kau-
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laan oli kiinnitetty 3. luokan Yrjön 
risti hopeatupsuihin päättyvillä ritari
nauhoilla. 

Pyhän Yrjön lippu oli pataljoonan 
lippuna 74 vuotta. Sen säilytyspaik
kana oli vuoteen 1857 Keisarillinen 
linna - nykyinen Presidentinlinna -, 
josta se haettiin kaikkiin juhlatilai
suuksiin. Helmikuussa viimeksi mai
nittuna vuonna annetun käskyn mu
kaan tuli lippua säilyttää komentajan 
asuinhuoneistossa Kaartin kasarmilla. 
Kaartin Pataljoonan ensimmäistä lip
pua säilytettiin Kaartin kirkossa patal
joonan hajoittamiseen saakka, jolloin 
se yhdessä Pyhän Yrjön lipun kanssa 
luovutettiin Pietariin. 

Kun Kaartin Pataljoona syntyi 
uudelleen v 1957, sai pataljoona nykyi
sen lippunsa ensimmäisenä vuosipäi
vänään 18. 9. Lipun lahjoitti pataljoo
nalle Vanhan Suomen Kaartin yhdis
tys puheenjohtajansa talousneuvos 
F Hj Wäänäsen aloitteesta. Naulaa
mistilaisuus järjestettiin 10. 9. ja en
simmäisen naulan löi Helsingin varus
kunnan päällikkö kenraalimajuri G 
Ehrnrooth. Lisäksi osallistui naulaami-

seen yhdistyksen johtokunnan jäsenet, 
pataljoonan upseerit, aliupseerit sekä 
varusmiesedustajat. Vuosipäivänä pi
detyssä juhlavassa paraatissa, jossa 
Tasavallan Presidentti, seurassaan 
puolustusministeri ja Puolustusvoi
main komentaja, tarkasti Kaartin 
paraatijoukot, suoritettiin lipun vih
kiminen ja luovuttaminen pataljoo
nalle. Kun kenttäpiispa oli vihkinyt 
lipun, Vanhan Kaartin edustajat luo
vuttivat lipun Tasavallan Presidentille, 
joka vuorostaan luovutti sen pataljoo
nan komentajalle lipun velvoitteisiin 
liittyvin sanoin. 

Kaartin Patajoonan lippu muistut
taa suuresti Pyhän Yrjön lippua. Poh
javäri on myös keltainen ja kulmissa 
on siniset kentät, joissa tammenlehvä
sep,peleiden ympäröimänä entisten 
keisarin nimikirjaimien tilalle on mer
kitty seuraavat vuosiluvut: 
- 1812, suomalaisen sotaväen perus

tamiskäskyn muistoksi (18.9.), 
- 1829, jolloin Henkivartioväen Suo

men Tarkk'ampujapataljoona 
sai ensimmäisen lippunsa 
(18. 9.), 

Kaartin pataljoonan komentaja evl V Vartiainen ottaa vastaan ohi
marssin pataljoonan vuosipäivänä 18. 9. 1963. 
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1905, jolloin entinen Kaartin Pa
taljoona hajoitettiin (8. 8.) ja 
lippu luovutettiin Pietariin 
(6. 9.) ja 

- 1957, jolloin entinen henkivartio
väen 3. Suomen Tarkk'ampu
japataljoonan perinteet luo
vutettiin (1.1.) ja samalla 
Helsingin V,aruskuntapatal
joonan nimi muutettiin ny
kyiseksi Kaartin Pataljoo
naksi. 

Pyhän Yrjön Lipun keskustassa ollut 
valtiokotkavaakuna on nykyisessä li
pussa muutettu Suomen leijonavaaku
naksi. Nykyinen pataljoonan kaunis 
lippu on kahdeksatta vuotta hulmun
nut lukemattomissa juhla- ja edustus
tilaisuuksissa 

Kaartin kunniamarssi on alkuperäl
tään ranskalainen fanfaarimarssi, ja 
se määrättiin Kaartin kunniamars
siksi pian pataljoonan perustamisen 
jälkeen, todennäköisesti jo v 1818. 
Marssin säveltäjästä ei ole säilynyt 
tarkempia tietoja. Kunniamarssi esi
tettiin vain suuremmissa juhla,tilai
suuksissa ja sen vuoksi kaartilaiset 
sitä vähemmän tunsivat. Tutumpi ja 
rakkaampi vanhoille kaartilaisille sen 
sijaan oli Kaartin paraatimarssi, joka 
esitettiin Kaartin Pataljoonan suorit
taessa ohimarssin, vartion vaihdossa 
jne. Tämän hyökkäys- ja paraati-

marssin sävelsi v 1837 K,aartin soitto
kunnan vääpeli Ericsson. Paraati
marssi esitettiin keisarille Krasnoje 
Selon leirillä vielä samana kesänä. 
Sen aikainen pataljoonan päiväkäsky 
mainitsee keisarin lahjoittaneen kulta
kellon vitjoineen palkinnoksi hyvästä 
sävellyksestä. Ericssonin marssi eli 
Suomi-marssi on vieläkin rytmiltään 
paras ja eniten käytetty ohimarssina. 

Suomalaisen sotaväen perustamis
käskyn antoi keisari Aleksanteri I 
18. 9. 1812. Sitä päivää vietti vanha 
Kaartin Pataljoona - Henkivartio
väen Suomen Tarkk'ampujapataljoo
na - vuosipäivänään. Kun Tasavallan 
Presidentti esittelyssään 27. 11.1956 
vahvisti Helsingin Varuskuntapatal
joonan uudeksi nimeksi 1.1.1957 
alkaen Kaartin Pataljoona, määräsi 
hän muiden Henkivartioväen 3. Suo
men Tarkk'ampujapataljoonan perin
teiden lisäksi myös pataljoonan vuosi
päivän päivämääräksi 18. 9. 

VIII Loppulause 

Ajat ovat muuttuneet. Kaartin Pa
taljoonaa ei nyt ympäröi se loisto, joka 
oli Henkivartioväen 3. Suomen Tarkk' -
ampujapataljoonalla, mutta silti sitä 
elähdyttävät vieläkin silloisen Kaar
tin saavutukset ja maineteot, joita se 
pyrkii vaalimaan ja jatkamaan. 
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AMPUMINEN ON HAUSKAA 

Tuloksellisiin suorituksiin vaaditaan myös hyviä välineitä. 

SA KO· patruunoiden kautta maailman osakseen saama tunnustus on 
Teidänkin menestymisenne takeena. 
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JOUKKO-OSASTOKILLAT JA -YHDISTYKSET ESITTÄYTYVÅ.T 

Everstiluutnantti 
Veikko Vartiainen 

VANHAN SU01MEN 
KA ARTIN YHDISTYS r.y. 

Suomen vanhan sotaväen lakkaut
tamistoimenpiteet päättyivät Suomen 
Kaartin eli Henkivartioväen 3. Suo
men Tarkk'ampujapataljoonan lak
kauttamiseen, joka käsky annettiin 
elokuussa vuonna 1905. Kunniakkaan 
kaartin perinteiden vaalimisesta huo
lehti tämän jälkeen kaksi epävirallista 
yhdistystä, nimittäin upseereja edus
tava "Suomen Kaartin entiset upsee
rit" sekä aliupseereja ja miehistöä 
edustava "Entisten kaartilaisten ker
ho". 

Entiset kaartilaiset kaipasivat kui
tenkin virallisesti pätevää elintä ole
maan heidän kaikkien yhteisenä edus
tajanaan ulospäin sekä ajamaan hei
dän yhteisiä asioitaan. 

Talousneuvos Frans Hjalmar Vää
nänen teki 18. 9. 1950 Entisten kaarti
laisten kerhon vuosikokouksessa ehdo
tuksen, että kaartilaisten keskuuteen 
perustettaisiin virallinen yhdistys, joka 
huolehtisi yhteyden pitämisestä entis
ten kaartilaisten välillä ja hoitaisi 
pataljoonan muistojuhlatilaisuudet ja 

Suomen Kaartin perustamisen 140-vuotisjuhlasta 18. 9. 1952. Tasa
vallan Presidentti J K P a a s i k i v i tarkastaa vanhojen kaartilais
ten rivistöä Kaartin kasarmin pihalla. Paraatia komentaa majuri 
K B F o g e 1 h o 1 m sivusta-adjutanttinaan eversti M H A S p å r e 

yhdistyksen I puheenjohtaja. 
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muun vastaavan ·toiminnan. Hänen eh
dotuksensa hyväksyttiin ja valittiin 
samalla toimikunta kehittämään asiaa 
edelleen sekä laatimaan sääntö- ja 
nimiehdotusta. Tähän komiteaan valit
tiin ehdotuksen esittäjä talousneuvos 
F Hj Väänänen, toimittaja Waldemar 
Sundman ja palomestari Antti Leski
nen. 

Komitea laati sääntö- ja nimiehdo
tuksen, joka jätettiin upseerien tar
kastettavaksi. Vähäisten muutosten ja 
tarkistusten jälkeen esitettiin 19. 9. 
1952 perustavalle kokoukselle yhdis
tyksen säännöt ja nimeksi "Vanhan 
Suomen Kaartin yhdistys r.y." 

Yhdistyksen ensimmamen johto
kunta sai seuraavan kokoonpanon: 
- puheenjohtaja eversti M H A Sp å

r e 
- varapuheenjohtaja ja sihteeri ta

lousneuvos F Hj V ä ä n ä n e n 
- rahastonhoitaja vahtimestari 

T Silonen 
- jäsen vahtimestari A. Ah 1 g r en 
- jäsen ent ylikonstaapeli E J o i v i o 

Vuosina 1953 ja -54 valittiin johto
kunta sellaisenaan uudelleen. 

30. 10. 1954 puheenjohtajan eversti 
S p å r en kuoltua astui aluksi pu
heenjohtajaksi varapuheenjohtaja ta
lousneuvos Väänänen ja vuodesta 1955 
alkaen samoin talousneuvos V ä ä n ä
n en suoraan puheenjohtajaksi valit
tuna. Tätä tehtävää hän hoHikin yhtä
jaksoisesti aina vuoteen 1963 saakka, 
jolloin terveydellisistä syistä ja kor
kean ikänsä vuoksi pyysi, ettei häntä 
enää vafötaisi. 

Vuonna 1962 oli yhdistyksen saan
töjä muutettu siten, eUä aikaisemmin 
vain vanhassa kaartissa palvelleiden 
veteraanien rinnalle hyväksyttiin yh
distyksen jäseniksi myöskin nussa 
joukoissa palvelleet, jotka olivat vaa
lineet Suomen Kaartin perinteitä. Tä
ten yhdistys jo harvenemassa olleiden 
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riviensä vahvennukseksi sai Suomen 
Valkoisessa Kaartissa, Kaavtin Patal
joonassa ja Helsingin Varuskuntasoit
tokunnassa palvelleita. 

Talousneuvos Väänäsen pyydettyä, 
ettei häntä enää puheenjohtajaksi va
littaisi, valittiin uudeksi puheenjohta
jaksi SVK:ssa palvellut kenraaliluut
nantti T V V i 1 j a n en. Täten siis 
yhdistyksen historiassa ensimma1sen 
kerran puheenjohtajan tehtävät siir
tyivät muille kuin vanhoille kaartilai
sille. 

Vaikkakin yhdistyksen toiminta vi
rallisena on vasta 12 vuotta vanha, on 

Vanh,.~ .Su.om«rt Kaorl,n 
mi1•m Iau,, 

pffrr<>4 . 

.,. .. . 
' 

Vonli<in .SW-11 /<ao;rfln 

mtJätomltahi, 

MUlra 

Vanhan Suomen Kaartin muistomitali
piirros. 

tuona aikana saatu paljon merkittä
vää aikaan. 

Vuonna 1952, jolloin virallinen yh
distys perustettiin, viettivät Suomen 
Kaartin veteraanit pataljoonansa pe
rustamisen 140-vuotisjuhlaa Helsin
gissä. Samalla herät,ettiin kysymys 
oman muistomitalin hankkimisesta. 
Ripeiden toimenpiteiden tuloksena oli
kin mitaliasia selvä jo 27. 3. 1953, jol
loin mitali virallisesti vahvisteMiin ja 
ensimmäinen jako helsinkiläisille ja 
lähiseudun veteraaneille voitiin suorit
taa jo 2. 5. 1953. 

Vanhan Suomen Kaartin muistomi
talin etusivua koristaa Suomen Kaar
tin lipputangon kärjen kohokuva 
"kaksoiskotka", jonka rinnassa on 
Suomen vaakuna ja joka kynsissään 
kantaa Yrjönristiä ympäröivää sep
pelettä. 

Takasivua reunustaa vasemmalla 
sanat "Suomen Kaarti" ja oikealla 
sanat "Finska Gardet". Näiden välissä 
ylhäällä on pieni kahdeksankärkinen 
kaartintähti ja alhaalla kaksi ristiin 
pantua miekkaa, kärjet alaspäin. Tällä 
tavoin reunustettuun keskiosaan on 
merkitty vuosiluvut 1812, 1905 ja 1952 
toistensa alle. 

Mitalin nauha on samanlainen kuin 
mikä oli kiinnitetty Vanhan Kaartin 
lipputankoon eli viisiraitainen, joista 
kolme raitaa, uloimmat ja keskimmäi
nen ovat mustia ja niiden välissä ole
vat kaksi raitaa oranssinkeltaisia. 
Kaikki viisi raitaa ovat yhtä leveitä. 

Suomen Valkoinen Kaarti, joka ai
koinaan vaali Helsingissä Vanhan 
Suomen Kaartin perinteitä, oli sotien 
jälkeen poissa. Nykyisen Armeijan 
joukoissa ei ollut virallisesti Suomen 
Kaartin perinteiden jatkajaa. 1.1.1957 
alkaen Suomen Kaartin kunniakkaat 
perinteet annettiin silloiselle Helsin
gin Varuskuntapataljoonalle. Tämän 
nimi muutettiin samalla Kaartin Pa-

Suomen Kaartin perustamisen 150-
vuotisjuhlasta 18. 9. 1962. Yhdistyksen 
puheenjohtaja, talousneuv F Hj V ä ä
n ä n e n ja rahastonhoitaja T S i I o
n e n laskemassa seppelettä Vanhan 
Kaartin muistomerkille. Takana joh-

tokunnan jäsen K J o k i I ehto. 

taljoonaksi, se sai vuosipäiväkseen 
Vanhan Kaartin vuosipäivän 18. 9. ja 
kunniamarssikseen Vanhan Kaartin 
kunniamarssin. 

Vielä oli uudelle perinteiden vaali
jalle järjestettävä oma lippu. Vanhan 
Suomen Kaartin yhdistys r.y:n ja 
ennen muita talousneuvos Väänäsen 
toimenpitein sellainen voitiinkin luo
vuttaa pa,taljoonalle jo 18. 9. 1957 sen 
viettäessä ensimmäistä uutta vuosi
päiväänsä. 

Vanhat kaartilaiset olivat täten teh
neet voitavansa kunniakkaan, rakkaan 
kaartinsa hyväksi. Heidän mukanaan 
Suomen Kaarti ei mene manan ma
joille, vaan sen perinteet säilyvät tule
ville polville sekä oman yhdistyksen 
että oman joukko-osaston turvin. 

Vanhan Suomen Kaartin yhdistys 
r.y:n näkyvimpinä henkilöinä ovat toi
mineet sen puheenjohtajat eversti 
S p å r e ja talousneuvos V ä ä n ä n e n 
sekä rahastonhoitaja, vahtimestari S i-
1 o n e n. Eversti Spåren kuoltua on 
upseeriston edustajana toiminut ma
juri Knut Birger F o g e 1 h o 1 m, joka 
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Suomen Kaartin perustamisen 150-
vuotisjuhlasta 18. 9. 1962. Kenraali
luutnantti T V V i I j a n e n pitämässä 

juhlapuhetta päiväjuhlassa. 

vanhimman oikeudella on johtanut 
kaartilaisia Suomen Kaartin lakkaut-

löin hän 18.9.1955 antoi päiväkäskyn, 
jonka 2. § kuuluu seuraavasti: 

"Kun Vanha Kaarti aikoinaan lak
kautettiin, päätimme me silloiset Kaar
tin Pataljoonan upseerit, että me kes
kenämme lakkauttamisen jälkeen säi
lytämme silloisen virkaikäoikeutemme 
riippumatta siitä, että joku meistä 
myöhemmin ylennettäisiin silloista 
korkeampaan arvoon. Päätös on to
disteena siitä, että silloisessa Vanhan 
Kaartin Upseerikunnassa oli luja tove
ruuden henki. Tähän virkaikäoikeu
teeni nähden näin ollen vanhimpana 
vielä elossa olevista entisistä Kaartin 
upseereista olen täten tahtonut suos
tua mainitun ,toivomuksen täyttämi
seen Päiväkäskyn antamisessa." 

Tämä päiväkäskyn pykälä selvittää, 
miksi vanhojen kaartilaisten juhla
tilaisuuksissa senhetkiset sotilasarvot 

tamisen 50-vuotispäivästä alkaen. Täl- eivät näyttele mitään osaa. 
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HAKKAPELI ITT A
YHDISTYS 

HakkapeliiUayhdistys - ratsuväes
sä palvelleiden toveripiiri - lienee 
maamme vanhin aselajikilta, perustet
tiinhan se jo vuonna 1926, jolloin 
kadetti Matti Juntto valittiin sen en
simmäiseksi puheenjohtajaksi. 

Yhdistyksen tarkoituksena on koota 
ratsuväkimuodostelmissa palvelleet 
sotilaat arvoon katsomatta yhteen, 
herättää jäsenistössään yhteenkuulu
vuutta sekä aselaji- ja maanpuolus
tushenkeä. Jäseniä on tällä hetkellä 

n 200, vanhimmat Suomen Rakuuna
rykmentissä tai Venäjän ratsuväki
joukossa palvelleHa ja nuorimmat 
vuoden 1947 ratsain liikkuneen URR:n 
miehiä. Myöskin Hevoshuoltokoulun 
(Ratsukoulu) henkilökuntaa voidaan 
hyväksyä jäseniksi. 

Hakkapeliittayhdistyksen toiminta 
pääsi vilkastumaan vasta soti,en jäl
keen, jolloin puheenjohtajana toimi 
majuri Gunnar Boisman. Hänen jäl
keensä puheenjohtajina ovat olleet 
evl Werner Wallden, kapteeni Heikki 
Pohjanpää ja vuodesta 1960 lähtien 
evl Alfons Sundblad. 

Hakkapeliittayhdistys on toiminnas
saan pyrkinyt noudattamaan ja vaa-

Hakkapeliittayhdistyksen johtokunta v 1964 [istumassa va
semmalta T Sairanen, A Sundblad (phj), H Pohjanpää (va
raphj), V Nieminen (siht), seisomassa O Kotkavuori, 
V Suomi, 0 Wallenius, L C Zamecki ja M Santavuori]. 
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limaan ratsuväkemme perinteitä tal
lettamalla aselajin historiaan liittyviä 
muisto,esi'neitä, ainehistoa, valokuvia 
ym. Kaikki ny.ttemmin kokouksissa 
pidettävät esitelmät talletetaan ääni
nauhalle. Suomen ratsuväen muisto
merkin pystyttämiseen Lappeenran
taan yhdistys antoi sekä asiantuntija
että taloudellista tukeaan. Niinikään 
suunnitteilla olevan ratsuväen histo
rian valmistelut ovat lähtöisin Ha:kka
peliittayhdistyksen aloitteesta. 

Tämän lisäksi yhdistys on järjestä
nyt aselajin marsseja esittelevän 
marssikonsertin Konservatoriossa, rat
suväkiaiheisen näyttelyn Sotamuseossa 
sekä julkaissut kirjaset "Maanpuolus
taja" ja "Suomen ratsuväen muisto
merkki". 

Yhteydenpito ratsuväen perinne
joukko-osastoihin, Rakuuna- ja Rat-
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sumieskiltoihin sekä retkeilyt aselajin 
historiaan liittyville seuduille ovat 
kuuluneet yhdistyksen ohjelmaan. 

Kerran kuukaudessa pidettävissä 
kokouksissa pidetään esitelmiä, esite
tään filmejä ja kuultokuvia. Esitel
möitsijöiden joukossa on useita huo
mattavia asiantuntijoita. 

Hakkapeliittayhdistyksen ensim-
mäiset kunniajäsenet ovat professori 
Arvi Korhonen ja kenraalimajuri 
Wolde Oinonen. Viime vuonna yhdis
tys kutsui kolmanneksi kunniajäse
nekseen ratsuväen muistomerkkitoimi
kunnan puheenjohtajan, rovasti Kaiku 
Kallion. Yhdistyksellä on oma pie
noislippunsa, jonka aihe on saatu en
simmäisestä tunnetusta ratsuväkilipus
tamme, sekä oma jäsenmerkkinsä. 

Hakkapeliittayhdistyksen sihteerin 
osoite on Ida Aalbergin.tie 5 B. 

Ylivääpeli U n t o H i l s k a 

RATSUM'IESKIL TA ry. 

Talvella 1962 Hämeen Ratsujääkäri
pataljoonan komentajan, everstiluut
nantti Mauno Roihan kehoituksesta 
valittiin toimikunta suunnittelemaan 
killan perustamista entisten Karjalan 
Ratsujääkärirykmentin ja Hämeen 
Ratsury~entin sekä nykyisen Hä
meen Ratsujääkäripataljoonan ratsu
miesten yhdyssiteeksi. Valmistelut 
saatiin kesän aikana niin pitkälle, että 
pataljoonan vuos1pa1van jälkeisenä 
päivänä 8 p:nä syyskuuta 1962 pidet
tiin Lahden upseerikerhossa Ratsu
mieskillan perustava kokous. Kokouk
sessa oli läsnä noin 150 vanhaa ja 
nuorta ratsumiestä ja joukossa mm 
niHä, jotka kuuluivat helmikuussa 
1918 Joensuussa perustetun Karjalan 
Ratsujääkärirykmentin kantajouk
koon. 

Perustavan kokouksen puheenjohtaja 
ja sihteerit (vasemmalta maj R Vihto
nen, päämetsänhoitaja Osmo E Helin 

ja ylil K Laakso. 

Everstiluutnantti Mauno Roiha lau
sui osanottajat tervetulleeksi ja suo
ritti kokouksen avauksen, jonka jäl
keen puheenjohtajaksi valittiin pää
metsänhoitaja Q3mo E. Helin. Lyhyen 
keskustelun jälkeen päätettiin yksi
mielisesti perustaa Ratsumieskilta, 
jonka kotipaikkana on Lahden kau
punki ja toiminta-alueena koko maa. 
Ratsumieskillan tarkoituksena on 
maanpuolustushengen vaaliminen, Hä
meen Ratsujääkäripataljoonan ja sen 
täydennysalueen väestön toisiinsa lä
hentäminen, jäsentensä keskeisenä 
yhdyssiteenä toimiminen, killan piiriin 
kuuluvien historiallisten perinteiden 
ja yhteisten muistojen vaaliminen, 
HämRjP:ssa palvelevien varusmiesten 
viihtyvyyden edistäminen sekä vai
keuksiin joutuneiden sotaveteraanien 
tukeminen. 

Perustavan kokouksen osanottajia. 
Edessä oikealta kenrm G Ehrnrooth ja 

evl K A Suurkari. 
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Ratsumiesten puku esittely. 

Ratsumieskillan ensimmäiseksi pu
heenjohtajaksi valittiin yksimielisesti 
kenraalimajuri evp Gustaf Ehrnrooth, 
varapuheenjohtajaksi everstiluutnantti 
evp K A Suurkari ja johtokuntaan 
upseerijäseniksi päämetsänhoitaja Os
mo E Helin ja opettaja Unto Ka.ri
nenJ aliupseerijäseniksi johtaja Ka
levi Rekola ja ekonomi Olavi Jämsen 
sekä miehistöjäseniksi varastonhoitaja 
Pentti Aallonen, vahtimestari Juho 
Heikkinen, maanviljelijä Timo Laine 
ja verhoilija Vesa Löytökoski. Myö
hemmin kutsuttiin killan sihteeriksi 
ylivääpeli Unto Hilska ja rahaston
hoitajaksi ylivääpeli Olavi Käkönen. 

Perustavan kokouksen yhteydessä 
suoritti kapteeni V K Simola ratsu
miesten pukuesittelyn "Hakkapelii
tasta nykyaikaan" sekä kapteeni 
Heikki Pohjanpää esitti katsauksen 
Hämeen Ratsurykmentin vaiheisiin 
ajalta 1917-1945. 

Syyskuun 8 päivänä 1963 pidettiin 
Lahdessa eri paikkakunnilta kutsut
tujen ratsumiesten neuvottelutilaisuus, 
jossa keskeisenä keskustelun aiheena 
oli Ratsumieskillan alaosastojen pe
rustaminen. Ja kohta tämän tilaisuu-
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den jälkeen alkoi myöskin tuloksia 
näkyä eri puolilla maata. Kesäkuun 
1964 loppuun mennessä on perustettu 
seuraavat Ratsumieskillan alaosastot: 
Valkeakosken alaosasto 27.9.1963, 
Helsingin alaosasto 13. 11. 1963, Lah
den ja ympäristökuntien alaosasto 
19. 1. 1964, Someron-Somerniemen ala
osasto 8. 3. 1964, Riihimäen-Hyvinkään 
seudun alaosasto 9. 5. 1964 ja Tampe
reen seudun alaosasto (yhdessä ra
kuunoiden kanssa) 13. 5.1964. 

Ra,tsumieskillan ensimmäinen vuosi
kokous pidettiin maaliskuun 7 päivänä 
1964 Lahden aliupseerikerhossa moni
kymmenisen jäsenjoukon läsnäollessa. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi kil
lan varapuheenjohtaja pääme,tsänhoi
taja Osmo E. Helin. Killan puheen
johtajaksi valittiin uudelleen kenraali
majuri evp Gustaf Ehrnrooth Kirkko
nummelta ja johtokuntaan upseerijä
seniksi osastonhoitaja Sigurd Egeberg 
Valkeakoskelta, päämetsänhoitaja Os
mo E. Helin Lahdesta ja opettaja 
Unto Karinen Orimattilasta, aliupsee
rijäseniksi ekonomi Olavi Jämsen 
Lahdesta, toimittaja Olavi E. Kotka
vuori Helsingistä ja johtaja Kalevi 
Rekola Heinolasta sekä miehistöjäse
niksi vahtimestari Juho Heikkinen 
Lahdesta, maanviljelijä Timo Laine 
Orimattilasta ja verhoilija Vesa Löy
tökoski Lahdesta. 

Keskusteltaessa vuoden 1964 toi
mintasuunnitelmasta päätettiin, että 
toiminta keskitetään ensisijaisesti 
uusien alaosastojen perustamiseen ja 
niiden toimintojen tehostamiseen. On 
myös pyrittävä löytämään ja kehittä
mään keinoja, joilla saataisiin etenkin 
nuorempi ratsumiespolvi kiltatoimin
taan mukaan. HämRjP:n vuosipäivänä 
7. 9. pyritään järjestämään erilaisia 
tilaisuuksia ja kanssakäymistä patal
joonan nykyisen kantahenkilökunnan 

kanssa. Uusi johtokunta sai myös 
tehtäväksi tiedustella onko mahdollista 
saada majuri Olle Harjapään kirjoit
tamasta Hämeen Ratsurykmentin his
toriikista ns. kansanpainosta jäsenille 
myytäväksi. Samalla päätettiin, että 
killan valtuuskunta valitaan vasta seu
raavassa vuosikokouksessa, jolloin on 
jo useampia alaosastoja toiminnassa. 
Jäsenmaksuksi määrättiin mk 2:- ja 
ainaisjäsenet mk 30:-. 

Ratsumies.killan jäsenmäärä oli 173 
vuoden lopussa ja 322 kesäkuun vii
meisenä päivänä 1964. Lukuihin ei 
sisälly HämRjP:n varusmiehet, jotka 
ovat killan jäseniä, mutta eivät suo
rita jäsenmaksua palv-elusaikana. 

Vuoden 1964 alussa valmistui Rat
sumieskillalle oma jäsenmerkki, joka 
,on Hämeen Ratsujääkäripataljoonan 
(ent. HRR:n) joukko-osastomerkki 
pienoiskoossa rintamerkiksi tehtynä. 
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KANNETTAVA RADIOPUHELIN 
KENTTÄ KÄYTTÖÖN 

FM 160 K on SV l 000-sarjan kenttäkäyttöön tarkoitettu kannettava 
radiopuhelin . Se sopii sotilaskäyttöön, tietyömaille, savotoille, etsintä
ryhmien yhteydenpitovälineeksi , palokunnille. Se on pienikokoinen ja 
kevyt, se kulkeutuu helposti mukana. Se on täysin transistoroitu ja 
kätevä vaikeissakin olosuhteissa. 
Käyttäjä arvostaa sen kenttäkelpoisuutta : + se on kooltaan pieni ja kevyt + virtalähteenä toimiva akku tai kuiva
paristo on sijoitettu erilliseen helposti irroitettavaan koteloon + huolto 
on erityisen helppoa, koska varsinainen radio-osa on sijoitettu vaihdet
tavissa oleville virtapiirikorteille + laitteessa on käytetty ainoastaan 
helposti saatavissa olevia eurooppalaisia komponetteja. 

U O M E N 

KAAPELITEHDAS 
OSAKEYHTIÖ 

ELEKTRONIIKKAOSASTO 

Börje B e r g m a n 

NYLANDS BRIGADS 
G ILLE -
UUDENM1AAN PRIKAATIN 
KILTA 

På initiativ kaptenen i.a. Sven H a r
n o, som också varit upphovsman till 
startandet av Karjalan Kaartin Kilta, 
samlades sommar,en 1962 några perso
ner, som tidigare tjänat i Nylands Re
gemente . Man dryftade därvid undel' 
ordförandeskap av majoren i.a. E. A. 
R o s e n q v i s t frågan om att bilda 
ett Gille för Nylands Regemente. Då 
intresset visade sig vara stort beslöt 
man att skrida till att utarbeta stadgar 
och få Gillet inregist:rerat. 

Hösten samma år samlades man på 
nytt under E. A. Rosenqvists ledning 
för att granska utkastet till stadgar. 
Detta hade på svenska utarbetats av 
P. E. Törnroos och på finska av Jal
mari Saarinen. Under diskussionen 
enades man om att Gillet skul'le bli 
tvåspråki~t, med Helsingfors som 
hemort. 

