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Mikkeli 1970 Oy Länsi-Savon Kirjapaino 

JALKAVÄEN 
VUOSIKIRJA 
1969-1970 
(IX) 

Toimituskunta: 

Eversti evp 
N Riuttala 

Everstiluutnantti 
J Pajula 

Kapteeni 
M Keskitalo 

Toimituskunta huomauttaa, että se jät
tää kirjoittajille vastuun heidän esittä
mistään mielipiteistä. 

Julkaisija ja 
kustantaja: 

Jalkaväen Säätiö 
Et Makasiinikatu 8 C, 
Helsinki 13 

KIITOS 
Jalkaväen Säätiön hallitus lausuu 

parhaimmat kiitoksensa kaikille sää
tiön toimintaa tukeneille yhdistyksille, 
liikelaitoksille ja yksityisille henki
löille. Säätiön hallitus tulkitsee lahjoi
tuksenne luottamuksenne osoitukseksi 
suomalaiselle jalkaväelle - suomalai
selle jalkaväkimiehelle - ja rohkenee 
vakuuttaa, että nykypäivän jalkaväki
mies ei säästä vaivojaan pyrkiessään 
olemaan luottamuksenne arvoinen. 
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Kenraaliluutnantti A E Martola 

ROHKAISEVIA MERKKEJÄ PYSYVÄMMÄSTÄ 
KANSAINVÄLISESTÄ 
YHTEISYMMÄRRYKSESTÄ 

Huolimatta käynnissä olevista mo
nistakin sodista ja yleisestä rauhatto
muudesta maailmassa lienee oikeutet
tua sanoa, että olemme sittenkin ehkä 
menossa kohti parempaa kansainvä
listä yhteisymmärrystä, vieläpä kohti 
aseistusten rajoittamistakin. Allekir
joittanut perustaa tämän näkemyk
sensä erikoisesti siihen suureen varo
vaisuuteen ja huolellisuuteen, jolla 
suurvallat, ensi sijassa kaksi "super
valtaa", ovat varjelleet keskinäisiä 
suhteitaan huonontumiselta, ja niihin 
rohkaiseviin toimenpiteisiin, joihin ne 
ovat ryhtyneet suhteittensa paranta
miseksi. 

Esimerkkejä tilanteen kehittymises
tä tähän suuntaan voimme nähdä mo
liella taholla. Vietnamin sodan, vaik
ka pääkysymyksenä siinä on, pääseekö 
vai ei kommunistinen ideologia esteet
tömästi leviämään Kaakkois-Aasiaan, 
ei ole sallittu ratkaisevasti huonontaa 
Venäjän ja Yhdysvaltojen välejä. Lä
hi-Idän kysymyksessä Venäjän ja Yh
dysvaltojen mielipiteet ovat vastak
kaisia, mutta silti ne koettavat yhdes
sä muiden suurvaltojen kanssa löy
tää sovinnollista ratkaisua tälle kysy
mykselle. Erittäin rohkaisevan esimer
kin "super-valtojen" pyrk.iznyksis
tä päästä rauhallist.en yhteistoimin
taan keskenään tarjoavat äskeiset Salt
neuvottelut Helsingissä. 

Kansainvälistä yhteisymmärrystä 
ovat Yhdistyneet Kansakunnat ole
massaolonsa liki 25 vuotena ratkai
sevasti edistäneeet. Meitä sotilaita kiin
nostaa erikoisesti YK:n rauhanturvaa
mistoiminta aseellisten rauhanturvaa-

misjoukkojen avulla. YK on lähettä
nyt aseellisia joukkojaan jo moneen 
maahan ja niiden toiminta on yleensä 
ollut menestyksellistä. YK:n peruskir
jassahan jo edellytetään erikoisesti 
suurvaltojen aseellista yhteistoimintaa 
rauhan säilyttämiseksi, mutta näitä 
peruskirjan määräyksiä ei ole vielä 
käytäntöön sovellettu, ilmeisesti kos
ka on ollut vaikeaa toistaiseksi 
aikaansaada tällaiseen toimintaan tar
peellista yksimielisyyttä suurvaltojen 
kesken. Parhaaksi ratkaisuksi on sen 
vuoksi havaittu, että YK aina tarpeen 
mukaan lähettää tilapäis-joukkojaan 
("ad hoc"-joukkoja) turvaamaan rau
haa eri tahoilla maailmaa, ja tällai
seen toimintaan ovat kaikki turvalli
suusneuvoston jäsenet suostuneet. 

Hyvän esimerkin tästä tarjoaa tur
vallisuusneuvoston päätös YK:n rau
hanturvaamisjoukkojen lähettämi
sestä Kyprokselle. Saarella oli vuo
den 1963 lopulla puhjennut levotto
muuksia, jotka piti saada nopeasti rau
hoitetuiksi. Sekä Kyproksen hallitus 
itse, että Englannin hallitus, jonka 
joukkoja aluksi oli käytetty levotto
muuksien hillitsemiseen, ehdottivat 
YK:n rauhanturvaamisjoukkojen lä
hettämistä saarelle. Tilanne vaati no
peita ratkaisuja ja niinpä kaikki tur
vallisuusneuvoston jäsenet, joukossa 
myös Venäjä ja Ranska, jotka eivät 
olleet asiasta lainkaan innostuneita, 
suostuivat ehdotukseen ajatuksella, et
tä täten saataisiin aikaa, YK:n jouk
kojen turvin, rauhassa pohtia sovinnon 
aikaansaamista saarella. 

Lopullista ratkaisua Kyproksen pul-
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malle ei ole vielä löydetty - vaikeat 
kysymykset tuntuvat vaativan aikaa 
kypsyäkseen päätökseen - mutta silti 
on turvallisuusneuvosto jatkuvasti jo 
liki kuuden vuoden ajan uudistanut 
päätöksensä pitää YK:n joukkoja Kyp
roksella. Venäjä ja Ranska ovat tois
tuvasti huomauttaneet, että olisi jo 
aika vetää joukot pois saarelta. Ne 
eivät ole osallistuneet joukkojen 
aiheuttamiin kustannuksiin, mutta ovat 
silti aina äänestäneet joukkojen 
saarella säilyttämisen puolesta. Näin 
ne ovat osoittaneet siten kaikesta huo
limatta halunsa yhteistoimintaan muit
ten turvallisuusneuvoston jäsenten 
kanssa tässä asiassa. 

Kyproksen pulman ratkaisun viipy
misestä huolimatta on YK:n rauhan
turvaamisjoukkojen tähänastista 
toimintaa saarella pidettävä sekä tar
koituksenmukaisena että sovinnollisel
le tulokselle tietä tasoittavana. Tur
vallisuusneuvoston jäsenet esittivät 
tästä kiittäviä lausuntoja Kypros
kysymystä käsitelleessä viime istun
nossaan New Yorkissa 11. 12. 1969. 

8 

Itse YK:n Kypros-joukoissa on niis
sä edustettujen eri kansallisuuksien 
välinen yhteistoiminta ja yhteis
ymmärrys erinomainen. Allekirjoitta
neelle jää 3,5 vuotiselta komentajan 
ajaltaan Kyproksella mieluisimmaksi 
muistoksi Unficyp'in kaikkia 8 kan
sallista osastoa yhdistänyt vastuun
tunto tehtävän tärkeyttä kohtaan ja 
kaikkien harras halu täyttää se mah
dollisimman hyvin. Huolimatta suuris
ta eroavaisuuksista sotilaallisessa kas
vatuksessa, työskentelytavoissa ja kie
lissä, kykeni Unficyp aina keskittä
mään voimansa menestyksellisesti yh
teiseen ponnistukseen. Allekirjoit
taneesta ovat nimenomaan YK:n 
Kypros-joukot itsessään mitä rohkai
sevin esimerkki mahdollisuuksista luo
da vähitellen pysyvämpi yhteisym
märrys maailman eri kansojen kes
ken. Olen iloinen, että Suomen armei
jalla on ollut tilaisuus YK-pataljoo
niensa, nimenomaan siis jalkaväkensä, 
välityksellä osallistua tähän kansain
välisen yhteisymmärryksen lujittami
seen. 

Kyproksella, joulukuussa 1969. 

JALKAVÄEN 
SÄÄTIÖ 

Kunniajäsen, jalkaväenkenraali Sakari Simelius 

Kunniajäsen, eversti evp Valo Nihtilä 

Valtuuskunta: 

Puheenjohtaja kenrl A E Martola 
Varapuheenjohtaja ev E Setälä 

Jäsenet: 

johtaja A Ahola 
sotilasmestari M Aulasvuori 
kenraalimajuri B Backström 
paikallisjohtaja E Berner 
kenraaliluutnantti A Ehrnrooth 
kauppaneuvos E Hukkataival 
kenraalimajuri J Hynninen 
johtaja P lpatti 
kenraaliluutnantti J Järventaus 
eversti O Kaakinen 
kenraaliluutnantti V Koppinen 
kenraaliluutnantti A Koskimaa 
johtaja T Kumlin 
eversti L Könönen 
majuri V Lundström 
johtaja M Melamies 
eversti P Multanen 
toimitusjohtaja V Nikander 
maanviljelysneuvos P Perttuli 
agronomi A Santavuori 
pankinjohtaja A Stenvall 
varatuomari 
vuorineuvos 
kauppaneuvos 
kansleri 
johtaja 
konttoripäällikkö 
kenraalimajuri 

Lauri K J Tukiainen 
E Tuomola 
K A Vakkuri 
K Waris 
A Virkkunen 
T Voutilainen 
O E Ylirisku 

Hallitus: 

Puheenjohtaja ev N Riuttala 
Varapuheenjohtaja kenrm P Junttila 

Jäsenet: 

varatuomari U Aaltonen 
toiminnanjohtaja G Lehti 
everstiluutnantti J Pajula 
pääsihteeri A Raassina 

Sihteeri: 

kapteeni M Keskitalo 

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

Säätiön osoite: 
Et Makasiinik 8 C Helsinki 13 

Postisiirtotili 6582 

Pankit: 
KOP, Museokatu 18, Hki 
PYP, Eteläranta 10, Hki 
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•• 
TULITERA 

VALMET 
HAULIKKO 

"Valmet 212" - päällekkäispiippuinen 
haulikko vaativalle aseenkäyttäjälle. 

Kai. 12/70. 
Tarkka. Sivu listoja yhdistävät piiput toisiinsa 

Tämä vähentää laukausvårähtelyä. 
Tutkittu. Mekanismi on perusteellisten 

kokeitten jälkeen todettu luotettavaksi. 
Se kestää vuosien kovan käytön - kymmenet

tuhannet laukaukset. 
Laadun takeena hyväksi tunnettu Leijona-haulikko. 

Yhteistyösopimus Savage Arms'in kanssa on osoitus 
korkeatasoisesta laadusta. Valmet-haulikko 

esiintyy USA:n kovilla asemarkkinoilla tyyppi
merkinnällä "Savage 330". 

Alan liikkeessä tutustutte lähemmin 
tähän aseeseen. 

Valmet Oy, Tourulan tehdas, mr Wlil[filil'[f. ]1 Jyväskylä, puh. 941.19100 a 1 1 Pääkonttori: Punanotkonk. 2, 
- - Helsinki 13, puh. 90-11441 

r 
Majuri Arvo L a u r i 

KIINAN JA NEUVOSTOLIITON 
SUHTEET 

1. Johdanto 

Se, että Kiinan ja Neuvostoliiton 
välisellä rajalla voi sattua aseellinen 
välikohtaus, jossa tappiot molemmin 
puolin kohoavat useisiin kymmeniin, 
ei sinänsä ollut yllätys maailmalle, 
joskin sen ajankohta maaliskuussa 
1969 saattoi tulla yllätyksenä. Asentei
den muutos on näin ollen ollut val
tava sen kahdenkymmenen vuoden 
aikana, jonka Kiinan Kansantasaval
ta on virallisesti ollut olemassa, kun 
otetaan huömioon, että Neuvostoliitto 
oli kommunistisen Kiinan ideologi
nen "emämaa" ja että runsaat kym
menen vuotta sitten nämä kaksi kom
munistisen leirin johtavaa valtiota oli
vat tiiviissä keskinäisessä yhteistoi
minnassa. Kun Neuvostoliitto on toi
nen niin sanottujen supervaltojen ryh
mästä ja Kiina on yhä selvemmin 
kohoamassa tähän samaan ryhmään, 
muodostaa näiden kahden valtion suh
teiden kehittyminen maailmanti
lanteen kannalta mielenkiintoisen tar
kastelukohteen. 

Todettakoon jo aluksi, että ainakin 
yksityiskohdissa on olemassa vaara 
virhearviointeihin, koska näillä mo
lemmilla valtioilla on tapana rajoit
taa voimakkaasti varsinkin omaan 
turvallisuuteen liittyvien kysymysten 
käsittelyä julkisuudessa. Tietoja an
netaan vain sen verran ja siinä muo
dossa kuin se katsotaan poliittisesti 
tarkoituksenmukaiseksi. Mainitta
koon esimerkkinä, että Kiinassa ei 

viimeisen kymmenen vuoden aikana 
ole annettu julkisuuteen edes väestö-, 
budjetti- tai kauppatilastoja. 

2. Katsaus Kiinan ja Neuvostoliiton 
suhteisiin vuosina 1949-1968 

Lähtemättä tässä yhteydessä laa
jemmalti Kiinan tai sen kommunisti
sen puolueen historiaan voidaan to
deta, että lähtökohta hyville suhteille 
oli Kiinan Kansantasavallan perusta
misen yhteydessä syksyllä 1949 mel
ko edullinen. Mao Tse-tung oli jo 
edellisenä kesänä antanut julistuksen, 
jonka mukaan Kiina kuului Neuvos
toliiton johtamaan anti-imperialisti
seen leiriin. Neuvostoliitto tunnusti 
uuden hallituksen jo sen toisena ole
massaolon päivänä. Lähes välittömäs
ti alkoi myös Neuvostoliiton antama 
taloudellinen tuki Kiinalle. Tärkeän 
osan tästä avusta muodosti laaja 
asiantuntijoiden ja teknikkojen jouk
ko. 

Monet tutkijat ovat näkevinään Kii
nan ja Neuvostoliiton välisen ristirii
dan syitä jo näissä ensimmäisissä 
vuosissa jopa paljon aikaisemmissa 
ajankohdissa. Niinpä Kiinan kommu
nistit olivat liittoutuneet Stalinin käs
kystä Kuomintangin kanssa ja mel
koinen joukko heidän johtajiaan jou
tui vuoden 1927 verilöylyn uhriksi. 
Tästä huolimatta Stalin piti yllä suh
teita Tshiang Kai-shekiin aina vuo
teen 1949 saakka. Muita tämäntapai
sia syitä olivat venäläisten suoritta-
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ma japanilaisten rakentamien tehtai
den tyhjentäminen Mantsuriassa 
1945-46, taloussopimukseen liittynyt 
neuvostoliittolais-kiinalaisten seka
yhtiöiden perustaminen, eräät Sin
kiangissa ja Mantsuriassa sattuneet 
välikohtaukset jne. Kun tällaisia te
kijöitä lähdetään tarkoituksella etsi
mään, unohdetaan helposti, että par
haimmissakin suhteissa olevien val
tioiden välillä sattuu eturistiriitoja ja 
erimielisyyksiä. Jos myöhempi kehitys 
olisi ollut toinen, ei näihin tapahtu
miin kiinnitettäisi huomiota, nyt nii
tä voidaan pitää jonkinlaisina risti
riidan "siemeninä". 

Vuonna 1951 solmittiin maiden väli
nen sotilassopimus ja vuotta 1954 ku
vataan muun muassa neuvostoliitto
laisella taholla eräänlaisena sopu
soinnun "huippuvuotena". Tämä oli 
Neuvostoliitossa niin sanotun kollek
tiivisen johdon aikaa. Hrustsevin ja 
Bulganinin vieraillessa syksyllä Pe
kingissä oli selvänä pyrkimyk
senä suhteiden entisestään parantami
nen. Seurauksena oli mm Stali
nin aikaisten taloussopimusten uusi
minen, kiinalaisia loukanneiden seka
yhtiöiden purkaminen sekä seuraava
na vuonna Port Arthurin palauttami
nen. Ehkä tämä linja oli myös pohja
na yleismaailmallisessa tilanteessa 
v 1955 ilmenneeseen niin sanottuun 
"Geneven henkeen". 

NKP:n pääsihteerin, Nikita Hrust
sevin 24. 2. 1956 20. puoluekokouk
sessa pitämä yli kolmen tunnin puhe 
aiheutti mullistuksia monissa maissa. 
Myöhemmin esitetyn tulkinnan mu
kaan Stalinin suistaminen jalustal
taan merkitsi myös Kiinan ja Neu
vostoliiton välisen ideologisen ristirii
dan alkua. Tämä on ainakin kiina
laisten myöhemmin julkaisema selitys 
He eivät kuitenkaan vielä tuolloin 
esittäneet edes minkäänlaista vas-
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talausetta Hrustsevin käsityksille. 
Eräät tutkijat 1 ) ovatkin sitä mieltä, 
etteivät kiinalaiset vielä silloin voi
neet nähdä, mitkä olivat venäläisten 
aloittaman uuden kurssin suunta ja 
seuraukset. Sen merkitys paljastui 
vasta seuraavien vuosien aikana sa
malla, kun Hrustsevin pyrkimys 
parantaa suhteita USA:han sekä hä
nen puheensa Neuvostoliiton vaurau
desta ja elintason kohottamisesta kir
velivät taloudellisissa vaikeuksissa 
kamppailevien kiinalaisten mieliä. 