Man ansåg det också vara av vikt att 
underkasta formuleringen av stadgar
na en granskning. Den 2 januari 1963 
sammanträdde 17 personer, som un
dertecknade beslutet om Gillets grun
dande. Vid tillfället satt E. A. Rosen
qvist som ordförande, medan kaptenen 
i.a. Jalmari Saarinen var sekreterare. 
Vid mötet valdes också en interims
styrelse, som skulle verka fram till 
ordinarie årsmötet. Ordförande blev 
E. A. Rosenqvist, viceordförande Sven 
Harno, sekreterare B. Bergman, skatt
mästare 0. Hynninen samt ordinarie 

medlemmar J . Granholm, J. Saarinen, 
K. Eriksson och A. E. Eklund, de 
.två sistnämnda som rep:resentanter för 
Nylands Brigad. Suppleant blev G. 
Aberg. 

Då Försvarsmaktens Huvudstab 
meddelat, att militära kamratgillen 
sku11e uppkallas efter i armen nu 
existerande truppavdelningar blev 
Gil1ets namn "Nylands Brigads Gille 
- Uudenmaan Prikaatin Kilta". Gil
lets huvudspråk är svenska. 

Styrelsen har under år 1964 sam
manträtt tre gånger wider Sven Har
nos ordförandeskap. På grund av sin 
svåra sjukdom lkunde ordinarie ord
föranden E A Rosenqrvist inte när
vara vid mötena. 

Styrelsens arbete uppdelades på 
sektfoner, nämligen stadgesektionen, 
informationssektionen, ekonomisektio
nen, traditionssektionen och exkur
sionssektionen. 

Vid möte den 8 februari 1964 fast
ställdes programmet för årsmötet, om 
vilket beslöts meddela i 20 svenska 
och 18 finska tidningar. Noggrannare 
information skulle senare tillställas 
omkring 10 svenska och lika många 
finska tidningar och tidskrifter. För
beredelser för att få en delegation till 
stånd inleddes. 

Vid styrelsemöte den 2 mars 1964 
meddelade t.f. ordföranden Sven Har
no, att Gillets stadgar, som uppgjorts 
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av Pentti Peltola i enlighet med de 
r iktlinjer truppavdelningarnas Gillens 
råd givit, hade blivit godkända och Gil
let inregistrerats den 14 februari 1964. 

Arsfesten 

Tack vare allt förarbete såg Gillets 
styrelse med stora förhoppningar da
gen randas för festligheterna och 
årsmötet på Sveaborg den 30 mars 
1964. 

Med tillfredsställelse kunde man 
konstatera, att över hundra personer 
- från överstar till meniga - hade 
samla.ts till festgudstjänsten i Svea
borgs kyrka. Predikan hölls av fält
prosten E. Alitalo på svenska och fins
ka. Omedelbart efter gudstjänsten ned
lades en krans med blåvita band och 
texten "Ni stupade för hem, tro och 
fosterland" vid de stupades i kyrko
väggen infällda minnesplatta. 

Arsmötet öppnades av t.f. ordföran
den Sven Harno, som hälsade de när-

Gudstjänst i Sveaborgs Kyrka vid för
sta års mötet 30. 3. 64. I första bänk
raden gillets t.f. ordförande Sven Hamo 
samt gillesekreteraren numera avlidne 

Georg Markio. 
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varande välkomna. Överste Backström 
skildrade Nylands Brigads historia och 
traditioner, som sträcker sig över 300 
år tillbaka i tiden. Överste Backström 
framförde också en hälsning från 
kommendören för försvarsmakten, ge
neralen av infanteriet Sakari Simelius. 
Denne tjänstgjorde år 1918 vid 3. 
Jägarregementet, ur vilket truppför
band Nylands Regemente bildades. 

Kommendören för Nylands Brigad, 
överste C. 0. Lindeman framförde 
brigadens hälsning. 0m gillesrörelsen 
och dess uppgifter och ändamål höH 
t.f. ordföranden Sven Harno ett infor
mativt föredrag. 

Till årsmötets ordförande valdes 
borgmästare Svi:m Harling från Lovisa 
och till sekreterar,e Georg Markio och 
Börje Bergman. 

Gillessekreterare G. Markio läste 
upp verksamhetsberättelsen som god
kändes. Interimsstyrelsen beviljades 
ansvarsfrihet och omvaldes av årsmö
tet. Dess sammansättning blev: ord-

I samband med årsmötet 1964 nedlade 
Nylands Brigads Gille genom t.f. ord
föranden Sven Hamo och sekreteraren 
Georg Markio en krans på jägaröverste 
Rainer Mandelins grav. överste Man
delin var Brigadens första kommendör. 

förande E. A. Rosenqvist, viceordför
ande Sven Harno (tillika t.f. ord
förande ), sekreterare G. Markio och 
B. Bergman, kassör 0. Hynninen samt 
ordinarie medlemmar J. Saarinen, J. 
Granholm, G. Aberg, K. Eriksson, A. 
Eklund samt suppleanter R. Ramström 
och A. Helling. 

At den nya styrelsen uppdrogs att 
fortsätta verksamheten enligt de redan 
uppdragna riktlin(ierna. 

Till revisorer valdes W. Kiisto och 
Per-Erik Törnroos samt till supplean
ter för dessa Carl Ekström och John 
Gustavsson. 

Det förslag till organisation av den 
tillämnade delegationen som styrelsen 
utarbetat godkändes efter några änd
ringar. 

Delegationen fick följande sarnman
sättning: ordförande Sven Harling 
från Lovisa, 1:sta viceordförande Gun-

nar Aberg från &bo, 2:dra viceord
förande Jarl Louhija, Helsingfors, samt 
medlemmar B. Andersson från Kyrk
släti, B. Björkell från Borgå, H. Eng
ström från Lovisa, B. Evertsson, Lil
jendal, M. Finne, Gamlakarleby, I. 
Forslund, Helsingfors, H. Hartell, Ja
kobstad, 0. Granlund, Vasa, John 
Gustavsson, Helsingfors, F. Hemmer, 
Va1Sa, B. Holm, Vasa, W. Kiisto, Hel
singfors, I. Lassenius, Karis, K. Sjöb
lom, Kristinestad, F. Slotte, Jakobstad, 
R. Tiivola, Helsingfors, G. Moisio, 
&bo, R. Österlund, Borgå, V. Horn, 
Helsingfors, A. J. Aström, Helsingfors, 
H. Perklen, Sjundeå, B. Linderman, 
Vasa och Th. Lindblad, Ekenäs. 

Mötesdeltagarna uttryckte också ett 
önskamål, att generalerna av infan
teriet E. A. Heinrichs och Sakari Si
melius måtte kallas till hedersmed
lemmar. 

Försvarsmaktens kommendör, generalen av infanteriet Sakari 
Simelius mottar av Gillets t.f. ordförande Sven Hamo tacksam
hetsmärke jämte diplom med anledning av att han kallats tili 

hedersmedlem i Nylands Brigads Gille i juni 1964. 
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Gillets stadgar godkändes, medlems
savgiften för 1964 fastställdes tiU 2 
mark. 

Sven Harno meddelade att gilles
märkena var under arbete - märket 
utgörs av det s.k. Gillestornet med 
brigadens fana i förgrunden. 

Till ordinarie medlem i Gillet kan 
varje välfrejdad finländsk medborgare 
antagas som tjänstgör eller tjänstgjort 
i Nyl.Brig., JR 4, NR, G.JB., 3.JR, 
Västra Nyl.Batl., III/1.Pr, JR 9, JR 10, 
JR 13, JR 24, JR 55, JR 61, Er.P 1, 
Er.P 18, Er.P 19, Er.P 20, Er.P 27, 
PPP 8, Lin.P 18, III /KTR 2 eller andra 
svensksprakiga truppförband eller des
sas föregångare eller i något närståen
de truppförband i Finlands försvars
makt. 

Gillets egentliga verksamhetsom
råde är Helsingfors, Nyland, svenska 
österbotten och Aboland. 

I Lovisa grundades en lokalavdel
ning den 8 april 1964 med Sven Har
ling som ordförande. I Österbotten har 
man bildat ett landskapsråd med cent
ralkommitte i Vasa och kontaktmän 
på 38 orter. 

Vid styrelsemöte den 4 juni 1964 i 
Helsingfors hyllades nyligen avlidna 
ordföranden E. A. Rosenqvists och 
sekreteraren G. Markios minne med 
en parentation av Sven Harno. 

Generalema av infanteriet E. A . 
Heinrichs och Sakari Simelius har 
mottagit kallelse till hedersmedlemmar 
och erhållit Gillets märke med adress. 

Majuri Olli V ä I i m a a 

HÄMEEN JÄÄKÄRI
PAT ALJO·ON'AN 
KILTA 

Hämeen Jääkäripataljoona on pyr
kinyt monin eri tavoin ylläpitämään 
hyviä suhteita siviilipiireihin eri.ttäin
kin pataljoonassa palvelevien varus
miesten kotikuntiin. Pataljoona lienee 
ensimmäinen, joka sotien jälkeen jär
jesti omaisten päivät sekä otti ohjel
maansa ns maakuntamarssin ja siihen 
liittyvänä koulutusnäytösesityksen. Nä
mät ovatkin kokemuksemme mukaan 
tehokkaimmin kotisetuun vaikuttavat 
työmuodot suhdetoiminnassa. Kilta
toiminnan alettua oli pataljoonalla tii
viin kosketuksen ansiosta kotiseutuun 
tiedossaan jo päteviä ja .toiminnan
haluisia entisiä jääkäreitä Hämeessä, 
Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla, 
joista varusmiehet paaasiassa ovat 
kotoisin. Neuvottelut johtivatkin Kil
lan perustamiseen, joskin "hämäläi
seen tapaan" hitaasti kiiruhtaen eli 
vasta viime vuoden keväällä. Kulunut 
toimintavuosi osoittaa kuitenkin, että 
k illalla on ilmeisesti hyvät elinmah
dollisuudet. 

Killan johtokuntaan ovat kuuluneet 
seuraavat: Puheenjohtaja Helge Laak
so, jäsenet Väinö V Majuri, Aarne 
Hyvärinen, Olavi Vahtilahti, Eero Uo
sukainen, Raimo Syrjälä, Antero Ka
rapalo, Aapo Repo ja Toivo Paukku
nen. Valtuuskunnan puheenjohtajaksi 
on valittu majuri O Välimaa ja jäsen
ten nimeäminen siihen on tällä het-

juhlan järjestelyihin sekä naapurikil
tojen vuosijuhliin. Tällaiset vierailut 
ovat hyvin tervetulleita antaen uusia 
virikkeitä ja ajatuksia omalle toimin
nalle. 

Yhteyden pito kotikuntien yhdys
miehiin on käynyt mukavasti Hämeen 
Jääkäripataljoonan kutsuessa varus
miesten kotikuntien edustajia vierai
lulle kasarmilleen. Näin ovat esim ko
tiuttamisjuhlan yhteydessä vieraat yh
den iltapäivän aikana tutustuneet pa
taljoonaan ja samalla Kiltaan ja sen 
toimintasuunnitelmiin. 

Viime kesäkuussa uskaltautui Kilta 
hieman suurempaankin yritykseen. Pe
rinneainehiston kokoamisen merkeis
sä suunniteltiin jo tammikuussa suori
tettavaksi retki Saksaan 27.Jääkäripa-

kellä valmistusvaiheessa. Ensimmäi- ·~~1~ ' 

sen vuoden toiminnasta mainittakoon 
osanotto Tammelan maanpuolustus- Killan seppeleenlasku jääkäripatsaalle. 
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taljoonan '1eirialueelle Lockstedtiin. 
Puolustusvoimain pääesikunta suhtau
tui myötämielisesti asiaan antamalla 
mukaan ammattitaitoisen :kuvaajan, jot
ta nä,kymät muistorilk,kailta paikoilta 
saataisiin filminauhalle. Maillka toteutui 
1kesä;kuussa ja onnistui erinomaisesti. 
32 miehen voimalla tehtiin 10 päivän 
matka linja-autolla ja tuloksena osan
ottajille ikuisesti muistettava retki ja 
killalle arvokasta materiaalia kootta
vaan perinnearkistoon. Kiltamme en
simma1sen kunniajäsenen jääkärievl 
Armas Perksalon mukanaolo ja hänen 
monet yksityiskohtaiset selostuksensa 
Lockstedtista antoivat meille nuorem
mille korvaamattomia tietoja. 

Voidaksemme perustaa alaosastokil
toja osallistuttiin pataljoonan Seinä
joella käyntiin. Etelä-Pohjanmaalla on 
huomattava määrä HämJP:ssa palvel-
1eita, jotka erittäin runsaslukuisesti 
tulivat ottamaan yhteyttä killan mer
keissä. Tuloksena ei ollut kuitenkaan 
alaosastojen perustaminen eri kuntiin, 
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vaan mahdollisesti yhden maakunnal
lisesti toimivan jääkärikillan muodos
taminen. Asia jäi "seinäjokisten" ja 
lähipitäjien miesten pohdittavaksi. 
Syksyn aikana asiaan palataan. 

Killan jäsenten yhdyssiteenä on ol
lut Hämeen Jääkäripataljoonan jouk
ko-osastolehti "Hämeen Jääkäri". Pa
taljoona on antanut killalle J.ehdessä 
oman osastonsa ja kilta toivoo tämän 
avulla saavansa lisää jäseniä ja voi
vansa näin pitää tiivistä kosketusta 
kiltaveljiin. 

Näin on HämJP:n Killan elämässä 
vierähtänyt ensimmäinen toimintavuo
si. Työtä tuntuu olevan joskin vakiin
tuneet toimintamuodot etsivät vielä 
omaa uraansa ja vaikeasti hoidettava 
jäsenkysymys on ratkaisematta. Suun
nitelmia on tehty ja tehdään jatku
vasti, sillä kaikilla mukanaolevilla on 
vakaa käsitys kiltatoiminnan tärkey
destä ja sen merkityksestä maanpuo
lustus- ja yhteenkuuluvuushengen 
luojana. 

KARJA'LAN JÄÄKÄRI
PATALJOONAN 
KILTA RY 

Karjalan J ääkäripataljoonan Kilta 
ry:n toiminnan alkuunpanijana voi
daan pitää 22. 3. 1957 Joensuussa pi
dettyä kokousta. Tässä kokouksessa oli 
läsnä 10 entistä Wiipurin Rykmentissä 
palvellutta. K okouksen koollekutsu
jan ja puheenjohtajan tarkastaja Erkki 
Rouhiaisen ehdotuksesta päätettiin yk
simielisesti perustaa "Wiipurin Ryk
mentissä palvelleiden yhdistys" nimi
nen yhdistys. 

Saman kokoustilaisuuden lopussa 
suoritettiin Wiipurin Rykmentin lipun 
mukaiseksi teetetyn pienoislipun nau
laus. WR:n perinteiden vaalijana toi
mivan Karjalan J ääkäripataljoonan 
silloinen komentaja evl H Mikkola 
kiitti WR:läisiä toivottaen samalla pe
rustetulle yhdistykselle menestystä 
sekä antoisaa yhteistoimintaa perinne
joukko-osaston kanssa. 

"Wiipurin Rykmentissä palvelleiden 
yhdistys" ehti toimia tämän nimisenä 
vain runsaan vuoden, sillä kilta-aja
tuksen jälkeen päätettiin yhdistyksen 
toiminta vakinaistaa Karjalan Kaartin 
Killan antaman esimerkin mukaan. 
Joensuussa 17. 4. 1958 pidetyssä ko
kouksessa muutettiin yhdistyksen ni
mi Wiipurin Rykmentin Killaksi sekä 
rekisteröitiin syntynyt Kilta. 

Wiipurin Rykmentin Kilta ry piti 
perinnejoukko-osastoonsa varsin kiin
teää yhteyttä mm osallistumalla Kar
jalan Jääkäripataljoonan järjestämiin 
tilaisuuksiin ja luovuttamalla WR:n 
perinne-esineistöä Karjalan Jääkäri
pataljoonan haltuun. 

Erikoisesti mainittakoon KiHan jär
jestämät kesäpäivät Kontiolahdessa 
ja Joensuussa kesäkuussa 1958 sekä 

''Kollaan "Vasaman" paljastustilaisuus 
20. 11. 1959 Kontiorannassa. 

WR:n Kilta oli myöskin mukana 
KarJ P:n nykyisen lipun hankkimis- ja 
kustannustyössä; lipun, jonka tasaval
lan presidentti luovutti KarJP:lle 4. 6. 
1958. 

Vanhojen WR:läisten sekä sodanai
kaisten perinnejoukkojen rivit harve
nivat kumminkin vuosi vuodelta ja 
uusien jäsenten liittyminen perinne
joukko-osastosta vieraalta tuntuvaan 
Wiipurin Ry,kmentin Kiltaan oli vä
häistä. Näin syntyi jälleen ajatus nuor
ten miesten mukaansaamiseksi Killan 
nimen muuttamisesta vielä kerran. 
20. 11. 1963 pidettiin Kontiorannassa 
WR:n Kilta ry:n vuosikokous, jossa 
puhetta johti evl T Olavi: Lehti. 

Kokouksessa WR:n Killan mm1 
muutettiin Karjalan Jääkäripataljoo
nan Killaksi. Näin oli Kiltamme kah
den nimenmuutoksen jälkeen saanut 
nykyisen nimensä sekä Wiipurin Ryk
mentin Killan perinteet ja tehtävät. 

Wiipurin Rykmentissä palvelleiden 
yhdistys ja Wiipurin Rykmentin Kilta 
ry:n puheenjohtajina olivat toimineet: 
Maj U Pekkarinen, tarkastaja E Rou
hiainen, kenrl evp K L Oesch ja evl 
evp T Hassinen. 

Karjalan Jääkäripataljoonan Killan 
toiminta-alue on koko Suomi ja koti
paikka Kontiolahti. Killan tarkoituk
sena on, ottaen huomioon kansainväli
set sopimukset, maanpuoiustushengen 
v,aaliminen, KarJP:n ja sen täyden
nysalueen väestön toisiinsa lähentä
minen, jäsentensä keskeisenä yhdyssi
teenä toimiminen, Killan piiriin kuu
luvien perinteiden ja muistojen vaali-
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minen, KarJ P:ssa palvelevien varus
miesten viihtyvyyden edistäminen se
kä vaikeuksiin joutuneiden sotavete
raanien tukeminen. 

Killan varsinaiseksi jäseneksi voi 
päästä jokainen Karjalan Jää:käripa
,taljoonassa, sen perinnejoukko-osas
tossa Wiipurin Rykmentissä, 3.Pr:ssa, 
JR 34:ssä, JR 35:ssä, JR 36:ssa ja 
muissa 12.D:n joukko-osastoissa, 9.Pr:
ssa, JR 9:ssä, JR 30:ssä ja muissa 
7 .D:n joukko-osastoissa sekä JR 3:ssa, 
JP/ JR 3:ssa ja JP 5:ssä palvellut tai 
palveleva hyvämaineinen Suomen 
kansalainen, jonka Killan johtokunta 
jäseneksi hyväksyy. Kunniajäsenilksi 
voidaan vuosikokouksessa valita hen
kilö, joka erityisen ansiokkaasti on toi
minut Killan päämäärien hyväksi. 
Kunniajäseneksi on toistaiseksi valittu 
kenrl K L Oesch ja ev A A Kaila. 

Killan hallituksena toimii johto
kunta, johon em kokouksessa valittiin 
seuraavat: 

Puheenjohtajaksi nimismies A Määt
tänen, sekä. jäseniksi ylik Alpo Gröhn, 
toimittaja V Keskitalo, yliv A Kykkä
nen, fil maist Terho Könönen, maj 
R Linna, tarkastaja E Rouhiainen, jää
käri Juhani Rämä ja ltn S Tanskanen. 

Ki'llalla ei nykyisten päätösten mu
kaan ole vuosittaista varsinaista jäsen
maksua, liittymismaksuna peritään 
3,00 mk. 

Aloittaessaan toimintansa sai vasta
valittu johtokunta juuri perustetun 
Killan vaikeudet, sillä WR:n Killan 
toiminta oli parin viimeksi kuluneen 
vuoden aikana ollut vähäistä. 
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Toimintasuunnitelmansa m1·kaan 
Kilta on mm jatkanut jäsenht· ;.1sä 
kartuttamista ja erikoisesti kotiutu
viin varusmiehiin on kiinnitetty run
saasti huomiota. Killan toimintaa on 
tehty tunnetuksi pataljoonassa palve
leville varusmiehille mm palkintolah
joituksin, saapumis- ja kotiuttamis
juhlissa pidetyillä infor!!laatiotilai
suuksilla ja jakama11a selostusaineistoa 
perusyksikköihin. 

Kertausharjoituksissa v-64 olleille 
reservin upseereille ja -aliupseereille 
pidettiin selostustiJ.aisuus KarJP :n 
Killan ensiaskeieista. 

KarJP suoritti maakuntamarssin 
1.-3. 8. Polvijärvelle ja Juukaan, jol-' 
loin perustettiin Killan ensimmäiset 
alaosastot Polvijärvelle 1. 8. 64 ja Juu
kaan 2. 8. 64. 

Killan taloudellinen tila on hyvä ja 
tärkeimpänä lähitulevaisuuden tavoit
teenaan pitää Killan johtokunta mah
dollisimman laajan yhteysmiesverkos
ton luomista erikoisesti Pohjois-Kar
jalan alueelle. Kun vielä lisäämme tä
hän oikeiden toimintamuotojen löy.ty
misen ja nuorten "Karjalan Jääkärien" 
runsaslukuisen mukaantulemisen, us
komme seuraavan toimintavuotemme 
muodostuvan entistä vilkkaammaksi. 

Yhteistoiminnassa Karjalan Jääkä
ripataljoonan kanssa pyrkii Karjalan 
Jääkäripataljoonan Kilta ry toteutta
maan Kontiorannan sotilaskodin sei
nällä riippuvassa taulussa olevia sa
noja "Kollaa kesti - älkää antako 
tulen sammua". 

MAANPU'O'LUSTUS
TI LA ISUUKS IEN 
JÄRJ ESTÄJILLE 

Tarvitessanne so,iilasaiheisia esitel
miä tilaisuuksiin.ne kääntykää lähim
män yhdysmiehemme puoleen. He ovat 
valmiita mahdollisuuksien mukaan 

avustamaan Teitä järjestämällä !käyt
töönne esitelmöiltsi)jöitä ja esitelmäai
neistoa. Yihdysmiehet välittä'Vät myös 
Jalkaväen vuosi.kirjoja siitä haluaville. 

Säätiön yhdysmiehinä toimivat seuraavat 

Oulu varuskunta Parolan varuskunta 
Evl E V Järvilehto l.DE Maj H Sarparanta PsR 
Maj T Jousi OulSpE Maj A Kemppainen PsiK 
Kapt P Lehikoinen PorPr 

Lahden varuskunta 
Kajaanin varuskunta Kapt E Holikeri HämRjP 
Maj E Laatikainen PSavPr 

Hmninan varuskunta 
Maj L Saarenheimo KajSpE 

Maj K Luova RUK 
Ylil P Paanila KR 

Maj P Kosonen KymJP 
Turun varuskunta Lappeenrannan varuskunta 
Maj 0 Paarma 2.DE 

Maj' E Kur,kela LaprSpE 
Maj L Hendunen TurESpE 

Ylil P Seppänen KAuK 
Säkylän varuskulllta Ltn 0 Hä:rtkönen UudRakP 
Maj T Lehmusvirta PorPr 

Joensuun varuskunta 
Ekenäs Garnison Kapt E Poutanen KarJP 
Maj H J Blomqvist NylBr Ylil M Heino P-KR 

Kouvolan varuskunta Vaasan varuskunta 
Maj V Salo 3.DE Kapt A Fasta VaaSpE 
Maj A Lehtonen KarPr 

Kuopion varuskunta Kapt P Parkkonen KouSpE 
Maj P Hovilainen KuoSpE 

Mikkelin varuskunta 
Maj K Kannas MikSpE Utti 

Kapt H Herrala SavPr Kapt S Silvo LjK 

Sodankylän varuskunta Helsingin varuskunta 

Ylik K O Parkkari PohmJP May E J Koivisto HelSpE 
Maj E Mäenpää KaartP 

Porkkalan varuskunta Ka.pt K Saarenheimo KadK 
Maj A Hukari RannJP Kapt R Hastio UudJP 

Kapt R Katona PE 
Hämeenlinnan varuskunta 
Maj P Kujala PsPrE Hyrylän varuskunta 
Maj 0 Välimaa HämJP Mad A Sissala TaistiK 
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Jyväskylä 
Maj E Hendunen JyvSpE 

Kemi 
Maj S Lönnström KemSpE 

Kokkola 
Kapt E Alanko KokSpE 

Oulainen 
Maj A Liimattta RaaSpE 

Pori 
Kapt A Hotaikka PorSpE 

Vuo'ksenniska 
Kapt E Närhisalo K-SR 
Kapt A Lallulkka RajaK 
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Rovaniemi 
Kapt P Veijo 
Kapt L Ryynänen 

Rauma 
Kapt E Petäjä 

SavonJinna 
Kapt A Annala 

Seinäjolki 
Mad E Sovijärvi 

Tampere 
Maj 0 Tikka 

Äänekoski 
Maj T Kulo 

LR 
RovSpE 

RauSpE 

SavlSpE 

SeiSpE 

TamLSpE 

SuolSpE 

KERTA USHA R JOI TU KS I S TA 

Everstiluutnantti Tauno Liponkoski 

PstP:n KERT AUSHARJOI
TUKSET RAASISSA 
SYYS-LOKAKUUSSA 
V 1963 

1. Yleistä 

Ryhdyttäessä suunnittelemaan PE:n 
käskemää kertausharjoitusta, muodos
tuivat alkuvalmistelut hyvinkin taval
lisuudesta poikkeaviksi. 

Aivan erityinen huomio oli kiinni
tettävä kahteen pääseikkaan: koulu
tuksen järjestely~in ja varustamiseen. 

Raasin leirialue, missä harjoitukset 

suoritettiin, ei koulutuksellisesti ole 
kaikkein parhaita, nimenomaan kun on 
kysymyksessä singoilla suoritettavat. 
ammunnat. Kaikkein suurimpana vai
keutena oli kv singolla liikkuvaan 
maaliin suoritettavien ammuntojen. 
toteuttaminen. Asia ratkaistiin raken
tamalla Säkylään tilapäinen traktori
käyttöinen rata. 

Taktillisia harjoituksia ajatellen 

PstP :n päällystö. 
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Raasi lähiympäristöineen tarjoaa hy
vinkin ' vaihtelevia mahdollisuuksia, 
korpimaastoisfa laaj~ihin aukeisiin 
saakka. 

Varsinaisten koulutusohjelmien laa
timisessa noudatettiin jo tutuksi tul
lutta jaksottelua: 

- upseereiden valmennusjakso 
- upseerien ja aliupseerien val-

mennus- ja koulutusjakso 
- miehistön koulutusjakso. 
Itse koulutus vietiin läpi noudatta

malla periaatetta, että upseereiden 
valmennusjakson koulutuksen johti 
kantahenkilökunta, lähinnä kertaus
harjoituksen johtaja lähimpine apulai
sineen, upseerien ja aliupseerien val
mennuksen johtivat sekä reserviläiset 
(yksikköjen päälliköt) että yksikkö
jen kouluttajaohjaajat ja miehistökou
lutus oli lähes 100 % :sti reservin up
seereiden ja aliupseereiden huolena 
muutamia ammuntoja lukuunotta
matta. 

2. Reserviläiset 
ja heidän 
saapumisensa 
Turkuun 

Osa upseereista oli toista kertaa 
kertausharjoituksissa. Upseerit olivat 
tiedontaan, taidoiltaan ja hengeltään 

Kaikki mukana. 
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mallikelpoisia. He tekivät harjoituk
sista mielenkiintoisen ja antoivat sel
vän kuvan suomalaisen upseerin oma
alotteisuudesta, ahkeruudesta ja vaka
vasta asioihin suhtautumisesta. 

Oman mainintansa ansaitsevat har
joituksiin ensin upseereina, sitten pap
peina osallistuneet pastorit Sariola ja 
Hilden erinomaisina hengen luojina. 

Aliupseeristo ja miehistö sopeutui
vat yllättävän hyvin ja nopeasti jru.
leen asepukuun. Vain aniharvalla oli 
vaikeuksia päivän, pari. Kaikki kävi
vät asioihin käsiksi oikeassa hengessä 
ja tästä lankeaa kiitos nimenomaan 
hyville yksikköjen vääpeleille ja van
hemmille aliupseereille. Yleishavain
tona voitanee todeta, että vakinaisessa 
palve•luksessa kersanteiksi ylenneet 
aliupseerit olivat erinomaista ainesta. 

Miehistö sopeutui kuten sanottu 
yllättävän positiivisesti harjoituksiin. 
Heitä oli helppo opettaa ja he omak
suivat nopeasti uudet asiat ja kuten 
arvata saattaa, uudet aseet ja ammun
nat kiinnostivat erityisesti. Vasta
hakoisuutta ei esiintynyt ja esim suu
ren syyssotaharjoituksen vesikelillä 
pysyi huumori korkealla ja mieli reip
paana alituisesta märkyydestä huoli
matta. Erityisesti pisti silmään se 
ripeys ja ennakkoluuloton sekä nopea 

Raskaan singon tarkastus. 

käskyjen täytäntöönpano, joka varus
miehelle joskus tuottaa vaikeuksia. 

Upseerit ja aliupseerit saapuiva·t 
täsmällisesti ja asiallisesti määrä
aikana Turun asemalle. 

Miehistön saapumisen suhteen pa
taljoonan komentaja ltn Artjoki ja 
patlups ltn Koivisto tekivät suunnitel
man, joka osoittautui tehokkaaksi. 
Kustakin yksiköstä oli kaksi upseeria 
ja kolme aliupseeria sekä esikunnasta 
2 upseeria ja pastorit ottamassa mie
h iä vastaan. Heidät ohjattiin junista 
suoraan linja-autoihin ja autoon mää
rä tyn johtajan alaisuuteen. Matka
tavaroiden tarkastuksen suoritti pää
asiaHisesti ja varsinkin "vaikeimmissa" 
tapauksissa ltn Koivisto itse. Vastus
telua kunnon kuulajättimme ei ha
vainnut. Saapumatta jäi vain 3 reser
viläistä laillisten esteiden vuoksi. 