Vuonna 1957 saatiin vielä aikaan 
niin sanottu Moskovan julistus, jossa 
osapuolet näyttivät olevan yksimieli
siä, vaikka ilmeisesti tulkitsivat asiaa 
eri tavoin, sekä solmittiin sopimus 
yhteistyöstä ydinasealalla. Lisäksi 
vuonna 1959 sol;mittiin taloudellista 
apua vuoteen 1967 saakka koskeva so
pimus. Vuodet 1957-1960 merkitsivät 
kuitenkin vastakohtien asteittaista 
kärjistymistä. Ideologinen väittely oli 
jo vuonna 1959 selvästi käynnissä. Le
ninin syntymän 90-vuotisjuhlapuhees
sa huhtikuussa 1960 Otto Ville Kuusi
sen annettiin tuoda se melko avoimesti 
esille. Saman vuoden marraskuussa 
oltiin jo tilanteessa, että neuvosto
hallitus pyrki selvästi, tosin vielä vel
jespuolueiden suljetussa piirissä, nöy
ryyttämään kiinalaisia 81 maan kom
munistipuolueiden kokouksessa Mos
kovassa. Lisäksi Neuvostoliitto kutsui 
asiantuntijansa pois Kiinasta. Vielä 
tämänkin jälkeen yritettiin ideologi
nen kiista peittää niin sanotulta im
perialistiselta maailmalta käyttämäl
lä Jugoslaviaa ja Albaniaa eräänlai
sina "valemaaleina". Vasta vuonna 
1963 siirryttiin täysin avoimiin hyök
käyksiin, joihin ei revisionistiksi lei
matun Hrustsevin kukistaminen
kaan tuonut sanottavampaa muutos-

1 ) Crankshaw 

ta. Kielenkäyttö on vuosi vuodelta 
muuttunut jyrkemmäksi ja sama il
miö on toistunut rajoilla sattuneissa 
välikohtauksissa. 

3. Syyt suhteiden kiristymiseen 

3.1. Ideologiset syyt 

Edellä esitetty tapahtumien kulku 
ei sinänsä riitä selvittämään tapahtu
nutta muutosta sen koko jyrkkyy
dessä ja se jättää jossain maarm 
avoimeksi myös suunnanmuutoksen 
ajankohdan. Kuten edellä kävi ilmi, 
pidettiin aluksi suorastaan ainoana 
syynä ideologista ristiriitaa, joka syn
tyi Stalinkultin murskaamisen ja niin 
sanotun rauhanomaisen rinnakkais
elon doktriinin myötä. Tätä seikkaa 
on korostettu muun muassa väitteel
lä kiinalaisten suorastaan uskonkiih
koisesta kommunistiseen oppiin suh
tautumisesta, jossa ei ole ehtinyt ta
pahtua "maallistumista". Ideologisten 
erimielisyyksien olemassaoloa ja vai
kutusta ei voida kieltää ja ne kie
toutuvat ristiriidan kaikkiin muihin 
osatekijöihin. Ulkopuolisen silmin eri
mielisyys kuitenkin keskittyi muuta
maan enemmänkin käytännöllisen to
teuttamisen kysymykseen kuin leni
niläisen marxismin hienouksiin. Kiina 
piti vääränä kommunistisen järjestel
män, erityisesti Stalinin kauden jul
kista arvostelua, eikä hyväksynyt Neu
vostoliitossa ydinaseiden olemassaolon 
vuoksi kehitettyä rauhanomaisen rin
nakkaiselon doktriinia. Siinä, m1ssa 
Neuvostoliitto katsoi kommunistisen 
järjestelmän paremmuuden vähitel
len syrjäyttävän rauhanomaisella ta
valla kapitalistisen järjestelmän, olisi 
Kiina halunnut kiihdyttää kehitystä 
vallankumoussotien avulla. 

Pohjimmiltaan ero oli kuitenkin ko
vin vähäinen. Kumpikin hyväksyi mo-

lemmat keinot, mutta Neuvostoliitto 
halusi varoa kolmannen maailmanso
dan puhkeamista. Kun Neuvostoliitto 
antoi periksi ensiksi Libanonin') ja 
sitten Kuuban kriisissä, syytti Kii
na sitä kommunismin pettämisestä 
jne. Mutta jos totuus on se, että Kii
na harrasti ehkä sittenkin enemmän 
kovia sanoja kuin kovia tekoja, tul
laan siihen, että ideologinen kiista 
on enemmänkin käytetty välikappale 
kuin ristiriidan varsinainen syy. Tä
tä tukee muun muassa se, että Mao 
itse oli poikennut täysin Moskovan 
linjasta oman vallankumouksensa to
teuttamisessa, ja kokeili muun muas
sa vuonna 1957 Kiinan sisäisissä olois
sa suorastaan vapaamielistä linjaa. 
Maailmalla alkoikin jo vuoden 1963 
vaiheilla vahvistua käsitys, että pe
russyy olikin kahden suurvallan vä
linen valtataistelu.") Samaa asiaa 
korostaa vielä se näkemys, että ideo
logiat ovat kansainvälisessä voimapo
litiikassa sittenkin ensisijaisesti valta
taistelun naamari. 

3.2. Valtataistelu 

Ruotsalainen entinen diplomaatti ja 
kansainvälisen politiikan tuntija Sven 
Allard, kiinnittääkin erityistä huomio
ta siihen Mao Tse-tungissa jo varhain 
heränneeseen ajatukseen/) että Kii
nalle kuuluu johtoasema niissä ta
pauksissa, jolloin vallankumoukselli-

•) Cran:kshawin mukaan juuri Lähi-idän 
kriisi kesällä 1958 paljasti kiinalaisHle 
Hrustsevin tarkoittaneen totta puhues-· 
saan sodan vä,lttämisen tarpeellisuu
desta. 

•) Bennedich (1): Ruotsin psykologisen 
puolustUJksen komitean aloitteesfa 
tehdyn tieteellisen tutkimuksen mu
kaan ideologiset syiyt ovat olleet se
kundäärisiä tekijöitä Kiinan ja Neu
vostoliiton välisessä ristiriidassa. 

') AHard 0) 
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sen toiminnan painopiste on Aasiassa, 
heti kun se on saavuttanut riittävän 
taloudellisen ja sotilaallisen voiman. 
Tämän ajatuksenhan Mao toi esiin 
Berliinissä vuonna 1957. Kun Neuvos
toliitto ei pystynytkään antamaan niin 
voimakasta tukea kuin Kiina olisi tar
vinnut nopeaan voimistumiseen, herä
si epäilys, että Neuvostoliitto jarrut
taa Kiinan mahdin syntymistä. Kiina 
meni jopa niin pitkälle, että se olisi 
halunnut Neuvostoliiton luopuvan 
eräistä väestönsä elintason kohotta
mistoimenpiteistä ja kehitysmaiden 
auttamisesta Kiinan hyväksi. Tähän 
asetelmaan liittyi kiinalaisille perin
teellinen muukalaisvastainen asennoi
tuminen, josta pikku-erimielisyyksien 
kautta versoi tyytymättömyys "pikku
veljen" osaan, sitten asteittain valta
taistelu maailman kommunistisessa 
liikkeessä yleensä sekä kilpailu vaiku
tusvallasta tietyillä maantieteellisillä 
alueilla erityisesti kehitysmaissa. 
Eräät merkit viittaavat siihen, että 
maiden välillä olisi ollut aluksi jonkin
lainen etupiirijako, jonka Kiina rik
koi muun muasssa Intian suunnalla, 
jolloin Neuvostoliitto ryhtyi asian
omaisten maiden tukemiseen vallassa 
olevasta järjestelmästä riippumatta. 
Sen jälkeen alkoi avoin kilpailu esi
merkiksi Kaakkois-Aasian kommunis
tisten puolueiden "sielusta". 

Kiinan kannattajien jääminen kom
munistipuolueiden keskuudessa sel
vään vähemmistöön merkitsi arvoval
tatappion lisäksi vaikutusmahdolli
suuksien kaventumista. Neuvostoliiton 
luopuminen ydinaseyhteistyöstä, kiel
täytyminen tuesta Formosaa vastaan 
sekä Intian ja Indonesian tukeminen 
jarruttivat Kiinan voimapoliittisia 
pyrkimyksiä. Sen enempää Neuvosto
liiton kuin länsimaidenkaan ei ole 
kuitenkaan onnistunut estää Kiinaa 
saamasta jonkin verran vaikutusval-
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taa muun muassa Afrikan ja Latina
laisen Amerikan maissa, vaikka Kii
nan oma sisäpoliittinen tilanne on il
meisesti hidastanut tätä kehitystä. 

Pienenä syrjähyppynä kannattanee 
mainita sinänsä epäluotettavasta, mut
ta tässä kysymyksessä kenties oikea-

. suuntaisesta lähteestä") länteen loi
kanneesta neuvostodiplomaatista. Hä
nen mukaansa yksityisten kiinalaisten 
asennoituminen muuttui jo vuonna 
1955 eli selvästi ennen valtiojohdon 
asennemuutosta. Se ilmeni kansalais
ten ja virkamiesten kielteisessä asen
noitumisessa venäläisiä asiantuntijoi
ta kohtaan. Tämä ei muuta edellä 
esitettyä, mutta kenties se korostaa 
kansallistunnon vaikutusta valtatais
telun taustatekijänä, ja viittaa monien 
tutkijoiden esittämiin käsityksiin his
toriallisten tekijöiden vaikutukses
ta ainakin massojen ajatteluun tä
mänkin päivän Kiinassa.") Taivaan 
Pojan, keisarin, alamaisuuteen tuli 
kuulua kaikki kansat, eikä hänen val
tansa nykyaikaisten perijöiden sovi 
ainakaan tunnustaa muita kansoja 
johtoasemaan. 

3.3. Aluevaatimukset - väestön 
kasvu 

Eräät alueelliset ja rajakysymykset 
ovat tulleet aika-ajoin esille Kiinan 
ja Neuvostoliiton suhteissa sitä voi
makkaampina mitä enemmän suhteet 
ovat muuten huonontuneet. Toisaalta 
niitä ei ilmeisesti voida sivuuttaa 
myöskään yhtenä syynä suhteiden 
huononemiseen. Muu maailma on eh
kä liikaakin pelkistäen yhdistänyt tä
män Kiinan väestönkasvuun eräänlai
sena "Lebensraum"-ajatuksena. Kuten 
kuva 1 osoittaa, on muun Aasian 

•) Kaznatsev 
•) Bennedich (1) 
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l.Äl-lDE.: Zehn Jahre runrungsakademie: der Bundeswehr 

väestön kasvuongelma suhteellisesti 
vielä paljon vaikeampi, joten kyseis
tä seikkaa ei ole syytä yliarvostaa. 
Toisaalta kun verrataan Kiinan ja 
Neuvostoliiton, ja erityisesti Neuvos
toliiton Aasian puoleisen osan asukas
tiheyksiä (kuva 2), on myönnettävä, 

että eräänlainen luonnollinen paine 
on olemassa Siperian suuntaan. Tämä 
vaikuttaa kysymykseltä, jossa eri kir
joittajien käsitykset poikkeavat eniten. 
Esim. Mehnert ja Hamm kiistävät 
tällaisen tarpeen pyrkien samalla 
osoittamaan, että Kiinan omallakin 
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N rnvosrnu mo 
'225 milj asukasta/<2'2 mi lj km'Z 
v1960-+ 10 asukasta/km'2 
(Aasianpuolizlla 4'km'2 
V 1980 -+ 12 asukasta/km'2 

KIINA 
Yli ?OOmiij asukasta/9,5km'2 
v1'360-+'21 asukasta/km'2 
v 19 BO-+ 8? asukasta/km'2 

KIINAN JA N[UVOSTO LI llON VÄ[STÖN JA PINTA-ALAN V[RTAI LU 
KUVA2 

LÄMDE:, Wehl' und Wil'tschaft 10/~963 ~m 

alueella on vielä käyttökelpoista maa
ta. Päinvastaisia käsityksiä saattaa tu
kea esimerkiksi neuvostoliittolaista al
kuperää oleva tieto (Portisch), että kii
nalaiset olisivat v 1967 yhtenä ainoa
na yönä pakottaneet 30 000 siviiliasu
kastaan NL:n alueelle. 

Todettakoon tässä yhteydessä, että 
Neuvostoliiton johto on kiinnittä
nyt toimenpiteissään asukaskysymyk
seen melkoista huomiota jo vuosi-
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kymmeniä ja muun muassa Hrus
tsevin valtakautena. Äskeisten Ussu
rin välikohtausten aikana aloitettiin 
uusi väestönsiirtokampanja Kauko
itään. Tämä on merkinnyt ni
menomaan Kaukoidän osalta sitä, että 
väestön kasvu siellä on Neuvostolii
ton korkeimpia. Tasoittava tekijä 
saattaa kuitenkin jäädä varsin vähäi
seksi, koska Kiina on ryhtynyt samoi
hin toimenpiteisiin. Lehtitietojen mu-

kaan Neuvostoliiton Kaukoidän naa
purissa Heilungkiangin maakunnassa 
väkiluku nousi vuosien 1957-68 ku
luessa 14,5 miljoonasta 21 miljoonaan 
ja Kirin maakunnassa 12,5 miljoonas
ta 17 miljoonaan. 

Rajakysymykset tulivat julkisuu
teen ensimmäisen kerran maaliskuus
sa 1963,7) jolloin Peking puolittain 
epäsuorasti esitti eräiden Kaukoitään 
kuuluvien alueiden palauttamista. 
Moskova ilmoitti olevansa valmis jär
keviin keskusteluihin, mutta aloitti sa
malla todistelukampanjan, etteivät 
nämä alueet ole koskaan kuuluneet 
Kiinalle. Tammikuussa 1964 aloitettiin 
sittemmin tuloksettomiksi jääneet 
neuvottelut Amurin ja Ussurin raja
linjojen merkitsemisestä. Samana 
vuonna Kiinassa julkaistiin kartta 
(kuva 3) vanhoista kiinalaisista 
alueista. Tämä kartta on maailmalla 
tulkittu jos ei nyt suoranaisiksi alue
vaatimuksiksi, niin ainakin osoituk
seksi niistä alueista, joiden kysymys
tä Kiina pitää epäselvänä. Myös Maon 
puheissa alettiin tehdä Neuvostoliiton 
valtaa eräisiin alueisiin kyseenala\
seksi ja heinäkuussa 1967 pitämässää~ 
puheessa Mao ilmoitti Neuvostoliiton 
vallanneen monia alueita Aasiassa ja 
Euroopassa ja ettei Kiina ollut vielä 
esittänyt laskua Baikaljärven itäpuo
listen alueiden erottamisesta. 

Raja-alueiden hieman yksityis-
kohtaisempi tarkastelu valottanee 
eräitä lisänäkökohtia. Kaukoidän eli 
Amurin alue on Neuvostoliiton kan
nalta tärkeä paitsi Vladivostokin pää
laivastotukikohdan myös alueen ta
loudellisen merkityksen vuoksi. Lisäk
si alueen liikenneyhteydet ovat var
sin lähellä rajaa. Kysymys onkin Kii-

7 ) Eräitä viitteitä kiinalaisten halusta 
ottaa rajakysymys esille esiintyi jo 
vuonna 1957 (Samuelsson) 

2 - Jalkaväen vuosikirja 

nan kannalta ehkä ensisijaisesti kan
sallisylpeyden tyydyttämisestä ja sii
hen saattaisi riittää esimerkiksi muu
tama Ussurin saari. Eri asia on, voi
ko Neuvostoliitto viimevuotisten ka
hakoiden jälkeen ajatellakaan sellai
sia rajantarkistuksia. 

Mongolian kysymys on selvästi mo
nivivahteisempi. Mongoliväestö asuu 
jaettuna kolmeen osaan, Burjatian
Mongolian tasavallassa, joka on osa 
Neuvostoliittoa, Mongolian kansanta
savallassa eli Ulko-Mongoliassa, joka 
on itsenäinen, ja Sisä-Mongoliassa, jo
ka kuuluu Kiinaan. Mongolian kan
santasavalta oli jo ennen toista maail
mansotaa lähinnä Neuvostoliiton suo
jeluksessa ja erkani lopullisesti vuon
na 1945 Kiinasta ja Kiina tunnusti 
sen 1950. Tämän j~lkeen Neuvostoliit
to ja Kiina kilpailivat avunannosta, 
kunnes vuonna 1964 väitettiin kiina
laismielisten suunnitelleen kaappaus
ta ja seurauksena oli puhdistuksia 
ja kiinalaisten karkoituksia. Sen jäl
keen on yhteistoiminta Neuvostolii
ton kanssa ollut entistä tiiviimpää se
kä poliittisilla ja sotilaallisilla että 
taloudellisilla aloilla. Sisä-Mongolias
sa on kiinalaisen väestön siirtyminen 
alueelle aiheuttanut levottomuutta 
mongoleissa. Todennäköisesti tämän 
peittämiseksi ja mahdollisesti Mongo
lian eri osien yhdistyspyrkimyksiä pe
läten Kiina sulki Mongolian rajaljl 
vuonna 1963. 

Kazakstanin tilanne kytkeytyy aina- , 
kin osaksi vähemmistökansallisuuk- .. 
siin. Kiina on toteuttanut melko voi
maperäisesti suunnitelmia Sinkiangin 
maakunnan kehittämiseksi. Se on siir
tänyt alueelle noin 5 miljoonaa kii
nalaista. Tällä vuodesta 1928 vuoteen 
1949 Neuvostoliiton valvonnassa ol
leella alueella asuvat uzbekit, kazak~
tanit ja uigurit ovat joutuneet risti
riitoihin uuden väestön kanssa. Tämä 
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on ilmeisesti aiheuttanut separatisti
sia ajatuksia ja vetovoimaa Kazaks
tanin alueella oleviin heimo- ja us
konveljiin. Jo vuonna 1959 Kiina sulki 
Sinkiangin suunnalla Neuuostoliiton 
vastaisen rajansa. On esitetty otaksu
ma, että Kiina pyrkisi alueellisella 
kysymyksellä luomaan jännitystilan, 
joka katkaisisi yhteydet oman musul
maaniväestön ja Neuvostoliiton Kes
ki-Aasian välillä. 

Yhdistelmänä voitaneen todeta, että 
alueelliset kysymykset kytkeytyvät 
väistämättömästi Kiinan ja Neuvosto
liiton suhteisiin. Joka tapauksesa on 
ilmeistä, että pelkistäen tehdyt pitkäl
le menevät johtopäätökset saattavat 
johtaa harhaan. Voidaan esimerkiksi 
kysyä toisivatko uudet maa-alueet Kii
nalle ratkaisevaa helpotusta, kun nii
denkin hyväksikäyttö vaatisi valtavia 
investointeja, joista on ilmeistä puu
tetta Kiinan omalla alueellakin. Toi
saalta räjähdysmäinen väestönlisäys 
saattaa tulevaisuuden osalta herättää 
tiettyjä kysymysmerkkejä. 