3. Koulutus 

Suoraan asemalta linja-autoon -
autosta ruokailuun ja varusteiden ja
koon, elikkä näin se alkoi! 

Raasissa miehistö oli n klo 11.30 ja 
klo 15.00 oli kertausharjoitusten joh
tajan puhuttelu koko pataljoonalle. 
Luonnollisesti moni arasteli vielä täl
löin asepukua, mutta yllättävän hyvin 
sujuivat asennot, ojennukset, jopa ter-

Olisikohan parempi sinkoa? 

vehdykseen vastaamisetkin. Joukko 
oli kirjavaa senvuoksi, että jotkut oli
vat jo ehtineet pyylevöityä, eivätkä 
varusteet heti tahtoneet istua kunnol
lisesti. 

On luonnollista, että koulutuksen 
pääpaino oli ase- ja ampumakoulu
tuksessa, sillä sinko-aseistus, rk ja kp 
m/44 olivat lähes kaikille tuntematto
mia. Lukuunottamatta ns järjestely
päiviä sekä sotaharjoitusta jakaantui 
koulutukseen käytetty aika niin, että 
asekäsittelyn ja ammuntojen osalle 
tuli n 70 % sekä taktillisen koulutuk
sen osaHe 30 %. 

Kun "virallinen" päiväohjelma oli 
ohi, alkoi seuraavan päivän valmiste
lut maastossa ja taktillisia harjoituk
sia suunniteltaessa venyi päivä monesti . 
pikkutunneille. Upseereilla ja ali
upseereilla oli paljon kyseltävää kou
luttajilta. Erityisen hauska oli todeta 
miesten oma-alotteisuus asetuntemuk
sen lisäämiseen iltaisin. 

Todettakoon, että pataljoonan par
haaksi ampujaksi kv singolla osottau
tui eräs tr:n kuljettaja ja viime sotien 
veteraani. 

Taktillisissa harjoituksissa varsi
naisten perusharjoitusten lisäksi suo
ritettiin ns no~ita "hälyytyslähtöjä" 
komppanian puitteissa. 

Erittäin suurimerkHyksellinen ja 
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harjoituksia elävöittävä oli erillisen 
panssarivaunujoukkueen mukana olo 
Raasissa. 

Oman lukunsa taktillisessa mielessä 
ja koulutuksellisesti PstP:n osalta 
ansaitsee 2. D:n järjestämä suuri syys
sotaharjoitus. 

Siirtymismarssin aikana pystyivät 
siviilikuljettajat, joiden joukossa oli 
viime sotien veteraaneista aina sota -
väen käymättömiin saakka, hyvin säi
lyttämään käsketyt nopeudet ja etäi
syydet. Ainoa puute oli itse ajoneu
voissa ja nimenomaan traktoreiden 
perävaunuissa, jotka osottautuivat lu
vattoman heikoiksi. Mt-ajoneuvojen 
korjausryhmällä riHti työtä. 

Harjoituksen aikana pataljoona jou
tui toteuttamaan monet kerrat sekä 
kokonaisena että yksiköittäin "nopean 
lähdön" periaatetta, jota etukäteen oli 
osattu harjoitella. Oli ilo seurata, millä 
ripeydellä ja järjestelmällisyydellä 
jokainen (käskemättäkin) tiesi ja 
täytti tehtävänsä. Esteenä ei ollut 
edes rankkasade. Samaa voidaan sa
noa ryhmittymisistä puolustukseen, 
varamiinoittamisista, jopa sissien pois
häätämisistä ja vastahyökkäyksistä 
tavallisina kiv miehinä. 

Erittäin mielenkiintoinen ja antoisa 
oli koko pataljoonan· ryhmittyminen 
puolustukseen Lapin kirkonkylän 

Joukot vahnistautuvat iltahartauteen. 
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maastossa siten, että se muodosti yhte
näisen "pstkeskuksen" ja toimi keski
tetysti ylemmän johtoportaan alaisuu
dessa. Aseman luomiseen tarjosi 
maasto mitä parhaat edellytykset jopa 
niin, että jokaisen aseen tuli voitiin 
"pussin perällä" ja järkevästi laaditun 
taistelusuunnitelman puiUeissa keskit
tää samalle alueelle. 

Tämän "pst keskuksen" tarkasti 
myös Tasavallan Presidentti läpikotai
sin. Tal.'kastuksen aikana sattui pie
niä kommelluksia, joista erään singon 
yllättävä tulenavaus paukkulaukauk
sella sai mukana olleet aluksi hyvin
kin vakaviksi, mutta jonka presidentti 
välittömällä huumorillaan laukaisi hil
peäksi nauruksi. Kaikesta päätellen 
ylipäällikkömme oli näkemäänsä tyy
tyväinen. 

Pataljoonan koulutus 
käsittänyt pelkästään 
sotilaskoulutusta. Siihen 

Raasissa ei 
ohjelmallista 
kuului olen-

naisesti myös maanpuolustushengen 
luominen ja isänmaallisen mielen kas
vatus. Tässä työssä ahkeroivat patal
joonan papit kiitettävästi. Näytti siltä, 
että heidän pitämiään koruttoman 
miehekkäitä jumalanpalveluksia ja 
iltahartauksia reserviläiset kuunteli
vat mielellään. Monet iltahartauksista 
pidettiin myös "nuotioiltoina". 

"Ylennys". 

Iltanuotiolla. 

Varsinaisissa n uotioilloissa, joi ta 
yksiköt järjestivät, kuului ohjelmaan 
reippaan sotilashuumorin lisäksi myös 
vakavampaa. Kiinnostuneena miehet 
kuuntelivat jonkun vanhemman kou
luttajan tarinoita sodasta, johon tari
nointiin liittyi osina isänmaallisuus, 
maanpuolustus, invaliidikysymys jne. 

Harjoitus on ohi. Kenrl A Ehrnrooth, 
evl T Liponkoski ja ltn Artjoki (PstP:n 

komentaja). 

Miesten positiivista henkeä kuvastaa 
se, että yht'äkkiä toimeenpantu "hat
tukeräys" sotainvaliideille tuotti lähes 
350:-. 

Yleisvaikutelmaksi pataljoonasta jäi, 
että se reippaana ja hyvähenkisenä 
pääsi sille asetettuun tavotteeseen. 
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euOM•N TUPAKKA :=j=i 

Luutnantti Aimo Jokinen 

SINK'OKOMP'PANIOIDEN 
KERT AUSHARJOITUKSET 
PAHKAJÄRVELLÄ 

Savonlinnan ja Kouvolan sotilaspii
reistä muodostettujen sinkokomppa
nioiden kertau.sharjoitukset suoritet
tiin Pahkajärven leirialueella 6.-26. 3. 
1964. Koko osaston johtajana toimi 
evl A Z i 11 i a c u s. Lisäksi komppa
nioiden kouluttajina oli upseereita ja 
aliupseerei-ta eri tehtävissä koottuna 
lähivaruskunnista. 

Joukkojen· perustamispaikat olivat 
Savonlinna ja Kouvola, joissa suori
tettiin vastaanotto lääkärintarkastuk
sineen ja varustamisineen. 

Vielä perustamispäivän iltana siir
tyivät komppaniat koulutusalueelleen 
Pahkajärvelle, toinen autokuljetuksin 
ja toinen, jolla oli lyhyempi taival, 
45 km, organisation mukaisin kulku
välinein. 

Koulutus 

Kertausharjoitusten päämääränä on 
varusmiesaikana opittujen asioiden 
kertaaminen, maan puolustushengen 
lujittaminen ja tutustuttaminen uusiin 
aseisiin, varusteisiin ja taktillisiin 
näkökohtiin. 

Koulutuksessa oli päämääränä so
danajan olosuhteet huomioonottaen 
sotilaallisten tietojen ja taitojen omak
suminen. Näin ollen muodostivat asei
den tuntemus, ammunnat sekä johta
jan ja joukon hyvä yhteistyö tärkeim
mät tavoitteet, joiden opetuksessa 

loppusilauksen antoi 2-päiväinen sota
harjoitus. 

Johtajien kohdalla paapaino oli 
paitsi luonnollisesti johtamisessa myös 
kouluttamisessa ja oikean hengen 
luomisessa alaisista huolta pitäen. 

Pahkajärven maasto tarjosi taistelu
koulutuksen osalta sekä taktillisena 
johtajakoulutuksena että sovellettuna 
harjoituksena suoritettuna riittävästi 
tilaa kuin myös loi sopivat puitteet eri
laisten suoritusmahdollisuuksien to
t,euttamiselle. Todentuntua ja mielen
kiintoa olivat tällöin omiaan lisäämään 
Haminasta saapuneet panssarivaunut 
väläytellen reserviläisille maastokel
poisuuttaan ja liikkumisnopeuttaan. 

Fyysillisen kunnon kohentamiseen 
liikunnan avulla saatiin tuntuma hiih
dettäessä päivittäin eri ampumapai
koille mennen tullen. 
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Lyhyt aika käytettiin tarkoin hyö
dyksi. Erikoisalojen kouluttajat sel
vittivät sekä oppitunneilla että käy
tännön harjoituksissa mm huolto-, 
suojelu- ja pioneerikysymyksiä. E.si
teltiinpä leirille " tuotuna" pst-ohjus
kin. 

Reserviläiset 

Hyvänä esimerkkinä toimintavirey
destä oli savonlinnalaisten haaste 
ampumahiihtoon kouvolalaisille. Kut
suun tuli tietysti myöntävä vastaus ja 
kilpailu pidettiin. Kyllä haastajat 
paremmiksi osoittautuivat, mutta vasta 
kovan taistelun jälkeen. Tehtiinpä 
kurssin toimesta hyvää luokkaa oleva 
" reserviläisten marssi", joka juhlalli
sesti esitettiin päätöstilaisuudessa. 

Pahkajärvelle kotiutuminen tuntui 
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käyneen helposti. Suurempaa "villi
tystä" asutuille seuduille ei syntynyt 
koko aikana. Jotkut isäntämiehet vain 
kävivät aika ajoin autioksi jäänyttä 
koti.tilaa vilkaisemassa. Huumori ja 
reipas mieli säilytettiin niin leirioloissa 
kuin myös sotaharjoituksessa aina lop
pufanfaariin asti. Sotaharjoitusta kä
vivät seuraamassa myös jalkaväen 
tarkastaja sekä 3. D:n komentaja. 

Joka ilta lämmitetyt leirisaunat ja 
suuri sotilaskoti olivat suurimmat 
"harrastukset" vapaa-ajalla. 

Yhdistelmä 

Maanpuolustuksen merkitys selviää 
lopullisesti vasta varusmiesajan jäl
keen, iän ja miehuuden karttuessa. 
V arusmiesaika muodostaa tärkeän, 
suuntaa näyttävän ponnistuslaudan 
oikeaan ajatteluun tässä suhteessa. 
Jokainen hakeutuu omalle alalleen ja 
alkaa huolehtia itse itsestään. 

Reserviläisellä havaitseekin jo huo
mattavasti enemmän pystyvyyttä ja 
omatoimisuutta. Asioista pyritään 
ottamaan selvää aktiivisemmin. Kun 
jokin seikka jää epäselväksi, ei jäädä 
"pimeään", vaan uskalletaan kysyä. 
Tällaisen kertausharjoituksen tarkoi
tus on silloin oikein ymmärretty ja 
koulutuksen päämäärän saavuttami
nen on mahdollista. 

Asekäsittely, ammunta ja fyysillinen 
kunto ovat ne kulmakivet, joiden ym
pärille pst-miesten kertausharjoitusten 
tulee rakentua. Jos mies nuo kolme 
asiaa hallitsee, on hänellä myös var
muutta ja uskoa itseensä, joten hän on 
toimintakykyinen sodassakin. 

1. DIVISIOONAN TOINEN 
V 1964 KERTAUS
HARJOITUS RISTI
LAM1MELLA 

22. 6.-12. 7. 1964 pantiin Ristilam
mella !.Divisioonan komentajan alai
sena toimeen joukkojen kertausharjoi
tus. Harjoituksen johtajaksi määräsi 
divisioonan komentaja evl H Ko i v u-
1 a n, joka lähimpine apulaisineen suo
ritti myös harjoitusta edeltäneen suun
nittelutyön. 

Kouluttajia oli har joituksessa mu
kana kaikkiaan 65, joista 20 l.D:n 
ulkopuolelta, kuten Lapin Rajavartios
tosta, PsPr:sta, KAuK:sta, UudRak
P:sta ja· KarPr:sta. Kaikkien toimin
nalle oli leimaa anltaivana hyvä palve-
1 usalttius. Niin l.D:n komentaja kenrl 
T Kopra kuin myös kertausharjoi
tlllksen johto ovait olleet tyytyväisiä 
myös reserviläisiin, jotka mer.kittä
vällä tavalla itse vaikuttivat kertaus
harjoituksen onnistumiseen. 

Joukkojen muodostaminen ja 
koulutuksen vaiheet 

15. 6. aloitettiin Ristilammella vii
kon kestänyt kouluttajien valmennus
vaihe, jonka aikana tarkastettiin ker
tausharjoitusohjelma ja laadittiin 
suunnitelmat oppitunteja ja harjoi
tuksia varten. Valmennusjaksolla rai
vattiin erilaisia ammuntoja varten 
kaikkiaan yhdeksän kouluampumara
taa sekä tehtiin tarvittavat maalilait
teet. Jakson päättyessä voitiin yleis
silmäyksellä todeta kaiken olevan val
miina vastaanottamaan reserviläisjou
kon. 

22. 6. saapui joukkojen reservin 
päällystö Ristilammelle ja he ryhtyi
vät heti muuttamaan siviilimuotoaan 

13 - Jalkaväen Vuosikirja 

sotilaalliseksi suoriutuen "sotisopaan" 
siirtymisestä muutamassa tunnissa. 

Seuraavana aamuna varhain alkoi 
tiivis ohjelma ja valmennusjakso, jon
ka tarkoituksena oli antaa reservin 
päällystölle sellainen pohja, että he 
kykenevät itse johtamaan mahdolli
simman pitkälle alaistensa koulutuk
sen. 

25. 6. illalla piti l.D:n komentaja 
kenraaliluutnantti Tauno Ko p r a 
reservin päällystölle puhuttelun, jossa 
hän tähdensi kertausharjoituksen 
merkitystä ja reservin oman päällys
tön ratkaisevaa vaikutusta joukkonsa 
hengen luomisessa. 

25. 6. seurasi aliupseerien palveluk
seen astuminen ja heidän koulutusjak
sonsa. Kaikki saapuivat ensimmäiseen 
kertausharjoitukseen ja osoittautui, et
tä he yleisesti ottaen olivat hyvää ai
nesta, jonka käsiin voi uskoa Lapin 
miehet aikanaan. Alipäällystön koulu
tus lähti seuraavana päivänä käyntiin 
yhtä tiiviinä kuin päällystönkin viikon 
alussa. Heidän esimiehikseen tulevat 
reservin: upseerit ottivat alipäällystön
sä komentoonsa ja ryhtyivät johtamaan 
koulutusohjelman mukaista palvelusta, 
johon kuului mm runsaasti ammuntoja 
ja tut ustumista tämän hetken aseis
tukseemme sekä taistelukoulutuksen 
harjoituksia. 

30. 6. suoritettiin joukkojen muo
dostaminen. Reservin päällystö ja ali
päällystö siirrettiin vastaanottamaan 
alaisekseen tuleva miehistö Rovanie
melle ja Arpelaan. Koneisto työsken
teli koko iltapäivän korkeapaineella ja 
sai joukot marssivalmiiksi kummas-
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Kenrl T Kopra ja evl H Koivula tarkastavat kertausharjoitusjoukot 
Ristilammella. 

sakin paikassa illansuussa, jolloin ne 
huollettuna aloittivat marssin kohti 
Ristilampea. Rajajääkäripataljoona suo
ritti n 70 km:n polkupyörämarssin ja 
Arpelan osat mt-marssin. Pp-marssi 
sujui hyvin, vaikka reserviläiset jou
tuivat sen suorittamaan siviilikuntoi
sina. Marssi osoitti, että Lapin mies
ten kunto on korkea. Tosin yhden 
traktorin varusmieskuljettaja oli niin 
väsynyt loppumatkasta, että nukahti 
ja traktori syöksyi sillankaiteen läpi 
puroon. Vahingot jäivät onneksi vain 
aineellisiksi. 

Miehistön koulutusvaihe alkoi var
hain seuraavana aamuna. l.D:n ko
mentaja suoritti tulokatselmuksensa 
1. 7., jolloin l.D:n kevtausharjoitus 
2/64:n j,oukot olivat ensi kerran täysi
vahvuisena samanaikaisesti koolla. Pu
huessaan reserviläisille kenrl K o p r a 
mainitsi mm maailman olevan ny
kyään niin ihmeellinen, että rauhan 
säilyttämiseksi pitää olla aseistettuna. 

Toistaiseksi kaikki itsenäiset valtiot 
ovat ratkaisseet turvallisuuskysymyk
sensä pitämällä yllä puolustusvoimia. 
Meilläkään ei näytä olevan muuta kei
noa varautua pahimman päivän varalle 
- josta Luoja meitä varjelkoon. 

Kansan yhteinen asia - maanpuo-
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lustus - vaatii jokaiselta kansalaisel
ta henkilökohtaista uhrautumista ja 
kuriin alistumista. 

Toivon, että näissä merkeissä tämä 
kertausharjoitus sujuisi hyvin ja että 
jokainen tuntisi saaneensa lisätaitoa 
ja sen tuomaa itseluottamusta sekä 
antaneensa oman osansa yhteiseksi 
hyväksi. 

Miehistövaiheen koulutuksen pää
tarkoitus oli reserviläisjoukon hitsaa
minen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 
ja taistelukykyiseksi joukkoyksiköksi. 
Koulutusvaihe päättyi taisteluharjoi
tukseen, jossa kokeiltiin kai~kien kou
lutushaarojen sotilaskunto taktillisen 

SinkoK:n 111 joukkue palaamassa 
harjoituksista. 

Matalana ja maastoa hyväksi käyttäen 
siirrytään tuliasemiin. 

tilanteen puitteissa. Harjoitus osoitti, 
että hyvin johdettuna Lapin mies suo
riutuu kunnialla · vaativistakin tehtä
vistä. 

Viihdetoiminta 

Koska kertausharjoitusjoukoille ei 
voitu myöntää lomia, oli tarpeen jär
jestää muuta viihdetoimintaa. Se kävi 
parhaiten kokoamalla joukot yhteisiin 
leiri-iltatilaisuuksiin, joiden ohjelmas
sa oli mm iltanuotiot ja makkaranpais
toa. Leiri-iltaa vietettiin 4. 7. neljässä 
eri kohteessa, joihin kertausharjoitus
joukot oli sopivasti ryhmitetty. Yhtei
senä ohjelmanumerona oli Hämeen 
Lennoston taitolento-osaston antama 
lentonäytös, jota seurattiin suurella 
mielenkiinnolla. 

Reserviläiset osoittivat kiitettävää 
omatoimisuuttakin viihdeasioissa, sillä 
leiri-illan alkuun mennessä ilmestyi 
heidän oma lehtensä, 6-sivuinen "Ris
tilammen Kertausviesti", joka run
saan kuvituksensa ja kiintoisan teks
tinsä ansiosta saavutti kaikkien suo
sion. Eräs rovaniemeläinen kirjapaino 
auttoi ratkaisevasti lehden painatta
misessa, jopa siten, että se voitiin ja
kaa ilmaiseksi kaikille. 

Sotilaskodin suuri merkitys voitiin 
myös todeta. Hyvänä esimerkkinä oli 
leiri-illan kahvitarjoilu, jolloin soti
laskotisisaret tarjoilivat ilmaiset pul
lakahvit koko kertausharjoitusjoukolle. 
Muutenkin sotilaskodin joustava toi
minta ja myötämielinen suhtautumi
nen on ollut merkillepantavaa. Soti
laskodin iso sali oli ahkerassa koulu
tuskäytössä oppitunti- ja luentoluok
kana. 

Loppuvaiheet 

Heti taisteluharjoituksen päätyttyä 
alkoivat toimenpiteet reserviläisten 
kotiuttamiseksi: maksettiin päivärahat, 
tehtiin sotilaspaperit sekä aloitettiin 
varusteiden pois kerääminen. Jouk
kojen siirtyminen Rovaniemelle tapah
tui 12. 7., jolloin suoritettiin pp-marssi 
Misiin ja sieltä junalla edelleen. 

Rovaniemellä pidettiin kertaushar
joituksen loppuparaati, joka muodostui 
juhlavaksi päätökseksi hikiselle har
joituskaudelle. l.D:n komentaja kenrl 
T K o p r a suoritti katselmuksen ja 
otti vastaan paraatin seurassaan Poh
jois-Suomen sotilasläänin komentaja 
ev T K y t ö 1 ä. Paraatia komensi ker
tausharjoituksen johtaja evl H Koi
vu 1 a. Kenrl Kopra esitti aluksi puo
lustusvoimain komentajan tervehdyk
sen ja senjälkeen mainitsi puhees
saan mm, että Suomen mies on kautta 
aikojen ollut valmis tekemään työtä 
ja uhrautumaan kolmen asian, kodin 
ja perheen, isänmaan ja isiltä perityn 
uskonnon edestä. Tämä kertausharjoi
tusjoukko, Etelä-Lapin miehet on 
osoittanut, että suomalaisen miehen 
perinne elää. 

Maamme on ottanut puolueettoman 
a_seman kansakuntien joukossa, mutta 
puolueettomuus ei merkitse samaa 
kuin toimettomuus. Toimeton ihminen 



on onneton ja toimettomuuteen vai
puva kansa on tuomittu häviämään 
kartalta. 

Meidän on ponnisteltava kaikilla 
aloilla ja kaikilla kansainvälisesti hy
väksytyillä tavoilla pysyäksemme elin
kelpoisena ja itsenäisenä kansana. Jos 
luovumme puolustamasta tätä maata 
tai teemme sen vajavaisesti ja tehotto
masti, ei meitä enää pidetä puolueet
tomina. 

Kaunis sunnuntaisää oli houkutel
lut runsaasti yleisöä ja omaisia seu
raamaan reserviläisjoukon paraatia. 
Kutsuvieraiden joukossa nähtiin mm 
Lapin lääninhallituksen edustajana 
poliisitarkastaja Kauko Li i s a n a n t-
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t i, kaupunkia edustamassa oli kau
punginvaltuuston puhe.enjohtaja Toi
vo Ko p o ne n ja kaupunginjohtaja 
Tuure S a 1 o, maalaiskuntaa kunnan
valtuuston puheenjohtaja Pentti N a r
v a s u o, Lapin Rajavartiostoa sen ko
mentaja eversti E Le s k i ne n sekä 
Lapin res upseeripiiriä puheenjohtaja 
majuri P V P e n t i k ä i n e n. 

Välittömästi paraatin jälkeen laski
vat reserviläisten edustajat ltn Ah a
v a, alik N i em e 1 ä ja korp Soi n i
n e n seppeleen Rovaniemen sankari
haudalle. Joukot marssivat suoraan 
Kor-kalovaaran koululle, jossa tapah
tui kertaushatjoitusjoukon kotiutta
minen. 

JALKAVAKIJOUKOTKERTOVAT 

POHJAN PRIKAATI 

Hiukkavaaran kasarmialueen r a
k en n u s t o imi n t a on jatkunut jo 
n 9 vuotta. Alueen halki virtaava Myl
lyoja on kasarmialueen itäpuolella 
olevien soiden kuivattamiseksi ja 
ympäristön kaunistamiseksi ruopattu 
ja sen äyräitten k~veäminen asunto
alueen kohdalla on käynnissä. 

Hiukkavaaran ampumaradan tiestö 
on uusittu ja ajanmukainen ampuma
maja sotilaskotitiloineen on keväällä 
rakennettu suojavaiheeseen. Samoin 
on henkilöstön asuntoalueen kuudes 
rakennus vesikatossa ja ulkoa rapattu. 
Sisustustyöt voidaan molemmissa ra
kennuksissa alottaa syksyllä. 

Suuri erillinen väestönsuoja siihen 
liittyvine varastotiloineen ja koira
tarha ovat valmistumassa. 

Taisteluammuntojen tehostamiseksi 
on Sarriojärven Ieirialueella tehty 
runsaasti työtä rakentamalla maali
kenttiä ja kiinteitä maalilaitteita sekä 
niiden käytön mahdollistavia suoja
korsuja. 

Hiukkavaaran alueen kokonaissuun
nitelmaan kuuluvat lisäksi urheilu
talo (sisältäen uimahallin ja 2 urheilu
hallia), kerhorakennus ja elokuva
teatteri. Varsinkin urheilutalon puute 
tunnetaan selvästi. On toivottavaa, 
että sen rakennussuunnitelman toteut
tamiseen päästäisiin v 1964 syksyllä. 

Yleisen m a a n p u o 1 u s t u s t y ö n 
piiriin kuuluviin tilaisuuksiin on pri
kaati varuskuntakaupungissaan osal
listunut. 

Tammikuussa ol.tiin mukana sekä 

ohjelman suorittajina että yleisönä 
Pohjan Prikaatin killan järjestämässä 
maanpuolustusjuhlassa. Kevättalvella 
oli Oulussa maanpuolustustilaisuus, 
jdhon liittyvään taistelunäytökseen 
otti Laskuvarjojääkärikoulun suorit
taman maahanlaskun torjunnassa osaa 
mm prikaatin joukoista muodostettu 
taisteluosasto. 

Sotainvalidien auttamiskamppanjaan 
osallistuttiin 1963 syksyllä suoritta
malla mm Kuusamossa ja Kärsämäellä 
raivaus-, metsänparannus- ja tien
tekotalkoita. 

V 1963 syyskuussa suoritti prikaati 
yleisön suurta mielenkiintoa herättä
neen maakuntamarssin Revonlahdelle, 
Raaheen ja Siikajoelle. 

S o t ah a r j o i t u k s e t ja a m p u
m a 1 ei r i t ovat tavanomaisina vuo
rotelleet prikaatin koulutusohjelmassa. 
Syksyllä 1963 osallistuttiin Lounais
Suomen syyssotaharjoitukse.en maa
hanlaskuoperaation suorittaneen kel
taisen puolueen rykmentin osana. 
Rykmentin komentajana toimi PohPr:n 
evl Y Tokko 1 a ja hänen esikun
tansa samoin kuin ry~mentin yksi 
pataljoona ja erillisiä yksiköitä tai 
niiden osia oli muodostettu prikaatista. 

!.Divisioonan kevätharjoitukseen 
Ristilammen - Sarriojä:rven - Ro
vajärven maastossa osallistui prikaati 
touko-kesäkuun vaihteessa. Harjoi
,tuksen juhlallisena päätöksenä oli val
takunnallinen puolustusvoimien lippu
päivän paraati Rovaniemellä. Pohjan 
Prikaatin "paraatipukuna" oli sota
harjoituksessa käytetty maastopuku. 

Prikaatin v u os i p ä i v ä, helmikuun 
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Vuosipäiväjuhlan yleisöä 16. 2. 1964. 

16. vietettiin tavanomaisin juhlame
noin. Aamulla laski prikaatin kmn.en
:taja ev V I Suo r s a prikaatin lipun 
ja kantahenkilöstön läsnä ollessa sep
peleen Oulujoen sankarihaudalle. Kut
suvieraat, henkilöstö ja varusmiehet 
täyttivät vuos1pa1van päivajuhlaan 
kokoontuneina Hiukkavaaran ruoka
lan ääriään myöten. Illalla oli päällys
töllä Oulun upseerikerhossa iltajuhla, 
jonka ohjelmaan toi erityistä juhla
vuutta Pohjan Laulun kuoroesitykset. 
Prikaatin alipäällystö joutui tällä ker
.taa viettämään vuosipäivän iltatilai
suutensa yksityisten kokoontumisten 
merkeissä Oulun varuskunnan alipääl
lystökerhon korjaustöiden takia. 

U r h e i 1 u n alalla ei Pohjan Pri
kaatilla ole tällä kertaa kirjattavana 
tililleen suuria voittoja. Mukana on 
kuitenkin oltu vaihtelevalla menestyk
sellä. Prikaatin nimen .tulostilastojen 
alkupäähän ovat talviurheilun lajeissa 
saaneet kapteeni K J ä p p i n e n ja 
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kersantti R Se v 6 n joiden suoritukset 
ovat yltäneet myös kansainvälisille 
kilpakentille. 

Vuoden 1963 syyspuolella saavutti 
prikaati !.Divisioonan pesäpallomes
taruuden ja puolustusvoimien pesä
pallomestaaruudesta kilpailtaessa toi
sen sijan. 

J a 1 k a p a 11 o s s a voitti Pohjan 
Prikaati v 1964 l.D:n mestaruuden. 
Puolustusvoimien jalkapallomestaruu
desta Mikkelissä oteltaessa saavutet
tiin toinen sija. 

Puolustusvoimain v 1964 ampuma
mestaruuskilpailujen järjestelyvastuu 
on tällä kertaa uskottu prikaatille. 

Aliupseeriliiton ampumamestanms
kilpailuissa saavutti Oulun varuslkun
nan aliupseeri.kerhon jolllldtue voiton 
kenttäammunnassa yihteistulO!ksen ol
lessa 60/585. Joukikueeseen kuuluivat 
Pohdan Prikaaltin ylikersantti M 
Lau!k!ka, T Pel<tokoski ja K 
Tarkiainen. 

Puolustusvoimain komentaja jaJlka
väen1kenraali S Si m e 1 i u s vieraili 
pr~kaatissa 28. 8. 63. 

Ulkomaisina vieraililjoina ovat ikäy
neet 
- USA:n maavo1m1en komentaja, 

kenraali E G Wheeler seu
rueineen 18. 9. 63 

- Ruo·tsalaiset ev G G D a h 1 b e r g 
ja kapt F H Taa w o 3. 2. 64 ja 

- Norjan sotilasasiamies evl L 
S c h a n c h e 22. 6. 64 

Tilaisuutksissa on u1komaisille vie
raille esitetty mm uutta kasarmialuet
ta ja prikaatin koulutusolosuhteita. He 
ovat seuranneet joko tavanomaista päi
väohjelmiin kuuluvaa palvelusta tai 
vierailua varten suunniteltuja näytös
luontoisia harjoituksia. 