3.4. Taloudelliset tekijät ja 
voimasuhteet 

Valtavasta väestöstään huolimatta 
ei Kiinan kansantasavalta ollut syn
tyessään valmis suurvaltojen jouk
koon. Sen taloudellinen tila alkoi kui
tenkin kohentua nopeasti ja samalla 
kohosi kansallistunne aiheuttaen ha
lun vähentää riippuvuutta Neuvosto
liitosta. Eräät tarkkailijat uskovat täl
laista ajattelua ilmaantuneen jo vuon
na 1955. Ensimmäisen viisivuotisoh
jelman (1953-1957) tulokset rohkai
sivat kiinalaisia yhä voimaperäisem
pään teollistamiseen ja antoivat ul
kolaisille taloustieteilijöille pohjaa en
nusteille uuden taloudellisen suurval
lan syntymisestä. Väitteet") siitä, että 

•) Steinhaus 

Neuvostoliitto olisi tehnyt tästä joh
topäätöksiä ja muuttanut sen vuoksi 
suhtautumistaan Kiinaan, vaikuttavat 
lähinnä arvailulta, jolle ei ole tosi
asioita tukena. Tosiasia sen sijaan on, 
että venäläisten asiantuntijoiden pois
tuminen Kiinasta juuri "suuren harp
pauksen" aikana aiheutti melkoisia 
taloudellisia vaikeuksia Kiinassa. 
Eräissä rakenteilla tai uusittavana ol
leissa tehtaissa .iiheutti insinöörien 
lähtö piirustukset mukanaan vuoden 
jopa pitemmänkin seisauksen.') se; 
että kiinalaiset korostivat tämän sei~ 
kan ja katovuosien 1959-61 merki
tystä, on täysin ymmärrettävää. Tällä 
tavoin he pyrkivät lieventämään nii
tä virhelaskelmia, jotka aiheuttivat 
talouselämän kaaoksen ja luopumisen 
"suuresta harppauksesta". 

Kiinan taloudellinen kasvu ei ole 
1960-luvulla ollut sitä mitä odotettiin. 
Alkuvuosina tapahtui edellä esitetyis
tä syistä suoranaista taantumista ja 
toisella puoliskolla on ilmeisesti kult
tuurivallankumouksen vaikutus ollut 
ainakin voimakkaasti jarruttava. Var
mojen tilastotietojen puuttuminen vai
keuttaa Kiinan ja Neuvostoliiton ta
loudellisen kehityksen vertaamista. 
Kuva 4 osoittaa arvioita eräistä tär
keimmistä tuotannonaloista, joilla val
tioiden välistä potentiaalista voimaa 
pyritään mittaamaan. Vaikka ku
vasta puuttuu viimeisten vuosien 10

) 

kehitys, se osoittaa, kuinka kaukana 
Kiina on hiilentuotantoa lukuun otta
matta Neuvostoliiton ja muiden suur
valtojen tasosta. Kuvassa 5 on eräs, 
tosin kyseenalaiseksi asetettu yritys 

') Hamm 
10 ) Amerikkalaisten ,arvioiden mukaan 

Kiinan raakateräksen tuotanito oli 
17 milj tonnia ja öljyn ,tuotanto aUe 
13 milj tonnia vuonna 1968. öster
reichische Militäri.sohe Zeitschrift 
6/1969. 
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ARVIO VÄ[STÖN KASVUSTA 

SELITE: •usAONL mKIINA 

KIINAN YDINKOKEET 

N:o 1 
Räjäytyspäivä-

1 

1 

1 

määrä Koko ! Laatu Huomautuksia 
1 

1 16.10.1964 20 kt U-235 Teräs·tornissa 
2 14.5. 196.5 yli 20 kt U-235 Pommituskoneesta 

(13, 5. 1965) 1 

3 9.5. 1-966 130-200 kt myö.s Litium 6 Pommituskoneesta 
4 27.10.1966 ? U-235 ja c238 Ohjuksen kuljet. 

tama? 
5 27.12.1966 satoja ,kt:ja lämpöydi~ommi Pommituskoneesta 

(28. 12. 1966) 1 

6 17.6.1967 noin 3 mt vetypommi 
7 24. 12. 1!}67 20 kt ,epäonnistunut 

(200 ·kt) 1 räjäytys? 
8 27.12.1968 noin 3 mt vetypommi 
9 22.9.1969 enintään Mahdollisesti 

200 kt maan ,aina 
10 29.9.1969 3 mt 

1 Ristiriitaisia tietoja eri lähteissä 

Kuva 6 

Lähde: SKK:n oppilaiden katsaukset ja österreichischie Militärische Zeitschrift 6/ 1969 

näiden tekijöiden yhteiseksi mittaami
seksi ja ennusteen laatimiseksi. Jos 
se pitää paikkansa edes suuntaa an
tavana, on Kiina jo parinkymmenen 
vuoden kuluttua maailman johtava 
teollisuusmaa ja mahdollisesti myös 
johtava sotilasvaltio. 

Jos pyritään vertaamaan tämänhet
kistä sotilaallista voimaa, tulevat laa
tuerot ratkaisevasti lukumäärien rin
nalle. Neuvostoliiton käytännöllisesti 
katsoen kokonaan panssaroitujen noin 
2 000 000 miehen maavoimiin on ver
rattavissa Kiinan 2 500 000 miestä mel
kein yksinomaan "klassillista" jalka
väkeä.11) Lentokoneiden osalta Neuvos
toliitolla on yli kolminkertainen luku
määräinen ylivoima laadusta puhumat
takaan ja merivoimissa ero on vieläkin 
jyrkempi. Tilannetta luonnollisesti 
muuttaa se, että Neuvostoliiton asevoi-

11) The Military Balance 1969-1970 

mien paaosa on Euroopassa pitkien ja 
arkojen yhteyksien takana. Tästä huo
limatta ei Neuvostoliiton sotilaallista 
ylivoimaa voitane asettaa kyseenalai
seksi. Ainoa vaikeasti arvioitava kysy
mys olisi Kiinan yli 700 miljoonan 
väestö niin sanotussa kansansodassa. 

Myös ydinaseiden osalla on Neuvos
toliiton ylivoima kiistaton arvioitavissa 
olevan tulevaisuuden puitteissa. Kiina 
on kuitenkin selvästi astunut ratkaise
van kynnyksen yli, se on jo tänä päivänä 
ydinasevaltio (kuva 6). Arviot Kiinan 
ydinasejärjestelmien kehityksestä ovat 
osoittautuneet kerta toisensa jälkeen 
virheellisiksi. Tietyissä vaiheissa Kiina 
on alittanut kaikki ennusteet, mutta 
ilmeisiä takaiskujakin on sattunut. Vii
meisimpien arvioiden mukaan sillä olisi 
käytettävissä noin 100 ydinräjähdettä 
sekä muutama vanhentunut pommitus
kone niiden kuljettamiseen. Ensim
mäisten keskimatkan ohjusten arvioi-
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tiin tulevan käyttöön jo pari vuotta sit
ten, mutta mitään varmuutta ei asiasta 
ole saatu. Ilmeisesti tällaista ohjusta 
kokeiltiin syksyllä 1966. Amerikkalais
ten keväällä 1969 esitettyjen virallisten 
arvioiden mukaan Kiina aloittaisi ko
keet mannertenvälisillä ohjuksilla 
vuonna 1972 ja seitsemänkymmentälu
vun puolivälissä sillä saattaisi olla 20-
25 mannertenvälistä ja noin sata keski
matkan ohjusta. Viime syyskuussa ta
pahtuneen ydinkokeen jälkeen .Japanin 
puolustusministeriön taholta esitettiin 
kuitenkin arvio, että ensimmäiset 
ICBM:t olisivat valmiina jo keväällä 
1970.12

) Kiina on siis hyvää vauhtia tu
lossa ydinasevallaksi, mikä muidenkin 
kuin sen naapureiden on pakko ottaa 
rajoitetusta kapasiteetista riippumatta 
huomioon. 

4. Tapahtumat Uussuri-joella maalis
kuussa 1969 

.Jo vuoden 1963 vaiheilla Neuvosto
liitto syytti Kiinaa tuhansien rajaväli
kohtausten aiheuttamisesta. Sen jäl
keen tapahtumista tihkui vain huhuja, 
kunnes kulttuurivallankumouksen alet
tua vuonna 1966 tämä lähes 7000 km 
pitkä raja ja erityisesti sen koillisosassa 
oleva Ussuri-joki tulivat jälleen julki
suuden valokeilaan. Maaliskuun toisen 
päivän tapahtumat vuonna 1969 olivat 
kuitenkin ensimmäinen kerta, kun vi
rallisesti ilmoitettiin kyseessä olleen 
aseellinen yhteenotto. Va~a ilmoitus 
annettiin julkisuuteen molemmin puo
lin suorastaan yllättävän nopeasti, oli
vat tiedot nytkin varsin niukkoja ja 
keskenään ristiriitaisia. Asteittain lisä
tyistä tiedoista kokoamalla voidaan ta
pahtumista saada jonkinlainen koko
naiskuva. 

Tapahtumapaikkana (kuva 7) oli 

12
) Neue Zilrcher Zeitung 2. 10. ,1969 
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Amurin sivujoen, Ussurin, noin 50 heh
taarin suuruinen Damanskin saari ja 
joen läntisen haaran jää. Kuten kuva 
osoittaa, kiinalaiset tulkitsevat saaren 
kuuluvan itselleen, mutta ilmeisesti 
saari on jatkuvasti Neuvostoliiiton hal
linnassa. Tämä selittää ainakin osaksi 
osapuolten täysin päinvastaiset uuti
set tapahtumista. Neuvostoliittolais
ten tietojen mukaan oli 200-300 lumi
pukuista kiinalaista soluttautunut yöllä 
saareen. Varhain aamulla lähti uusi 
noin 30 miehen osasto ylittämään jäätä. 
Sitä vastaan tulleet kahdeksan neuvos
toliittolaista rajavartijaa ammuttiin 
jäälle. Seuranneessa lähes neljän tun
nin taistelussa kaatui yhteensä 31 neu
vostoliittolaista ja haavoittui 14. Myös 
kiinalaiset ilmoittivat kärsineensä tap
pioita. Molemmat osapuolet ilmoittivat 
vastapuolen syylliseksi ja tulenavaa
jaksi sekä lyöneensä tunkeutujat takai
sin. 

Epävarman tiedon mukaan olisi jo 
4. 3. ollut uusi välikohtaus. Virallisesti 
sellaisista ilmoitettiin 14. 3. ja 15. 3. 
Viimeksi mainittuna päivänä yritti 
neuvostoliittolaisten tietojen mu
kaan kiinalainen rykmentti tunkeutua 
tykistötulen tukemana saarelle, mutta 
torjuttiin. Tappioista ei annettu luku
määriä, mutta uutisista on voitu eri
tellä kuusi neuvostoliittolaista kaatu
nutta, joista yksi everstin arvoinen. Sen 
jälkeen hiljentyivät uutiset Ussuri
joelta vähitellen, mutta vielä huhtikuun 
alkupuolella tuli eräitä viitteitä, joiden 
mukaan joen yli olisi tapahtunut usei
na päivinä laukausten vaihtoa. 

Molemmat osapuolet olivat varsin 
pian välikohtausten alettua valmiita 
esittämään syitä siitä, miksi vastapuoli 
oli aloittanut provokaation. Venäläiset 
katsoivat Maon ryhmän tarvinll€en 
neuvostovastaista kampanjaa yhdis
tääkseen kannattajansa kansalliskiih
koisen ohjelman ympärille. Samalla he 
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tekivät pitkälle meneviä johtopäätöksiä 
tilanteen samanaikaisuudesta Berliinin 
kiristyneen tilanteen kanssa. Kiinalai
set puolestaan selittivät Neuvostoliiton 
pyrkivän kääntämään katseet pois 
omista vaikeuksistaan ja samalla mie-

listelemään USA:ta. Näiden selvitysten 
todistusvoima on luonnollisesti varsin 
vähäinen. Välikohtauksen varsinainen 
tausta oli ilmeisesti se Kiinan ja Neu
vostoliiton suhteitten asteittainen huo
noneminen, jota edellä on käsitelty. 
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On jopa mahdollisuuksien rajoissa, että 
välikohtaus oli tarkoitettu samantapai
seksi kuin vuosien 1966 ja 1967 aikana 
sattuneet, mutta että se osaksi vahin
gossa sai aikaisempaa jyrkemmät muo
dot. Ulkopuolisten tarkkailijoiden ar
vioissa näyttivät tulkinnat yleensä koh
distuvan kiinalaisiin välikohtauksen 
varsinaisina aiheuttajina. Vaikka kiina
laiset eivät olekaan esittäneet suora
naisia aluevaatimuksia, ovat heidän 
toimenpiteensä viitanneet pyrkimyk
seen vallitsevan tilanteen muuttami
seksi. Lisäksi näyttää mahdolliselta, että 
Kiinan johto halusi varmistaa riittävän 
yhtenäisyyden kulttuuri v allankumouk
sen avulla hajalle lyödyssä puolueessa 
huhtikuun 1. päivänä alkanutta puolue
kokousta varten. Eräät yksityiskohdat 
tukevat tätä mahdollisuutta edellyt
täen, että niitä koskevat tiedot ovat 
oikeita. Välikohtaus sattui sopivasti 
kuukautta ennen kymmenen vuoden 
tauon jälkeen pidettyä puoluekokousta, 
jossa niin sanottu Maon ryhmä vahvisti 
asemiaan, mutta ei ilmeisesti pystynyt 
täysin eliminoimaan oppositiota. Väli
kohtausta käytettiin varsin tehokkaasti 
hyväksi, mikäli uutistoimisto Uuden 
~iinan mielenosoituksista ilmoittamat 
ltivut ovat suunnilleenkin oikeasuuntai
$a. Niiden mukaan jo 3. 3. oli 20 000 
mielenosoittajaa Neuvostoliiton Pekin
gin lähetystön ulkopuolella. Kolmessa 
päivässä esiintyi eri kaupungeissa noin 
30 miljoonaa ja kymmenessä päivässä 
yli 400 miljoonaa mielenosoittajaa. Li
säksi on muistettava, että alkuvuodesta 
näkyi tietoja huomattavista kiinalais
ten joukkojen keskittämisistä rajamaa
kuntiin. Ne voitaisiin tulkita tulevan 
välikohtauksen mahdollisten seuraus
ten varmistamiseksi. Lopuksi todetta
koon, että Kiina antoi tiedon Neuvosto
liiton neuvottelutarjouksen harkitsemi
sesta julkisuuteen vasta sen jälkeen, 
kun puoluekokous oli ohi. 
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5. Tilanteen kehittyminen vuoden 1969. 
aikana 

Sitä kehitystä, joka loppukevään ja. 
kesän kuluessa tapahtui Kiinan ja Neu
vostoliiton suhteissa, ei parhaalla tah
dollakaan voi luonnehtia muuten kuin 
sanalla huolestuttava. Ilmeisesti touko
kuussakin sattui rajavälikohtauksia ja 
lehdistön kielenkäyttö oli jatkuvasti 
jyrkkää. Tämän arvioitiin kuitenkin 
liittyvän ensisijaisesti Moskovassa 5. 6. 
alkaneen kommunistipuolueiden ko
kouksen ympärillä käytävään henki
seen taisteluun. Eräänlaiseksi valonpil
kuksi tulkittiin se, että osapuolet pääsi
vät sopimukseen Habarovskissa käytä
vistä neuvotteluista, jotka koskivat ra
jajoissa tapahtuvaa liikennettä. Sen 
enempää Moskovan kokouksen päätty
minen kuin rajajokiliikennettä koske
vien neuvottelujen myönteinen lopputu
los eivät kuitenkaan aiheuttaneet muu
tosta Kiinan ja Neuvostoliiton suhtei
den osalta. Sitä eivät tehneet myöskään 
Neuvostoliiton esittämät tarjoukset 
varsinaisten rajaneuvottelujen alkami
sesta. Sanasota pikemminkin kiihtyi 
entisestään ja yhä useammin vasta
puolta syytettiin sodan valmisteluista. 
Ulkopuolisissa tiedoissa mainittiin 
joukkojen keskityksistä ja molemmat 
osapuolet myönsivät sen ainakin epä
suorasti samalla kun omaa väestöä va
roitettiin sodan vaarasta. Aseellisia yh
teenottoja sattui kesän aikana useam
pia ja todennäköisesti 13. 8. Sinkiangin 
luoteisrajalla tapahtunut välikohtaus 
oli pahin. Molemmat maat ovat kuiten
kin syyttäneet toisiaan yli neljästäsa
dasta rajavälikohtauksesta 2-3 kuu
kauden aikana. 

Omalaatuisen episodin muodosti elo
kuun lopulla CIA:n levittämäksi väi
tetty tieto siitä, että Neuvostoliitto olisi 
kysellyt liittolaisiltaan, kuinka ne suh
tautuisivat Neuvostoliiton mahdolliseen 

ehkäisyiskuun Kiinaa vastaan. Lähes 
yhtä vaikeaa kuin tiedon todenperäi
syyden arvioiminen, on myös varman 
käsityksen esittäminen siitä, mihin tä
män uutisen julkaisemisella pyrittiin. 
Ilmeistä kuitenkin oli, että Neuvosto
liitto antoi jonkin verran aihetta tä
mänsuuntaiseen väitteeseen eräillä vih
jailuilla, jotka voitiin tulkita Kiinan 
pelotteluksi. 

Erään mahdollisuuden uudelle kään
teelle tarjosi tapahtumaketju, jonka 
aiheuttivat presidentti Ho Tshi Min
hin hautajaiset. Vaikuttaa siltä, että 
Neuvostoliitto olisi pyrkinyt korkean 
tason neuvottelukosketuksen aikaan
saamiseen ja että Kiina antoi myön
teisen vastauksen aivan viime tingas
sa. Joka tapauksessa Neuvostoliiton 
pääministeri Kosygin kääntyi paluu
matkallaan 11. 9. Pekingiin, jonka len
tokentällä hän tapasi Kiinan päämi
nisteri Tshou En-lain. 

Lokakuun 20. päivästä alkaen on 
maailma odottanut tietoja Pekingis
sä käytävistä rajaneuvotteluista, kos
ka niiden tulos ilmeisesti antaisi jon
kinlaisia perusteita Kiinan ja Neuvos
toliiton suhteiden tulevan kehityksen 
suunnasta. Tiedot ovat kuitenkin ol
leet kovin niukkoja. Neuvostoliiton 
valtuuskunnan puheenjohtajan tultua 
käymään Moskovaan joulukuun lop
pupuoliskoksi, esiintyi molemmin puo
lin vihjeitä, että neuvottelut ovat vas-

ta alkuvaiheessaan. Aika aJom hilli
tympää kieltä käyttäneessä lehdistös
säkin oli jälleen vuodenvaihteessa kii
vaita syytöksiä muun muassa sodan 
valmiste! uista. 

6. Yhdistelmä 

Silloin tällöin on maailman lehdis
tössä väläytetty myös sodan mahdol
lisuutta kahden kommunistisen suur
vallan välillä. On kuitenkin ilmeistä, 
että kumpikaan osapuoli ei voi laskea 
saavuttavansa sodan avulla riittävää 
hyötyä suunnattomien haittavaikutus
ten peittämiseksi eikä niiden etujen 
mukaista näin ollen ole kiristää risti
riitaa. Tilanteen jännittyneisyys, raja
välikohtaukset ja joukkojen keskityk
set ovat kuitenkin tehneet sodan vaa
ran varteenotettavaksi mahdollisuu
deksi, jonka eliminoimiseksi käynnis
sä olevien neuvottelujen myönteinen 
lopputulos on maailmantilan teen
kin kannalta toivottavaa. Toisaalta 
voitaneen sanoa, että Kiinan ja Neu
vostoliiton välinen juopa on päässyt 
jo niin syväksi, ettei positiivinenkaan 
neuvottelutulos pysty aiheuttamaan 
jyrkkää muutosta vallitsevaan tilan
teeseen. Lisäksi Kiinan sisäpoliittinen 
ja taloudellinen kehitys ovat edelleen 
siinä määrin arvaamattomia tekijöitä, 
että Kiinan vaikutus yleisestikin ot
taen tulevaan maailmantilanteeseen on 
vaikeasti arvioitava kysymys. 

KIINAN JA NEUVOSTOLIITON SUHTEET 1949-1969 

1.10.1949 

1950-1953 
1951 
1953 
1954 
1955 

1956 

Kiinan kansantasavaHan perustaminen 
Neuvostoliitto tunnusti uuden haHitwksen seuraavana pa1vanä 
Neuvostoliiton tuki talouselämä;n ja asevoimien J!:ehittämiseksi 
Korean sota 
Neuvostoliiton ja Kiinan sotilassopimus 
Stalinin kuolema 
"Sopusoinnun huippu" 
Port Arthurin ym palauttaminen 
Kiinan taloudellinen nousukausi, tyytymättömyys "pi'kkuveljen" osaan 
NKiP:n puoluekokous - rauhanomainen rinnakkaiselo 
Kiinan myöhemmän tulkinnan mukaan erimielisyyden alku 
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19'57 So,pimus yhteisty&tä ydinasealalla 
Moskovan julistus 
Mao ylisti Hrustsevia "rasitteiden poistamisesta" 
Mao herätti ajatuksen "vaihtuvasta johtoasemasta" 
Kiina tyytymätön taloudellisen ja soti1aallisen avun määrään 
Ensimmäinen Sputnik 

1957-1960 V:astaikohtaisuuksien kiristyminen 
Neuvostoliiton tulkinnan mukaan erimielisyyksien alku 
- ideologin,en väititely alka·a 
- Libanonin kriisi :kesäUä 1958 
- Hrustsevin USA:n ja iPekingin 'Vierailut 1959 
- Hrustsev arvostelee kansankommuuneja 
- kilpailu "kolmannesta maailmasta" 
- Kiina ·katsoo Neuvostoliiton rikkoneen ydinasesopimuksen 
- Kuusisen palj,astuspuhre 22. 4. 1960 
- venäläisten ja kiinalaisten yhteenotto Bukarestin puolue'kokouks,e.ssa 

kesäkuussa 1960 
- Neuvostoliitto kutsuu atSiantuntijat kotiin 
- Kiinan nöyryyttäminen kommunistipuolueiden kokouksessa marras-

kuussa 1960 
- Kiina hyö~kää "Jugoslavian" ja Neuvostoliitto "Albani-an" harhaoppeja 

vastaan 
1962 Togliattin puhe joulukuussa: "Kun me tarkoitaimme Kiinaa, meidän ei 

tarvitse sanoa Albania" 
Siirtyminen arvoimiin ideologisiin 'hyökkäyksiin 

1963 Maai1malla ·aletaan tajuta, että kysymys on muustaikin kuin ideologisesta 
ristiriidasta 
Ensimmäiset vihjeet rajakysymyksestä 

1964 Pekingin ,lehdet julistavat Hrustsevin revisionistiksi 
Kiina julkaisee "rajaikartan" 
Kiinan ensimmäinen ydinräjäytys 
Hrustsevin kukistuminen 

1966 Neuvostoliiton ja Mongolian kansantasava'11an YYA-sopimus 
Kiina boikotoi NKP:n kokousta ja määräsi rajoituksia alusten kulkuun 
rajav·esissä 
Brezhnevin sovitteleva ele 
Kulttuurivallan1kumou:s alika•a 
- mielenosoitukset ja välikohtaukset rajoilla 
- hyök:käykset Neuvostoliiton lähetystöä vastaan 

1967 Suurlähettiläiden poistaminen 
Rajaselkkauksia 
Kiinan ensimmäinen vetypommi 

1969 Varovaisia ,lähestymisyrityksiä tammikuussa 
Maaliskuussa yhteenotot Ussuri-joeHa 
Aseelilisia yhteenottoja Sinkiangin raja-alueeHa kesä- ja elokuussa 
Rajajokiliilkennettä koskevat neuvottelut Habarovskissa 
Kooyginin Pekingin matka U. 9. 
Rajaneuvottelut alkoivat Pekingissä 20. 10. 
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Kapteeni Kari N o r k o I a 

PIIRTEITÄ SUOMEN OSUUDEN 
KEHITYKSESTÄ YK:n 
RAU HANTU RVA TEHTÄVISSÄ 

A. YHDISTYNEIDEN KANSAKUN
TIEN RAUHANTURVATEHTÄVÄT 
JA SUOMEN MUKAANTULO 

1. Yleistä 

Yhdistyneiden Kansakuntien perus
tehtävänä on turvata maailmanrauha. 
Tämän tehtävänsä suorittamiseksi sen 
perustajat, 51 liittoutunutta valtiota 
määrittelivät ne menettelytavat, joil
la tehtävä olisi suoritettava, seuraa
vasti 

- kohdata kärsivällisesti vastaan
tulevat vaikeudet pyrkien elä
mään rauhassa hyvinä naapurei
na 

- yhdistää voimat kansainvälisen 
rauhan ja turvallisuuden ylläpi
tämiseksi 

- vakuuttautua siitä, että aseistet
tuja joukkoja ei tulla käyttä
mään hyväksymällä sitä koske
vat periaatteet ja menettelytavat 

- panna käyntiin kansainvälinen ko
neisto edistämään kaikkien kan
sojen taloudellisia ja sosiaalisia 
oloja. 

Yhdistyneiden Kansakuntien paa
elin, Yleiskokous, käsittelee näitä me
nettelytapoja antaen erityistehtäviä eri 
komiteoille. Näin YK työskentelee 

Motto: "--- pelastaa tulevat suku
polvet sodan ruoskalta ---" 
Ote YK:n Peruskirjan alkulauseesta. 

muun muassa "Teknillisen avun laa
jennetun ohjelman", "FAO:n maailman 
ruokaohjelman", "YK:n lasten rahas
ton", ihmisoikeuksien ja aseista rii
suntakysymysten parissa, vain muuta
mia mainitakseni. 

Tässä kirjoituksessani käsittelen 
kuitenkin vain YK:n sotilaallisia rau
hanturvatehtäviä ja niihin välittömäs
ti liittyviä toimenpiteitä. 

2. YK:n rauhanturvatehtävät 

Jo miltei 25-vuotisen olemassaolon
sa aikana Yhdistyneet Kansakunnat 
ovat käsitelleet varsin lukuisan mää
rän rauhanturvatehtäviä ainoastaan 
osan muodostuttua sellaisiksi, että ne 
ovat vaatineet kenttäorganisaation to
teuttamista. Tämänlaatuisia tehtäviä 
on seuraavalla sivulla luetteloitu 14 
joista 4 on edelleen toiminnassa, van
himmat jo 20 vuotta. 

Käymättä selvittelemään tarkem
min eri rauhanturvatehtävien vaihei
ta pyrin luomaan lyhyen yhteenve
don niistä syistä, joiden vuoksi YK:lta 
on pyydetty palveluksia tai jotka ovat 
aiheuttaneet YK:n puuttumisen asiaan. 

Kahdessa rauhanturvatehtäväta-
pauksessa asianomaiset jäsenmaat 
(Kreikka ja Libanon) ovat pyytäneet 
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YK:n apua ulkopuolisen kumoukselli
sen soluttautumisen toteamisessa. 

Kashmirissa, Palestiinassa ja Ko
reassa kysymys on ollut kahden tai 
useamman valtion välisistä aluekiis
toista, jolloin YK on puuttunut asiaan 
sodan laajentumisen ehkäisemiseksi ja 
aselevon valvomiseksi. 

Kongossa, juuri perustetussa valtios
sa tehtäväksi tuli valtion sisäisen jär
jestyksen ylläpito ja myöhemmässä 
vaiheessa kapinallisen valtakunnan 
osan alistaminen keskushallituksen 
valvontaan. Erikoista tehtävässä oli, 
että päätöksen joukon asettamisesta 
teki YK:n pääsihteerinä toiminut Dag 
Hammarskiöld eikä Turvallisuusneu
vosto. Koska hän ei kuullut asiassa 
Turvallisuusneuvostoa, hänen toimen
piteitään arvosteltiin ankarasti. Häntä 
jopa kehoitettiin eroamaan tehtäväs
tään. Tämän johdosta maailman leh
distössä kierteli huhu, että hänen kuo
lemansa toiminta-alueella ei ollut 
pelkkä lento-onnettomuus. 

Jemenissä ja Länsi-Irianissa kaksi 
valtiota, edellisessä tapauksessa Saudi
Arabia ja Y.A.T., jälkimmäisessä In
donesia ja Alankomaat, taistelivat it
senäistymään pyrkivistä valtioista, jol
loin suurvallat esittivät YK:n asiaan
puuttumista. Edellisessä tapauksessa 
oli kysymys demarkaatiolinjan valvo
misesta ja miehittäjien poistamisesta, 
toisessa taas otettiin koko valtion hal
linto valvontaan väliaikaisesti. 

Näiden tehtävien suorituksen aika
na on YK:n käyttöön hahmottunut 
periaatteessa kahdentyyppisiä joukko
ja, joiden käyttö on lisäksi saanut 
useahkoja vivahteita tilanteista riip
puen. Aseettomia valvontaryhmiä on 
lähetetty Koreaan, Kreikkaan, Kash
miriin, Palestiinaan, Länsi-Irianiin ja 
Jemeniin. Aseistettuja joukkoja on toi
minut Suezilla, Kongossa, Länsi-Iria
nissa, Jemenissä ja Kyproksella. Li-

säksi Yhdysvaltojen sotilasjohdon 
alaisena ottivat YK:n lipun alla tais
televat 15 jäsenmaan joukot osaa Ko
rean sotaan. 

Aseettomat tarkkailijaryhmät tai 
komissiot ovat sisältäneet varsin usein 
siviliasiantuntijoita. Nämä variaatiot 
ovat monissa tapauksissa syntyneet 
tehtäväalueen erityispiirteitä vastaa
viksi vasta senjälkeen, kun YK on teh
dyn päätöksen mukaan lähettänyt 
alueelle yksipuolisesti aseellisen tai 
aseettoman joukon tai siviili- tai soti
laskomission. Esimerkkinä puhtaan si
viilikomission muuttumisesta sotilas
voittoiseksi on UNCIP:n ja UN
MOGIP:n suhde v 1949. Tällöin ensin 
todettiin UNCIP:n tarvitsevan sotilas
asiantuntijan ja myöhemmin se vaih
dettiin kokonaiseen sotilastarkkailija
osastoon. Päinvastaisesta kehityksestä 
esimerkkinä lienee parhain UN
CURK:n ja UNCOK:n välinen suhde. 
Ensiksi komission tehtävä oli varsin 
siviilihallinnollinen. Sitten alueen po
liittinen kehitys puhkesi sodaksi Poh
jois-Korean hyökättyä 38. leveyspiirin 
ylitse. Käyttöön otettiin taisteleva ar
meija, minkä lakkauttamisen jälkeen 
UNCOK aloitti aselevon käytännöllis
ten järjestelyjen valvonnan. Ko
mission jäsenet esiintyivät sotilasar
voissa, mutta olivat itse asiassa 
asiantuntijoita diplomatian, lakitieteen 
ja taloudellisten kysymysten aloilla. 

3. Suomen mukaantulo 

Raskaan sodan jälkeen v 1945 Suo
mi totesi sotaa edeltäneen Kansain
liiton saavan seuraajakseen Yhdisty
neet Kansakunnat järjestön, jonka pe
riaatteet oli lausuttu jo sodan aikana 
ja joka julisti ajavansa maailman
rauhan asiaa. Välittömästi Pariisin 
rauhan sopimuksen syntymisen jäl-
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keen myös Suomi jätti jäsenhakemuk
sensa, mutta hakemus hyväksyttiin 
vasta 7 vuoden harkinnan jälkeen v 
1955. 

Ennen tätä tapahtumaa Suomi oli 
kuitenkin jo aloittanut toimintansa 
YK:n purun liittyneissä järjestöissä 
kuten Kansainvälisessä työjärjestössä 
(ILO) v 1919 (liitetty YK:n piiriin v 
1945), YK:n elintarvike- ja maatalous
järjestössä (FAO) v 1948 ja Kan
sain välisessä siviili-ilmailujärjestössä 
(ICAO) v 1949. Niinpä YK:n jäsenyy
den saaminen lisäsi alussa vain pie
nehkössä määrin työkenttää ja tosi
asiassa valtuutti Suomen pitämään py
syvää edustustoa YK:ssa. Kuitenkin 
puolueettoman Suomen ulkopolitiikan 
johto totesi YK:n forumin tarjoamat 
mahdollisuudet sitoutumattomien val
tioiden toiminnalle suurten valtaryh
mittymien välissä. Tämä aiheutti välit
tömästi valtiojohdon harkinnan ottaa 
osaa YK:n toimintaan täysimääräises
ti mahdollisimman monilla aloilla. 
YK:n kansainväliselle toiminnalle, jo
ka joillakin aloilla on lähinnä lahjoit
tajana toimimista, valtion taloudelli
nen tila asetti jyrkkiä rajoituksia eikä 
voinut saavuttaa eduskunnan suosio
ta niin kauan kuin jotkut kansalliset 
eturyhmät tuntevat jotain tarvitsevan
sa. Tästä toiminnasta poikkeaa rat
kaisevasti sotilaallinen rauhanturva
toiminta. Joissakin tapauksissa näet 
rauhanturvaoperaation rahoitus on lii
tetty YK:n budjettiin ja siten joukko
ja lähettäneet maat ovat saaneet kor
vauksen kuluistaan. Vieläpä nussa
·kin tapauksissa, joiden rahoitus on jär
jestetty lahjoitusvaroilla, Suomi on 
saanut menonsa korvatuiksi. Tällainen 
tehtävä on mm Kyproksella nyt suo
ritettava. Tämän vuoksi valtionjoh
tomme on suostunut useimpiin YK:n 
sotilaallista rauhanturvatoimintaa kos
keviin pyyntöihin. 
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B. RAUHANTURVATEHTÄVÄÄN 
VALINTA JA KOULUTUS SUO
MESSA 

1. Toiminnan alku 

Suomen hyväksyessä YK:n pyynnön 
ottaa osaa sotilaalliseen rauhanturva
tehtävään ensimmäisen kerran v 1956 
osoitti pääesikunta joustavuuttaan ja 
sopeutumiskykyään yllättäviin tehtä
viin. Tällöin koottiin noin 250 miestä 
käsittävä komppania nopeasti ja te
hokkaasti, annettiin sille niin hyvä 
koulutus, kuin oli mahdollista sillä tie
toudella, mikä meillä oli, ja lähetet
tiin matkaan Euroopan kuohuessa sa
manaikaisesti sotilaspoliittisesti. 

Tehtävä oli vaikea. Luottaessaan sii
hen, että suomalainen yksikkö pystyy 
toimimaan missä tahansa, pääesikunta 
oli oikeassa. Suomalainen mies suorit
tamassa tehtäväänsä vaikeissa olosuh
teissa ja puutteellisin tai improvisoi
duin välinein on varsin tuttu näky, jo
ten kokemuksia on, että hän pystyy 
siihen. Tämä kerta osoitti, että siihen 
kaiken lisäksi pystyvät kaikki, jotka 
vain haluavat. Valinta tehtävään ly
hyen, hakuajan ja lähtöajan välisen, 
eron vuoksi oli helpohko, · sillä haluk
kaista poimittiin vain ne, joihin saatiin 
nopeimmin yhteys. Kantahenkilöstön 
osalta riitti, että asianomainen ilmoitti 
osaavansa riittävästi englantia. 

Komppaniaa täydennettiin kerran ja 
kehityksenä valinnan osalta voidaan 
pitää sitä, että enemmän huomiota 
kiinnitettiin nyt kielitaitoon ja aikai
sempaan erikoiskoulutukseen eri teh
täviin valittaessa. 