Jalkaväkisäätiön plaketit on jaettu 
seuraaville 

15. 10. 63 saapumiserä 
upskok H K Helenius 
kers I J Keskinarkaus 

15. 2. 63 saapumiserä 
upskok V E Juvonen 
kers V O A Siitonen 

15. 6. 63 saapumiserä 
upskok P J Nousiainen 
kers T J Holopainen 

15. 6. 1964 saapumiserän vala Oulu
joen sankarihaudalla. 
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AMPUMATAULUT 

ENSOPAHVISTA 

Olipa kesä tai talvi, sade tai auringon

paiste ENSOPAHVI toimii erinomaisena 

maalitaulujen alustana ... senhän am

pujat tietävät kokemuksesta. 

-

ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTltJ 

POHJOIS-SAVON 
PRIKAATI 

Pohjois-Savon Prikaatin Hoikan
kankaan kasarmialueesta Kajaanin 
kaupungin läheisyydessä on muodos
tunut monien huomattavien vierailu
jen kohde. Viimeisimpänä merkittä
vänä vierailuna vietiin prikaatin vie
raskirjaan maininta Sveitsin yleisesi
kunnan päällikön, armeijakunnan ko
mentajan Jakob Annas o h n i n tu
tustumi.sesta varuskuntaan. 

Syyskuun 5. päivänä kello 11.00 
Paltaniemen lentokentälle saapunut 
seurue tutustui sekä Pohjois-Savon 
Prikaatiin että Kainuun Rajavartios
toon. Pohjois-Savon Prikaatissa vie
railu kesti kolme tuntia. Käynnin aluk
si !.Divisioonan komentaja kenraali-

luutnantti T Kopra loi katsauksen 
divisioonan joukkoihin ja Pohjois
Savon Prikaatin komentaja eversti 
K K a r t t u ne n selvitteli prikaatin 
sijoituspaikan yleisjärjestelyjä. Vie
railun jatkuessa tutustuttiin varus
miesten tiloihin, varuskunnan gairaa
laan ja urheilutaloon. Vierailun pri
kaatissa päätti lounas, jonka jälkeen 
vieraat siirtyivät Kaainuun Rajavar
tioston vieraiksi. 

Merkittäväksi tapaukseksi Pohjois
Savon Prikaatin rakennustöissä muo
dostui urheilutalon valmistuminen, 
Urheilutalo, jonka käyttöönsaamista 
erityisesti prikaatin huolto on terveh
tinyt tyydytyksellä, on kolmikerroksi
nen ja tilavuudeltaan n 24 000 ms. 
Talo sisältää mm 60 m pitkän voimis
telusalin, saunat, pukuhuoneet ja va
rusteiden vaihtovarastot. Saunojen yh-

Sveitsin yleisesikunnan pääJlikkö, armeijakunnan komentaja, Jakob Annasohn 
vierailuna Pohjois-Savon Prikaatissa. 
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Urheilutalo käytössä. 

teyteen on saatu uimahalli, jonka 
25 m X 12 m:n allas tarjoaa mahdolli
suudet sekä virkistäytymiseen että 
uimakoulutukseen läpi vuoden. Pri
kaatin varusvarasto monine aputiloi
neen on saanut käyttöönsä yhden ker
roksen. 

Varusmiesten käyttöön talo otettiin 

Kok J Sistonen luovuttaa kenttäam
munnan joukkuekilpailun kiertopal

kinnon PSavPr:n komentajalle. 
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syyskuun 8. pa1vana ja varsinaiset 
avajaiset runsaalle kutsuvierasjoukol
le tapahtuivat 12. 9. 1964. Talo on 
osoittautunut odotuksia vastaavaksi. 

Huolimatta Pohjois-Savon Prilkaatin 
toistaiseksi vielä sangen vaatimatto
mista ampumaratatiloista on prikaa
tissa jatkuvasti kiinnitetty huomiota 
erityisesti varusmiesten ampuma:kou
lutukseen ja sen kehittämiseen. 

Puolustusvoimain mestaruuskilpai
luissa 1964 prikaatin varusmiesjouk
kue saavutti kenttäammunnan 10 lau
kauksen joukkuekilpailun voiton tu
lokselle 10/278. Joukkueessa ampuivat 
kokelas J S i s t on e n, ali,kersantti 
H Ann o 1 a ja alikersantti T K os
k e 1 o. Parhaan varusmiesampujan 
kiertopalkinnon voitti prikaatin koke
las J Sistonen. 

Jalkaväen Säätiön plake.tteja on 
vuoden 1964 aikana myönnetty seuraa
ville: 

9. 1. 1964 kotiutuneet vänrikki Erkki 
Vilho Kotilainen, kersantti Voitto Ola
vi Hakkarainen. 

7.2.1964 kotiutuneet korpraali Paa
vo Olavi Tapio. 

9. 5. 1964 kotiutuneet vänrikki Han-
nu Kalevi Pikkukangas, kersantti 
Erkki Olavi Mäkelä. 

10. 6. 1964 kotiutuneet korpraali 
Tuomo Antero Härkönen. 

Pohjois-Savon Prikaatin Kilta ry on 
myöntänyt kilta-tunnuksella varuste
tun hopealusikan seuraaville kertaus
harjoitusosastoon 1/64 ajalla 3-23. 4. 
1964 kuuluneille reserviläisille erikoi
sesta raskassinkoampujana osoitetusta 
taidosta 
sotamies E O Immonen, Kuhmo 

R A Huusko, Kajaani 
U J Harju, Sotkamo 

15. 2. 63 saapumiserä 
Korp Mikko Einari S a v o 1 a i n en, 

V ll11)aisjärvi 

PORIN 
PRIKA'ATI 

Porin Prikaatissa viime vuoden lo
pulla ja kuluvan vuoden aikana ta
pahtuneet muutokset ovat olleet erit
täin huomattavia. Komentajan vaihdos 
oli 23. 10. 1963. - Vuoden 1960 lopusta 
komentajana toiminut ev Yrjö Keino
nen luovvutti tällöin komentajan teh
tävät ev Väinö Salmelalle. Prikaatin 
osien siirto Huovinrinteelle on jatku
nut. Helmikuussa siirtyivät uuteen 
varm~kuntaan Viestikomppania ja Pio
neerilkomppania, hu'htilkuussa Aliupsee
rikoulu, kesäkuussa Esikuntakomppa
nia sekä elokuussa Prikaatin Esikun
ta. Näin elokuun loppuun mennessä 
prikaati oli pääosin siirtynyt Huovin
rinteelle Turkuun jäädessä enää vain 
sen I Patalj·oona. 

Prikaatin siirtyminen Huovinrin
teelle on ymmärrettävästi vaikuttanut 
myös kouluttajatilanteeseen. Joukko 
perus- ja erikoiskoulutettuja aliupsee
reja on hakenut muualle ja van
hempia, täydet eläkevuodet omaavia 
aliupseel"eja on siirtynyt siviiliin. Jo 
ennakolta on em:jen tilalle kuitenkin 
lähetetty kursseille nuoria miehiä. En
simmäiset ovat kurssinsa suorittaneina 
jo palanneet takaisin joukko-osastoon
sa. "Nuorennuslei:kkaus" tullee jatku
maan. Uusia tulokkaita on ollut niin 
runsaasti, että vain paras aines on voi
tu ottaa palvelukseen. 

Viime vuoden mer.k!kita,paus oli Lou
nais-Suomen syyssotaharjoitus, jolloin 
uudella kasarmialueella toimi Sotahar
joituksen Johdon Esikunta. Harjoituk
seen osallistui myös kokonaan reser
viläisistä muodostettu ja prikaatin 
kouluttama panssa:ri\torjun tapataljoona. 
Prikaatin johtama talvisotaharjoitus 
pidettiin Raasin - Mynämäen alueella. 

PorPr:n uusi komentaja 
ev Väinö Sahnela. 

2.DE:n johtamaan Inkoon kevätsota
harjoitukseen osallistui pr~kaati. 

J·os säikylän rauhallisen maaseutupi
täjän asukkailla oli jotakin ennakko
luuloja sotaväen suhteen, niin ovat ne 
nyt täysin hälvenneet. Tähän on rat
kaisevasti vaikuttanut II Pataljoonan 
onnistuminen" etujoukkotehtävässään". 
Tätä todistaa mm se, että Säkylän 
Sotilaskotiyhdistys on jäsenmäärältään 
(yli 500 jäsentä) maamme suurin. 

Paikalliset sanomalehdet ovat auliisti 
myöntäneet palstatilaa prikaatille ja 
ovat vireästi seuranneet varuskunnan 
tapahtumia. Varuskunta on jo täysin 
kotiutunut Säkylään ja paik>kakunta
laiset ovavt ottaneet avosylin vastaan 
sotilaansa. Henkilökunta antaa oman 
panoksensa Säkylän kunnallis-, liike-, 
urheilu-, 1a kouluelämään. 

Porin Prikaatin Kilta on entiseen 
tapaan jatkanut tärkeää maanpuolus
tustyötään prikaatin täydennysalueilla. 
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Kenrl A Ehrnrooth ottaa vastaan ohimarssin Kokemäen Porilaispäivillä 9. 8. 1964. 

Se mm järjesti yhdessä prikaatin kans
sa onnistuneen maanpuolustusjuhlan 
Kokemäellä elokuussa. Tavanomaisten 
seppeleenlaskujen, paraatikatselmuk
sen ja yleisöjuhlan lisäksi "porilaiskul
kueineen" oli taistelunäytös jota seu
rasi n. 6000 henkeä. Vahvennettu 
komppania suoritti syöksyvenerllä yli
menohyökkäyksen Kokemäen yli. Sitä 
edelsi taistelusukeltajien toiminta ja 
ydinräjähreen räjäyttäminen. Suihku
hävittäjät suorittivat murtokohtaan 
rynnäköinnin ja laskuvarjomiehet suo
rittivat hyppynsä. 

Myös kesäkuussa pidettyihin Turun 
maatalous- ja teollisuusmessuihin 
osallistui prikaati yhdessä muiden 
Turun jouk-ko-osastojen kanssa ase
k~lusto- .. j~. ~ruste-esitt~lyineen_ j~ 
ta1stelunaytoksmeen. Samom , osallistui 
prikaati Tampereen teollisuusmessui
hin omalla osastoHaan. 
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Porin Prikaatin menestys v 1964 
sotilasurheilun alaHa on ollut edelleen 
erittäin hyvä. 

Tuloksista mainittakoon seuraavaa: 

Porilaiset kautta aikojen. 

Sotaveteraani Turun Messuilla 2. 8. 
1964 esittelemässä tuttua asetta per

heelleen. 

a) P u o I u s t u s voima i n ui n t i
j a sotilaskolmiorttelukil
p ailut Porissa 

- yleismestaruus uinnissa 
- 2. sija soti'laskolmiottelun joukikue-
kilvassa 
- henkilökohtainen mestaruus 100 
m:n vapaauinnissa (alik K Mikkola) 
400 m:n vapaauinnissa (alik K Mik
kola} ja 100 m:n selkäuinnissa (stm 
K Sjöman) 
- 2. sija 100 m:n vapaauinnissa (stm 
K Sjöman) 
- 3. sija 200 m:n rintauinnissa ( opp 
M Ketelä) 
- mestaruus 4 X 100 m:n sekaviesti

uinnissa 
- mestaruus sotilaskolmiot·relun va
rusmiessarjassa (opp M Ketelä) 

b) P u o I u s t u s v o i m a i n y 1 e i s
u r heilu mestaruuskilpailut 
Turussa 

- 1. ja 2. sija 100 m:n juoksussa (aliik 
K Salonen ja alik P Pyrrö) 

- 1. ja 2. sija 200 m:n aitajuoksussa 
(a:lik P Pyrrö ja alik V Ahveninen) 
- 1. sija 400 m:n juoksussa (upskok 
M Honkanen) 
- 1. sija 4X100 m:n viestijuoksussa 
Puolustusvoimain ennätysajalla 
- 2. sija moukarinheitossa (stm T 
Hokkanen) 
- 2. sija kiekonheitossa (upskok T 
Lammi) 
- 3. sija viisiotrelussa (alik M Pih
lajaviita) 
- joukkuejuoksujen voitto 
- yleismestaruus (6 kultami-talia, 6 
hopeamitalia ja 1 pronssimitali) 

c) 3. sija Puolustusvoimain 
p e s ä p a l l o i 1 u s s a M ikkelissä. 
d) P u o I u s t u s v o i m a i n a m p u
m a mestaruus k i 1 p a i 1 u t O u-
1 u s s a 

- 1. sija varusmiesten kenttäammun
nassa (a:lik V Lehtinen) 
- 3. sija Parolan Kilpi-Kilpailussa 

J alkaväkisäätiön plaketit kiitettä
västi suoritetusta asepalveluksesta on 
luovutettu seuraaville: 

15,. 10. 62 saapumiserä 
Vänrikki ,Eero L a a k s on en 
Kersantti Sulo P a 1 otk a n g a s 

15. 2.. 63 saapumiserä 
Vänrikki Tapani M a t t i 1 a 
Kersantti Mauri P e 1 t o ko s k i 

15. 6. 63 saapumiserä 
Vänrikki Ismo H a r j u 
Kersantti Jorma H i r v e 1 ä 
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NYLANDS BRIGAD 

Nylands Brigad är som bekant för
lagd i Dragsvik. Kasärnområdet som 
blev utbyggt av rysk militär under 
åren 1908-1912 inrymmer sedvanliga 
inkvarteringsbyggnader, bostadsloka
ler för stampersonal, idrottshus, förråd, 
stridsbanor m.m. I närheten av kasär
nerna finner man när övningsområden 
där övningar i mindre förband kan 
hållas och på Baggby skjutbana, som 
för närvarande undergår reparationer 
av stor omfattning, genomföres skol
skjutningar av olika slag. 

Men förutom detta s.k. Dragsviks
området besiitter Brigaden även ett 
lägerområde som för utomstående är 
rätt obekant. Detta lägerområde är 
beläget i Syndalen, ungefär 25 kilome
ter från Dragsvik söderut mot Hangö. 
Området ligger naturskönt vid havet 
norr om Tvärminne och till storleken 
är det c 850 ha land och c 150 ha vat
ten. Efter inköp av områden och ut
byte av andra utgör det nuvarande 
Syndalsområdet en övningsplats där 
mångsidiga stridsskjutningar inom 
ramem av förstärkt lmmpani och även 
krävande övningar inom större för
band kan genomföras. 

Övningsområdet upptar flera skjut
banor för såväl skolskjutningar som 
stridsskjutningar. Stöttruppsföretag, 
med korsuförintande hör till dagord-

Pansarvagnarna skjuter på sanden yr. 

Landstigmig i Syndalsviken. 

ningen, och på den s.k. permanenta 
S-banan kan även anstormande pan
sarvagnar nedkämpas med lätta psv 
vapen. 

Syndalens övningsområde är rätt 
fattigt på veg,etation, men vid havs
viken vilken upptar flera hundra me
ter sandstränder ser man lumminga 
och svalkande pJa.tser, där är tältplat
serna belägna och där genomföres 
även ofta realistiska landstigningsöv
ningar. Man kan få se stormbåtar 
komma dundrande mot land intäckta 
i rökridåer och understödda av flottans 
tunga eld eller av våra modärnaste 
reaplan. Terrängen i sin helhet er
bjuder även utmärkta möjligheter ti:ll 
utförande av grävningsarbeten i stör
re skala och tusentals "poteron" har 
även under årens lopp grävts och 
åter fyllts av flitiga beväringshänder. 

Under de senaste fem åren har Syn
daien fått en verklig ansiktslyftning 
såWlvida att bl. a. fullt moderna, vin
terbeboeliga baracker byggts i när
heten av strandlinjen. De är fyra till 
antalet och inrymmer envar 40 man. 
På området finns en rymlig och ljus 
matsal med lkök samt en proper och 
ändamålsenlig sjukstuga, underhålls
byggnader m.m. Självfallet kan man 
på lägerområdet finna badstugor, 
byggda är en stor manskapsbastu, en 
officers- och en underofficersbastu, 
alla av stock. Från det ljusa soldat
hemmet kan man beundra havsviken 
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Fallskärmsjägare landar i skog. 

och där utför flitiga soldathemssystrar 
sitt viktiga värv. På en naturskön 
udde ligger lägerledningens ändamål
senliga stockstuga uppförd av bas
tanta furor. Lägerunderofficerrens 
permanenta bostad om två rum och 
kök ligger invid soldathemmet. 

Något söderut från själva övnings
området uppfördes senaste sommar 
en donerad soznmarstuga för stam
personlaen, där stampersonalen med 
familjemedlemmar under sommarna 
kan njuta av sol och vatten och finna 
en välbehövlig avkoppling. 

Syndalsområdet, brigadens främsta 
övningsområde, har redan under en 
längre tid varit underofficersskolans 
förlåggningsort så länge reparations
arbetna i Dragsvik pågår. Gevärslinjen 
och psv plutonen är oftast inrymd i 
barackerna, men om somrarna reser 
sig en vacker tältstad bland träden. 
Men trots allt väntar alla inom Briga
den att den ny,a underofficersskolan i 
Dragsvilk snart skall resa sig och 
således skapa bättre möjligheter för 
en centra1l utbildning. 

Bland andra bemärkta händelser må 
nämnas att senaste sommar anordna-
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des i brigaden de anhörigas dagar där 
deltagarantalet översteg 1000. I anslut
ning till detta uppfördes i Syndalen 
bl.a. en realistisk stridsuppvisning där 
reaplanen dundrade över landstigande 
trupper. 

Även är att märka att Brigadens 
fotbollslag år 1964 vann armens fot
bollsmästerskap, och den i Dragsvik 
nyss färdiggjorda fotbollsplanen kom
mer säkerligen att sporra nya konti
genter till samma bedrifter. 

Infanteristiftelsens plakett jämte dip
lom har utdelats åt följande bevärin
gar: 

Kont 15. 10. 61 
Serg S c h a u m a n, Karl Henrik 

Holger, Karis, 3. 9. 62 
Fänr W e c ks t r ö m, Carl Gunnar, 

Liljendal, 9. 9. 62 

Kont 15. 2. 62 
Serg P e n ,t t i n e n, Lasse Kalevi, 

Jakobstad, 7. 1. 63 
Fänr En c k e 11, Jan Edvard Pat

rick, Grankulla, 9. 1. 63 

Kont 15. 6. 62 
Serg ö s t e r 1 u n d, Ake Anton Vi:1-

helm, Hangö, 3. 5. 63 
Fänr K u m m e 1, Bengt Georg, 

övermark, 10. 5. 63 

Kont 15. 10. 62 
Serg F o k i n, Alex Ignati, Drags

fjärd, 2. 9. 63 
Fänr Ström, Ulf Johan Gustav, 

Varkaus, 9. 9. 63 

Kont 15. 2. 63 
Serg Sundström, Jens, Gamla

karleby, 4. 1. 64 
Fänr Fagerström, Sture Henry, 

Ekenäs, 10. 1. 64 

Kont 15. 6. 63 
Serg S t o r g å r d, Stig Olof Johan

nes, övermark, 30. 4. 64 
Fänr G r ö n b 1 o m, Gunnar Wil

helm, Pargas, 9. 5. 64 

KARJALAN 
PRIKAATI 

Edellisen Jalkaväen vuosikirjan il
mestyttyä on Karjalan Prikaatissa 
6 p:nä syyskuuta 1963 vaihtunut ko
mentaja. Sanotulla päivämäärällä 
myönsi Tasavallan Presidentti eversti 
Einari K a ko 11 e eron puolustusvoi
main palveluksesta ja uudeksi komen
tajaksi määrättiin eversti Holger Felix 
Valter K r o g e r u s. Komentajan 
vaihdos tapahtui juhlallisin menoin 
Kouvolan kasarmin kentällä. Jäähy
väispuheessaan pidetty entinen ko
mentaja lausui mm: "Olen viimeiset 
neljä ja puoli vuotta toiminut Karjalan 
Prikaatin komentajana. Olisin jäänyt 
paljosta vaille, jos tämä mielenkiin,toi
nen vaihe ei olisi sotilasuralleni sat
tunut. Minulta olisi jäänyt näkemättä 
millä uskollisuudella ja v,astuun- ja 
velvollisuudentunnoHa Karjalan Pri
kaatin kantahenkilökunta vaikeuksia 
kaihtamatta täyttää sille uskotut teh
tävät varusmiesten kasvattamisessa ja 
kouluttamisessa. '- - - Seuraajak
s,eni Karjalan Prikaatin komentajana 
on Tasavallan Presidentti määrännyt 
everstiluutnantti Krogeruksen. Tun
tien everstiluutnantti Krogeruksen 
hyvin jätän joukko-osastoni luotta
muksella hänen johtoonsa." 

Uusi prikaatin komentaja on jo hy
vin kotiutunut joukko-osastoonsa ja 
alaiset ovat hänessä oppineet tunte
maan tinkimättömän, alaistensa huo
let ymmärtävän esimerkillisen sotilaan 
ja komentajan. 

Prikaati 
uusille 
asuinsijoille 

Sodan jälkeisen ajan ovat Kouvolan 
varuskunnan joukot kipeästi kaivan-

14 - Jalkaväen Vuosikirja 

Ev Krogerus, KarPr:n uusi komentaja. 

neet väljempiä harjoitusmaastoja ja 
entistä ehompi,a koulutustiloja. Mm 
prikaatin Viesti-, Pioneeri- ja Pans
sarintorjuntakomppaniat asuvat tällä 
haavaa vielä peruskorjaamattomissa 
majoitustiloissa ja harjoitusalueet ovat 
kaupungin kasvaessa siirtyneet yhä 
edemmäksi kasarmeista. Nyttemmin on 
tilanne tyystin muuttunut, sillä Valtio
neuvosto teki 8. 10. 1963 päätöksen 
pakkolunastaa Valkealan kunnasta 
Hevosojan, Kääpälän, Lipiälän ja Pyö
rilän kylästä n 2800 ha:n maa- ja 500 
ha:n suuruisen vesialueen Karjalan 
Prikaatin käyttöön. Prikaatin siirty
mishanke oli vireillä useita vuosia ja 
nyt se sai prikaatilaisia tyydyttävän 
ratkaisun. 

Rakennustyöt, joiUa luotiin raken
tava:lle henkilöstölle edellytykset ra
kennustyöhön, aloitettiin 29. 11. 1963, 
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Rakennustöiden aloittaminen Vekarajärvellä. 

jolloin kahdella mahtavalla maanrä
jäytyksellä avattiin työmaa. Tilaisuu
den kutsuvieraina nähtiin mm puolus
tusvoimain komentaja jalkaväenken
raali Sakari S ime 1 i u s sekä 3.Divi
sioonan komentaja kenraaliluutnantti 
Jorma J ä r v e n t a u s. 

On tyydytyksellä todettava, että 
vaatimukset täyttävä alue löytyi ja 
että päätehtävää rauhanaikana - kou
luttaa taitavia maanpuolustajia 
saadaan kohta suorittaa erittäin hyvis
sä olosuhteissa. 
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Vekarajärven kasannialueen 
rakennussuunnitelma. 

Sotainvalidien 
asialla 

Prikaatilaiset ovat yhdessä Sotain
valiidien Veljesliiton Kouvolan osas
ton kanssa muistaneet useaan ottee
seen avun tarpeessa olevia sotainvalii
deja. Mm 25 p:nä lokakuuta 1963 vie
raili toimelias työosasto kolmen vai
keuksissa olevan sotainvaliidin luona. 
Aunuksessa 1944 haavoittunut Väinö 
Ta n t t u, joka on 100 % invaliidi, sa
moinkuin Pentti R a u t o m ä k i ja 
Olavi R u o k o'1 ,a i ne n-nimiset sota
invaliidit saivat toivomansa työavun 
prikaatin varusmiehiltä. 

Sorastus käynnissä Väinö Tantun 
(100 % sotainvalidi) pihamaalla. 

Kenr Wheeler ja sotamies 
keskustelemassa. 

Ulkomaisia 
vieraita 

Maassamme syyskuussa 1963 vierail
lut Yhdysvaltain maavoimien komen
t aja kenraali Earle G W he e 1 e r oli 
vierailemassa 3.Divisioonassa ja Kar
jalan Prikaatin järjestämä .taisteluam
munta pimeäolosuhteissa oli vierailu
käynnin eräs huipentumista. Ammunta 
suoritettiin Pahkajärvellä 19 p:nä syys
kuuta 1964. Sen johti evl Z i 11 i a c u s. 
Vieras oli näkemäänsä tyytyväinen 

ja suomalainen sotilas - yhtähyvin 
varusmies kuin hänen kouluttajansa
kin - sai osakseen kiitosta. 

Omaiset 
prikaatin 
vieraina 

"Karjalan Prikaatin komentajalla, 
eversti Holger Krogeruksella on kun
nia kutsua KarPr:ssa palvelevan ase
velvollisen NN :n omaiset omaisten 
päiville ........ 27.-28. 6. 1964." 

Kutsua noudatti prikaatilaisten 
iloksi 900 vierasta. Vieraat saapuiv·at 
27. 6. klo 15.00 mennessä ja niin a!lkoi 
monipuolisesti varusmiehen elämää ja 
palvelusta Karjalan Prikaatissa valot
tava juhlaohjelma taistelunäytöksi
neen, monine ruokailuineen ja tutus
tumisineen prikaatin laitoksiin. 

Näkemäänsä olivat omaiset erittäin 
tyytyväisiä. Sitä todistaa mm se, että 
omaiset keräsivät n 40.000 vmk, jolla 
summalla he halusivat antaa sotilas
koulutukselle tunnustuksen. He toivoi
vat, että kerätyllä rahasummalla oste
taan kelloja, Jotka jaetaan prikaatin ko
mentajan määräämille varusmiehille. 
Eräs vanhempien tärkeä jakotoivomus 
oli, että kellon saajan pitää olla oikean 
sotilaskurin hyvin omaksunut varus
mies. 

Omaisten päiviltä. 
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Prikaati sai ollut puute. Karjalan Prikaatin oma 
oman marssilaulun varusmies stm Juha V ·a i n i o 1.Komp-

paniasta alkoi ja teki käden kään
Jalkaväen marssikoulutuksen autta- teessä hyvän marssilaulun, jonka ko

jasta - hyvästä marssilaulusta - on hottavat sanat ovat aJla nuotteineen. 

KarPr:n marssilaulu 

1. Karjalan Kaartissa taattomme ennen 
marssivat silloin myös harmaissaan. 
Karjalan Prikaatin ruodussa mennen 
poikansa marssiin käy vuorollaan. 
:Veljet, hännillä käykää tahtiin 
Varrella tien joku huiskuttaa. 
Lauluun voimaa kuin vahvaan sahtiin. 
Ken siellä joukossa kuiskuttaa?: 

2. Karjalan Kaartissa taattomme vertaan 
vuodatti myös puolesta maan. 
Karjalan Prikaatin koulussa kertaan 
Työt isien mä oppia saan. 
:Veljet, hännillä ... 

F 

jf Y_l:J 

3. Lippua uljasta taattojen lailla 
seurata saamme joukossa näin. 
Marssia vapaana Karjalan mailla 
tahdomme myöskin me pystypäin. 
:Veljet, hännillä ... 

4. Puolustusvalmius vaaditaan meiltä 
Helppo on maatamme puolustaa; 
Saimmehan prikaatin perinteet teiltä. 
Vanhukset, poikiin nyt luottakaa! 
:Veljet, hännillä ... 

Marssilaulun nuotit .. 
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Urheilutapahtumia 

Sotilaskoulutuksen ohessa on jälleen 
haettu virkistystä ja iloa urheilusta. 
Prikaatissa pidettiin tavanomaiset tal
vi-, kesä-, maasto- ja ampumamesta
ruuskilpailut sekä osallistuttiin lukui
siin ulkopuolisiin urheilukilpailuihin. 
Hieman tuloksia eräistä tärkeistä la
jeista: 

Talvimestaruuskilpailut 

Sotilaspartiohiihto 12. 3. 64: 1. Ltn 
Launon Partio (yliv Manner M, stm:t 
Mononen M, Ahorinne M 4.K) 2. Ltn 
Kettusen partio (alik Salminen 0, alik 
Nevalainen M, korpr Papunen K 3.iK). 

Maastomestaruuskilpailujen partio
suunnistus 10-11. 8. 64 

1. Ylik Arposen partio (kers Laari L, 
opp Vilen J ja opp Kääriä M AuK) 
2. Ltn Suurosen partio (kers Halonen 
E, opp:t Kyöstilä M ja Ylinen Y AuK.). 

Ampumamestaruuskilpailut 14.-15. 
8. 64 

Joukkuekilpailut: a) konepistooli
ammmunnat 1. 2. /KarPr 2. 4./KarPr 
3. 1./KarPr 

b) :kenttäammunta 1. KrhK/KarPr 
2. 4./,KarPr 3. 2./KarPr. 

Karjalan Kaartin Killan "Hopeapo
kaalin" voitti edellä lueteltujen lajien 
yhteistuloksella 4./KarPr. Komppa
nian päällikkönä on ollut ltn T o r
v i nen. 

Jalkaväen Säätiön pienoisplaketilla 
on palkittu 

15. 10. 1962 saapumiserä 

Vänr Erkki Tapani E 1 on en, 
KrhK/KarPr 

Kers Matti Henrik I n n a m a a, 
PionK/KarPr 

15. 2. 19'63 saapumiserä 

Vänr Vesa Antti N a u k k a r i n e n, 
2./KarPr 

Kers Tauno Yrjö Kilpeläinen, 
1./KarPr 

15. 6. 1963 saapumiserä 

Vänr Juhani Veli Matti Tuomi
n en, KrhK/KarPr 

Kers Seppo Armas R u o k o n e n, 
5./KarPr 

Asevelvollisuusajan tavoitteena on 
hyvä sotilas- ja kansalaiskunto. 