Kun komppania otettiin pois alueelta 
v 1957, kesti peräti seitsemän vuotta 
ennenkuin seuraava aseellinen joukko 

lähetettiin. Tänä välikautena oli lähe
tetty 19 upseeria sotilastarkkailijateh
täviin. Tehtäviin vapaaehtoisiksi ilmoit
tautuneiden kielitaito tarkistettiin joko 
pääesikunnassa tai joukko-osastossa 
pidetyllä kokeella etukäteen valmis
tautumista varten nimetyn materiaalin 
pohjalta. Kysymyksessä oli lähinnä 
englanninkielen tyydyttävä hallinta 
keskustelussa, joskin tehtäviin määrä
tyt upseerit pääosin hallitsivat sen kii
tettävästi. Koulutuksena tehtävään 
jaettiin useimmille lähtöhetkellä YK:n 
englanninkielinen seloste kriisialueesta 
ja sen historiasta. 

Vuosi 1964 toi tullessaan merkittä
vän askeleen puolustusvoimien YK:n 
tehtävien organisoinnissa. Pääesikun
taan perustettiin YK-toimisto sen ul
komaaosastoon YK:n Suomen Patal
joonan perustamista, varustamista ja 
ylläpitoa varten. Nyt tehtiin ratkaisu, 
joka oli välttämätön tulevaa toimintaa 
ajatellen. Tosin vielä ei moneen vuo
teen päästy ajatuksesta, että osanotto 
YK:n sotilaallisiin rauhanturvatehtä
viin olisi vain väliaikaista ja satun
naista. - Joka tapauksessa YKSPl:llä 
oli jo isä eikä se enää ollut niin suu
ressa määrin orpopoika kuin aikaisem -
pi YKSK, jota pääesikunnan miltei 
kaikki osastot hoitivat muun työnsä 
sivussa. (Tämä ei suinkaan merkinnyt 
pääesikunnan osastojen työtaakan pie
nentymistä. Päinvastoin se on, jos mah
dollista, lisääntynyt entisestään). Kui
tenkin YKSP 1 ja YKSP 2 koottiin 
Uudenmaan Jääkäripataljoonaan vain 
varustamista ja rokotuksia varten. 
Niiden koulutus tapahtui Kyproksella. 
Aikaa edelleenkin oli tavattoman vä
hän, noin 2 viikkoa tehtävän saamises
ta lähtöön. Esimerkiksi YKSP 2:ta 
varten lähetetty täydennyserä oli koos
sa syksyllä v 1964 vain viisi vuoro
kautta Uudenmaan Jääkäripataljoo
nassa. 

3 - Jalkaväen vuosikirja 

2. Valinta ja tehtävään määrääminen 

Valintaa ja koulutusta koskevat oh
jeet juontavat alkunsa pääosin vuo
delta 1964. Koko toiminnan perusteena 
on laki suomalaisesta valvontajoukosta 
(AsK 276/26. 5. 1964). Asetuksen perus
teella puolustusministeriö on antanut 
valvontajoukkoa koskevia määräyksiä, 
joista ensimmäinen (PlM:n kirje n:o 
1100/24/Sot/64 11. 6. 1964) käsitteli 
mm valintaa. Siinä määrättiin YK:n 
valvontajoukon henkilöstön valinta 
pääesikunnan tehtäväksi. Pääesikun
nan organisaatiomuutoksen yhteydessä 
YK-toimisto siirrettiin 1. 3. 1968 puo-
1 ustusministeriön sotilasasiainosastoon 
kuuluvaksi, jolloin käytännöllisistä 
syistä henkilöstön valinnan suoritus 
jakautui kahtia. Pääesikunnan komen
to-osasto valitsee edelleenkin kantahen
kilöstön YK-palveluksen puolustus
ministeriön antamien ohjeiden mu
kaan, kun taas reservistä otettavan 
henkilöstön valitsee puolustusministe .. 
riön sotilasasiainosastossa toimiva YK
toimisto muodostamalla pääesikunnan 
Kyprokselle valitsemasta täydennys
kantahenkilöstöstä valintalautakun
nan. Se käsittelee saapuneet hakemuk
set YK-toimiston antamien ohjeiden 
mukaan. 

Puolustusministeriön annettua valin
nan pääesikunnan tehtäväksi se laati 
valinnan perusteet ensi alkuun noudat
taen puolustusvoimissa käytännössä 
olevaa normistoa laatu- ja arvomääri
tyksissä. Sittemmin nämä perusteet 
ovat ajan mukana jossakin määrin 
muotoutuneet saadun kokemuksen ja 
eräissä tapauksissa YK:n esittämien 
vaatimuksien mukaan mm sotilastark
kailijoiksi ja kansainvälisten YK-esi
kuntien henkilöstöksi valittavien hen
kilöiden osalta. Niinpä valinnan perus
teina nykyisin pyritään käyttämään 
seuraavia vaatimuksia: 
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- Valvontajoukon päällikkö tai vas
taavassa asemassa toimiva, everstin 
virka. Vähintään vakinaisessa pal
veluksessa oleva yleisesikunta
everstiluutnantti, kokemusta ulko
maanpalveluksessa, erittäin sopiva 
komentajatehtäviin ja sujuva suul
linen ja kirjallinen englanninkielen 
taito. 

- Valvontajoukon pataljoonaupseeri 
tai esikuntaryhmän johtaja, eversti
luutnantin virka. Vähintään vaki
naisessa palveluksessa oleva majuri, 
kokemusta ulkomaanpalveluksessa 
ja esikuntatehtävissä, sujuva suulli
nen ja kirjallinen englanninkielen 
taito. 

- Valvontajoukon huoltopäällikkö, 
everstiluutnantin virka. Edelliset 
vaatimukset ja lisäksi kokemusta 
joukko-osaston huoltopäällikön teh
tävissä. 

- Valvontajoukon majurin virka 
(esim komppanian päällikkö). Vä
hintään vakinaisessa palveluksessa 
oleva kapteeni tai ylennyskelpoinen 
yliluutnantti ja hyvä englanninkie
len taito. 

- Valvontajoukon kapteenin virka 
(esim komppanian varapäällikkö, 
viestiupseeri, yhteysupseeri) Vähin
tään vakinaisessa palveluksessa ole
va yliluutnantti tai ylennyskelpoi
nen luutnantti, kokemusta hake
massaan tehtävässä ja hyvä englan
ninkielen taito tai vakinaisessa pal
veluksessa oleva reservinupseeritut
kinnon suorittanut aliupseeri tai 
reservin upseeri, joka on palvellut 
välittömästi ennen tehtävään mää
räämistään vähintään 3 kk valvon
tajoukossa ja valvontajoukon pääl
likkö harkitsee asianomaisen pys
tyväksi tehtävään. 

- Valvontajoukon yliupseerin virka 
(yliluutnantti tai luutnantti) . Vä
hintään hyvin suoritettu reservin 
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upseerin tutkinto, hakemansa alan 
kokemusta siviilissä ja tyydyttävä 
englanninkielen taito. 

- Valvontajoukon sotilasmestarin ja 
ylivääpelin toimet. Vähintään vaki
naisessa palveluksessa oleva vääpe
li, usean vuoden kokemus hakemal
laan alalla ja välttävä englannin
kielen taito. 

- Valvontajoukon vääpelin toimi. Vä
hintään 3 kk välittömästi ennen 
tehtävään määräämistä valvonta
joukossa palvellut reservin aliup
seeri, jonka valvontajoukon pääl
likkö harkitsee pystyväksi tehtä
vään. Kuitenkin valvontajoukossa 
on muutamia vääpelin virkoja, joi
hin kelpoisuusvaatimuksena on va
kinaisen väen aliupseerina palvelu 
haetulla alalla. 

- Valvontajoukon ylikersantin ja ker
santin toimet. Vähintään reservin 
aliupseerin kiitettävästi suoritettu 
tutkinto, kiitettävä yleisarvostelu 
sotilaspassissa ja kokemusta johto
tehtävissä siviilissä. 

- Valvontajoukon jääkärin toimi. Vä
hintään kiitettävä yleisarvostelu so
tilaspassissa ja mikäli mahdollista 
kokemusta haetun alan tehtävissä 
siviilissä. 

- Sotilastarkkailija, majurin virka. 
Vähintään vakinaisessa palveluk
sessa oleva kapteeni, 10 vuoden ko
kemus aktiivipalveluksessa, koke
musta aikaisemmassa YK:n sotilas
tarkkailijatehtävässä tai suoritettu 
sotilastarkkailijakurssi, voimassa 
oleva henkilöauton ajokortti ja hyvä 
englanninkielen taito. Yläikäraja 
50 V. 

- Sotilastarkkailija, kapteenin virka. 
Vähintään vakinaisessa palveluk
sessa oleva yliluutnantti, kokemus
ta aikaisemmassa YK:n sotilastark
kailijatehtävässä tai suoritettu 
YK:n sotilastarkkailijakurssi, voi-

mussa oleva henkilöauton ajokortti, 
hyvä englanninkielen taito ja ala
ikäraja 26 vuotta. Kyseeseen tulee 
myös reservin luutnantti, suoritettu 
YK:n sotilastarkkailijakurssi, ko
kemusta kansainvälisessä yhteis
työssä siviilissä tai aikaisemmassa 
YK:n rauhanturvatehtävässä, hyvä 
englanninkielen taito. 

Edellä mainitut vaatimukset eivät 
ole virallisesti vahvistettuja, vaan 
käytännön toiminnassa noudatettuja 
kokemuksen aikaan saamia. 

Lisäksi on huomattava, että kaikilta 
vaaditaan nuhteetonta kansalaiskuntoa, 
yhteistoimintakykyä sekä kykyä so
peutua outoihin ja vaikeisiin kenttä
olosuhteisiin. 

Vuoden 1969 aikana hakijoita YK
palvelukseen on ollut niin runsaasti, 
etteivät läheskään kaikki vaatimukset 
täyttävät ole voineet tulla valituiksi. 
Valittuja hakijoista on ollut jopa vain 
5 %, Tämän johdosta hakemistapaa on 
vuoden aikana muutettu niin, että ha
kijan on ollut ilmoitettava, haluaako 
hakemuksensa pidettävän voimassa 
myös seuraavaa täydennystä varten. 
Niinpä sitten toimet on julistettu haet
tavaksi vain kaksi kertaa vuodessa ja 
näin saatujen hakemusten joukosta on 
valittu neljä täydennyserää pataljoo
naa varten. 

Asetuksen mukaan tehtävään mää
räämisen suorittaa tehtävästä riippuen 
kolme eri virkaporrasta. Valvontajou
kon päällikön tai vastaavan määrää 
tehtäväänsä Tasavallan Presidentti. 
1.3. 1968 saakka pääesikunnan komen
topäällikkö suoritti tehtävään määrää
misen koko UNFICYP:n esikunnan esi
kuntaryhmän osalta (upseerit ja ali
upseerit) sekä pataljoonaan kuuluvan 
päällystön osalta everstiluutnantista 
kapteeniin. Nykyisin valvontajoukon 
vakinaisen väen upseerin, sotilaslääkä
rin ja -papin määrää tehtävään puo-

lustusministeriö pääesikunnan esityk
sestä. Muun henkilöstön määrää tehtä
viinsä valvontajoukon komentaja, jo
ten reservin henkilö.stön sekä kanta
aliupseereiden tehtäviä ei määritetä 
Suomessa vaan pataljoonan toimesta 
vapaiksi ilmoitettuihin tehtäviin pyri
tään valitsemaan mahdollisimman pä
tevä henkilöstö ja pataljoonan komen
tajan tehtäväksi jää heidän lopullinen 
sijoittaminen kykyjänsä vastaaviin teh
täviin. 

3. Koulutus 

YK:n rauhanturvatehtäviin osallistu
misen alkuaikoina oli valmentavan 
koulutuksen puuttuminen varsin luon
nollista mm seuraavista syistä: 

- Ei ollut kokemuksia kyseisistä 
tehtävistä. 

- Osallistujat valittiin vapaaehtoi
sista juuri asepalveluksensa suo
rittaneista tai kantahenkilöstöstä, 
joten meikäläisen näkemyksen 
mukaan asianomaisille ei tarvin
nut antaa mitään lisäkoulutusta. 

Kuitenkin jo vuonna 1965 oli koke
muksia, mitkä muuttivat järjestelmän. 
Koko pataljoona oli sitoutunut tiiviisti 
valvontatehtäviin. Vartiojääkärin var
tioaika vuorokaudessa lähenteli kah
deksaa tuntia. Tähän lisäksi oli vielä 
suoritettava kaikki huoltotoimenpiteet 
ja täydentävä koulutus. Ei siis tullut 
kysymykseen, että koulutus tehtävään 
olisi annettu Kyproksella ja vaihtokul
jetukset suoritettu samoilla koneilla, 
kuten YK ecfellytti. Jotta koulutus olisi 
voitu suorittaa saarella, olisi ensin pi
tänyt viedä koulutettava joukko tehtä
väalueelle, kouluttaa se, suorittaa teh
tävien vaihto ja sitten noin 3-4 viikon 
kuluttua kuljettaa kotiutuva osasto ta
kaisin. Tämä ei olisi ollut taloudellista 
YK:n kannalta. 

Toinen kokemus, mikä alkuaikoina 
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saatiin, oli, että nuorten miesten innos
tus tehtävään ei useinkaan ollut pysy
vää. Pitkästyttävä vartiopalvelus, joka 
kuitenkin tuli suorittaa kaikki aistit 
valppaina, tappoi ehkä seikkailuja saa
relta hakeneiden miesten innostuksen 
varsin nopeasti. Tehtävään soveltuivat 
parhaiten 24-30 vuotiaat miehet, jotka 
jaksoivat kiinnostua suomalaiselle ou
don, mutta yksitoikkoisen maiseman 
yksityiskohdista ja ympärillä liikku
vista ihmisistä säilyttäen aistinsa valp
paina pitkiäkin aikoja. Tämä aiheutti 
valinnassa vanhempien miesten suosi
misen ja loi kertaavan sotilaskoulu
tuksen tarpeen valittaville. 

Vuonna 1965 kesällä koulutus suori
tettiin Helsingin Ilmatorjuntarykmen
tissä, Hyrylässä kolmiviikkoisena. 
Koulutussuunnitelma oli jo olemassa. 
Asiantuntijoita, lääkäriä, kotiutettavaa 
YK-komppanian varapäällikköä ja 
PE:n YK-toimiston päällikköä lukuun
ottamatta koulutuksen suorittavat 
täydennykseksi lähtevä päällystä isän
täjoukko-osaston valvonnassa. Paino
piste oli sotilaskoulutuksen kertauk
sessa ja erikoiskoulutus suoritettiin 
luentomaisesti. 

Aina vuoden 1966 loppupuolelle täy
dennysosaston sijaintipaikka oli 
Uudenmaan Jääkäripataljoona tai Hel
singin Ilmatorjuntarykmentti. Tämä ei 
tietenkään ollut koulutukselle edullis
ta, koska valvova elin vaihteli ja sa
malla vaihteli paikallisesti sen suori
tukselle asetettu huomio. Joukko-osas
tot kärsivät joutuessaan asettamaan 
henkilöstä täydennysosaston koulutta
miseen. Tästä huolimatta annettiin 
kuitenkin kaikki mahdollinen tuki. 
Täydennysosaston sijaintipaikan vaih
telu oli kuitenkin välttämätöntä, koska 
haluttiin mahdollisimman vähän rasit
taa yhtä joukko-osastoa. Ryhdyttiin 
etsimään varuskuntaa, joka mahdolli
simman pienin uhrauksin voisi luovut-
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taa täydennysosastoa varten tarvitta
vat tilat, hoitaa pataljoonan täyden
nyksen ja kotiuttamisen ja jonka lä
heisyydessä olisi tarkoitukseen sopiva 
lentokenttä. Valinta päätyi Niinisalon 
varuskuntaan ja siellä Satakunnan Ty
kistörykmenttiin, joka vuoden 1969 
loppuun mennessä on kouluttanut 12 
YKSP:n täydennyserää, ollut isäntänä 
2:lle YK:n pohjoismaiselle sotilastark
kailijakurssille ja kouluttanut Suomen 
valmiusjoukon ensimma1sen erän. 
Rykmentissä palveleva kantahenkilös
tö on nyt osittain YK:n rauhanturva
tehtävissä kokeneita ja pystyviä hoita
maan koulutusta. He tuntevat myös 
miltei rutiininomaisesti täydennys
osastojen tarpeet ja ovat valmiit ne 
auliisti toteuttamaan. Koulutussuunni
telma säilyy tuoreena ja asianmukai
sena, kun rykmentti saadessaan valvon
tajoukon koulutuksen uusimisesitykset 
ymmärtää jo niiden sisällön ja tärkey
den sekä muistaa suunnitelman aikai
semman kehityksen niin, ettei mahdol
lisesti jo kerran kokeiltua ja hylättyä 
menetelmää oteta uudelleen kokeilta
vaksi. - Tässä yhteydessä on mainit
tava, että koulutuksen koordinoinnin 
koko YK:n valvontajoukon toiminnan 
ajan on suorittanut ensin PE:n ja sit
ten PlM:n YK-toimisto, jonka kapasi
teetti ei ole riittänyt tehtävän järjestel
mälliseen suorittamiseen. Tällöin asia 
on jäänyt suurehkossa määrin koulu
tusta suorittavien asiantuntemuksen ja 
innostuksen varaan. 