Asevelvollisuusaikana pyritään Kar
jaJan Prikaatissa miehestä koulutta
maan mahdollisimman hyvä sotilas ja 
kasvattamaan hänestä mahdollisim
man kunnollinen kansalainen. Tässä on 
tavoite, joka edellyttää lyhyen asevel
vollisuusajan käyttämisen mahdolli
simman tehokkaasti. Prikaatilaiset ko
mentajasta nuorimpaan alokkaaseen 
ponnistelevat sinnikkäästi tuloksiin ja 
mieluisasti muistetaan: Olosuhteet vain 
paranevat. 
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Strömberg valmistaa sähkö
moottoreita sekä pieniä että · 
suuria, jopa kymmenen tu
hannen hevosvoiman tehoisiin 
saakka sekä teollisuuden tar
peisiin että kaikenlaisia maa
ja kotitaloudessa tarvittavia 
koneita käyttämään. 

Strömbergin uuden oikosulku
moottorisarjan kehittämisessä 

on käytetty hyväksi kaikki se 
yli 70 vuoden teknillinen ja 
käytännöllinen kokemus mikä 
yhtiöllä vaihtovirtakoneiden 
valmistajana on. 

Uusi moottorisarja on mitoi
tukseltaan viimeisten kansain
välisten suositusten mukainen, 
lujarakenteinen ja muotoilul
taan nykyaikainen. 

Helsinki - Kouvola - Kuopio - Oulu - Pori - Tampere - Turku - Vaasa 

Tehtaat Helsingissä ja Vaasassa 
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SAVON PRIKAATI 

Savon Prikaati vietti vuos1pa1-
väänsä 13. 6. 1964, jolloin sen perintei
siin kiinteästi liiMyvästä Porrassalmen 
taistelusta tuli kuluneeksi 175 vuotta. 
Vuosipäivän johdosta järjestettiin tais
telupaikalla sunnuntaina 14. 6. 64 val
takunnallinen maanpuolustusjuhla. 

Juhlallisuudet alkoivat 12. 6. Up
seerikerhossa, jossa oli SavPr:n uusi
tun lipun naulaustilaisuus. Savon Pri
kaatin 43 vuotta käytössä ollut lippu 
repeytyi · kesällä -63, jonka vuoksi 
Mikkelin Sotilaskotiyhdistys ja eräät 
muut Savon Prikaatin ystävät lahjoit
tivat prikaatille täysin alkuperäisen 
mallin mukaisen uusitun lipun. 

Naulaustilaisuudessa oli läsnä arvo
valtainen kutsuvierasjoukko. Naulaa
jina toimivat mm 3. D:n komentaja, 
kenrl J Järventaus, Mikkelin Sotilas-

kotiyhdistyksen Pl;lheenjohtaja, ham
maslääkäri Marjatta Tela, piispa 
0 Alaja, maaherra Urho Kiukas, kau
punginjohtaja E Häyrinen, kenrm 
A E Martola, kenrl EN Hämäläinen 
sekä evl evp Selinheimo, joka oli nau
laamassa myös vanhaa SJR:n lippua 
ja toimi sen ensimmäisenä lippu
upseerina. Viimeisen naulan löi Sav 
Pr:n komentaja, ev J Hynninen. 

Lipun luovutus tapahtui seuraavana 
päivänä; 13. 6. 64 kas-alueen kauniissa 
Tykkipuistossa pide.tyssä paraatikat
selmuksessa. Lipun luovutti lahjoitta
jien puolesta rva Marjatta Tela ja sen 
otti vastaan SavPr:n komentaja, ev 
J Hynninen. Tilaisuudessa puhui 
3. D:n komentaja, kenrl J Järventaus. 
Tilaisuus päättyi Upseeritiellä suori
tettuun ohimarssiin. 

14. 6. 64 pidetty valtakunnallinen 
maanpuolustusjuhla, joka oli järjes
tetty Porrassalmen taistelun 175-vuo-

Kennn A E Martola naulaamassa SavPr:n uusittua lippua. 
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Rouva Marjatta Tela luovuttaa uusitun 
lipun SavPr:lle. 

Vanha ja uusittu lippu saapuvat 
paraatikatselmukseen 13. 6. 1964. 
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tispäivän johdosta, alkoi aamupäivällä 
Mikkelin Hallitustorilla paraatikatsel
muksella. Katselmuksen suoritti Puo
lustusvoimain komentajan SIJamen, 
kenrl A Ehrnrooth seurassaan pää
johtaja Klaus Waris ja ev J Hynninen. 
Paraatijumalanpalveluksessa puhui 
kenttäpiispa Toivo Laitinen, jonka 
jälkeen paraatin vastaanottaja puhui 
paraatijoukoille sekä joukko-osasto
kiltojen edustajille. 

Varsinaisessa Porrassalmen taistelu
paikalla pidetyssä päiväjuhlassa, jota 
oli saapunut seuraamaan n 5000 juhla
vierasta, puhuivat pääjohtaja Klaus 
Waris ja professori Matti Kuusi. Por
rassalmen taistelun historiikin esitti 
maj Jaakko Toiviainen, jonka jälkeen 
nähtiin mainittua taistelua kuvaava 
taistelunäytös AuK:n oppilaiden esit
tämänä. Päiväjuhla päättyi kunnian
osoitukseen Porrassalmen taistelijoille. 

Savon Prikaatin Aliupseerikoulu 
suoritti vierailun Jyväskylään 23.-
24. 5. 64. Matka suoritettiin pp-mars
sina ja päättyi koulutus- ja taistelu
näytökseen, jota arviolta 10.000 nou
seva joukko jyväskyläläisiä kiinnostu
neena seurasi. 

Kuluvana vuonna tapahtui kum
massakin pataljoonassa komentajan 
vaihdos. Evl J Savilahti luovutti siir
tyessään eläkkeelle II P:n komentajan 
tehtävät 2. 12. 63 ja evl H Anttila otti 
ne vastaan 18. 6. 64. I P:n komentaja, 
evl U J Levo luovutti tehtävät 13. 4. 64 
evl U Koskenpalolle. 

Urheilun alalla ei Savon Prikaati 
pystynyt aivan yhtä hyviin suorituk
siin kuin edellisenä vuonna. Parhaana 
saavutuksena on pidettävä Pv:n talvi
mestaruuskilpailujen 3:tta sijaa par
tiohiihdossa. Partiomme hävisi hopean 
vain kahdella ja kullan 28 sekunnilla. 
Yleismestaruudesta kilpailtaessa oli 
SavPr viides päästäen edelleen ainoas
taan Rajavartiolaitoksen joukkueet. 

Juhlavieraita Porrassalmella 
14.6.1964. 

Divisioonan ampumamestaruuskil
pailut pidettiin toukokuun alussa Mik
kelissä. SavPr:n varusmiesampujien 
joukkue saavutti 3. D:n mestaruudet 
kiv-kenttäammunnassa sekä kp-am
munnassa vallaten myös yleismesta
ruuden. 

SavPr osallistui myös kansanhiih
toon ollen A-sarjassa toinen ja paras 
varuskunnista. 

Tätä kirjoitettaessa II Pataljoona 
valmistautuu omalta kohdaltaan teke
mään tunnetuksi puolustusvoimien 

piirissä suoritettavaa työtä. Sav,Pr 
asettaa nimittäin Joutsassa 1.-2. 8. 64 
pidettävään maatalousnäyttelyyn oman 
osaston, jossa on mm koulutusnäytös, 
taistelunäytös sekä pukuesittely "Sa
von sotilas kautta aikojen". HämLsto 
avustaa taistelunäytöstä. 

Jalkaväen plaketteja ansiokkaasta 
palveluksesta Savon Prikaatissa on 
jaettu seuraaville: 

15. 10. 62 saapumiserä: 
Vänr Kari Ensio Laukkanen. Kers 

Esko Veli Korhonen. 

15. 2. 63 saaipumiserä: 
Upskok Raimo Olavi Olander. Kers 

Heikki Juhani Julin. Stm Raimo Ju
hani Tuponen. 

15. 6. 63 saaipumiserä: 
Upskok Reijo Ensio Ranta. Kers 

Kauko Kullervo Viertola. 

15. 10. 63 saaipumiserä: 
Stm Toivo Antero Puustinen. 
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PANIMO OY. BOCK 

VAASA 

VAASAN MATTO OY. 

VASA MATTAN AB. 

VAASA - VASA 
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POHJANMAAN 
JÄÄKÄRIPA T ALJOONA 

Tärkeimpiä koulutustapahtumia oU
vat kertomuskautena Lounais-Suomen 
syyssotaharjoitus, johon pataljoona 
ko,konaisuudessaan osallistui. Toinen 
suurempi sotaharjoitus oli yhtymähar
joitus 29. 5.-2. 6. Rovajärven ympä
ristössä. 

Viimeinen Vaasan ympäristössä pi
detty varuskunnallinen sotahrjoitus 
pidettiin Jurvassa toukokuun alussa. 
Tähän harjoitukseen osallistui myös 
:PohmJtPsto ja tulenjohtue Pohm
TR:sta. 

Juhlallisuuksista mainittakoon itse
näisyyspäivän juhlallisuudet paraatei
neen sekä kansalaisjuhla itsenäisyys
päivänä Vaasan kaupungin talolla. 

Evl P Junttila pitämässä muistokilven 
luovutuspuhetta 28. 7. 1964 Vaasassa. 

Tilaisuuteen osallistui myös runsaasti 
varusmiehiä. 

Jääkäripataljoonan viimeinen vuosi
juhla Vaasassa pidettiin 11.3.1964. 
Tilaisuuteen oli saapunut myös 1. Di
visioonan !komentaja kenrl Tauno 
Kopra. 

Lipunnosto Sodankylässä ruokalan edustalla. 
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Juhlallisuudet alkoivat jumalanpal
veluksella Vaasan kaupungin kiI'kossa, 
jossa saarnasi past O Lönnroth ottaen 
puheensa Iähtökohdaiksi 111 psalmin. 
Tämän jälken oli ohimarssi, jonka otti 
vastaan kenrl T Kopra seurassaan pa
taljoonan komentaja evl P Junttila. 
Sitten oli ohjelmassa seppeleenlasikut 
sankarihaudalle ja jääikäripatsaalle. 

Päiväjuhlassa esitti pataljoonan his
toriikin kapt K Talvisto. Kenrl T Kop
ra esittäessään tervehdystään onnitteli 
pataljoonaa siiitä, että se ensimmäisenä 
joukko-osastona asettuu napapnrm 
pohjoispuolelle saamaan arktista ikou
lutusta ja toivoi samalla pataljoonan 
ottavan ennakkoluulottomasti uudet 
tehtävät ja menestyvän yhtä hyvin 
kuin tähänkin saakka. 

Valtakunnallisessa lippujuhlapäivän 
paraatissa 4. 6. 1964 Rovaniemellä oli 
pataljoona kunniapaikalla Lapin tule
vana joukko-osastona. Pitämässään 
puheessa sanoi kenrl Kopra mm: "En
nenkuin lumi peittää Lapin kairat on 
Lappi saanut Sodankylään oman 
joukko-osastonsa, Pohjanmaan Jää
käripataljoonan, joka seisoo täällä 
muiden jouk:ko-osastojen joukos.5a 
kunniapaikalla . Ottakaa omaksenne 
- Lapin väestö - tämä joukko-osasto, 
jonka riv,eissä teidän omat poikanne 
valm·entautuvat puolustamaan maa
kuntaansa." 

Siirtyminen Sodankylään alkoi Pa
taljoonaHe jo 4. 6. 1964, jolloin suoraan 
Rovaniemeltä valtakunnallisen lippu
juhlaparaatin jälikeen lähti "eturavi" 
kolmisenkymmentä varusmiestä ja 12 
hevosta ltn J Ak-ermannin johdolla 
kohti Sodankylää. 3.JK:n alokkaat 
siirtyivät ikahden viikon koulutuksen 
jälkeen Sodankylään, joten heinäkuun 
alussa oli 3.JK kokonaisuudessaan 
siirtynyt uuteen sijoituspaik_kaan. Pa
taljoonan pääosan siirtyminen Sodan
kylään alkoi 29. 7. 
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Pataljoonan viimeisenä Vaasassa 
olopäivänä 28. 7. aloitettiin lähtöjuh
laliisuudet katselmuksella, jonka suo
ritti Vaasan varuskunnan päällikkö 
ev E Nuolimaa seurassaan pataljoo
nan komentaja evl P Junttila. Tämän 
jä'1k,een evl P Junttila luovutti Vaasan 
kaupungiile muistokiven, jonika !kau
pungin puolesta otti vastaan kaupun
kineuvos T E Teir. Sitten kesäkuun 
saapumiserän alokkaat vannoivat soti
lasvalan evl P Junttilan, sotatuom 
U Kärjen, sotpast O Lönnrothin ja 
pataljoonan päällystön edessä. Valaa 
seurasi välittömästi pyörillä suoritettu 
ohi:marssi juuri luovutetun muisto
kiven kohdalla. Ohimarssin otti vas
taan ev E Nuolimaa, evl P Junttila ja 
kaupunkineuvos T E Teir. 

Seppeleen >laskun sankarihaudalle 
klo 11.00 suorittivat evl P Junttila, 
sotmest T Määttänen ja opp J Laulaja. 
Klo 11.30 nautittuun juhlalounaaseen 
osallistui kutsuvieraat, pataljoonan 
henkilökunrta ja varusmiehet. Lähtöti
laisuuden kaupungin talolla, jossa oli 
mukana kutsuvieraat, kantahenkilö
ikunta sekä varusmiehet, a'loitti klo 
14.00 Vaasan Varuskuntasoittokunta 
musl L Tuulen johdolla esittämällä 
Finlandian. Tervehdyssanat lausui e,vl 
P Junttila. Katsauksen Jääkäripatal
joonan vaiheisiin esitti kaprt A Siltala. 
Varusmiesten ohjelmanumeroista huo
lehtivat AuK:n lausunta'kuoro, alrk 
Himanka ja alik Elo esittäen lausun
taa ja pianonsoittoa. Kiitollisuuden 
osoitukseiksi Vaasan Sotilaskotiyhdis
ty,kselle ja Vaasan kaupungiHe lah
joitti evl P Junttila pataljoonan puo
lesta pienoisliput, joiden luovutuksen 
yhteydessä jääkärimarssi kajahti vii
meisen kerran Vaasassa Pohjanmaan 
Jääkäripataljoonan yhteydessä. Tilai
suudessa esittivät tervehdyksensä ja 
luovuttivat muistolahjan pataljoonalle 
lukuisat yhteisöt ja yksityiset. Juhlal-

linen tHaisuus päättyi yhteisesti lau
lettuun Vaasan marssiin. Juhlapäivän 
ohjelmassa oli vielä kahvi ja virvolke
tarjoilu Upseerikerholla. Sen jälkeen 
olikin jo kiire viimeistelemään pak
kauksia ja lepoon, sillä 29. 8. klo 5.00 
oli pataljoonan tarkastus ja lähtö kohti 
Sodankylää. Siirtyminen Sodankylään 
tapahtui kahtena n 200 miehen vah
vuisena marssiosastona, joista toista 
johti ltn Kokkonen ja toista ltn Yrjölä. 
Molempia marssiosastoja johti komen
taja evl P Junttila apulaisenaan maj 
V Salmi. 

Marssi Vaasasta Sodankylään oli n 
750 km ja se suoritettiin tilanteen mu-
1kais-esti kolmena noin 250 km päivä
marssina, josta puolet tethtiin kuorma
autoilla ja puolet polkupyörin. Kol
mannen päivän iltana saavuttiin As
kaan, joka on parikymmentä kHomet
riä Sodankylän eteläpuolella. Täällä 

Jääkärit marssilla Käyrämössä Sodan
kylää kohti. 

Seppeleenlasku Sodankylän sankari
haudalla 2. 8. 1964. 

ryhmityttiin ja tilanteen mukaisesti 
käytiin taisteluja aina s,euraavan päi
vän puoliväliin saakka, jolloin ryhdyt
tiin valmistelemaan seuraavan päivän 
marssia omaan sijoituspaikkaan So
danlky lään. 

Vaikka marssi dli ollut pitkä ja ra
sittava ei yksikään jäänyt uupuneena 
taipaleelle, ainoastaan pari!kymmentä 
pyöränikumia jouduttiin vaihtamaan. 
Hyvään maTssisuoritukseen vaikutti 
myöskin Vaasan kaupungin tarjoamat 
possurt ja limonaadi, Valion tarjoama 
jäätelö ja Jääkäri,pataljoona Kilta ry:n 
Oulun alaosaston luovuttamat mehu
tiiviste ja makkarat marssin aikana. 

Sunnuntaina elokuun 2 pnä patal
joona saapui Sodankylään, jolloin 
suoritettiin ohimarssi postitalon koh
dalla. Sen otti vastaan evl P Junttila 
seurassaan huoltopää:lH~kö maj A Läh
tevänoja ja Sodankylän kunnanhalli
tuksen puhjoht V Kiuru. Ohjelmassa 
oli lisäksi seppeleen lasku Sodankylän 
sankarihaudaHe, lipunnosto ja tulo
kahvitilaisuus uudella kasarmialueella. 
Tä:llöin luovuttivat kunnanvalt. pu
heenjohtaja panikinjohtaja Akseli 
Paarma ja kunnanhallituik:sen puheen
johtaja maanv V Kiuru kunnan vaa
kunan pataljoonaHe. Sunnuntaipäivä 
ei ,päättynyt tähän vaan vielä oli 
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Ohimarssi Sodankylässä. Vastaanottajina evl P Junttila, kunnanhallituksen 

puhjoht V Kiuru ja maj A Lähtevänoja. 

si1oittuminen omille paikoilleen. Illan 
ja seuraavan päivän aikana saatiin 
lauta- ym rtarvilkeröykkiöiden keskelle 
raivattua hyvät tilat ja niinpä koulu
tus pääsi alkamaan täydellä teholla. 

Vaasaan oli jäänyt jä:lkikomennus
kunta luovuttamaan kasarmialueen ja 
tehtävät sinne tulevalle joUJkko-osas
rtolle Vaasan RannikikopatteristoHe. 
Jäl!kikomennuskunta saapui Sodanky
lään 21. 8. 

Sodankylän kunta järjesti lämmin
henkisen tulokahvitilaisuuden Patal
joonalleen 24. 8. Tähän ti'laisuuteen 
osallistui myös !.Divisioonan komen
taja, joka piti tuldkatse1muksen sama
na päivänä klo 16.00. 

Yhteydenpidosta siviilisektoriHe mai
nittakoon osallistuminen Etelä-Poh
janmaan Maanviljelysseuran 100-vuo
tisjuhlanäyittelyyn elokuussa -63. In-

valildien hyväksi tehty tukitempaus 
13. 11. 63 selkä osaHistuminen Iso'.k.y
rössä Napuen 250 vuotisjuhlaan 17. 2. 
63. 

Seuraarville ansiokkaasta palveluk
sesta on jaettu Jalkaväen säätiön pie
noispla!ketrti. 

15. 10. 621 saapumiserä 
vänr Vähäsalo Veikko Juhani, 

Nivala 
kers P y h ä 1 a h t i Rauno Ensio, 

Vimpeli 
15. 2. 63 saarpumiserä 
vänr Juntti 1 a Urho Olavi, Ilma-

joki 
kers K o r p i 1 a h t i Aimo, Ylistaro 
15. 6. 63 saapumiserä 
vänr M i k !ko il a Lauri Juhani, Kau-

hava 
kers O j a j ä r v i Seppo Tapani, Ala-

järvi 

UUDENM,AAN 
JÄÄKÄRI PAT A'LJQ,QNA 

Kulunut toimintakausi alkoi maan
puolustusjuhlan merkeissä. Syys
kuussa -63 osallistui pataljoona koko
naisuudessaan maakunnalliseen maan
puolustusjuhlaan Mäntsälässä antaen 
taistelunäytöksen ja esitellen uutta 
kalustoa juhlavieraille. Pataljoonan 
ohimarssin otti vastaan 2. D:n komen
taja kenrl Adolf Ehrnrooth. 

Lokakuun alussa taisteli pataljoona 
Lounais-Suomen syyssotaharjoituk
sissa Rauman-Säkylän alueella, sekä 
helmikuussa Turun varuskuntasota
harjoituksessa porilaisia vastaan. Tässä 
harjoituksessa oli jääkäreillä sekä pp:t 
että sukset mukanaan. Näissä harjoi
tuksissa, samoinkuin "Inkoon sodaksi" 
ristityssä 2. D:n kesäsotaharjoi.tuksessa, 
menestyttiin hyvin voimakkaan jää
kärihengen ansiosta. 

Huhtikuussa siirtyi pataljoona ka
sarmeista telttamajoitukseen Kyprok
seen lähtevien jääkäreiden eli "huhti
kuun alokkaiden" jaloista. Entisen 
lentokentän i.täreunaan kohosi oikea 
telttakylä, jossa vallitsi kuitenkin ka
sarmimainen järjestys. Kolmen viikon 
leirielämän jälkeen pojat muuttivat 
takaisin nyt entistä rakkaammiksi 
käyneisiin kasarmeihin. 

YK-joukkojen koulutuksen ajaksi pa
taljoona majoittui "Saharan" laitamille. 

UudJP:n komentaja 
evl P Hämäläinen. 

UudJP:n Kilta, joka perustettiin 
4. 8. 63, on ensimmäisenä toimintavuo
tenaan ryhtynyt painamaan omaa leh
teä, "Pumppua". Saapumiserän 2/63 
kotiuttamistilaisuudessa Killan edusta
jat jakoivat ensimmäiset killan merkit 
ansioituneille varusmiehille. Killan 
ensimmäinen alaosasto on perustettu 
26. 1. 64 Turussa. 

Toukokuun 22 p:nä tapahtui patal
joonan komentajan vaihdos, jolloin 
evl H Virtanen luovutti komentajan 
tehtävät evl P Hämäläiselle. Evl Vir
tanen sai vastaanottaa UudJP:n Kil
lan, Helsingin reserviupseer1p11rm 

Jääkärikerhon ja Helsingin reserviali
upseeripiirin edustajilta muistolahjat 
ja kiitokset hyvästä yhteistoiminnasta 
komentajakautenaan. 

223 



Kukin saapumiserä on kuluneen 
vuoden aikana suorittanut alokaskau
den päätteeksi ns Mäntsälän marssin. 
Marssi on muodostunut perinteelliseksi 
alokkaiden kuntopuntariksi ja koetin
kiveksi. Marssin päätarkoituksena on 
luonnollisesti koulutus, mutta tärkeä 
on myös toinen puoli: yhdistää maa
kuntaa ja sen nimikkopataljoonaa toi
siinsa. Mäntsälässä on joka kerta jär
jestetty paikallisten maanpuolustus
järjestöjen ja pataljoonan yhteisiä 
tilaisuuksia. Tänä kesänä muodostui 
marssi erityisen vivahderikkaaksi 
alokkaille; kuuluihan siihen "Seitse
män veljeksen" seuraaminen Taabo
rin vuorella. Tilaisuuden järjesti Nur
m1Jarven Opintorahastoyhdistys ja 
pataljoonan 450 "veljestä" viihtyivät 
erinomaisesti Jukolan poikien parissa. 

UudJP:n killan merkki. 
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Mäntsälän marssilla poikettiin Nurmi
järvellä. 

Jalkaväen säätiön plaketin ovat 
saaneet seuraavat ansioituneet varus
miehet: 

15. 10. 62 saapumiserä: 
Vänr E Ropponen, kers V Peltola. 

15. 2. 63 saapumiserä: 
Vänr J Koivu, kers S Jäppilä, korpr 

P Sattinen. 

15. 6. 63 saapumiserä: 
Vänr E Noponen, kers F Samarhan, 

korpr K Lehtinen. 

15. 10. 63 saapumiserä: 
Korpr E Liipola. 

RANNIKKOJÄÄKÄRI
PAT ALJOONA 

Rannikkojääkäripataljoona on kulu
van vuoden aikana lisännyt tietojaan 
ja taitojaan, taisteluista meren ranni
kolla ja saaristossa. Obbnäsin niemi ja 
sen itä- ja länsipuolella olevat meri
alueet ovat olleet harjoitusalueina 
sekä kesällä että talvella. 

Maaliskuussa pataljoonan komen
taja, everstiluutnantti M Haaksalo 
johti Rannikkojääkäripataljoonan so
taharjoituksen Inkoon saaristossa ja 
laajoilla jäälakeuksilla. Pitkä hiihto
marssi öisellä jääkentällä, lyhyt ruo
kailutauko rannikon edustalla olevien 
saarten suojassa ja tämän jälkeen suo
ritettu hyökkäys rannalla puolustuk
sessa olevan vihollisen asemiin kysyy 
rannikkojääkäriltä hyvää fyysistä 
kuntoa. Kunnon kohotuksella onkin 
tärkeä sija alokasajan koulutuksessa. 

Keväällä jäiden lähdettyä alkaa 
rannikkojääkäreiden koulutus toimin
taan vesistöillä. Noin viikon pituisen 
vesistökoulutuskauden aikana anne
taan äksiisikoulutus ja taidot punni-

Rannikkojääkäriplaketti. 

taan kauden lopussa pidettävässä yli
menoharjoituksessa, johon koko patal
joona osallistuu. Tänä keväänä suori
tettiin maihinnousu Vormön saarelta 
Obbnäsin niemelle. 

Tärkein koulutustapahtuma on ollut 
Lounais-Suomen sotaharjoitus. Ran
nikkojääkäreiden maihinnousu Kuus
kajaskarin ja Kallikajaskarin saarille 
aloitti "vihollisuudet" Rauman ympä
ristössä. 2. Divisioonan sotaharjoituk
sessa toukokuussa kokeiltiin meidän 
oloissamme uutta menetelmää. Vah-

Kenrm Almgren isäntineen seuraa hengenpelastusnäytöstä. 
225 

15 - Jalkaväen Vuosikirja 



Toinen porras nousee maihin Kave
luokan aluksista. 

vennettu komppania vietiin "Seili" -
kulj.etusaluksessa lähelle maihin
nousurantaa ja kuormattiin merellä 
uiskoihin, joilla maihinsyöksy suori
tettiin. 

Syksyllä -63 osallistui Rannikko
jääkäripataljoona Syndalenissa USA:n 
maavo1m1en komentajan, kenraali 
Wheelerin vierailun johdosta järjes
tettyyn näytösharjoitukseen. Kevät
<talvella tutustui Ruotsin Puolustus
esikunnan päällikkö, kenraalimajuri 
Almgren Obbnäsissä rannikkojääkä
rien toimintaan talviolosuhteissa. 26. 7. 
osallistuttiin Riilahden meritaistelun 

250-vuotispäivän juhlallisuuksien yh-

teydessä järjestettyyn taistelunäy-tök
seen. Vuoden aikana ovat Helsingin 
Reserviupseerien pioneeri- ja krh
osasto vierailleet Rannikkojääkäri
patalj oonassa. 

Kalustoa on Rannikkojääkäripatal
joona saanut vuoden aikana lisää, jo
ten varsinkin vesistöharjoitusten pito
mahdollisuudet ovat lisääntyneet. 
Kevättalven sotaharjoituksessa kokeil
tiin maahantuojan lainaamaa Ski-Doo
lumiskootteria huolto- ja muissa pie
nissä kuljetuksissa meren jäällä ja 
metsissä ja todettiin se erittäin sopi
vaksi. 

1. 4. paljastettiin kasarmien ulkosei
nHn kiinnitetyt yksikkövaakunat. Ne 
on suunnitellut pataljoonan komen
taja ja valmistanut rannikkojääkäri 
Sarasjoki. 

Rannikkojääkäripataljoonan perin
teet ovat Teikarin taisteluissa, jotka 
käytiin 20 vuotta sitten Viipurinlah
den suulla. 5. 7. vietettyyn vuosipäi
vään, joka oli pataljoonan neljäs, osal
listui 2. Divisioonan komentajan ja 

2.D:n komentaja kenrl A E Ehrnrooth ottaa vastaan venekomppanian ohimarssin. 
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Venekomppanian yksikkövaakuna. 

muiden sotilashenkilöiden· lisäksi lähes 
30 Teikarin taisteluissa mukana ollutta 
sotaveteraania silloisen rykmentin 
komentajansa, eversti evp Lyytisen 
johdolla. 

Urheilutoiminnassa on saavutettu 
hyviä tuloksia. Niistä mainittakoon 
edtyisesti Puolustusvoimain mesta
ruus sotilaskolmiottelun joukkuekil
pailussa (ltn K Palosaari, vääp P Sot
kasiira, alik A Fager ja opp R Vartia) 
ja hyvät sijoitukset Puolustusvoimain 
uintimestaruuskilpailuissa. 

Jalkaväkisäätiön plaketteja on jaettu 
seuraavasti: 

15. 10. 62 saapumiserä: 
vänr Esl:! Kullervo Pajunen. 

15. 2. 63 saapumiserä: 
vänr Jorma Antero Vilijanen, 
alik Pel"ltti Olavi Heikkilä. 

15. 6. 63 saapumiserä: 
vänr Klaus Mark!ku Kuusisto, 
alik Kari Juhani Alajääs.ki. 

Kun Teillä on HOP:n käyttötili 

- rahat ovat taskussanne 

ja kuitenkin pankissa 

Käyttötilin talletusshekit ovat kätevä ja 
mukava maksutapa. Kun teillä on shekki
vihko mukananne, voitte maksaa milloin 
vain paikasta ja käteisvaroista riippu
matta. Shekit ovat nykyajan mukavia 
maksuvälineitä. 

• Laskut voitte maksaa suoraan tililtän
ne tehtyänne siitä sopimuksen 

• Käteistä rahaa tarvitsette vain pikku 
ostoksiin 

Käyttötilin omistajana olette maksuval
mis - menettämättä korkoetua 

nopea varma palvelu 
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' . 
URHEILU VÄEN 
TAVARATALO SKOHA 
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tavoitetili 
Yhdyspankissa 

toteuttaa 

Aina ajankohtaista 1 

edullisesti erikois
liikkeestä. 

Keskusk. 4, Helsinki. Puh. 61 261 
L. Brahenk. 2, puh. 773 945 

KYMEN JÄÄKÄRI
PATALJOONA 

Kymen Jääkäripataljoonalla on yl
peana tehtävänään vaalia Jääkäri
pataljoona 3:n perinteitä. Edeltäjä
joukko-osastomme osallistui viime so
tiimme merkittävällä panoksella. Sen 
riveistä poistui Isänmaan puolesta 
kaatuneina yli 500 jääkäriä. Kymen 
Jääkärit ovat omalta osaltaan ponnis
telleet viime vuosina muistolaattojen 
hankkimiseksi näille sankareilleen. Nyt 
työ on saatu päätökseen. Maaliskuun 
12 päivänä 1964 - pataljoonan perin
nerikkaana vuosipäivänä - paljastet
tiin Kymen Jääkäripataljoonan jokai
sen perusyksikön majoituskasarmin 
aulassa sankarrtaulut, joihin on ha
kattu ikuisesti velvoittavaksi kunnian
osoitukseksi 541 kaatuneen jääkärin 
nimet, kaatumispäivämäärät ja -paik
kakunnat. Paljastustilaisuuteen osal
listui edustava joukko JP 3:n entisiä 
upseereja ja aliupseereja. 

Pataljoona on yrittänyt auttaa so
tiemme invaliideja. Niinpä pataljoona 
suoritti syksyllä ns invaliiditempauk
sen, jolloin kukin mies teki yhden 
päivätyön sotainvaliidien hyväksi. Li
säksi on osa vuosittaisista metsä
marssisuorituksista kohdistettu sota
invaliidien me,tsiin. 

Joukko-osasto voi punnita kun
toansa rauhan päivinä urheilusuori
tusten avulla. KymJP kuuluu 3. Divi
sioonan joukko-osastoihin. Tässä divi
sioonassa on yhtenä ankarimmista 
kuntokokeista kilpailu Oltermannin 
sauvasta, josta otellaan yli 100 km 
viestinhiihdossa 10-16-miehisin jouk
kuein. Joukkueiden vahvuudet mää
rätään vuosittain erikseen. Tänä 
vuonna tapahtui kilpailu Kontioranta 
~Kuopio reitillä, jossa kukin joukkue 
hiihti latunsa määrättyjen tarkastus
asemien kautta talvisen yön pimey
dessä. Entisille Kymen Jääkäreille voi 
nykypolvi ilmoittaa, että Oltermannin 
sauva on jälleen pataljoonan hallussa. 

Lisäksi on pataljoona yltänyt oman 

• 
IPIIIIUWS1flt 

Komentajan virkahuoneessa säilytettävä yhdistelmätaulu perusyksi
köissä 12. 3. 1964 paljastetuista sankaritauluista. 
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Oltermannin hiihdon voittanut joukkue v 1964 ja Oltermannin 
sauva. 

divisioonansa sotilasurheilun yleismes
taruuteen v 1963 ja saanut haltuunsa 
"Kolmosen py,tyn", josta kilpailtaessa 
otetaan huomioon sijoitukset Olter
manninhiihdossa, ammunnassa ja par
tiosuunnistuksessa. 

Plataljoonan v,anhat kasarmi- ja 
muut tilat ovat edelleen kuluttavassa 
käytössä. Uudistuksia tai parannuksia 
ei ole saatu aikaan. Sen sijaan varus
tuksen o:,alla on tapahtunut jatkuvaa 
kehitystä. Pataljoona esiintyi Puolus-
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tusvoimain lippupäivän paraatissa 
kesäkuun 4 päivänä 1964 upouusissa 
maastopuvuissa. 

Seuraavat pataljoonassa varusmies
palveluksensa kiitettävästi suoritta
neet ovat saaneet Jalkaväen Säätiön 
plaketin. 

15. 10. 62 saapumiserä: 
1. K korpr Martti Johannes Lahtinen, 

Multia. TkK upskok Erkki Tapani 

Korpr E Laasola Kyyjärveltä sai Jal
kaväen Säätiön plaketin kesäkuussa 

1964. 

Anttila, Kotka. 2. K kers Paavo Ko
lehmainen, Pielavesi. 

15. 2. 63 saapumiserä: 

3. K korpr Arto Matti Tani, Vehka
lahti. 1. K upskok Kari Antero Mäki
kärki, Helsinki. 2. K kers Markku 
Juhani Wainikainen, Helsinki. 

Upskok K Ikävalko Elimäeltä ja kers 
T Maaskola Miehikkälästä saavat Jal
kaväen Säätiön plaketit pataljoonan 
komentajan evl K Sarvan ojentamina. 

15. 6. 63 saapumiserä: 
1. K korpr Sakari Kemppainen, Vii

tasaari. 3. K upskok Kari Tuomas Ikä
valko, Elimäki. TkK kers Taisto Kul
lervo Maaskola, Miehikkälä. 

15. 10. 63 saapumiserä: 

1. K korpr Eino Laasala, Kyyjärvi. 
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VALMISTAMME TllAUKSESTA 

UPSEERI- JA 
RATSASTUS
SAAPPAITA 
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Tilauksenne välittävät 

kenkäkaupat kautta 

maan. 

KEN·KÄTEHDAS 

K. BRANDER OY 
Tampere 

Ennen 
kuivana, 
kera tai 

ateriaa 
jään 

ilman. 

Jos haluat long
drinkin, nauti si
tä jää- tai sooda
vedellä. 

Jos haluat juo-
man makeana, 
sekoita siihen 
Vermouthia. 

Cocktailina en
nen päivällistä 
kokeile 

1 /3 Camparia 
1 /3 Vermouthia 
1/3 Giniä 

DAVIDE CAMPARI 
Milano 
Italia 

No. 5831 

UUDENMAAN RAKUUNA
PATALJOONA 

Muiden joukko-osastojen puuhail
lessa siirtoja mikä minnekin, toimivat 
rakuunat edelleen sijoituspaikkaansa 
tyytyväisinä Lappeenrannassa. Täällä 
on viihtyisät ja tarkoituksenmukaiset 
vasta peruskorjatut kasarmit, harjoi
tusmaastot ovat riittävät ja polkupyö
rillä käy siirtyminen vähän etäisem
millekin alueille nopeasti. Samoin 
lappeenrantalaiset tuntuvat pitävän 
rakuunoista, ovathan nämä jo vuosi
kymmeniä tuoneet väriä ja eloa kau
pungin elämään. Jo aikoinaan, kun 
nykyistä kasarmialuetta vuokrattiin 
puolustuslaitoksen käyttöön, lupasivat 
kaupunginisät, että vuokrasopimus on 
voimassa niin kauan kuin rakuunat 
ovat Lappeenrannassa. Näitä ennes
täänkin hyviä suhteita pyritään vielä 
jatkuvasti parantamaan. Kesäkuun 
alkupäivinä pataljoona suoritti metsä
marssin lähikuntien, Lappeen ja Tai
palsaaren alueille korvaukseksi niistä 
häiriöistä ja vahingoista, joita sotaväki 
harjoituksissa väkisinkin aiheuttaa. 

Kainuun talvisotaharjoituksessa 
v 1963 hankkimaansa hyvää mainetta 
rakuunat ovat menestyksellä puolus
taneet kuluvan vuoden aikana. Viime 
syksynä Lounais-Suomessa rakuu
noista muodostettu joukko komenta
jansa kapt Hätösen johdolla suoriutui 
ll•htävästään erinomaisesti saaden eri
koisen tunnustuksen harjoituksen joh
tajalta, kenraaliluutnantti Ehrnroot
hilta. 

Talven 1963---64 poikkeuksellisista 
1ääoloista johtuen kävivät rakuunat 
"talvisotansakin" Suomenniemen
Varpasen korpialueella polkupyöriä 
lllkuntavälineinä käyttäen. Melkoi-

1 ta pakkasesta huolimatta sujuivat 
~ 11akitys- ja paluumarssi miltei ke-

UudRakP:n komentaja 
evl O Luomala. 

säistä vauhtia. Kevätsotaharjoituk
sessa taas Suomenniemen-Ristiinan 
alueella tulivat esiin Järvi- Suomen 
vaikeudet vesistöjen haitatessa etene
mistä. Mutta syöksyveneitä käyttäen 
kykenivät rakuunat käyttämään näitä 
vesiteitäkin hyväksi ja jatkamaan 
hyökkäystään. Kaikille tähän operaa
tioon osallistuneille pitkä ylimeno
hyökkäys sinistä Saimaata myöten oli 
varmaan unohtumaton elämys. Sota
harjoitus on rakuunoiden tärkeä ja 
arvokas katselmus, ja niinpä rakuu
nat valmistautuvatkin siihen kuin 
suureen juhlaan, jossa rakuuna ja 
rakuunajoukko esittää todella par
haansa. 

Rakuunapataljoonalla on jälleen ol
lut kunnia järjestää kertausharjoitus, 
tosin paljon pienemmissä puitteissa 
kuin edellisenä vuonna. Toukokuussa 
oli ryhmä reserviläisiä opiskelemassa 
yksikön vääpelin vaativia tehtäviä, 
ensin kasarmilla teoriassa ja sitten 
soveltamassa opittua käytäntöön sota
harjoituksessa. Tehtävät sujuivat hy
vin, sillä olihan siviiliammattikin jo 
osittaisena tukena. 

Ensimmäiset ns urheilujoukkueen 
alokkaat astuivat varusmiespalveluk
seen 15. 6. 64. UudRakP :hen saapui 
16 alokasta, joista viisi jääkiekkoili
jaa, viisi jääpalloilijaa ja kuusi luiste-
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lijaa. He ovat kaikki urheilijanuoru
kaisia, joilta odotetaan melkoisesti 
tulevaisuudessa ja jotka ovat jo suu
relta osalta lunastaneetkin lupauksia, 
valioainesta, josta puolustuslaitos yh
dessä urheilukasvattajien kanssa ha
luaa tehdä vielä parempia. 

UudRakP:ssa on tehty eräitä jär
jestelyjä urheilujoukkueen varalle, 
mm heille on kunnostettu erityinen 
harjoitteluhuone, jossa on voimailu- ja 
voimisteluvälineitä. Niin ikään urhei
lijat on majoitettu hieman väljemmin, 
vain yksikerroksisiin sänkyihin. Mutta 
nama pienet etuoikeudet kantavat 
kyllä veronsa. Lajivalmennuksen alet
tua pojat saavat uhrata myös vapaa
aikansa, sillä erikoisvalmentajat ovat 
siviilimiehiä ja hoitavat valmennus
työtään leipätyön ohella, eli pääasiassa 
iltaisin. Sotilasmestari Taalikka, jouk
kueen johtaja, itse tunnettu urheilu
mies, pitää huolen pohjakunnon luo-
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misesta, lajivalmentajat suorittavat 
loppusilauksen. Valmennuskysymys 
onkin jo meidän osaltamme järjestyk
sessä. 

SaiPa:n henki ja sielu Teuvo Myy
ryläinen huolehtii jääkiekkoilijoista, 
olympiamiestemme valmentaja Pentti 
P eltoperä luistelijoista ja Pentti Im
monen, maajoukkueen valitsemisvalio
kunnan monivuotinen entinen puheen
johtaja ja aktiivipelaaja, jääpalloili
joista. 

Lajivalmennus alkaa luonnollisesti 
vasta sitten kun kentät saadaan kun
toon syksyllä. Helpolla eivät urheilu
joukkueen rakuunat tule pääsemään, 
mutta varmaankin tulokset aikanaan 
ovat positiiviset. 

Uudenmaan Rakuunapataljoonassa 
toimintansa aloittaneelle urheilujouk
kueelle, joka muodostaa 3. eskadroo
nan IV joukkueen, mainitsi pataljoo
nan komentaja, everstiluutnantti Oiva 
Luomala alokkaiden tulojuhlassa mm 
seuraavaa: "Teillä on erityinen vel
voite kannettavananne. Te esiinnytte 
urheilun eturivissä. Minä uskon, että 
ymmärrätte asemanne ja hoidatte 
myöskin sotilaallisen valmentautumi
sen urheilullisten saavutustenne ta
solle." - Alku on ollut hyvinkin lu
paava. 

Liikuntakoulutuksen tuloksista on 
mainittava Oltermannin hiihdossa saa
vutettu toinen sija. Tuon arvokkaan 
palkinnon, "Oltermannin sauvan", sai
vat rakuunat tällä kertaa luovuttaa 
Kymen jääkäreille. Puolustusvoimain 
maastojuoksumestaruuskilpailuissa oli 
UudRakP:n joukkue kolmas. Ylikers 
Paavo Pystynen on sijoittunut hen
kilökohtaisessa kilpailussa useana 
vuonna peräkkäin aivan kärkisijoille. 
Sotilaskolmiottelussa kers Saira saa
vutti viime vuonna kolmannen sijan, 
tänä vuonna tuli puolustusvoimain 
mestaruus ja kolmas sija SM-kilpai-

luissa. Jalkapallossa rakuunat ovat 
menestyneet erinomaisesti. Tänä vuon
na UudRakP:n jalkapallojoukkue on 
selvinny.t tappioitta divisioonan loppu
otteluun. Sotilasmestari V Taalikka on 
tehnyt ammunnassa hyviä tuloksia. 

Mm tämän vuoden olympiakarsin
noissa tuli pistoolilajeissa viides sija. 
Jalkaväen säätiön pienoisplaketilla on 
palkittu pataljoonan hyväksi suorite
tun kiitettävän palveluksen johdosta 
seuraavat: 

15. 2. 1963 saaipumiserä: 
Korpr Osmo Uolevi Koskimies, vänr 

Veijo Untamo Auvinen, kers Pekka 
Hietavirta. 

15. 6. 1963 saapumiserä: 
Korpr Seppo Tapio Louhelainen, 

vänr Onni Lauri Sakari Pakarinen, 
kers Heikki Juselius. 

1·5. 10. saaipumiserä: 
Korpr Asko Tapani Hänninen. 

Huipputuloksiin tarvitaan 
taitoa, tahtoa ja 
LAPUAN patruunat 
Lapuan patruunoiden huippulaadusta on parhaana 
todisteena niiden suosio ampujien piirissä. Lapuan 
patruunoilla ovat suomalaiset niittäneet kunniaa suur
kilpailuissa, ja Lapuan patruunoilla on kansainvalinen 
maine, sillä niitä viedään kymmeniin maihin. 

Valitkaa 
Tekin 

osuva 

patruuna -

Lapuan 
patruuna 

LAPUAN PATRUUNATEHDAS 
Lapua 
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Tämän te olette velkaa • 

OPASKOIRA 

sokealla on välttämätön, koska he tällöin eivät tunne 
sokeuttaen sanan täydessä merkityksessä, vaan ovat val
miit lähtemään minne heitä huvittaa, ollen näinollen 
riippumattomia näkevistä kanssaihmisistä. 

OPASTUSKILPAILU 

muoto, joka värittää sokean jokapäiväistä elämää, 
kilpailemalla opaskoirien paremmuudesta, sekä palkin
tosijoista. Tämä on antanut oman värinsä koko palve
luskoira-alalle, sillä sokeat kilpailevat vierekkäin näke
vien tovereittensa kanssa. 

SOTASOKEAT 

oivalsivat opaskoirien koulutuksen tärkeyden, perusta
malla Opaskoirakoulun Pitäjänmäelle, tyydyttämään 
sotasokeittemme opaskoiratarpeen. Uusia koiria koulu
tetaan jatkuvasti, sillä näiden käyttöaika on lyhyt. 
Koirien kasvattajat ja omistajat, Te voitte myötävaikut
taa yhteistä asiaa lahjoittamalla meille koiria tai otta
malla hoitoonne penikoita, joista koulutamme uusia 
oppaita tähän tärkeään tehtävään. 

KOIRAKLINIKKA 

joka rakennettiin opaskoirakoulun alueelle syksyllä 
1962 antaa opaskoirillemme hyvän huollon sairauden 
sattuessa. 

OPAS KOI RA KOULU 
PITÄJÄNMÄKI - PUH. 45 73 07 

KARJALAN JÄÄKÄRI
PATALJOONA 

Karjalan Jääkäripataljoona toimii 
Pohjois-Karjalassa n 20 km pohjoi
seen Joensuusta. Kirkasvetinen Höy
tiäinen, laajat ja vaihtelevat metsäiset 
vaaramaisemat, hyvät kasarmit ja 
sotaväelle myötämielinen väestö tar
joavat erinomaisen ympäristön ja suo
tuisat koulutusmahdollisuudet täällä 
toimivalle joukko-osastolle. 

Hyvien suhteiden jatkumiseksi sivii
liväestön kanssa suoritti KarJP 28. 10. 
1963 invalidien "tukitempauksen", 
jossa autettiin sodissa työkykynsä 
menettäneitä vähävaraisia invalideja. 
Tätä varten jaettiin pataljoona työryh
miin, jotka siirrettiin varhain aamu
hämärissä J uuan, Kontiolahden, Enon, 
Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran, Toh
majärven, Pielisjärven ja Nurmeksen 
pitäjiin erilaisiin töihin. Kuljetusapua 
tarjosivat eri liikelaitokset. Raivattiin 
peltoa, hakattiin halkoja, kaivettiin 
ojia, korjattiin siltoja ja rakennuksia, 
tehtiin kaikkea, mikä avun tarpeessa 
olevalle oli välttämättömintä ja työ
voiman puuttuessa oli jäänyt suoritta
matta. Mieli oli raskaan työpäivän 
jälkeen tyytyväinen molemmin puolin, 
niin avun tarvitsijoiden kuin myös 
jokaisen nuoren, terveen miehen, joka 
näin oli saanut osoittaa kiitollisuut
taan sodissa terveytensä menettäneille. 

Koulutus on KarJP:ssa jatkunut 
entiseen tapaan reippaan ja yritte
liään jääkärihengen sävyttämänä. 
Alkutalvella siirtyi pataljoonamme 
Pahkajärvelle ampumaleirille, josta 
edelleen 3. D:n sotaharjoitukseen Suo
menniemen-Mäntyharjun alueille. 
Sotaharjoitus oli "jääkärin juhlaa", 
joka oli aiottu käydä suksilla ja polku
pyörillä. Lumen puutteen takia jou
duttiin kuitenkin sukset kuormaamaan 

KarJP:n komentaja 
evl T Olavi Lehti. 

reserviin. Sieltä ne sitten kotiin tul
tua kaivettiinkin esiin ja hiihtoharjoi
tukset alkoivat heti. 

Keväällä 7. 4. sai Karjalan Jääkäri
pataljoona kunnian ottaa vastaan kor
keita vieraita. Silloin nimittäin suo
ritti joukko sotilasasiamiehiä retken 
Joensuuhun tutustuen Karjalan Jää
käripataljoonaan ja maakuntaan. Kor
keat vieraat saivat nähdä mm reip
paan talvikoulutukseen liittyvän tais
telukoulutusnäytöksen. 

Alkukesän tapahtumille antoivat 
oman erikoispiirteensä kertausharjoi
tuksiin kutsutut reserviläiset, joista 
muodostettiin oma pataljoona. Ker
tausharjoitukset kestivät 29. 5.-18. 6. 
välisen ajan. Tuona aikana vallitsi 
varuskunnassa valtava kiire. Huipen
tumaksi kertausharjoituksille muo
dostui sotaharjoitus 13.-16. 6. Siinä 
ottivat mittaa toisistaan asevelvolli-
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Sotilasasiamiesten vierailu Pohjois
Karjalassa 7. 4. 1964. Evl T Olavi Lehti 
esittelee vieraille uutta muoviahkiota. 

suuttaan suorittavat jääkärit ja jo 
kokeneemmat kertausharjoitusmiehet. 

Ampumakilpailuista huomattavim
mat ulkopuoliset kilpailut, joihin 
pataljoona on osallistunut, olivat 3. D:n 
mestaruuskilpailut. Näissä menestyt
tiin verrattain hyvin. Varusmiehistä 
saavutti jääk Laakkonen 2. sijan yh
teistuloksissa (kenttä ja kp-ammunta). 
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Joukkueena varusmiehet saavuttivat 
4. sijan. Henkilökunnassa menestyi 
parhaiten kers R Nevanen KontSK, 
voittaen kp-ammunnan tuloksella 
15/140. Samassa ammunnassa sai 
KarJP parhaan joukkuetuloksen. 

Jalkaväkisäätiön pienoisplaketit on 
jaettu seuraaville: 

15. 10. saapumiserä: 
Vänrikki Reijo Johannes Mäkinen, 

Tampere. Kersantti Paavo Oskari 
Voutilainen, Leppävirta. 

15. 2. 63 saapumiserä: 
Vänrikki Matti Juhani Leinonen, 

Kajaani. Kersantti Yrjö Olavi Koi
vula, Pielisjärvi. 

15. 6. 63 saapumiserä: 
Vänrikki Osmo · Mikael Kaitalehto, 

Juuka. Kersantti Ahti Tapio Matikai
nen, Tohmajärvi. 

HÄMEEN 
JÄÄKÄRIPA T ALJOONA 

Hämeen jääkäreiden elämä on jat
kunut kuluneen vuoden aikana reip
paan työn ja touhun merkeissä. Ta
vanomaisten suurten sotaharjoitusten 
ja jokapäiväisen koulutuksen ohella 
on pataljoonan "vuoden tapahtumiin" 
liitettävä mm seuraavaa: 

Tammelassa vietettiin suurta maan
puolustusjuhlaa, jonka ohjelmassa 
esiintyivät myös Hämeen jää:kärit. 
Katsomo ihasteli kranaatinheittimen, 
kevyen ja raskaan singon asemaan
menoa ja erityisesti jääkärijoukkueen 
sulkeisesitystä. "Peitsi" lehti kirjoitti: 
"Mutta kaikkein vaikuttavin oli nuo
ren vänrikin johtama sulkeisesitys. 
Vertoja sille veti ehkä vain samojen 
miesten tulenavaus konetuliaseilla, jo
ka nopeudessaan ylitti usean katsojan 
havaintokyvyn. Sulkeisen liikkeiden 
ripeys, niiden vaivattomalta vaikutta
va, mutta aivan tavatonta voimaa, 
taitoa ja tottumusta vaativa sarja he
rätti ihastuksen myrskyn". 

Pälkäneellä vietettiin 6. 10. Kos
tianvirran taistelun 250-vuotisjuhlaa. 
MainHun taistelun ratkaisi suoma
laisten tappioksi venäläisten omiemme 
selustaan suorittama vesistöhyökkäys 
n 500 lautalla. Tämän sotatoimen 
uudenaikaisen version suorittivat Hä
meen jääkärit, jotka voimakkaan ty
kistötulen turvin syöksyveneillään 
ylittivät Pälkäneveden. Lisäksi poi
kamme näyttivät runsaalle asiasta 
erittäin kiinnostuneelle juhlavieras
yleisölle miten jääkäri vaivatta siirtyy 
pyormeen kuorma-autoon, poistuu 
taakse jalan ja pyörän kera, avaa tu
len, käsittelee eri aseita ja viestittää 
radiollaan käskyjä. 

"Sotainvalidien tukitempaus", jonka 
suorittamisen puolustusvoimain ko-

mentaja oli käskenyt syksyn aikana 
tehtiin pataljoonan osalta täydellä 
höyryllä 6.-8. 11. Tehtävänä oli työ
paikalla paperipuun hakkuu ja met
sän raivaus. Kaikki tempaukseen osal
listuvat ymmärsivät sen :tarkoituksen, 
mitä osoitti työn tahtikin. Vaikka sää 
ei suosinutkaan kai'kkina päivinä, oli 
poikien puseron selkämys muutenkin 
kuin sateesta märkänä. Tempauksen 
tuloksena karttui sotainvalidien Vel
jesliiton kassa usealla tuhannella mar
kalla. Summan nouseminen odotettua 
suuremmaksi johtui osaltaan myös 
työnantajasta ja sen maksamasta hy
västä palkasta. Nykyisen varusmies
polven kunniavelka vapautemme puo
lesta tervey.tensä menettäneille oli taas 
hieman lyhentynyt, joskaan sitä vel
kaa tietysti emme täysin pysty kos
kaan maksamaan. 

Puolustusvoimain Talvimestaruus
kilpailujen järjestelytyöt pantiin käyn
tiin pataljoonassamme jo 20.kerran. 
Vuonna 1945 sai silloinen JP 4 tehtä
väkseen järjestää puolustusvoimain 
tal vimestaru uskilpail ut Hämeenlin
nassa. Siitä lähtien on näiden suurkil
pailujen järjestelytyöt uskottu patal
joonallemme, joka varuskunnan mui
den joukko-osastojen avustamana on 
suorittanut tämän kunniatehtävän. 
Kaksi kertaa ovat vahnistelutyöt suo
ritettu turhaan, sillä v 1949 jouduttiin 
kilpailut peruuttamaan lumenpuutteen 
,takia ja v 1956 esti vallinnut yleislakko 
kilpailujen pitämisen. Hämeenlinnan 
keskeinen sijainti, hyvät hiihtomaas
tot sekä monivuotisen kokemuksen 
omaava järjestelykoneisto ovat tehneet 
näistä kisoista perinteen varuskun
:taamme. 
. Jääkäreiden kotikuntien edustajia 

oli kutsuttu vieraiksi lokakuun -63 
;;a g pumiserän koti u t tamistilaisu u teen. 
Alun toistakymmentä kuntaa oli nou
dattanut kutsua. Vieraat tutustuivat 
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pataljoonaan ja sen henkilöstöön sekä 
olivat pidetyistä puheista päätellen 
erinomaisen tyytyväisiä kuulemaansa 
ja näkemäänsä. Toivoivat tämäntyy
lisen yhteydenpidon varusmiesten ko
tikuntiin jatkuvan. 

Käynti Lockstedtin leirillä Saksassa 
oli kesä.kuussa Hämeen Jääkäripatal
joonan Killan ohjelmassa. Pataljoo
namme kantahenkilökuntaa oli ilah
duttavan paljon mukana, sillä tarkoi
tuksenahan oli virkistysmatkan ohessa 
antaa nykypäivän varusmieskoulut-ta
jalle kuva niistä paikoista ja olosuh
teista, joita he joutuvat jatkuvasti 
kuvaamaan nuorille varusmiehille pa
taljoonan perinteitä vaaliessaan. Mat
ka tehtiin linja-autolla reittiä Hlinna 
- Turku - Norrtälje - Oslo - Gö
teborg - Frederikshavn - Flensburg 
- Hohenlockstedt - Hampuri - Lli
beck - Kööpenhamina - Tukholma 
- Norrtälje - Turku - Hlinna. Mat
ka kesti 10 päivää ja onnistui muka
naolleiden mielestä erinomaisesti. 

Padasjoen leirialue on edelleen ke
hittynyt. 20-paikkaisen ampumaradan 
lisäksi on saatu pystyyn uusi majoitus
varastorakennus sekä kunnollinen kel
lari ja kaivo. Nämä huollolle tärkeät 
rakennelmat täydentävät ratkaisevasti 
leirialueen käyttöarvoa. Leirialueella 
on ollut joukkoja koko kesäkauden ja 
tuntuu siltä, että · tämä Hämeen jää-

Padasjoen leirialueen rantasauna ja 
sen takana asuntoparakki 
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käreiden rakentama harjoitusalue 
kiinnostaa yhä enemmän muitakin 
kuin jääkäreitä. 

Seinäjoen marssi oli menneen kesän 
suurin tapaus. Sää suosi harjoitusta, 
joka rasittavuudestaan huolimatta on
nistui hyvin. Tällainen pitkä pyörä
marssi taisteluharjoituksi.neen on 
omiaan kohentamaan varusmiesten 
fyysistä kuntoa ja itseluottamusta sekä 
antaa samalla hyvän kuvan joukon 
koulutuksellisesta tasosta. Samoin jää
kärien pyörien ja moottoriajoneuvojen 
kunto tulee parhaalla tavalla tarkis
tettua. 

Edellisen rinnalle nousee toinen 
marssille asetettu tavoite, tutustuttaa 
eri puolilta Suomea kotoisin olevat 
varusmiehet osaan kesäisen vehmasta 
maatamm·e, sen väestöön ja nähtä
vyyksiin. Suurella mielihyvällä onkin 
todettava, kuinka vieraanvaraisesti 
maakunta on aina vastaanottanut jää
kärit. Harjoituksen ajan pidetään yllä 
tiivistä kosketusta siviiliväestöön, joka 
puolestaan pääsee nam näkemään 
väläyksen niistä menettelytavoista, 
joilla varusmiehiä koulutetaan. Näin 
marssi on omiaan lähentämään puo
lustuslaitosta ja siviiliväestöä toisiinsa 
ja samalla tehostamaan kaikille tär
keätä maanpuolustusasiaa. 

Ja päätteeksi pari pientä otetta sa
nomalehtien kirjoittelusta harjoituk
sesta: 

"KYLLÄ SEN NAKöö ja kuuloo, 
jotta oikia porukka sieltä on tulossa," 
tuumaili muuan Hämeenlinnan Jääkä
ripataljoonan riveissä palvellut entinen 
jääkäri katsellessaan eilen iltapäivällä 
kun jääkärit reippaasti polkivat yli 
100 km:n loppumatkan, Jalasjärven 
kirkonahdetta ylöspäin". 

"Leiriintyvält jääkärit polku.pyöri
neen, ruuantuoksua uhoavat ikenttä
keittiöt, sotilaalliset komentosanat -
nämä kaik!ki toivat mieleen vanhan-

ajan manööveritunnelman. Yhteisellä 
kenttälounaalla pidetyissä puheissa ko
rostettiin /kotiseudun ja armeijan hy
vaa yhteishenkeä. Virtain kunnan 
kaunis sinivalkea viiri kertoo vierai
lulla käyneille jää:käreille sinisien sel
kien seudusta ja jääkäreiden vastalah
jana saatu, vaakunoin koristeltu ho
pealautanen otetaan esille suurina juh
lapäivinä Virtain kunnantoimistossa." 

"KOSKAAN EIVÄT unohdu jää
kärien mielistä ne juhlavat hetlk:et, 
jotka he Seinäjoella Lakeuden Ris
tin ympärillä viettivät. Tilaisuus oli 
myös !kaupungin historiassa ainut
laatuinen, sillä koskaan aikaisemmin 
ei Seinäjoella ole tällaista lippuvala
juhlaa ollut. Valajuhla oli HämJP:n 
jääkärien pitkän maakuntamars.sin 
huipentuma, sillä miesten vannottua 
uskollisuudenvalansa isänmaalle patal
joonan komentaja ylensi heidät alok
kaista jääkäreiksi. Lippuvalan vas
taanottivat sotatuomari, prikaatin ja 

pataljoonan komentajat, Seinäjoen 
seurakunnan kirkkoherra sekä jouk
ko-osaston upseeristo. Hairvinaista ja 
juhlavaa tilaisuutta olivat läsnäolol
laan kunnioittamassa sadat entisen 
JP 4:n ja HämJP:n riveissä palvelleet 
miehet sekä tuhatlukuinen määrä poi
kien omaisia ja ystäviä Seinäjoelta ja 
laajasta maakunnasta." 