Kappaleen alkuosassa mainitsin 
YK:n sotilastarkkailijatehtäviin lähte
vien upseereiden koulutuksen sisältä
neen mukaan annetun ohjekirjasen. 
Seuraava vaihe heidän koulutukses
saan oli, että kyseinen ohjekirjanen 
lähetettiin asianomaiselle jo muutamaa 
kuukautta ennen lähtöä. Sittemmin 
ryhdyttiin kirjasia jo tenttimään. 
Vuonna 1963 ryhdyttiin pohjoismaisten 

puolustusministeriöiden kesken sään
nöllisesti tapahtuvissa kokouksissa 
pohtimaan niitä pulmia, joita niille us
kotut YK:n rauhanturvatehtävät toivat 
e1iin. Seurauksena oli pohjoismaisen 
otilaallisen YK-työryhmän (NordSam 

~'N) työn aloittaminen v 1964 ja vuon
na 1965 ensimmäisen yhteispohjois
maisen YK:n esikuntaupseeri- ja soti
lastarkkailijakurssin pitäminen. Koska 
kurssi on muuttunut pysyväisluontei-
11eksi ja saanut sisarkurssin vuonna 
1068 Suomeen Niinisaloon, lienee syytä 
kosketella kurssia muutamin sanoin. 

K urssin englanninkielinen nimi on 
United Nations Staff Officer and Mili
tary Observer Course (UNSOMOC). 
Tavoitteena on antaa YK:n sotilastark
kailijaksi aiotulle upseerille perustie
dot YK:n kehityksestä ja toimintata
voista sekä perehdyttää niihin tehtä
viin, mitkä hänen suoritettavikseen tu
levat nykyisissä YK:n rauhanturva
toimissa. Esikuntaupseereille opete
taan YK:n tehtävissä noudatettava esi
kuntatekniikka. Painopiste on käytän
nön harjoituksissa, joiden rungon muo
dostavat tarkkailijapalvelu (Observer 
Duty) ja viestitoiminta (Communica
tions). Esikuntaupseereilla se on tieten
kin esikuntapalveluksessa (Staff Duty). 
Koulutus tapahtuu englanninkielisenä 
jopa siinä määrin, että varsinaisten 
luentojen ja harjoitusten ulkopuolella 
käydyt keskustelutkin tapahtuvat tällä 
kielellä kurssin johdon toivomuksesta. 
Opettajina toimivat kaikista pohjois
maista kootut, YK:n rauhanturvateh
tävissä koetellut aktiiviupseerit. Li
säksi erikoistumista vaativista aiheista, 
kuten YK-politiikka, -strategia ja -tak
tiikka, laki- ja lääketiede, luennoivat 
pohjoismaiset asiantuntijat. Kurssi pi
detään noin 4 viikon pituisena Ruotsis
sa ja Suomessa, missä koulutetaan vain 
sotilastarkkailijoita. Kurssia edeltää 
noin 2--3 kuukauden valmentautumi-

nen ennen kaikkea englanninkieliseen 
sotilassanastoon kunkin oppilasehdok
kaan omatoimisesti kotonaan suoritta
mana. Kursseille haetaan Suomessa 
pääesikunnan toimeenpanemien YK:n 
rauhanturvatehtävien vapaaehtois
kyselyiden yhteydessä. Suomalaisten 
osuus Ruotsissa pidettäville kursseille 
on ollut 7 esikuntaupseeria ja 5 sotilas
tarkkailijaa ja Suomessa pidettäville 
kursseille noin 30 sotilastarkkailijaa 
vuosittain. Kurssi on osoittautunut 
erittäin hyödylliseksi YK:n sotilas
tarkkailijoiksi lähetettäville. 

NordSamFN on tutkinut koulutus
tarvetta YK :n rauhanturvatehtäviin 
kaikilla niillä aloilla, jotka vaativat 
yhteistyötä eri sektoreilla toimittaessa. 
Seurauksena on ollut, että Norja avasi 
vuonna 1967 YK:n kuljetuksien johto
kurssin (Movement Control Course, 
UNMovCC), joka kouluttaa päällystöä 
ja alipäällystöä YK:n keskitettyyn 

Pohjoismaisista kuljetuksien johtokurs
sin osanottajista keväällä 1969 lmvassa 
ovat YK-lipun ympärille kokoontuneet 
Vatneleirenissä oikealta vasemmalle 
kurssin johtoa edustava majuri Björn 
Sirum, tanskalainen yliluutnantti Bag
ge, ruotsalainen eversti Blomqvist ja 
suomalainen kapteeni Norkola. Kurs
sille otti osaa oppilaina Tanskasta, 
Norjasta ja Suomesta 5 henkilöä kus
takin sekä 15 ruotsalaista upseeria ja 
aliupseeria. 
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kuljetuksien johtotoimintaan niin, että 
kukin pohjoismaista olisi kykenevä 
asettamaan yhteistoimintakelpoisen 
j oh toy ksikön rauhanturvaorganisaa-
tion palvelukseen joko kansallisten tai 
kansainvälisten YK-joukkojen kulje
tuksien tai siirtojen johtamista varten. 
Tanska aloitti vuonna 1969 keväällä 2-
viikkoisen YK:n sotilaspoliisikurssin 
(United Nations Military Police Course, 
UNMilPoC) YK-palvelukseen lähetet
täviin joko kansallisiin tai kansainvä
lisiin sotilaspoliisiyksiköihin valitta
valle päällystölle ja alipäällystölle. 
Kurssikielenä myös näissä molemmissa 
tapauksissa on englanti. 

C. SUOMEN OSUUS YK:N RAU
HANTURVATEHTÄVIIN JA NIIS
TÄ SAATUJA KOKEMUKSIA 

1. Tehtävät operaatioalueilla 

a) YKSK 

Suomen osanotto YK:n sotilaallisiin 
rauhanturvatehtäviin alkoi v 1956 vain 
vuosi sen jälkeen, kun Suomi oli tullut 
jäseneksi Yhdistyneisiin Kansakun
tiin. Tästä huolimatta "pelin avaus" oli 
rohkea. Kokonainen YK-komppania, 
noin 250 miestä, astui luottavaisin mie
lin tuntemattomaan tehtävään. Tiettä
västi joukon päällikköä lukuunotta
matta kenelläkään päällystöön kuulu
valla ei ollut minkäänlaista kokemusta 
ulkomaanpalveluksesta. Siitä huoli
matta sopeutuminen tehtävään ja uusiin 
olosuhteisiin lienee tapahtunut ilman 
suurehkoja vaikeuksia. Huollossa jou
duttiin turvautumaan tosin Ruotsin 
kontingenttiin. 

Palveluspaikkana YKSK:lla oli tuo
na aikana Suezin kanavan kriisialue. 
Brittiläinen Kansainyhteisö ja Ranska 
puolustivat täällä taloudellisia etujaan 
asevoimin otettuaan haltuunsa kana-
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van Välimeren puoleisen suun egypti
läisiltä israelilaisten menestyksellisten 
sotaoperaatioiden jälkeen. 

Yhdistyneet Kansakunnat perustivat 
tällöin UNEF:n, missä Ruotsin ja tans
kalais-norjalaisen pataljoonan lisäksi 
oli vahvennettu suomalainen kivääri
komppania. Sittemmin turvajoukkoon 
tulivat kuulumaan myös brasilialainen 
ja intialainen pataljoona. 

Vuonna 1957 yhden vuoden vartio
tehtävien jälkeen Suomi veti joukkon
sa pois luovuttaen vastuualueensa ju
goslavialaiselle komppanialle. Tällöin 
komppania olikin ehtinyt suorittaa 
tehtäviä n 800 km:n pituisella alueella. 
Tehtävän suoritus näet alkoi Port Sai
din kaupungissa Välimeren rannalla 
miehitysjoukkojen ja egyptiläisten vä
lisen aselevon valvomisella. Pois läh
dettäessä sitä vastoin komppanian ete
läisimmät osat palvelivat Sharm El 
Sheikissä, Siinain eteläkärjessä Punai
sen meren rannalla. Tehtäviin tänä 
aikana ehti ottaa osaa 437 miestä. 

UNEF:iin kuuluneet YK:n Suomen 
Komppaniat 1 ja 2 suorittivat pionee
ritehtävän avatessaan suomalaiselle 
miehelle uran YK:n palveluksessa. 
Miehet, jotka niissä palvelivat, olivat 
keskivertosuomalaisia. Ehkä seikkai
lunhaluisempia kuin pääosa ja ainakin 
yhtä reippaita. He menivät tehtävä
alueelle varustuksessa, mikä oli supi
suomalainen. Heidän ansiotaan oli, 
että YK-joukko niinkin nopeasti omak
sui kokeneempien veljiensä Afrikan 
varusteet: "intialaisen" puvun, kangas
vyön, shortsit yms. Samoin heiltä opit
tiin, ettei Siinaille kannata viedä esi
merkiksi puilla lämpiäviä kenttäkeit
timiä tai telttakaminoita, koska puita 
ei yksinkertaisesti ole. Todettiin myös, 
että sellainen huollon laji, kuin ' vesi
huolto vaatii aivan toisen suuruusluo
kan huomion kuin Suomessa. Vieläpä 
oma moottoriajoneuvo-, jakelu- ja puh-

t, 1tuskalusto sitä varten on tarpeen. 
l 1raelin armeija on tutkimuksissaan 
1 ullut sellaiseen tulokseen, että 100 
111lestä käyttää noin 400 1 juomavettä 

uorokaudessa. Jos henkilökohtaiseen 
puhtauteen käytettäisiin suunnilleen 
1nman verran, seurauksena on, että n 
160 miehen vahvuinen YK-komppania 
tarvitsee noin 1300 litraa vettä vuoro
l<audessa. Ei aivan pieni kysymys var-
1lnkin, jos lähin juomakelpoinen vesi 
on 200-300 km:n päässä. 

1) U NOGIL 

Kokonaan toisenlaisen kokemuspii-
1 in muodostavat sotilastarkkailijateh
tävät UNOGIL:ssa, UNMOGIP:ssa, 
lJNIPOM:ssa ja UNTSO:ssa. Nämä 
tC'htävät voidaan toiminnan perusluon
teen mukaan jakaa kahteen osaan: toi
mintaan Palestiinan ja Libanonin 
nlueella ja toimintaan Kashmirin 
ulueella. 

Palestiinan ja Libanonin alueella ky-
1ymys oli ja on edelleenkin lähinnä 
YK:n pääsihteerin silminä ja korvina 
toimimisesta, kun sen sijaan Kasmi
rissa tehtävään kuuluu edellisen li-
1äksi välikohtausten ja valitusten tut
kiminen sekä jossain määrin myös Ka
rachin sopimuksen tulkinta yksityista
pauksissa. Ensinmainittu alue on suh
teellisen runsasteinen tai toiminta ta
pahtuu alueilla, minne voi päästä 
maastoautolla. Viimeksi mainittu alue 
1ensijaan on erittäin vaikeakulkuista 
vuor istoa, joka vaatii usein vuorokau-
1ia, joskus viikkokausia kestävää par
tiointia jalkaisin tullakseen valvotuksi. 

Vuonna 1958 Libanonin hallitus pyysi 
Yhdistyneitä Kansakuntia toteamaan 
ulkopuolisen kumouksellisen solutuk
sen maahan. Tällöin Suomi lähetti nel
jä upseeria sotilastarkkailijatehtäviin 
18.6. 1958. Nämä upseerit olivat silloi-
1et everstiluutnantit J L D Boldt, M L 

Frick, P HE Siilasvuo ja majuri K P I 
Laamanen. Kaksi viikkoa heidän läh
tönsä jälkeen täydennettiin ryhmää 
vielä neljällä upseerilla. Lähtijät oli
vat everstiluutnantit O U Koskenpalo 
ja P Kaskeala, komentajakapteeni O I 
Vitikka ja majuri E R Kaira. Kaikki 
kahdeksan upseeria kotiutettiin krii
sin tultua selvitetyksi marraskuussa 
samana vuonna. Viisi alueella toimi
neista upseereista on joutunut käyttä
mään saamiaan kokemuksia varustet
taessa joukkoja myöhemiin YK:n 
rauhanturvatehtäviin sekä toimiessaan 
näiden joukkojen johtotehtävissä Pa
lestiinan alueella ja Kyproksella. 

c) UNTSO 

Vaikka YK:n sotilastarkkailijaryhmä 
Palestiinassa (UNTSO) aloittikin toi
mintansa jo vuonna 1949, Suomi alkoi 
osallistua tehtävään vasta vuonna 1967 
ns toisen Suezin kriisin aikana. Tällöin 
UNTSO:n alaisuuteen muodostettiin 
Israelin ja Y.A.T. :n väliselle sotatoimi-

Governement House Jerusalem. 
UNTSO:n päämaja, minkä israelilaiset 
valtasivat 6 päivän sodan aikana, mut
ta vuokrasivat uudelleen YK:lle. 
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alueelle uusi sotilastarkkailijaryhmä 
United Nations Military Observer 
Group in Suez (UNOGZU). Välittö
mästi ns 6 päivän sodan jälkeen perus
tetulla ryhmällä oli tehtävänä "tuli 
lakkaa-sopimuksen" valvonta. Varsi
naista aselepoahan ei ole koskaan teh
ty. Tähän erittäin vaikeaan tehtävään 
alkoivat myös suomalaiset ottaa osaa 
lähettäen alueelle 6 suomalaista upsee
ria. Tehtävä on varsin hankala siksi, 
ettei kumpainenkaan osapuoli tunnusta 
mitään aselepolinjaa. Ei edes Suezin 
kanava ole sellainen. Osapuolet eivät 
myöskään kunnioita YK:n koskemat
tomuutta alueella. YK:n sotilastark
kailija ei välty aina edes tunteelta, että 
ne selvästi tahallaan tuhoavat vasta
puolella olevia YK:n tarkkailuasemia 
muun taistelun lomassa. 

Vuoden 1969 alkupuolelta lähtien 
Suezilla on palveluksessa yhteensä 22 
suomalaista upseeria. Näistä on 11 ka
navan Y.A.T.:n puoleisella rannalla ja 
10 Israelin puoleisella. Yksi upseeri, 
kenraalimajuri Ensio Siilasvuo on Je
rusalemissa kutsuttuna norjalaisen 
kenraali Odd Bullin, UNTSO:n komen
tajan apulaiseksi. 

Vuoden 1969 loppuun mennessä 62 
suomalaista upseeria on palvellut 
UNTSO:ssa. 

Varsin korostetusti on palvelu 
UNTSO:ssa tuonut esille, että suoma
laisen upseerin englanninkielen taito on 
aika vaatimaton, ellei hän ole sitä ak
tiivisesti harjoittanut keskusteluharjoi
tuksissa. Jos hän ei sitten uskalla 
käydä englanninkieliseen keskusteluun 
tovereittensa kanssa tehtäväalueella, 
nämä saavat hänestä vaikutelman, ettei 
hän myöskään osaa englantia. Tästä on 
seurauksena, ettei häntä pidetä niin 
käyttökelpoisena vastuunalaisiin teh
täviin kuin vilkkaampia muunmaalai
sia, vaikka kielitaito heillä olisikin täy
sin samaa luokkaa. 
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OP Blue, eteläisin tarkkailuasema Sue
zilla Siinain puolella. Tuhottiin ke
väällä 1969. 

Vuoden 1969 kiihtynyt sotatoiminta 
Suezin kanavan alueella on toisaalta 
merkinnyt suomalaisen sotilastarkkai
lijan arvostukselle voimakasta nousu
kautta. Ne nuoret tarkkailijat (25-30 
v), joita hieman ylenkatsottiin rauhal
lisena kautena, lähtivät nyt jatkuvan 
tulitoiminnan aikana tarkkailuasemille 
yhtä tyynesti ja säännöllisesti kuin en
nenkin. Heidän ilmoituksensa tarkkai
luasemilta eivät katkenneet tulitoimin
nankaan aikana vaan säilyivät asialli
sina ja sääntöjä noudattavina. Heidän 
fyysinen kuntonsa riitti säilyttämään 
myös mielen tasapainon pitkienkin 
taistelutilanteiden aikana, jolloin her
mostolliselta rakenteeltaan heikommat 
eivät pystyneet saamaan riittävää le
poa. Tosin tasapuolisuuden nimessä on 
mainittava, että n 80 toimivan sotilas
tarkkailijan joukossa on tiettävästi ta
pahtunut vain pari tehtävän psyykisen 

rasittavuuden aiheuttamaa palveluksen 
keskeytymistä. 

UNTSO on ainoana YK:n rauhantur
vaorganisaationa antanut kirjallisen 
1rvostelun palveluksen suorittaneista 
upseereista. Se on arvostellut noin yh
den neljäsosan sieltä kotiutuneista suo
malaisista keskitason yläpuolella ole
viksi (above average) ja vain 2-3 up
seeria keskitason alapuolella oleviksi 
muiden ollessa keskitasoa. 

d) U NMOGIP 

Kashmirissa vuodesta 1949 lähtien 
toimivan UNMOGIP:n palvelukseen 
astuivat ensimmäiset suomalaiset up
seerit majuri A Salin ja komentajakap
teeni E H J Wihtol 6. 10. 1961. Heidän 
avaamaansa uraa on sittemmin seuran
nut 2 suomalaista upseeria vuosittain 
aina vuoteen 1965 saakka, jolloin Suo
men panos nostettiin YK :n pyynnöstä 
puolen vuoden ajaksi kahdeksitoista 
syksyllä puhjenneen hyökkäysso
dan valvomiseksi. Sodan päätyttyä 
UNMOGIP:n vahvuus supistui ennal
leen. Suomalaisten osuudeksi jäi kui
tenkin kolme tarkkailijaa, mikä se oli 
vielä vuoden 1969 lopulla. Vuoden 1965 
syksyllä tapahtuneiden taistelujen val
vomiseen ei Kashmirin alueella toimi
va UNMOGIP omannut riittäviä val
tuuksia. Sen tehtävänä oli lähinnä Ka
rachin sopimuksen valvonta ja sen toi
minta-ala oli rajoitettu käsittämään 
entisen Kashmirin ja Jammun ruhti
naskuntien alueen. Koska sotatoimet 
sitten tapahtuivat myös Jammun välit
tömässä läheisyydessä sen eteläpuo
lella sijaitsevalla Intian ja Pakistanin 
välisellä molempien maiden hyväksy
mällä rajalla, tarvittiin uusi organisaa
tio UNIPOM. Tehtävän kiireellisyyden 
vuoksi ensimmäiset sotilastarkkailijat 
"lainattiin" UNMOGIP:sta ja siten teh
tävään joutui siinä palvellut ainoa suo-

malainen upseeri, kapteeni J S Tenhu
nen. Järjestön työ loppui olojen va
kiinnuttua raja-alueella. 