Jalkaväen Säätiön pienoisplaketteja 
on pataljoonassa jaettu seuraaville 
varusmiehille: 

15. 2. 63 saapumiserä 

Upskok Latva 1 a, Lauri Matti, Ja
lasjärvi 

Kers H e i k k o n e n, Oiva Armas 
Juhani, Ilmajoki 

15. 6. 63 saapumiserä 

Upskok K a 11 i o, Raimo Tapio, Val
keakoski 

Kers Ko u h i, Kalle Uuno Juhani, 
Huittinen 

15. 6. 1964 saapumiserän vala Seinäjoella, Lakeuden kirkon edustalla. 
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Kotinne on 
maalaamisen arvoinen 

MIRANOL 
alkydilakkamaalilla 

~~CH/1.t,> 

TIKKURILAN~~: VÄRITEHTAAT .. ::::," 

Te saatte nopeasti huo
nekaluihin, oviin, ikku
noihin, keittiökaappeihin, 
puutarhakalusteisiin ym. 
s1sa- ja ulkopuolisiin, 
puu- ja metallipintaisiin 
maalattaviin suojaavan 
ja kauniin kiiltopinnan . 

Elektroteknilliset 

etäisyydenm ittausko jeet 

T E L L U R O M E T R· I T 

G. 

MRA 2 ja MRA 3 
nykyaikaisen tykistön apuvälineitä. 

Mittaustarkkuus riippumaton säästä. 

Tuonti, myynti ja huolto: 

w. BERG & 
Helsinki, Fabianinkatu 14 

Co 

HÄMEEN 
RA TSUJÄÄKÄRI
PA T ALJOONA 

Pa:taljoonan jokapäiväinen elämä 
pyörii edelleenkin kahden keskuspai
kan, Lahden Hennalan ja Hollolan 
Hälvälän välillä. Kun etäisyys on vain 
13 km, ei se merkitse polkupyörillä tai 
suksilla liikkuville jääkäreille paljoa
kaan. Kuluneena kesänä on koko pa
taljoona ollut jälleen leirillä 29. 6.-
14. 8. sekä jatkanut vielä leiriä viikon 
sissiharjoituksella Evon - Padasjoen 
maastoissa. 

Pv:n komentaja vierailulla Lahdessa. 

riaan perehtyminen on mahdollista 
nuorelle ratsumiespolvelle. 

Tammikuun 9. - 10. päivinä vie
raili puolustusvoimien komentaja, ken
raali S Simelius Lahdessa tutustumas
sa varuskuntaan ja pataljoonaan. 
Käynti juhlisti 10. 1. 64 tapahtuneen 
upseerikokelaiden ylennystilaisuuden. 
Antamassaan haastattelussa kenr Si
melius totesi Hennalan alueen kaipaa
van paljon uudisrakennus- ja korjaus
töitä, mutta alueen sellaisenaan sopi
van hyvin jääkärijoukolle ympäristön 
edullisten harjoitusmaastojen ja leiri-

Pataljoonan historiaan tutustutaan. alueiden takia. 

Pataljoona sai 8. 11. 63 vastaanottaa 
ainoan kappaleen omaa historiaansa 
sen kirjoittajalta ja kuvittajalta majuri 
Olle Harjapäältä. Teos, jonka valmis
tamiseen varatuomari Lauri K. J. Tu
kiainen on myös myötävaikuttanut, 
lienee ainutlaatuinen perinnekirja, 
jolta pohjalta joukko-osaston histo-

4.-5. 5. järjestettiin jo vakiintuneen 
tavan mukainen metsämarssi, jossa 
pataljoonan työalueeksi jäi osia Hol
lolasta ja Kosken kunta kokonaisuu
dessaan. Työsaavu:turkset olivat erin
omaisia kiitos päämetsänhoitaja Osmo 
Helinin ansiokkaan yleisjärjestelyn. 

17. 5. oli vuorossa toinen perinteel
linen tilaisuus, nimittäin Päijät-Hä-
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meen maanpuolustusjuhla, joka tällä 
kertaa järjestettiin Kuhmoisissa. Juh
laan liittyi ohimarssi kylän keskus
tassa sekä mainiolla kentällä yhteis
koulun luona järjestetty kalustoesit
tely ja -näytös, jota oli seuraamassa 
2000 henkeä. Tilaisuuteen osa:llistui 
välineistöä ja joulclcoja myös muista 
PsPr:n joukoista sekä SalpltPstosta 
ja lentokoneita HämLstosta. 

Urheilussa on oltu mukana monin 
tavoin, toisaalta avustettu Lahden lu
kuisia urheilutilaisuuksia, joista tie
tenkin Saalpausselän kisat ovat tär
keimmät ja toisaalta urheiltu itsekin. 
Saavutuksista mainittakoon ennen
kaikkea 3 mestaruutta 6:sta mahdolli
sesta PsPr:n ampumamestaruuskil
pailuissa. 
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Jalkaväen säätiön pienoisplaketteja 
ovat saaneet seuraavat varusmiehet: 

15. 10. 1962 saapumiserä 
Vänrikki Juha Pertti Tapani K ui

t u n e n, Helsinki 
Kersantti Paavo Markku S i 1 v en

n o i n e n, Nastola 

15. 2. 1963 saapumiserä 
Vänrikki Raimo Erkki P a p i ns a a

r i, Kangasala 
Kersantti Antti Pekka V u o 11 e, 

Lempäälä 

15. 6. 1963 saapumiserä 
Vänrikki Kalevi Juhani Mesi mä

ki, Pälkäne 
Kersantti Juhani Matti Park ko, 

Asikkala 

. Hanasaaren hiililaituri 

• PÄÄURAKOITSIJA 

• RAKENNUTTAJAPALVELUA 

• SUUNNITTELEMME JA RAKENNAMME 

I 

- teollisuusrakennuksia 

vesi rakennustöitä 

vesi huoltotöitä 

kaukolämmitysverkostoja 

INSINÖORITYÖ OY 
Tapiontori - Tapiola - Vaihde 460 188 

Kampinkatu 8 C - Helsinki - Puh. 644 095 
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BOFORS·in 
kevyt panssarintorjuntaohjus 
tehokas 

erittäin kevyt ohjus 7,5 kg 

( ampumakoteloineen 11,5 kg) 

tehokas ampumaetäisyys suurella 

alueella 300-2000 m 

helppo ampua 

nopea koulutus 

toimintavarma vielä -40° C pakkasessa 

BANTAM 

Ab BOFORS, Bofors, Ruotsi 
Suomessa: Oy SUOMEN BOFORS Ab, Helsinki, Pitäjänmäki 
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PANSSARI RYKMENTTI 

Vuosi 1964 kuvastaa Panssariryk
mentissä v1reaa kehityksen aikaa. 
Panssarivaunujen pariin "vakinaiseen 
palvelukseen" on astunut uusi pans
sarivaunutyyppi uiva panssari
vaunu. Lehijärv.en mainingeissa ete
nevä panssarivaunu on jo tuttu näky 
omille, joskin se ohikulkijoissa herät-
tää hivenen ihmettelemisen aihetta. 

Vaunujen liikkuminen pimeällä on 
entisestään tehostunut, kun panssari
vaunujen ajajat ovat saaneet apuväli
neekseen infrapunakiikarin. Edistystä 
tämäkin kuluvana vuonna. 

Panssarintorjuntamiesten uusin kou
lutusväline, simulaattori, on osoittau
tunut erittäin ,tarkoituksenmukaiseksi 
ohjusampujien koulutuksessa. Ohjus
ampujien koulutus tuleekin entistä 
tärkeämmäksi, koska uusinta raskasta 
ohjuskalustoa on odotettavissa Vigi
lantien joukkoon. 

PsR:n komentaja 
ev O Liukkonen. 

Jos koulutuspuolella on kaluston 
osalla menty eteenpäin, on tyydytyk
sellä myös todettava laaja rakennus
toiminta, joka kevättalvella alkoi Pa-

Panssarit paraatissa 4. 6. 1964. 
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Parolassa rakennetaan. 

rolan kasarmialueella. Kesäksi työt on 
lopetettu, mutta näkyvänä merkkinä 
valoisammasta tulevaisuudesta on 
kaksi käy,ttöönsaatua uutta panssari
vaunuhallia. Rykmentin toinen patal
joona, Panssarintorjuntapataljoona, 
saanee lähivuosina oman kasarminsa 
ja paasee muuttamaan Hämeenlin
nasta Parolaan joukko-osastonsa yh
teyteen. Uutena tulokkaana kasarmi
alueellemme odotamme Pioneerikou
lua, jonka kasarmirakennus niinikään 
on valmistusvaiheessa. 

Vesivaunu ohimarssissa. 
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Kuluva vuosi oli Panssarirykmen
tille juhlavuosi. Täyttihän "panssari" 
14.7.1964 45 vuotta. Vuosipäivää vie
tettiin entisten ja nykyisten panssari
ja panssarintorjuntamiesten kanssa 
arvokkain menoin aamusta iltamyö
hään. Tilaisuuksia kunnioittivat läsnä
olollaan mm Hämeen läänin maaherra 
Jorma Tuominen, entisiä rykment
timme komentajia, siviilihallinnon 
edustajia ja muita panssarin ystäviä. 

Panssarirykmentin komentaja on 
vaihtunut teoksen viime ilmestymisen 
jälkeen. Eversti Hannes Karttunen 
siirtyi toisiin tehtäviin ja hänen tilal
leen astui PE:n kuljetusosastosta 
eversti Olavi Liukkonen 26. 10. 1963. 

Jalkaväen säätiön plaketin ovat saa
neet seuraavat PsR:ssä palvelleet: 

15. 10. 62 saapumiserä 

- vänr S i r m a Arto Paavo, Imatra 
- kers Rautio Risto Ilkka, Lahti 

15. 2. 63 saapumiserä 

- vänr E s ko 1 a Seppo Sakari, Hol
lola 

- kers P a a ts joki Kaarlo Juhani, 
Tampere 

15. 6. 63 saapumiserä 

- vänr Tamminen Eero Alvar, 
Valkeakoski 
kers La a r ne Kari Olavi, Hä
meenlinna 

PANSSARI KOULU 

Edessä olevalla hiekkakumpareella 
pöllähtää ja kranaattien korviarepivät 
jyrähdyk.set vavahduttavat ilmaa. 
Konekivääri sylkee vihaisia sar:ioJa 
vasemmalta ja takaa kuuluu mootto
reiden jyry ja telojen kitinä. Jääkäri
ryhmänjohtaja ,tarkkaa miehiään ja 
joukkueenjohtajaa. Nyr~kiin puris
tettu käsi tekee tutun liikkeen ja mil
tei samanaikaisesti syöksähtää jouk
kue eteenpäin. Passarivaunujen tykit 
avaavat tulen, kranaatinheittimet siir
tävät tultaan seuraavalle kumpareelle 
ja raskaitten sinkojen perästä purkau
tuva tulisuihku nostattaa valtaisan 
pölypilven. Käynnissä on tavanomai
nen Panssarikoulun taisteluammunta 
Niinisalossa. Kolmasti vuodessa hui
pentuu aliupseerikurssin koulutus 
ammuntoihin, joissa yhteistoiminta eri 
koulutushaarojen välillä tulee selvästi 
esille. 

Panssarijoukkojen merkitys on yhä 
entisestään kasvanut. Kaikkialla kiin
nitetään suurta huomiota tulivoiman 
ja liikkuvuuden lisäämiseen. Myös 

Pyöräillen halki Hämeen koulu siirtyy 
kesäisin ampumaleirilleen Niinisaloon. 

Kouluttaja osoittaa maalia, sirpale
kranaatti viuhahtaa ja maali on tuhottu. 

Taisteluammunta käynnissä Pohjan
kankaalla. 

Harjoitusatomipommi räjähtää. 

meillä pyritään mahdollisuuksien mu
kaan seuraamaan kehitystä ja sovel
tamaan sitä meikäläisiin olosuhteisiin. 
Niukasta kalustosta ja lyhyestä kou
lutusajasta huolimatta saavutetaan 
hyviä tuloksia täysipainoisen koulu-
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tuksen ja kitkattoman yhteistoimin
nan ansiosta. Eritoten juuri yhteis
toimintaan kiinnitetään aina varus
miesaliupseerikursseista upseerien 
opetustilaisuuksiin saakka suur>ta huo
miota. 

Panssarikoulussa koulutetaan Pans
sariprikaatin joukko-osastojen Jaa
käri-, kranaatinheitin-, panssarintor
junta-, viesti-, vaununjohtaja-, ajaja
ja asentaja-aliupseerit. Oppilaansa 
koulu saa Panssarirykmentistä, Hä
meen Jääkäripataljoonasta, Hämeen 
Ratsujääkäripataljoonasta, Erillisestä 
Kranaatinheitinkomppaniasta ja 4. 
Erillisestä Autokomppaniasta. Vuoden 

1964 elokuuhun saak!ka ovat Rannik
kojääkäripataljoonan raskasaseoppi
laat saaneet koulutuksensa Panssari
koulussa. 

Panssarikoulun kokoonpanoon kuu
luu esikunnan lisäksi Jääkärikomppa
nia, Tukikomppania ja Teknilliset 
Kurssit. Jääkärikomppaniassa oppi
laat saavat yhtenäisen jääkäri- ja tuki
ryhmänjohtajan koulutuksen. Tuki
komppaniassa on kranaa.Unheitin-, 
panssarintorjunta- ja viestilinjat. Tek
nilliset Kurssit ovat muotoutuneet 
panssarivaunulinjasta omaksi koulu
tusyksikökseen. Teknillisillä Kurs
seilla on johtaja-, ajaja- ja asentaja-

Ev S-E Akerman luovutti 14. 7. 1964 Panssaridivisioonan muis
toristin Panssarikoululle. Muistoristin otti vastaan evl M Frick. 
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linjat. Kanta-aliupseerien II jakson 
panssarilinja on vakituisesti Panssari
koulussa maaliskuusta lokakuuhun. 

Varusmiesaliupseerikurssilla toimii 
vireästi oppilaskunta. Urheilu- ja 
kerhotoiminnan lisäksi on järjestetty 
tutustumisretkiä teollisuus.laitoksiin ja 
viihdeiltoja eri paikkakunnilla. Puoli
kurssijuhlaa on vietetty perinteellistä 
tapaa noudattaen sellaisilla paikka
kunnilla, joilla harvoin näkee sotilaita. 
Oppilaskunnan toiminnasta mainitta -
koon erityisesti "Hyvän tahdon tem
paus", joka suoritettiin metsä.marssin 
muodossa. Metsämarssin koko tuotto 
jaettiin Hämeenlinnan sosiaalilauta
kunnan välityksellä vähävaraisille. 
Toiminnallaan oppilaskunta on kaikin 
tavoin pyrkinyt lähentämään siviili
ja sotilasmaailmaa toisiinsa. 

Panssarikoulun johtajana on vuo
desta 1961 lähtien toiminut eversti
luutnantti Martti Frick. Koululla ta
pahtuneista henkilövaihdoksista mai
nittakoon koulun Järjestelytoimiston 
päällikön ja monivuotisen kanta-ali
upseerien peruskurssin johtajan, ma
juri Sulo Oppaan siirtyminen kesä
kuun alussa 1964 eläkkeelle. 

14.7.1964 sai Panssarikoulu vas
taanottaa sodanaikaisen Panssaridivi
sioonan muistoristin. Muistoristin 
luovutti koululle eversti S-E Aker
man. Tä,ten Panssari.koulu on tullut 
liitetyksi velvoittavin sitein niihin 
joukko-osastoihin, joiden kunniak
kaita perinteitä kuvaavat kolme kiitä
vää nuolta. 
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:H:YVÄÄ 

LUETTAVAA 

- TEIDÄNKIN PERHEENNE - -- -- NUORILLE -- -- -- -- VANHOILLE -- -- -- -- -- -- Tl:LATKAA KOTIINNE -- -- -- -- VUOSIKERTA -- 12 RUNSASTA -- -- -- NUMEROA -- -- ,._ - VAIN 14 MARKKAA -- -- --· 9 

Esko Järvinen 0. Y. 
Lahti 

ALALLAAN MAAILMANKUULU 

Valmisteilla saavutettu 51 MM- ja Olympia-voittoa 
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ERILLINEN 
KRANAA TINHEITIN
KOMPPANIA 

Tämä maassamme ainutlaatuinen 
yksikkö on saanut sopivan suojan 
Ilma VP:n entisestä, nyttemmin korja
tusta puukasarmista Hämeenlinnan 
Suomenkasarmilla. 

Vuoden saapumiserät ovat olleet 
tervettä ja henkisesti vireää suoma
laisnuorisoa, mitä todistaa mm. hyvä 
menestyminen aliupseerikoulussa ja 
joukkuevoitto prikaatin erillisyksikkö
jen suunnistuskilpailuissa. 

Heittimen puhdistus. 

15. 2. saapumiserällä on paljon re
heviä "sotakokemuksia" siviiliin vie
täväksi ensin Syndalenin ja sitten Ro
vajärven leiriltä 29. 6.-2. 9. välisellä 
ajalla. 

Viimeksi komppaniassa palvelleista 
krh miehistä ovat saaneet Jalkaväen 
Säätiön pienoisplaketit: 

15. 6. 63 saapumiserä 

Vänrikki Lauri Olavi Nousi a i
n e n, Savonlinna 

Kersantti Erkki Juhani K a a r a
k a i n e n, Iisalmi mlk. 

Kranaatit on myös huollettava. 
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PELASTA ELÄMÄ 

LUOVUTA VERTA 

Liity siis 

SPR:n V E R I P A LV EL U 

EUROOPAN 

ENSIMMÄINEN 

Turku-VirklkaJa 2120 kV voi

mansiirtojohtomme on Euroopan 

ensimmäinen voimansiirtJoj ohto, 

joka on varuste1Jtu kevy,tmetalli

pylväin. Se on suomalaiisen tek

niikan uusi voitto. Tuloksena 

enti'Stä huokeampi sähkö. 

IMATRAN VOIMA OSAKEYHTIÖ 
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LASKUVARJOJÄÄKÄRI
KOULU 

Laskuvarjojääkärikoulussa on vv 
1963-64 jatkettu työtä koulutuksen 
ja koulun toiminnan edelleen kehittä
miseksi. Tähän on antanut paremmat 
mahdollisuudet mm kouluttajavoiman 
lisääntyminen. Kuluneena kautena on 
15. 2. 63 palvelukseen astuneen ikä
luokan koulutus saatu päätökseen ja 
seuraavankin kurssin koulutus on 
edistynyt erikoiskoulutuskaudelle. 
Koululla on pidetty myös kertaushar
j oituskur.ssi kevättalvella 1963 ja kan
tahenkilökunnan lskv-hyppykurssi 
n :o 3 kesällä 1963. Lisäksi on ollut vii
kon pHuisia lskv-hyppykursseja Ilma
voimien kadetti- ja ohjaaja-aliupseeri
kursseille. 

Maahantulo suolle. 

lrroittautwninen valjaista. 

Vuonna 1963 palvelukseen astuneen 
ikäluokan taidot ja tiedot punnittiin 
syksyn 1963 monissa harjoituksissa, 
joista mainittakoon osallistuminen 
lounais-Suomen syyssotaharjoitukseen 
ja siellä sekä päivällä e.ttä yöllä suori
tetut maahanlaskut. Kurssin koulutus 
päättyi j·oulukuussa 1963 suoritettuun 
talvileiriin Rovaniemen-Sodankylän 
alueella. Tämä leiri muodostui erittäin 
antoisaksi ja mielenkiintoiseksi kou
lutustilaisuudeksi. Kurssi osallistui 
myös lukuisiin tst-näytöksiin eri puo
lilla maatamme, tehden laskuvarjo
jääkärien toimintaa täten tunnetuksi. 
Mielenkiintoiseksi muodostui maahan
lasku tst-näy.töksen yhteydessä Syn
dalenissa USA:n maavoimien komen
tajan kenr Wheelerin vieraiHessa 
maassamme. 

Omaa arvokasta työtään oikean 
hengen luomisessa on tehnyt oppilas
kunta. Sen toiminnasta mainittakoon 
mm verenluovutukset ja metsämars
sien suoritukset vv 1963-64 Utin lähi
seudun metsiin sekä pirteän kurssi
julkaisun ilmestyminen. Oppilaskun
nalla on "kummipoikanaan" eräs erit
täin pahasti haavoittunut sisukas sota
invaliidi, jonka auttaminen on var
masti tehnyt nykyiselle polvelle lähei
semmäksi viime sodissa suoritetun 
työn. 
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Juosten kokoontumispaikalle. 

19. 7. 64 vietettiin LjK:ssa omaisten 
päiviä. Päivistä, joille saapui noin 300 
nykyisten oppilaiden omaista sekä ai
kaisemmi:o kurssilla olleita laskuvarjo-
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jääkäreitä, muodostui onnistunut ja 
mieleen painuva tilaisuus. Samana 
päivänä perustettiin Utissa Lasku
varjojääkärikilta ry. 

Urheilussa on keskitytty lähinnä 
sotilaallisten lajien harrastamiseen. 
Vv 1963---64 saavuttivat LjK:n partiot 
3. D:n maastomestaruuskilpahluissa 
ensimmäisen sijan. V 1963 oli LjK:n 
partio kolmas B-sarjassa Puolustus
voimain maastomestaruuskilpailuis.sa. 
Kesällä 1963 voitti opp H Könönen 
keihäänheiton ja opp R Pekkala oli 
toinen pituushypyssä Puolustusvoi
main mestaruuskilpailuissa. Talvella 
1964 valtasi LjK:n partio ensimmäisen 
sijan sotilassarjassa hiihdettäessä Ky
menlaakson viestiä Kotkasta Voik
kaalle. Ylik E Ojala menestyi n:iyös 
hyvin ampumahiihdossa voittaen mm 
ensimmäiset olympiakatsastukset ja 
saavuttaen 3:n sijan Pv:n mestaruus
kilpailuissa. 

Jalka väen Säätiön pienoisplaketilla 
on palkittu seuraavat: 

15. 2. 63 saapumiserä: 
Vänr Forss Risto Tapani, Lahti, kers 

Metsola Kaarlo Matti Johannes, Muo
nio. 

KAAKKOIS
SUOMEN 
RAJAVARTIOSTO 

Toimintakautena 1963-1964 on elä
mä K-SR:ssa sujunut rauhallisesti. 
Päätehtävänä, rajan koskemattomuu
den suoj,aaminen, on pystytty täyttä
mään ja järjestys rajaseudulla on ollut 
hyvä. Normaaliin elämän menoon ovat 
antaneet oman värinsä ja lisänneet 
eri'koistehtäviä Saimaan kanavan ra
kennustyöt, sekä uuden Rajakoulun 
rakentaminen Immolaan, jonne koulu 
muutti elokuussa 1964. 

Vuoden 1963 puolella aloitettu Sai
maan kanavan uudelleen rakentami
nen vaatii rajavartiostolta joustavaa 
valvontaa. Yhteistyö kanavan raken
tajien ja naapurimaan rajaviran
omaisten kanssa on sujunut hyvin. 

Talvi on aina rajavartiostossa "la
tautumisaikaa", jolloin varaudutaan 
tulevan kesän vilkkaaseen toimintaan. 
Lumikelillä rajan vartioiminen on hel
pompaa kuin kesällä ja sitoo voimia 
vähemmän. Niinpä nuoren rajajääkä
ripo-lven kouluttamiseen on paneu
duttu ponnekkaasti. Koulutustehtävät 
ovat moninaiset ja v·aativat kantahen
kilöstöltä suurta taitoa sekä asiantun
temusta. Rajamiehen on oltava valio
luokan jalkaväkisotilas ja samalla la
keja ja asetuksia tunteva rajaviran
omainen. 

Rajamiesten tehtävää vaikeutt-avat 
kesäisin uteliaat matkailijat ja ulko
maalaiset, jotka eivät aina ole tietoisia 
rajavyöhykemääräyksistä. Viime vuo
sina valmistunut Karj,alan tie kulkee 
rajan suuntaisesti paikoitellen hyvin
kin lähellä sitä. Karjalan tien varressa 
on useita retkeilykohteina tunnettuja 

Kenrl A Pennanen ja ylirj E Paakkinen. 
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suuria asutuskeskuksia lähellä rajaa 
mm Imatra, Lappeenranta, Parikkala 
ja Punkaharju. Viehätystä lisää rajan 
läheisyys. Ennakkoehkäisevästä var
tiointi- ja tiedotustoiminnasta huoli
matta rikkomuksia on tapahtunut ja 
asianomaisia on jouduttu saattamaan 
syytteeseen. 

Paikkakunnan asukkaiden ja raja
vartioston suhteet ovat luottamuksel
liset. Rajaseudun väestö käyttäytyy 
hyvin ja auttaa rajamiehiä heidän teh
tävissään. 

Vaativasta urakastaan K-SR:n raja
jääkärit ovat selvinneet hyvin. Osoi
tuksena korkean kansalaiskunnon 
omaamisesta ja tehtävien onnistunees
rta suorittamisesta Rajavartiostojen 
päällikkö nimi.tti "Vuoden Rajamie
heksi v .1963" ylirajajääkäri Emil 
Paakkisen K-SR:n Parikkalan Raja
jääkärikomppaniasta. Paakkinen on 
osoittanut esimerkillistä. rajamieshen
keä sekä taitoa tehtävissään. Hän on 
toiminut menestyksellisesti rajakoirien 
·kouluttajana ja käyttäjänä, josta ovat 
osoituksena monet rajakoirakilpailu
jen mestaruudet (kuv·a). 

Koirat ovat sulan maan aikana vält
tämättömiä rajamiesten tovereita. Nii
den tarkan vainun, kuulon ja jälkien 
seuraamiskyvyn ansiosta on pystytty 
estämään lukuisia rajarikkomuksia ja 
ottama~n kiinni epäiltyjä henkilöitä 
(kuva). 

' ,,_ f"' .. -

Sairaskuljetus koiravaljakolla. 
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Jääkärikomppaniassa Immolassa ovat 
varusmiespalveluksensa suorittaneet 
jääkärit saaneet tiiviin metsätaistelija
koulutuksen. Miesten henkinen ja fyy
sinen kunto on punnittu mieskohtai
sissa ja ryhmien välisissä taitokilpai
luissa, joiden voittajat palkitaan. 

Parhaiten menestyneille jääkäreille 
on annettu Jalkaväen Säätiön plaketti 
kotiuttamisjuhlassa. Kertomuskautena 
se on annettu seuraaville: 

15. 2. 1963 palvelukseen astuneet 
Korpr Arto Veli Nurminen, Mie

hikkälä Hauhia 
Kers Pekka Olavi K i e s i, Savi tai

pale Lavikonlahti 

15. 6. 1963 palvelukseen astuneet 
Korpr Risto Olavi Tiainen, Uuku

niemi Niukkala 
Kers Eero Juhani R i i he 1 ä, Ravi

joki Nopala 

15. 10. 1963 palvelukseen astuneet 
Korpr Heikki K y m ä 1 ä i n e n, 

Vuoksenniska 

Vapaaehtoiseen maanpuolustustyö
hön on rajavartioston henkilökunta 
osallistunut innokkaasti. Kaakkois
Suomen Rajamieskiltaan kuuluu tu
hatkunt,a jäsentä ja muihin vapaaeh
toisiin maanpuolustusyhdistyksiin on 
pidetty kiinteää yhteyttä. Mittavim
mat yhteistoiminnan ilmaukset maa
kunnallisesti ovat olleet Nuijamaan ja 
Imatran - Ruokolahden suuret maa
talousnäyttelyt, joissa rajavartiostolla 
on ollut oma osastonsa toimintansa 
tunnetuksi tekemiseksi. 

POHJOIS-KARJALAN 
RAJAVARTIOSTO 

Kulunut vuosi on Pohjois-Karjalan 
rajavartioston osalta sujunut tiiviin 
rajapalvelun ja koulutuksen merkeissä. 

Tiiviistä rajaipalveluksesta huolimat
ta on rajamiehillä riittänyt aikaa yh
teistyöhön ja kanssakäymiseen raja
seudun väestön !kanssa. 

Jääkärikomppania on komppanian 
sisäisen koulutuksen ohella osallistu
nut muitten Pohjois-Karjalan varus
kuntien kanssa yhteistoiminnassa jär
jestettyihin varuskuntasotaharjoituk
siin. Varusmiehet osallistuivat viime 
syksynä si-viikon merkeissä järjestet
tyihin tukitempauksiin kahdella eri 
paikkakunnalla. 

Urheilutoiminnassa ovat olleet etu-

sijalla hiihto, suunnistus ja ampumi
nen. Puolustusvoimien kilpailuissa 
menestyttiin parhaiten talvikisoissa, 
joskaan ensimmäisiä sijoja ei näissä 
kisoissa saavutettu. Kansainvälisessä 
sotilashiihdossa edusti rajavartiostoa 
rajaylik Veijo T ah vana i ne n MM
kisoissa Östersundissa. Kuluneen tal
ven aikana hiihdettiin rajakomppa
nioitten välinen perinteellinen raja
viesti 20. kerran. Tämä kilpailu suori
tetaan eri vartioitten hiihtämiä partio
lartuja pitkin ja hiihdettävä matka on 
noin 300 km jakautuneena 16 eri osuu
teen. Jokainen komppania asettaa 
kullekin osuudelle 2-miehisen partion. 

Palvelusajan päättyessä on Jalka
väen Säätiön pienoisplaketti jaettu 
seuraaville varusmiehille: 

15. 10. 61 saa.pumiserä 
Kersantti Erkki Uolevi H y y t i ä i

n en, Vihti 

15. 2. 62 palvelukseen astuneet 
Vänrikki Jorma Kalevi S k y t t ä, 

Otalampi 
Alikersantti Risto Olavi S k y t t ä, 

Jämsä 

15.. 6. 62 saapumiserä 
Kersantti Jaakko Ilmari T u r u n e n, 

Vuonislahti 

15. 10. 62 saapumiserä 
Kersantti Taisto Tapani Huttu -

n e n, Tohmajärvi " 

15. 2. 63 saapumiserä 
Vänrikki Erkki Olavi K o i s t i n e n, 

Kaltimo 
Kersantti Kunto Olavi He i no, 

Kerava 
Korpraali Veikko Kalevi Virkku

ne n, Pielisjärvi 

15. 6. 63 saapumiserä 
Kersantti Aki Erkki Juhani M a r t

t i 1 a, Hyvinkää 
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KAINUUN 
RAJAVARTIOSTO 

Kuluneena vuonna on Kainuun 
Rajavartiostossa voitu keskittyä rau
hallisissa ja säännöllisissä olosuhteissa 
rajavartioston monitahoiseen pääteh
tävään, rajan vartiointiin. Tämän 
ohella on rajajääkäreitä ja jääkäreitä 
koulutettu ammattitaitoisiksi korpi
sotureiiksi. 

Kiinteä yhteistoiminta maakunnan 
siviiliväestön ja erityisesti Kajaanissa 
Pohjois-Savon Prikaatin kanssa on 
edelleenkin ollut tärkeänä tehtävänä 
ja varsinkin juuri koulutuspuolella 
yhteistoiminta viimemainitun kanssa 
on muodostunut vilkkaaksi. Jääkäri
komppanian varusmiehet ovat men
neenä vuotena olleet miltei aina mu
kana 1. D:n ja em Pr:n sota- ja varus
kuntaharäoitUJksissa, saaden · täten tot
tumusta toimin!taan suurempien jouk
lkojen puitteissa: sekä tuoden samalla 
myös oman lisävärinsä harjoiitulksiin, 
joissa jokaisen varusmiehen tiedot ja 
taidot selkä fyysinen kunto on voitu 
punnita. 

Syksyllä -63 joutui Rajavartioston 
henkilökunta useita eri kertoja suorit
tamaan kadonneiksi ilmoitettujen hen
kilöiden etsintöjä, joista laaja:suuntai
sin oli Kuusamon RjK:ssa Liikasen 
kylän alueella. Etsinnöissä oli mukana 
n 500 henkeä, 20 autoa ja helikopteri. 

Suomen erämaa-alueen toiminta
piiriinsä sulkevana rajavartiostolla ja 
sen henkilökunnalla on aina mielen
kiintoa myös korpialueella liikkuvaan 
metsänriistaan ja petoeläimiin (sudet, 
karhut), joita menneenä vuotena on 
erityisesti Kuusamon alueella onnis
tuttu saamaan ja tuhoamaan oman 
henkilökunnankin voimin. 

Urheilutoimintaa, erityisesti hiihtoa 
ja ammuntaa on rajavartioston hen-
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kilöstön keskuudessa harjoitettu varsin 
menestyksellisesti. Kainuun Rajavar
tiostolla oli myös talvella -64 kunnia 
toimia Rajavartiolaitoksen hiihtomes
taruuskilpailujen isäntänä Kajaanissa. 
Hyvien joukkuetulosten lisäksi on 
rajavartioston miesten tilillä korkea
tasoisia henkilökohtaisia saavutuksia. 
Osallistuivathan ltn E Marttinen 
ja rajakers K O i kara i ne n talvi
olympiakisoihin sekä saavuttivat mo
lemmat rajavartiolaitoksen että puo
lustusvoimain henkilökohtaiset mes
taruudet ampumahiihdossa ja 30 km:n 
hiihdossa. 

Viime sotien aikaiset Päämajan 
kaukopartiomiehet ovat luoneet arvok
kaan perinteen rajavartioston piiriin. 
He ovat ryhtyneet jakamaan ns sissi
kompassia. Se on kompassi, johon on 
kiinnitetty kaukopartiomiesten merkki 
"sissikipinä". Se annetaan kunkin va
rusmiesten saapumiserän parhaalle 
miehelle, sissille. Kompassi on hyvin 
arvostettu jääkäreiden keskuudessa. 

Sissikompassin saajat: 

15. 6. 62 saapumiserä 

Korpraali Eero Heikki Rinne, Posio. 

15. 10. 62 saapumiserä 

Korpraali Aaro Olavi Loukusa, Kuu
samo. 

15. 2. 62 saapumiserä 

Korpraali Pentti Ensi Oiva, Kemi
järvi. 

15. 6. 63 saapwniserä 

Korpraali Matti Hanhela, Taival
koski. 

15. 10. 63 saapumiserä 

Korpraali Eljas Olavi Esko, Ala
Tornio. 

Vakiintuneen tavan mukaan palve
lusajan päättyessä rajavartiostossa 
parhaiten edistyneet varusmiehet on 
palkittu Jalkaväen Säätiön pienois
plaketilla, jotka on jaettu seuraaville 
miehille: 

15. 10. 61 saapumiserä 

Kers Jouni Hanski Pieski, Utsjoki. 

15. 2. 62 saapumiserä 
Alik Kalervo Kustaa Ronkainen, 

Kuusamo. 

15. 6. 62 saapumiserä 
Kers Tauno Vilhelm Riekki, Kuu

samo. 

15. 10. 62 saarpumiserä 
Vänr Voitto Sakari Huotari, Kuhmo, 

alik. Asko Uljas Kähkönen, Kuhmo. 

15. 2. 63 saapwniserä 
Alik Voitto Tasala, Taivalkoski. 

15. 6. 63 saapumiserä 
Vänr Eero Kalevi Liima:tta, Kuhmo, 
alik Arto Erik Rissanen, Kuhmo 
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marimekko 
HELSINGISSÄ: 

MARIMEKKO-VINTTI 
KESKUSKATU 3 
MARIMEKKO-BOUTIQUE 
KASARMINKATU 42 
MARIMEKKO-MUKSULA 
EERIKINKATU 8 
MARIMEKKO-MITTAMARI 
PURSIMIEHENKATU 9 
MARIN PIIRONKI 
FABIANINKATU 31 

Nauttikaa oikein 
hyvästä kahvista 
jolla on erinteitä .. . 

tietysti 

MARIN KAMMARI 
KALEVANKATU 4 

JYVÄSKYLÄSSÄ: 
MARIMEKKO 
VAASANKATU 31 

TURUSSA: 
MARIMEKKO 
LINNANKATU 6 

TAMPEREELLA: 
MARIMEKKO 
NÄSILINNANKATU 32 

LAPIN 
RAJAVARTIOSTO 

Kuluneena vuotena on rajavartios
ton toiminta jatkunut vakiintuneissa 
uomissaan. Päähuomio on luonnolli
sesti kiinnitetty valtakuntamme rajo
jen vartiointiin. K aikinpuolinen vilkas
tunut toiminta ja elämänmeno kalotti
alueella onkin tässä suhteessa antanut 
rajavartiostolle runsaasti työtä. Myös 
koulutustoimintaa on jatkettu tiiviisti 
sekä kantahenkilökunnan että varus
miesten keskuudessa. 

Kenr Wheeler seuraamassa 
käsk ynjakoa. 

Erityiseksi kohokohdaksi vuoden 
aikana muodostui USA:n maavoimien 
komentajan, kenr Wheelerin, Suomen 
vierailun ulottuminen Rovaniemelle 
saa!kka. Matkansa tämän osan oli ken
raali rajavartiolaitoksen vieraana ja 
oli järjestely,t uskottu Lapin rajavar-

Kenr Wheeler seurueineen 
"vierasleirillä". 

tioston huoleksi. Perunkajärven maas
tossa esitetyn pienen taistelunäytök
sen jälkeen nautti kenr Whee1er seu
rueineen ilta-aterian Perunkaselän
lammen ranna:lle pystytetyssä vieras
leirissä rajavartiostojen päällikön, 
kenrl Pennasen, toimiessa isäntänä. 
Vierailuohjelmaan kuului edelleen esi
telmä rajavar,tiolaitoksen toiminnasta 
ja tutustuminen Rovaniemen kaupun
kiin. 

Menestys sotilasurheilun alalla ei 
kuluneena kautena ole ollut aivan 
edellisten vuosien veroinen. Kuitenkin 
saavutti LR:n rajakersantti Taisto 
Tiainen CISM:n MM- kisoissa Ruot
sissa maailmanmestaruuden mieskoh
taisessa sotilasampumahiihdossa. Puo
lustusvoimain talvimestaruuskilpai
luissa Hämeenlinnassa oli rajavartios-

Huoltokuljetuksia erämaavartiolle. 
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Huoltokuljetuksia erämaavartiolle. 

ton edustajien menestys maininnan 
arvoinen partiohiihtoa lukuunottamat
ta. 
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Edellisen Jv:n vuosikirjan julkaise
misen jälkeen on Jv-säätiön plaketit 
annettu seuraaviHe LR:ssa palvelleille: 

15. 10. 62 saapumiserä 

Kersantti Juho Marone n, Tornio 

15. 2. 63 saapumiserä 

Kersantti Esko Ilmari N i e m i, So
dankylä 

15. 6. 63 saapumiserä 

Kersantti Erkki Juhani K äh k ö
n e n, Rovaniemi 

RAJAKOULU LOHJALTA 
IM1M10tAAN 

Vuodesta 1956 lähtien Lohjalla toi
minut Rajakoulu siirtyi elokuussa 
v 1964 uuteen sijoituspaikkaansa Im
molaan. Näin päättyi yksi vaihe 
Rajakoulun yli 30-vuotisessa toimin
nassa. 

Atkoinaan Porkkalan rajavartioston 
tarpeisiin rakennetut kasarmitilat 
osoittautuivat ajan mittaan yhä lisään
tyvän oppilasmäärän vuoksi liian 
ahtaiksi ja kun lisäksi Lohja sijain
tinsa vuoksi oli liian kaukana raja-

miesten työkentästä, tuli koulun siirto 
aj ankoh tai seksi. 

Lohjalla toimeenpantiin kaikkiaan 
32 rajajääkärien peruskurssia ja 23 
varusmiesten aliupseerilkurssia. Näin 
ollen monet rajaseutujen nuoret mie
het satvat rajamieslroulutuksensa ohel
la nähdä synnyinmaataan sen veh
mailta ja viljavilta ,puolilttaan, millä 
seikalla on ollut heille ja ikoko koululle 
merkilf:tävä vaikutus. 

Immolaan rakennettu uusi koulu 
rajaolosuhteissa luo entistä paremmat 
mahdollisuudet Rajakoululle suorit
taa tehtäväänsä ammattitaitoisten 
rajajääkärien ja pystyvien sissiali
upseerien kouluttamiseksi. 

Rajakoulun uusi kasarmi Immolassa. 
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Miksi M ERC 3,9 
maksaa vähän 

.. enemman 

- Koska siinä on lukuisia etuja, jotka puut

tuvat muista pienemmistä perämoottoreista: 

e Kumieristeinen ohjaussauva, josta kaasu 

säädetään kiertokädensi joi la 

e Vaihteet eteen ja taaksepäin, kuten suu

remmissakin Merc-perämoottoreissa 

e Kaksoiskiinnittimet peräpeiliin 

e Pakokaasun poistokanava syvällä veden
pinnan alla ja kuminen liukukytkin, joka 

joustaa potkurin osuessa esteeseen. Ei 

murtosokkia 

e Alaosa valettu yhtenä kappaleena ilman 

kasveja kerääviä ulokkeita 

• Erillinen polttoainesäiliö, joka sisältää riit

tävästi polttoainetta koko päiväksi 

Maahantuoja ja päämyyjä 

~ VATORAB 

Eteläranta 10, Helsinki 
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- Näistä syistä MERC 3,9 hv on 
hintaansa arvokkaampi. Sen voitte 
itse todeta myös pienestä kulu
tuksesta ja suuresta kestävyydestä,
mikä on ominaista kaikille MER
C U RY-perämoottoreille. 

RESERVIUPSEERI KOULU 

Vuosi on kulunut. Jälleen on Katti
laisten suunnasta hyökännyttä vihol
lista torjuttu menestyksellisesti. Kai
ken kaikkiaan on torjujia - upseeri
oppilaita v 1963 aikana ollut 4799, kun 
otamme huomioon sen, että upseeri
kurssi 111. loppui maaliskuussa ja 114. 
alkoi vuoden lopussa. Tappioprosentti 
vuonna 1963 päättyneillä kursseilla 
(111., 112. ja 113) on ollut keskimäärin 
2.5 %, joka on sangen pieni, koska 
tämä prosenttiluku sisältää myös sai
rauden takia poiskomennetut. 

Oppilaille asetetut vaatimukset ovat 
edelleenkin tiukat. Pitkien työpäivien 
päätteeksi on paaosa teoreettisesta 
opiskelusta itseopiskelun varassa. Täs
tä nähdään tulokset koulutöiden ar
vostelussa sekä erikoisesti maastossa 
näkyvänä alistusten oikean käsittelyn 
taitavuutena tai taitamattomuutena. 
Käytännön koulutus maastossa onkin 
muodostunut kursseille luonteenomai
seksi. Kurssin ensimmäisen kuukau
den aikana opetetaan sekä teorian että 
käytännön perusteet, joita syvenne
tään seuraavan kuukauden aikana 
kertauksella ja yhteistoiminnan ope
tuksella. Tämä ns "reppukausi", joka 
alkaa toisen kuukauden alussa jatkuu 
kolmannella kuukaudella vahvennetun 
komppanian- ja pataljoonan harjoi
tuksilla sekä leiri- ja sotaharjoituk
sella. 

. 
Yhteistoimintaa - jalkaväki hyökkää. 

Vaikkakin ylläkuvatunlainen, kaikki 
voimat vaativa "koulutusmylly" on 
käynnissä koko kurssin ajan, niin on 
RUK:ssa ehditty kuluneen vuoden 
aikana harrastaa erikoisesti sotilaalli
sessa mielessä tärkeitä urheilulajeja. 
Näistä on sisäisen urheilutoiminnan 
alalla mainittava suunnistuskoulutuk
sen voimakas kasvu kuluneen vuoden 
aikana. Kurssin aikana jokainen oppi
las on joutunut suunnistamaan 3--4 
kertaa yksikön kilpailuissa sekä n 85 
% oppilaista on osallistunut koulun 
suunnistusmestaruuskilpailuihin, jotka 
järjestettiin 3:lla eri radalla. Nämä 
ovatkin Suomen viestisuunnistusmes
taruuskilpailujen jälkeen suurimmat 
maassamme. Suunnistusharrastuksen 
lisään.tymisen vaikutus on selvimmin 
nähtävissä Pv:n maastomestaruuskil
pailuissa, joissa RUK:lla oli varsin 
huomattava menestys (yleismestaruus 
2. sija, suunnistuksen joukkuekilpailu 
1. sija, varusmiesten joukko-osasto
kohtainen kilpailu 1. sija, partiosuun
nistus pv:n mestaruudesta 3. sija, hen
kilökohtaisen suunnistuksen yleisen 
sarjan 3. sija ja varusmiessarjan 1., 2., 
8. ja 30. sija). Edellämainittujen 
maastomestaruuskilpailujen partiokil
pailun sekä talvimestaruuskilpailujen 
partiohiihdon (2. sija) ja ampumames
taruuskilpailujen "Parolan kilven" (3. 
sija) ansiosta voitti Reserviupseeri
koulu vuodeksi haltuunsa puolustus
voimien arvokkaimman kiertopalkin
non "Presidentti Kyösti Kallion" po
kaalin. 

Sen lisäksi, että koulua edustetaan 
puolustusvoimien piirissä, on suhde
toiminnan piiriin luettu myöskin lähi
seudun harjoitusalueiden metsänomis
tajat. "TT-metsämarssien" (Tuotta
maton tuottavaksi) perinnettä jatket
tiin suorittamalla koko koulun voi
min metsän parannus- ja istutus
töitä yhden päivän ailkana harjoi-
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Kenr Wheelerin vierailu RUK:ssa. 

tusalueittemme metsissä. "Marssi" on 
sen lisäksi, että sillä on saatu osittain 
korvattua sitä tahatonta vahinkoa, jota 
sotaväki harjoituksessaan aiheuttaa, 
antanut myöskin erikoisesti kaupunki
laisaliupseerioppilaille kuvan siitä, 
minkälaatuista työtä metsän hoitami
nen vaatii. 

Puolustusvoimia on kuluneen vuo
den aikana tehty tunnetuksi useam-

Hamina-päivät asenäyttely. 
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missakin näyttelyissä, joista ns "Ha
mina-päivät" tuli Reserviupseerikou
lun osuudeksi. Tähän, kaupungin teol
lisuuden, liike-elämän ja matkailu
nähtävyy<ksien esittelyyn, järjestettiin 
mm ase- ja varusnäyttely, joka saa
vutti näy,ttely-yleisön jakamattom~ 
suosion. 

Eräs vuoden merkittävimmistä ta
pahtumista oli Yhdysvaltain maavoi
mien komentajan, kenraali E G Whee
lerin vierailu syksyllä Reserviupseeri
kouluun. Vieras, jolle esitettiin nor
maalia upseerioppilaan palvelusta, ker
toi olleensa tyytyväinen näkemäänsä. 
Mainitsematta ei myöskään voida si
vuuttaa RUK:n aikaisempien kurssien 
suorittamia vierailuja vanhassa opin
ahjossaan. Näistä on erikoisesti mai
nittava jo hyvässä perinnealussa oieva 
100 kurssia aikaisempien oppilaiden 
vierailut nimikkokurssiensa tilaisuuk
sissa. 

Koulun oppilaiden vapaa-ajan vir
kistyksestä on huolehtinut oppilas
kunta, johon kuuluvat kaikki oppilaat. 
Oppilaskunnan toimesta järjestetään 
mm kurssijuhla, jossa esiintyvät ohjel
mansuorittajat on valittu ohjelma-, 
musiikki- ja lausuntakilpailujen sekä 
vapaa-ajan harrastustoiminnan perus
teella. 

Varusmiehen vapaa-aikaan kuuluu 
myös iltalomaa pidemmät lomat, joille 
lähteminen Haminasta saakka olisi 
usein varsin hankalaa ilman oppilas
kunnan järjestämiä lomakuljetuksia. 
Näillä kuljetuslinja-autoilla, joita jos
kus on ollut yhtä aikaa yli 20, on oppi
laita kiidätetty aina Vaasaan, Ouluun 
ja Joensuuhun saakka. 

Muiden sotakoulujen oppilaskuntien 
kanssa on yhteistoimintaa urheilukil
pailujen välityksellä, joista on mainit
tava Haminassa suoritettava "Iso
Ympyrän"-viestijuoksu. Tähän kil-

pailuun ottavat osaa kaikkien sota
koulujen oppilaskunnat (KadK, KAuK, 
MSK, ISK ja TykK sekä RUK:n oppi
lasyksiköt). 

Vuosi on ollut tiivis ja täynnä kii
reistä työtä, ja niin ovat olleet kaikki 
sen aikana läpikäydyt kurssitkin. 
Luonnollista on, että kilpailussa par
haat palkifaan ja niin on upseerikurs
seillakin tapana. Kuluneen vuoden 
aikana ovat seuraavat kurssinsa par
haat jalkaväkilinjan (kiv-, krh- ja 
pst-linja) oppilaat saaneet tunnustuk
seksi menestyksellisestä opiskelustaan 
"Jalkaväen plaketin": 

Kurssi 110. Upskok Hilke Anssi Erk
ki Ilmari, Turku 

Kurssi 111. Upskok Erola Tuomo Ta
pani, Helsinki 

Kurssi 112. Upskok Toppinen Veijo 
Kaarlo, Helsinki 

Kurssi 113. Upskok Taalikka Vilho 
Johannes, Lappeenranta 
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Lahden 

Ra utateol l isu us OY 

KOTIMAAN MATKAT LENTÄEN + 
LENTOKILOMETRIN HINTA VAIN 12 PENNIÄ 

Lentäminen on Suomessa huokeaa - huo

keompoo kuin muissa pohjoismaissa jo 

suurimmassa osassa Eurooppaa. Kun lisäksi 

kotimaan lentoverkostomme on Euroopan 

tihein jo käytettävissänne ovat erikoisolen

nukset jo sorjoliput, kannattaa todella mat

kustaa lentäen. 

Esimerkki lentomatkan nopeudesta : 1. 11. 

1964 aikoen kestää Super Caravelle-lento 

Helsing istä Ouluun voin vajaan tunnin. 

-==FINNAIR= 

"K t 1 " uun e en ... 
Tärkeätkin viestit saavuttavat vastaanottajansa, kun käytössä on RANGER 
SKANDIA FB 300 radiopu hel in. 

RANGER SKANDIA FB 300 

Maahantuoja 

ID-TRADING OY 
Aleksi 13. Puh. 10781 

Tehokas jo herkkä 

Transistoroitu 

1,5 teleskooppiontenni 

Pariston ikä : n. 5-10 tuntia 

1,35 kg 

Normoolivorusteet: 

NAHKALAUKKU 

SARJA PARISTOJA 

VASTAPAINO 

YLIM1fÄRÄINEN VIRTA
LÄHTEEN LIITOSJOHDIN 

KANTOHIHNA 

RANG'ER 

SKANDIA 

VAATIVAAN 

KENTTÄ

KÄYTTÖÖN 



Täydellinen matkatoimistopalvelu 
Maamme ensimmäisenä matkatoimistona annamme Teidän käytettäväksenne p1s1m
mälle kehitetyn matkatoimistopalvelun kaikkine erikoismuotoineen. Muistanette, että 
myymme Teille kaikki matkalippunne : lento-, laiva-, bussi- ja junaliput alkuperäis
hinnoilla - ja samalla suoritamme kaikki haluamanne varaukset hotellihuoneista 
outo- jo huvilavuokrauksi in. Kansainväliset yhteytemme kautta maailman varmistavat 
matkanne onnistumisen. Toimistojemme välityksellä tai suoraan Teitä palvelevat mm. 
seuraavat erikoisosastomme: LIIK·EMA1'KAOSASTO, MESSU- JA KiONGRESSIOSASTO, 
RYHMÄMATKAOSASTO, TILAUSLENTO-OSASTO, MATKAT NEUVOSTOLIITIOON 
OSASTO, KAN,SAINVÄLISET KONGRESSIT SUOMESSA OSASTO, FINLAND TOURS 
OSASTO. - Käyttäkää hyväksenne erikoisosastojemme asiantuntemusta. 
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SUOMEN MATKATOIMISTO OY 
HELSINKI: Keskusk. l, Unionink. 32, Kaisaniemenk. 2, Fredrikink. 48, PUH. 10 515 

TAMPERE - TURKU - LAHTI - ~OVANIEMI 

NIFEGONIT 
MERKITSEVÄT 
TÄSMÄLLISYYTTÄ 
JA LUOTElT AVAA 
VARMUUTTA KUN 
KYSYMYKSESSÄ 
ON KULMAN 
KAUKOSIIRTO TAI 
SYNKRONISOITU 
KÄÄNTöLIIKE 

AKKUTEOLLISUUS OY 
NDTS.Tll'CJUU 1 b - PUH. 11 fl'l 

Hävytön on 
nälkä, 

ioka ei 
iuustolla 
lähde! 

SP 41 
0v GRÖNBLOM TRADING Ae 
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sukka kestää 

SAtlGRAC 
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VSOP 
N:o 3461 
SPECIAL 
N:o 3462 

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

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

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

~!aikamme PANKKI 
-- on OSUUSKASSA 

wrnrn[]u, 
LENTOKONETEHDAS 

Tampere 

K ~;~.~-~;!;~,;. T O J A 
1 

valmistaa nopeasti ja 
asiantuntemuksella 

Auti~ SYVÄ LAATTA Oy 
Helsinki, Lönnrotink. 32 D, puh. 59 977 

1:Zulro 



DYNAMIT - NOBEL - GENSCHOW 

R-PATRUUNIA 

HÄMMERLI TARKKUUSPISTOOLEJA 

WONDER, RANSKALAISIA KUIVAPARISTOJA 

Pääedustaja 

Kommandiittiyhtiö 

TOIVO SAIRANEN 
Kommanditbolag 

Bulevardi 3, puh. 61 461 Helsinki 

OYTERMO 
VESI- JA LÄMPÖJOHTOLIIKE 

Konala, Malminkartanontie 

Helsinki 13. Puh. vaihde 45 77 33 

Korjauskonttori Pietarinkatu 12 

Puhelimet 63 39 81 ja 63 70 54 

Yöpäivystys: 

Konala Töölö puh. 45 77 33 
Kallio ,, 77 01 02 
Eira ,, 63 70 54 
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NESTE OY 

ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

OY CARL KNIEF AB OY. HOECHST FENNICA AB. 

LEJOS OY SÄTERI OSAKEYHTIÖ 

OY EXIM AB VILLAYHTYMÄ OY. 

COLOMBIAN KAHVI OY SUOMEN AUTO OY. 
Helsinki 

AJOKKI OY YHTYNEET KUVALEHDET OY. 
- VALIOLEHDET OY 

ERI OY KATTOHUOPAYHDISTYS R.Y. 

MYLL YKOSKEN KOPAL OY 
PAPERITEHDAS OY 

OY G H H AB PAPERITUOTE OY. 
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ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

OY. NATIONAL KASSA AB. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS SEITSENMAINOS OY OY BENSOW AB 

SOLI FE R-M YYNT 1 
Helsingin konttori 

WASCATOR - TALOJEN 
OY. REGO AB. OY WEILIN & GÖÖS AB OY AERATOR AB PESUKONEET 

PALOHEIMO-YHTYMÄ RAKENNUSLIIKE 
VÄINÖ KOROLAINEN 

LAINAPEITE OY RAKENNUSLIIKE RÄTY 

ITÄ-SUOMEN RAAKASOKERI- RIIHIMÄEN LASI OY 
TEHDAS OY 

OY VISTEMA AB OY ZITTING AB 

PELLONRAIVAUS OY 
SÄÄSTÖ PANKKI EN 

KESKUS-OSAKE-PANKKI 
HELTA OY OY HANS PALSBO AB 

HAVIN OY - OY TEKA SUOMALAINEN MALLIHUONE OY 
Riihimäki 

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUS- OULUJOKI OY 
YHTIÖ SALAMA 

TURENGIN RAAKASOKERI· OY UNION-ÖLJY AB 
TEHDAS OY - Turenki 

ASE OY SUOMEN GENERAL MOTORS 
OY 

. 
RAKENNUS OY 

PAPERIHANKINTA OY 
Helsinki - Hämeentie 105 OY ASEA AB TURO OY 
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ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

OY SUOMEN HIAB AB TOIJALAN TAPETTITEHDAS-
YHTIÖ 

PIHLGREN JA RITOLA OY INSINÖÖRITOIMISTO 
H AURAMO 

ERV A-LA TV ALA OY MACHINERY AB 

OY TUOTE-VÄLITYS AB ASFALTOR OY 

ARKKITEHTITOIMISTO 
NIILO KOKKO KY OY SKF AB 

280 

SISÄLLYS 

Si:vu 

Jalkaväen vuosikirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Pääjohtaja Klaus Wariksen tervehdys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Everstiluutnantti V J Torvinen: Väestönsuojelu ja sen valmistelut maas-

samme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Everstiluutnantti Vilho Tervasmäki: KivääTijoukkueen johtajana talvisodan 

alkutai,steluissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
överstelöjtnant C-B J Petander: Slaget vid Napue den 19.2. 1714 . . . . . . . . . . 27 
Majuri Julclca Suviniemi: Puolueeton Itävalta ja sen puolustuslaitos . . . . . . 47 
Kapteeni Martti Ala1talo: Pimeätoimintavälineistä, niiden käytöstä ja vai-

kutuksesta taistelutoimintaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Kapteeni Arvo Lauri: Panssaroidu.t jalkaväen taistelu- ja kuljetusajoneuvot 87 
Jalkaväen Säätiö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Majuri Erkki Laatilkainen: Piirteitä suomalaisen jalkaväen kehityksestä . . 105 
Yliluutnantti Lauri Kymäläinen: Pohjois-Savon Prikaatin historiaa . . . . . . 131 
Kapteeni Esko Valkonen: Savon Prikaatin historiikki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 
Kapteeni Ilkka Leino: Kaartin pataljoonan historiikki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
Jouikiko-osastokillat ja -yhdistykset esiittäytyvät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 
EveTstiluutnantti Ve&ko Vartiainen: Vanhan Suomen Kaartin yhdistys r.y. 165 
Hakkaipeliittayhdistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 
Ylivääpeli Unto Hilska: Ratsumieskilta r.y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 
Börje Bergman: Nylands Brigads Gille - Uudenmaan Prikaatin Kilta . . . . 175 
Majuri Olli Välimaa: Hämeen J ääkäripataljoonan Kilta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 
Karjalan Jääkäripataljoonan Khlta r.y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 
Maanpuolustustilaisuuksien järjestäjille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 
Kertausharjoituksista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
Everstiluutnantti Tauno Liponkoski: PstP:n kertausharjoitukset Raasissa 

syys-lokakuussa v 1963 ............................................ 185 
Luutnantti Aimo Jo:kinen: Sinkokomppanioiden keritausharjoitukset Pahka-

järvellä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 
!.Divisioonan toinen v 1964 kertausharjoitus Ristilammella . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
JalkaväkijoUikot kertovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 

Pohjan Prikaati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 
Pohjois-Savon Prikaati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 



Porin Prikaati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ . 
Nylands Brigad ................................................... . 
Karjalan P rikaati ................................................. . 
Savon Prikaati ................................................... . 
Pohjanmaan Jää:käripataljoona ..................................... . 
Uudenmaan Jääkäripataljoona ........... . .................. . 
Rannikkojääkäripataljoona ..... . ................................. . 
Kymen Jääkäripataljoona . . . . . . . .......................... . 
Uudenmaan Rakuunapataljoona . . . . .................. . .. . ..... . .. . 
Karjalan Jääkäripa,taljoona .............................. . 
Hämeen Jääkäripatalj·oona . . . .. . . .. .. . 
Hämeen Ratsujääkäripataljoona . . . . . . . ...... . 
Panssarirykmentti ................... . 
Panssar.ikoulu ................... . 
Erillinen Kranaatinheitinkomppania 
Laskuvarjojääkärikoulu ........................... . 
Kaakkois-Suomen Rajavartiosto 
Pohjois-Karjalan Rajavartiosto . . . . . . . . ...... . 
Kainuun Rajavartiosto . . . . . . . .............. . 
Lapin Rajavartiosto . . . . . .................... . 
Rajakoulu Lohjalta Immolaan . . ....................... . . 
Reserviupseer i!koulu . . . . . . ...... . ................... . .... . 

203 
207 
209 
215 
219 
223 
225 
229 
233 
237 
2,39 
243 
247 
249 
253 
255 
257 
259 
260 
263 
265 
267 