Sotilastarkkailijan tehtävä Kashmi
rissa vaatii parempaa fyysistä kuntoa 
kuin mitkään muut sotilastarkkailija
tehtävät. Alue on, kuten jo edellä on 
käynyt ilmi, pääasiassa korkeaa vuo
ristoa ja valvottavan alueen leveys niin 
suuri ja se on niin vaikeakulkuista, 
että noin puolet aselepolinjasta ei ole 
edes vierailtavissa säännöllisesti. Seu
rauksena on, että aika ajoin lähetetään 
partioita, joiden liikkuminen tapahtuu 
suureksi osaksi jalkaisin tai muuleilla 
ratsastaen. Tällainen retki saattaa kes
tää kuusi viikkoakin. Koska suomalai
set on havaittu nopeiksi ja tarkoiksi 
suunnistajiksi, merkitsee se usein sitä, 
että he kuuluvat ilman muuta kysei
siin partioihin. Suomalainen kapteeni 
Friberg omannee edelleenkin YK:n so
tilastarkkailijoiden epävirallisen kor
keusennätyksen; hieman yli 6 km. 

Erikoispiirteenä tehtävälle Kashmi
rissa lienee myös se, että sotilastark
kailijoiden varustus alueella vaatii pie
nen lisäyksen muihin alueihin verrat
tuna, nimittäin käsisuuntakehän ja lo
garitmitaulun. Niitä tarvitaan alueella 
paikanmääritykseen. 

e) UNFICYP 

Alkuvuodesta 1964 pyysi YK jo rau
hanturvatehtävissä tunnettua Suomea 
asettamaan turvajoukon Kyprokselle, 
missä sen muhamettilaiset ja ortodok
siset kansalaiset olivat päätyneet saa
ren hallintaa koskevassa kysymyksessä 
pienen sodan asteelle. Myös muut jä
senvaltiot saivat saman pyynnön ja 
niin saarelle muodostettiin 7 kansa
kunnan voimin UNFICYP. Koska Suo
men osuus tällä alueella on ehkä 
parhaiten tunnettu useiden sitä kosket-
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televien kirjoitusten johdosta YK:n 
Suomen Pataljoonien toiminnan aikana, 
en käsittele sitä tässä yhteydessä niin 
laajasti, kuin sen tärkeys tähän saakka 
suurimpana suomalaisena YK:n tehtä
vänä ehkä vaatisi, vaan rajoitun esit
tämään ainoastaan muutamia tosiasioita 
ja erikoispiirteitä. 

Suomen osuus 1964 noin 6000 mie
hen vahvuisesta UNFICYP:stä oli noin 
1000 upseeria, aliupseeria ja miestä, 
jotka muodostivat joukkojen esikun
nassa toimivan esikuntaryhmän ja 
suomalaisen pataljoonan. Siinaissa pal
velleen komppanian kokemuksista oli 
otettu oppia. Varustus oli monipuoli
sempi, kuin se oli ollut Suezilla, mutta 
vielä pataljoona oli suuressa määrin 
suomalainen organisaatioltaan. Halut
tiin kokeilla suomalaisen pataljoonan 
käyttökelpoisuutta erikoisolosuh
teissa. - Se oli käyttökelpoinen. Polku
pyöräilevät, huolettoman tuntuiset, il
man suurempaa sotilaallisuutta esiin
tyvät taistelijat lähetettiin aina sinne, 
missä vaikeuksia esiintyi ja alue rau
hoittui. - Yksityiselle sotilaalle puut
teet organisaatiossa tuottivat hanka
luuksia. Esimerkiksi huoltoryhmät toi
mivat alussa ylirasitettuina, sairauk
sien johdosta vartiopaikkojen ja henki
löstön lukumäärän epäsuhde rasitti 
kaikkia ja tarpeellisen viestikaluston 
runsaus verrattuna sitä hoitavan 
komppanian komentoryhmän vahvuu
teen aiheutti rasituksia, mitä ei ehkä 
olisi kestetty, jos kysymyksessä olisi 
ollut liikkuva toiminta, paikalla olemi
sen sijasta. 

Pataljoonan johdon ratkaistavaksi 
sensijaan tulivat mm, kuinka suorittaa 
veden ja polttopuiden (saunoja var
ten) täydennys, kuinka säilyttää ruoka 
ja juomat kylminä, kuinka estää epi
demianomaiset vatsa- ja muut tuleh
dussairaudet ja kuinka pitää yhteyttä 
naapureihin ja paikalliseen väestöön, 
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Tärkeintä viihtyvyydelle. Sauna Omor
phitassa, Kyproksella. 

kun vain 2-3 % henkilöstöstä puhui 
välttävää englantia. 

Tehtävät ovat nyt supistuneet. Sa
moin niitä suorittava joukko on supis
tunut 476 mieheen. Varustusta on uusit
tu ja muutettu tarkoituksenmukaiseksi. 
Palveluksessa ei ole enää suomalainen 
pataljoona, vaan suomalainen YK-pa
taljoona, tosin supistettuna. Kokonaan 
oman tutkimuksen voisi suorittaa pa
taljoonan toiminnan aikana saamien 
kokemuksien vaikutuksesta varustuk
seen vertailemalla lähetetyn pataljoo
nan varustusta siihen, mitä sillä nyt on. 
Eroja on aika paljon ja mikä tärkeintä, 
ne ovat pääosin syntyneet perustel
luista tarkoituksenmukaisuussyistä. 

Tähän saakka Kyproksella on pal
vellut hieman yli 6000 suomalaista so
turia. 

2. Komentaja- ja asiantuntijatehtävät 

Kun puhutaan Suomen osuudesta 
YK:n rauhanturvatoimintaan, on muis
tettava, että edellämainittujen tehtä
vien lisäksi Suomelta on pyydetty up
seereita myös YK:n päämajaan New 
Yorkiin sekä eräisiin komentajatehtä
viin. Suezin ensimmäisen kriisin aika
na kenraalimajuri A E Martola toimi 
YK:n pääsihteerin sotilasneuvonanta-

1 ma. Hänen jälkeensä majuri Lauri 
Koho palveli ensin vuodesta 1965 pää-
1lhteerin sotilasneuvonantajan apulai
••na myöhemmin kenraalimajuri J R 

lt1khyen siirryttyä toisiin tehtäviin hä
nen s1Jaisenaan everstiluutnantiksi 

lennettynä. Vuonna 1967 evl Koho 
1lrrettiin väliaikaisesti YK:n pääsih

t,!erin asettaman Lähi-idän kysymyk-
um välittäjän Gunnar Jarringin neu
vonantajaksi. Huomattakoon, että al
kuliite sotilas- jäi nyt pois, joten hä
nen asemansa lienee ollut toimia Lähi
Idän kriisin YK:n toimenpiteiden 
asiantuntijana. 

UNFICYP:n intialaisen komentajan, 
kenraaliluutnantti Thimayan jälkeen 
YK:n pääsihteeri nimitti kenraaliluut
nantti A E Martolan vuoden 1966 alussa 
komentamaan saarella olevia rauhan
turvajoukkoja, missä tehtävässä hän on 
ainakin vuoden 1969 loppuun saakka. 
Syksyllä 1967 nimitettiin eversti Ensio 
Siilasvuo UNTSO:n norjalaisen komen
tajan Odd Bullin apulaiseksi. Tehtävän 
vastaanottaessaan eversti Siilasvuolla 
olikin jo kokemusta YK:n rauhantur
vatehtävissä hänen palveltuaan ensin 
UNOGIL:ssä, Libanonissa sotilastark
kailijana ja sitten YK:n Suomen Pa
taljoonan komentajana Kyproksella. 

Alue 
1 

Joukko/tehtävä 

New York YK:n päämaja 
Siinai YKSK 1-2 
Libanon UNOGIL 
Kashmir UNMOCIP 
Kypros YKSP 1-11 
Suez UNTSO 

3. Puolustusvoimain osuuden kasvu 
YK:n rauhanturvatehtävissä 

Kokonaisuutena katsoen Suomen 
osuus YK:n rauhanturvatoiminnassa on 
laajentunut huomattavasti kuluneiden 
13 vuoden aikana. Niihin osaa ottanei
den miesten lukumäärät on oheisessa 
taulukossa. He ovat toimineet suoma
laisen soturin edustajina muiden mai
den sotilaiden rinnalla. Heidän koke
muksensa ja Suomen tunnetuksi teke
minen ovat varsin merkityksellisiä 
maallemme. Kuitenkin toiminnan jär
jestelyyn liittyy eräs negatiivinen piir
re, jota ei voitane pitää edullisena rat
kaisuna Suomen valtiolle. Kaaviosta 
YK:n rauhanturvatehtävissä toiminei
den aktiiviupseereiden lukumäärästä 
vuosittain voidaan todeta, että heidän 
lukumääränsä on varsin nopeasti, 8 
vuodessa, noussut kahdesta 41:een up
seeriin. Toimintaa aloitettaessa oli ak
tiiviupseerien lähettäminen YK:n rau
hanturvatehtävään tilapäinen edustus
komennus, joka ei suurestikaan rasit
tanut puolustusvoimiamme. - Eihän 
sota yhtä miestä kaipaa. - Komennus 
YK:n palvelukseen on yhä tilapäinen 
edustus- ja koulutuskomennus yksityi
sen upseerin kannalta, mutta se ei ole 

1 

Aika 
1 

Määrä 

1956-58, 1965- 2 
1956-57 437 
1958- 8 
1961- 28 
1964-- 5916 
1967- 62 

Yhteensä YK:n sotilastehtävissä palvelleita tai palvelevia 1 6453 
1 

YK:n sotilastehtävissä olleet tai edelleen palvelevat suomalaiset 
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YK:n r a u h a n turvat e h t ä v i s s ä toimi -

neiden aktiiviupseereiden lukumääristä vuosittain. 
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Kesäkuu 1969 

enää sitä puolustusvoimien kannalta. 
Silloin, kun noin 40 upseeria on jatku
vasti poissa tehtävistään Suomen puo
lustusvoimista, poistuma ei voi olla 
vaikuttamatta sen toimintaan. Kysei
nen upseerimäärä vastaa noin ra-jääkä
ripataljoonan upseerimäärää. Nykyinen 
järjestely aiheuttaa tilanteen, että vain 
harvat komentaja-asemassa olevat up
seerit Suomessa eivät tunne YK-palve
lusta omaa tehtäväänsä rajoittavaksi 
tekijäksi. 

Joutuuhan hän luovuttamaan upsee
reitaan muiden koulutuskomennusten 
lisäksi vielä YK:lle. Vaikka jokainen 
upseeri tajuaisikin rauhanturvatehtä
vän tärkeyden ja luovuttamiensa up
seereiden tehtävän edustusluonteisuu
den maallemme, harkitsee hän varsin 
tarkoin, voiko hän suositella tehtävään 
tai edes antaa ilmoittautua vapaaehtoi
seksi sellaisen miehen, jonka taidot 
ovat erittäin korkeata luokkaa _ja siksi 
tarpeellisempia hänen itsensä johta
malle osastolle. Seurauksena on, että 
vain nuoret ns korvattavat upseerit ha
kevat YK-tehtäviin edustamaan maa
tamme ja puolustusvoimiamme. Esi
merkiksi pääesikunnasta vapaaehtoi
seksi ilmoittatuneella lienee edessään 
siirto muihin tehtäviin, koska sen hen
kilöstömäärä on siinä määrin ahtaasti 
mitoitettu, ettei y:\'lden upseerin vuoden 
poissa olon aikana toinen enää voi hoi
taa hänen tehtäviään oman työnsä 
ohella. 

Vuoden 1969 lopulla on tehty päätös, 
että puolustusministeriö on oikeutettu 
palkkaamaan myös reservin upseereita 
YK:n sotilastarkkailijatehtäviin. Tämä 
helpottaa osaltaan puolustusvoimiin 
kohdistuviaa painetta. Toistaiseksi ei 
vielä ole kokemuksia, onko reservin 
upseeristossamme riittävästi aikaisem
min mainitut ehdot täyttäviä haluk
kaita rauhanturvatehtäviin. Mainitta-

koon kuitenkin, että YK pyynnossaan 
esittää laatuvaatimuksena, että lähetet
tävien tulisi olla 10 vuoden aktiivipal
veluksen antaman kokemuksen omaa
via upseereita. 

4. Aselajijakautuma 

Piirroksesta, joka kuvaa YK:n rau
hanturvatehtävissä palvelleiden suoma
laisten aktiiviupseereiden jakautumaa 
aselajeittain (piirros on laadittu kesä
kuussa 1969) käy ilmi,että ne aselajit, 
joiden normaaliin toimintaan kuuluvat 
jossain määrin kontaktit ulkomaisiin 
joukkoihin, ovat varsin pienellä panok
sella osallistuneet YK:n rauhanturva
toiminnan tarjoamaan koulutustilaisuu
teen. Luultavasti edellä mainittu virko
jen pieni määrä pitää osaltaan näiden 
aselajien upseereita poissa YK:n rau
hanturvatehtävistä. Verrattaessa tässä 
suhteessa upseereiden jakautumaa 
YK:n tehtävissä Norjan ja Ruotsin 
osalta voidaan todeta, että ilma- ja 
merivoimat ovat siellä hieman "parem
missa" asemissa. Vertailu, joka on tar
kempi ruotsalaiselta osaltaan ja vas
taa samaa aikaa kuin suomalaisten 
YK:n palveluksessa olo, osoittaa tosin, 
että ilmavoimat osallistuvat ruotsalai
silla suuremmalla panoksella kuin 
meillä, mutta laivasto suurin piirtein 
samassa määrin. Ruotsin merivoimiin
han kuuluvat sekä kuninkaallinen lai
vasto että rannikkotykistö. Jakautuma 
norjalaisten osalta käsittelee vain kah
den vuoden aikaa ja varsin pientä mää
rää upseereista. Huomion arvoista kui
tenkin on, että 28 upseerista 5 on ollut 
lentäjiä. Norjan merivoimat muodosta
vat puolustusvoimista huomattavasti 
suuremman osan kuin Ruotsissa ja 
Suomessa, joten vertailun ilmoittama 
10 % osoittaa varsin vaatimatonta 
osuutta koko toiminnassa. 
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5. Rauhanturvatoiminnan merkitys 

Suomen osuus rauhanturvatoimin
nassa on vaatimaton verrattuna länti
seen naapurimaahamme Ruotsiin, mut
ta niinhän on asianlaita myös muiden 
kansainvälisten yhteistoiminta-alo
jemme. Maamme puolueettomuuspoli
tiikka, ollen vielä varsin nuorta, tar
vitsee edelleenkin kaikkia mahdollisia 
ilmenemismuotoja tullakseen tunne
tuksi ja tunnustetuksi yleisesti kaikilla 
tasoilla. Puolustusvoimiemme henkilös
tö pyrkii myös tässä mielessä toteutta
maan valtiojohtomme politiikallemme 
asettamia päämääriä toimiessaan suo
malaisina upseereina YK:n rauhantur
vatehtävissä. 

Sodissa kokemuksensa saavuttaneen 
ammattiupseeristomme viimeiset jäse-
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net saavuttavat eläkeiän seuraavan 
vuosikymmenen aikana. Sikäli kuin 
politiikkamme onnistuu pitämään 
maamme sodan ulkopuolella - mikä 
on harras toiveemme - ammattiupsee
ristomme ainoat jäsenet, jotka ovat 
kuulleet tappamaan tarkoitetun luodin 
äänen, ovat YK:n rauhanturvatehtä
vissä palvelleita, lainatakseni eversti
luutnantti Reino Raitasaaren sanontaa 
eräässä esitelmässään. Niin kauan kuin 
puolustusvoimia katsotaan tarvittavan, 
edes tämä kokemus on varsin tarpeel
linen puolustusvoimiemme henkilöstöl
le sen kasvattaessa asevelvollisiamme, 
sillä kokemuksen puuttuminen johtaa 
ajatusratojen vääristymiseen ja turhiin 
epärealistisiin spekulaatioihin, jotka 
voivat osoittautua vaarallisiksi maal
lemme "totuuden hetkellä". 

Suomen osallistuminen YK:n rauhan
turvatoimintaan vähintäinkin yhtä 
suuressa mittakaavassa kuin tähän asti 
on perusteltua. Samoin on laita puolus
tusvoimiemme osuuden siinä. Tehtävän 
helpottamiseksi tulisi vain puolustus
voimille antaa noin 40 uutta virkaa, 
jolloin tehtäviin saataisiin entistäkin 
kokeneempia upseereita edustamaan 
maatamme. Tämä voitaisiin suorittaa 
esim perustamalla PE:n Esikunta
komppaniaan jatko- ja erikoiskoulutus
virkaryhmä, jossa otettaisiin huomioon 
myös sotakorkeakoulun oppilasmäärä. 

D. YK-JOUKOT JA VALMIUSJOU
KOT 

1. Yleistä 

Yhdistyneiden Kansakuntien perus
kir jassa edellytetään kansainvälisen 
armeijan muodostamista järjestön 
käyttöön, jolloin tällä armeijalla olisi 
pidetty yllä sodan jälkeistä status quo
ta. Kun kuitenkin YK:n Turvallisuus
neuvoston pysyvät jäsenet eivät voi
neet ratkaista armeijan käytön periaa
tepulmia kylmän sodan puhjettua, tar
koitukseen asetettu YK:n esikuntava
liokunta jäi toimettomaksi. Koska tästä 
huolimatta Turvallisuusneuvosto päätti 
myöhemmin joukkojen lähettämisestä 
puhjenneita .kriisejä vaimentamaan, 
jouduttiin joukot kokoamaan kiireisesti 
kutakin tapausta varten erikseen. Näitä 
joukkoja alettiin nimittää Ad Hoe-jou
koiksi. Tällaisia olivat mm UNEF ja 
UNOC. Järjestelmästä kuitenkin todet
tiin sen epätaloudellisuus YK :lle, koska 
useat hankinnat joukkoja varten jou
duttiin suorittamaan sieltä, mistä saa
tiin nopeimmin, ei halvimmalla tai 
käytännöllisimmin. 

Vuonna 1950 tehtiin ns Uniting for 
Peace-päätös, missä kehoitetaan jä
senmaita pitämään valmiina joukko-

osastoja YK:ta varten. Tämän jälkeen
kin pääsihteeri U Thant on useissa 
eri yhteyksissä kehoittanut jäsenval
tioita muodostamaan valmiusjoukkoja 
(Stand-By Force). Lisäksi jo perus
kirjan 45. artiklassa kehoitetaan jäsen
valtioita pitämään osan kansallisista 
ilmavoimistaan jatkuvasti valmiina yh
teisiä kansainvälisiä pakkotoimia var
ten. 

YK-joukkojen tai valmiusjoukkojen 
valinta jäsenmaista eri kriisitilanteissa 
ei ole varsin helppoa. Suurvallat, joilla 
on varaa asettaa YK:n käyttöön val
miita joukko-osastoja, eivät ole vapaita 
poliittisista rasituksista. Niiden jouk
koihin ei luoteta, vaikka ne olisivatkin 
YK:n puolueettomuutta edustavan sini
lipun alla. Niinpä vuosien mittaan on 
saatu kokea, että vain pienten ja keski
suurten valtioiden joukot ovat kelvolli
sia tähän tehtävään. Lisäksi usein vaa
ditaan riippumattomuutta kumpaises
takin suuresta sotilaspoliittisesta liit
toutumasta, NATO :sta ja Varsovan Lii
tosta. Tämä asettaa entistäkin suurem
man vaatimuksen pienten puolueetto
mien valtioiden auttamisvalmiudelle. 
Myös suurvallat ovat todenneet rajoi
tuksensa tässä mielessä. Niinpä esimer
kiksi Englanti on luvannut asettaa 
YK:n käytettäväksi materiaalia kuutta 
moottoroitua jalkaväkipataljoonaa var
ten. Tämä on käytännössä poistanut 
joukkojen lähettämisestä kieltäytymis
mahdollisuuden pieniltäkin valtioilta, 
mikäli auttamishalua vain suinkin on. 
Kieltäytyminen tällaisessa tilanteessa 
saisi kaikissa tapauksissa perusteek
seen poliittisen sävyn, joka olisi poik
keava useimmiten Turvallisuusneuvos
ton ja aina Yleiskokouksen päätökseen 
nähden. Tämänlaatuisen leiman saami
seen ei liene millään puolueettomalla 
kansakunnalla varaa lukuunottamatta 
YK:hon kuulumatonta Sveitsiä, jonka 
puolueettomuus on jo traditionaalista 
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ja perustuu nimenomaan eristäytymi
seen kaikista kansainvälisistä ristirii
doista. 

2. Suomalaisen valmiusjoukon suun
nittelua 

Vuodesta 1963 lähtien Suomi on il
moittanut olevansa valmis asettamaan 
YK:n käyttöön rauhanturvajoukon. 
Tämän mahdollistamiseksi julkaistiin 
asetus Suomessa toimintavalmiudessa 
olevasta valvontajoukosta (AsK 132/ 
65). Asetuksen mukaan puolutusminis
teriö valtuutetaan valmistelemaan suo
malaista valmiusjoukkoa YK:n käyt
töön. Tämä luvattu valmiusjoukko 
lähetettiin Kyprokselle jo keväällä 
1964. Tämän jälkeen pitäydyttiin aja
tukseen, että UNFICYP:n toiminta 
Kyproksella on suna maarm väli
aikaista, että uutta valmiusjoukkoa ei 
ryhdytty kokoamaan, vaan uskottiin se 
saatavan Kyprokselta siihen mennessä 
takaisin, kun sitä uudelleen tarvitaan. 

Maailmanpoliittisen tilanteen osoit
taessa edelleen kiristymisen merkkejä 
uusien kriisipisteiden ilmestyessä kar
talle Lähi-idässä ja Irlannissa puhu
mattakaan Kiinan ja Neuvostoliiton ra
joista, Vietnamista ja Biafrasta ja 
UNFICYP:n supistuttua siinä määrin, 
että sen suomalainen valvontajoukko ei 
enää vastannut luvattua valmiusjouk
koa, aloitettiin työ sen perustamisen 
hyväksi entistä ponnekkaammin jo ke
väällä 1968. Tälle työlle antoi käytän
nöllisiä perusteita myös NordSamFN, 
joka oli aloittanut tutkimuksen valvon
tajoukon asettamisesta johtuvista kysy
myksistä. Työryhmän puheenjohtajuu
den siirryttyä Suomelle vuorojärjestyk
sen mukaan vuoden 1969 ajaksi keski
tyttiin kysymyksen selvittelyyn myös 
Suomen osalta ja tutkimuksen ensim
mäinen vaihe saatettiin loppuun ennen 
vuoden päättymistä. Tutkimuksessa to-
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detaan mm, että kaikki pohjoismaat 
voivat asettaa vähintäin pataljoonan 
vahvuisen valmiusjoukon YK:n käyt
töön n kuukauden kuluttua siitä, kun 
pyyntö on esitetty ja se on hyväksytty. 
Samalla todettiin, että kuljetukset mah
dolliselle kriisialueelle pohjoismaiden 
omalla kuljetuskapasiteetilla kestävät 
n 2-3 viikkoa. Samoin tutkimuksissa 
sovittiin, että mikäli pohjoismaista kut
sutaan kaksi tai useampi valtio otta
maan osaa rauhanturvatehtävään eri
näiset yhteydenpito- ja huoltojärjeste
lyt voitaisiin suorittaa yhteisvoimin. 

Suomessa valmiusj oukkovalmistel ut 
kohtasivat, kuten odottaa saattaa, huo
mattavia taloudellisia vaikeuksia. Va
rat, jotka valmiusjoukolle myönnettiin, 
jäädytettiin yleisen säästämiskam pan
j an aikana. Vuonna 1968 valmiusjoukol
le saatiin 100 000 mk ja seuraavana 
vuonna 400 000 mk tarkoitettuna kalus
tohankintoihin ja joukon harjoituksiin. 
Joukkoja ei katsottu voitavan kutsua 
harjoituksiin vuoden 1968 puolella ka
luston puutteen takia. Vuoden 1969 lo
pulla suunniteltiin pidettäväksi harjoi
tus joukon henkilöstölle lähinnä sitou
musten laatimiseksi ja valmistavien 
lääkinnällisten toimenpiteiden suorit
tamiseksi. Kuitenkin kalustokysymys 
on edelleenkin siinä määrin avoin, että 
varsinainen koulutus on rajoitettava 
koskemaan vain yleissotilaallista (tar
koitan suomalaista sotilaskoulutusta) 
ja YK:n yleistietouden kouluttamista. 
Suomalainen valmiusjoukko käsittää 
kokonaisuudessaan hieman yli 1000 
miestä. Sen rungon muodostaa lähinnä 
moottoroiduksi j alkaväkipatalj oonaksi 
nimitettävä yksikkö. Pataljoonan mies
vahvuus nousee hieman yli 800 miestä 
ja se on siinä määrin moottoroitu, 
että se pystyy kuljettamaan -koko 
henkilöstönsä ja välttämättömän tais
teluvarustuksensa ajoneuvoissa. Siihen 
kuuluu myös panssaroitu tiedustelu-

joukkue sekä kahteen osaan, komento
ja huoltoesikuntaan, jakautuva patal
joonan esikunta. Sille suunniteltu ra
diokalusto mahdollistaa sen eri osien 
yhteydenpidon 100-200 km saakka. 
Tarpeen niin vaatiessa pitemmätkin 
yhteydet ovat mahdollisia. 

Valmiuspataljoonan lisäksi voidaan 
pyydettäessä lähettää myös esikunta
ryhmä yhteysesikuntaan, sotilastark
kailijaosasto, sotilaspoliisijoukkue, kul
jetuksien johto-osasto, erillinen kuor
ma-autojoukkue ja erillinen ilmator
juntajoukkue. 

Suunnitelma joukon varustamiseksi 
on kaksitahoinen. Osan materiaalista 
Suomi hankkii joko omasta maasta 
(kaikki mahdollinen) tai ostoin ulko
mailta. Ulkomailta ostettaviksi tällöin 
tulisivat sellaiset joukon toiminnalle 
elintärkeät välineet kuin radiokalusto, 
tropiikkiteltat, moskiittoverkot yms. 
Kotimaasta saadaan mm vaatetus ja 
aseistus vain pääkohdat mainitakseni. 
Toisen osan hankinnoista Suomi esittää 
suoritettavaksi YK:n toimesta ja an
nettavaksi joukkojen käyttöön toimin
ta-alueelle saavuttaessa. Tällaista ma
teriaalia ovat kaikki ajoneuvot. Olisi
han sangen epätaloudellista hankkia 
mainittu kalusto Suomeen ja sitten 
kuljettaa se toiminta-alueelle, jolloin 
yksistään kuljetuskustannuksiin mak
settaisiin joukon jonkun materiaalila
jin hinta. 

Joukon varustaminen sinänsä ei siis 
tapahdu aivan käden käänteessä. Vaik
ka jostakin saisimme varat joukon va
rustamiseksi nyt, osa materiaalista ei 
olisi saatavissa kaupan hyllyltä. Esi
merkiksi viestikaluston hankinta-ajat 
eräiden tärkeiden nimikkeiden osalta 
saattavat olla peräti 18 kk. 

Jos lähettäisimme jälleen kerran 
suomalaisen pataljoonan suomalaisin 
sotilasvarustein matkaan YK:n rauhan
turvatehtävään, se saataisiin aikaan n 

4 - Jalkaväen vuosikirja 

6 viikossa ja se varmasti myös suorit
taisi tehtävänsä. 

Valmiusjoukkoon pyrkiminen tulee 
suunnitelman mukaan tapahtua samal
la tavoin kuin nykyiseen Kyproksen 
valvontajoukkoonkin. Avoimista pai
koista ilmoitetaan lehdistössä. Haki
joista suoritetaan valinta käytettävissä 
olevien todistusten perusteella. Valitut 
kutsutaan harjoitukseen tai heidän al
lekirjoitettavakseen lähetetään sitou
mukset, joissa asianomainen lupautuu 
vuoden ajan kuulumaan valmiusjouk
koon ja olemaan 7 vrk:n kuluessa kut
sun lähettämisestä valmis astumaan 
palvelukseen koulutusta ja tarpeen 
vaatiessa valvontajoukon mukana läh
töä varten. Valmiusajalta ei toistaiseksi 
voida maksaa minkäänlaista palkkiota, 
sillä nykyinen valmiusjoukon saama 
määräraha vuodelle 1969 samoin kuin 
Valtioneuvoston esitys vuodelle 1970 on 
sen suuruinen, että hankintoja varten 
jäisi noin 50 000 markkaa, jos valmius
joukon henkilöstölle maksettaisiin val
miusrahaa esim 1 markka vuorokau
dessa vuoden ajalta. Valmiusjoukkoon 
kuuluvat voidaan kutsua koulutukseen 
enintään 45 vuorokauden ajaksi vuo
dessa. Valmiusjoukon harjoitukset rin
nastetaan kertausharjoituksiin ja asian
omaiset merkinnät suoritetusta palve
lusta tehdään sotilaspassiin. 

Valinta valmiusjoukkoon poikkeaa 
valvontajoukon valinnasta vain siinä, 
että kun valvontajoukkoon yleensä ei 
oteta yli 6 kuukautta aiemmin siinä 
palvellutta, valmiusjoukkoon suosituk
sena pidetään aikaisempaa, pitkäaikais
ta toimintaa YK:n rauhanturvatehtä
vissä1). Perusteena tälle voidaan ly
hyesti todeta, että valmiusjoukko aloit
taessaan toiminnan valvontajoukkona 

1) Nykyisin voi hakea vain valmiusjouk
koon, mistä lähetetään täydennys val
vontaj oukkoon. 
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kohtaa pulmia, jotka ovat uusia ja eh
kä vaikeita täysin uudelle henkilöstölle 
kun sensijaan aikaisemmin palvelleen~ 
henkilöstölle ne voivat olla jo tuttuja 
tai ratkaistuja. 

3. Yhteenveto 

Nykyinen suunnitelma valmiusjoukon 
perustamiseksi on hyvä. Sen perusteel
la muodostuva joukko on tehokas 
YK :n rauhanturvatehtäviin koko laa
juudessaan. Se on varsin liikuntakykyi
nen ja nopea, joten se pystyy oikein 
käytettynä jo ennalta ehkäisemään 
vaaratilanteen syntymisen. Se on tuli
voimaisuudessaan puolustus- ja ajalli
sesti ja paikallisesti iskukykyinen. Kui
tenkin siltä puuttuvat kaikki summit
taista tuhoa tuottavat aseet, joten tar
vittava voiman käyttö voidaan kontrol
loida sekä kohteen että tehon mukaan. 
Samalla se on valmis toimimaan puoli
trooppisessa ilmastossa laajallakin 
alueella. Ainoastaan toimiminen lumi
olosuhteissa toisi kalustoon lisäyksiä. 
Se vaatii YK :n suorittaman elintarvik
keiden sekä poltto- ja voiteluaineiden 
toimittamisen ja joukon kuljetuksen 
täydentävän huollon, ajoneuvokaluston 
toiminta-alueelle, mutta nämä vaati
mukset lienevät YK:lle tuttuja eivätkä 
ylivoimaisia. 

ARVIOINTEJA 

1. YK:n osuus sotilaallisen rauhantur
vatoiminnan suunnitteluun 

Yhdistyneiden Kansakuntien rauhan
turvatoiminnan suunnittelua on lei
mannut Turvallisuusneuvoston pysy
vien jäsenten eripuraisuus. Tästä on ol
lut seurauksena epätaloudellinen ja 
usein varsin epätarkoituksenmukainen 
rauhanturvajoukkojen perustaminen ja 
ylläpito. Syyllisinä ei voida pitää jär
jestön virkailijoita, jotka yltävät kor-
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kealuokkaisiin suorituksiin niissä puit
teissa, mitkä heille on annettu. Syyt 
juontavat alkunsa peruskirjasta, jonka 
mukaan yksikin Turvallisuusneuvoston 
pysyvän Jasenen veto voi kumota 
hyvänkin suunnitelman toteutumisen. 
Saatujen kokemusten valossa on kui
tenkin valmiusjoukot ratkaisu, jota 
käyttäen rauhanturvatehtävät voidaan 
hoitaa. Tämän järjestelmän on todettu 
tarvitsevan koordinoivaa elintä. Siihen 
ei kelpaa nykyinen esikuntavaliokunta 
koska sen jäsenet ovat vain Turvalli~ 
suusneuvostossa olevien pysyvien jä
senten sotilasedustajia. Heidän muka
na oloaan tarvitaan nykyisessä järjes
telmässä, mutta esikuntavaliokuntaan 
tulisi kuulua jäseninä myös valvonta
joukkoja lähettävien maiden sotilas
edustajia. Valmiusjoukot sinänsä ovat 
kansallisia yksiköitä ja ne kootaan 
kansallisin perustein, koska ne henki
löstön osalta ovat riippuvaisia lähettä
jämaansa täydentävästä huollosta, mi
kä menetelmä tulisi säilyttää yksinker
taisuutensa takia. Kuitenkin vaatimuk
set joukon toimintakyvylle ja -valmiu
delle tulisi YK:n itsensä määrittää. 
Tässä olisi työkenttää esikuntavalio
kunnalle. Samoin tulisi laatia YK-jouk
kojen ohjesäännöt, joihin sisällytettäi
siin ne kokemukset, mitä erityyppisistä 
tehtävistä on jo saatu. Niissä tulisi 
myös käsitellä ennenkaikkea seikkoja, 
mitkä ovat kansallisten YK-joukkojen 
yhteistoiminnalle tärkeitä. 

Muutamat jäsenmaat ovat jo aloitta
neet ohjesäännösten valmistelun. Näis
tä mainittakoon Ruotsi, joka jo on var
sin pitkällä tällä alalla. Se on julkais
sut mm YK-miehen käsikirjan ja eri
laisia ohjesääntöjä koskien pohjois
maisia täydennyskuljetuksia, huoltoa, 
terveydenhoitoa, valistustoimintaa ja 
viestiyhteyksiä. Lienee vain ajan kysy
mys, milloin Yhdistyneet Kansakunnat 
Neuvostoliiton ja USA:n näkökantojen 

jälleen lähennyttyä ryhtyy kiinnittä
mään asiaan sille kuuluvaa huomiota. 
Tällöin Suomen tulisi olla aktiivisesti 
mukana. 

Samalla tavoin kuin YK:n rauhantur
vajoukkojen eri tehtävissä toimivat 
henkilöt tarvitsisivat ohjeita, tulisi hei
dän myös valmentautua tehtäviinsä. 
Tällä hetkellä annettava koulutus on 
var sin korkealuokkaista ja oikeaan osu
nutta pohjoismaita ajatellen. Kuiten
kaan se ei perustu YK :n hyväksymiin 
ohjelmiin, vaan se on ollut tuloksena 
NordSamFN:n periaatetoivomuksesta 
ja on luonnosteltu koulutusta antavassa 
maassa pohjoismaisten YK-upseereiden 
saamien kokemusten mukaan. Samalla 
se on säilynyt varsin suppea-alaisena 
ja kurssimaisena. Olisi varsin suota
vaa, että Yhdistyneet Kansakunnat, 
joskaan se ei ehkä voisi ryhtyä kan
sainvälisten koulutuskeskusten ylläpi
toon, yhtenäistäisi jäsenmaitten anta
man ylikansallisen koulutuksen ja tu
kisi koulutusta sekä taloudellisesti että 
opettajavoimin. Samalla .se esittäisi 
konkreettisen koulutustarpeen, kuinka 
monella alalla sitä tulisi antaa ja mitä 
kysymyksiä sen tulisi käsitellä. Asiaa 
on kosketellut Maailman veteraanijär
jestön toimeksiannosta kokoontunut 
asiantuntijaryhmä vuonna 1961 sekä 
YK:lle lausuntoja lähettävä yksityinen 
työryhmä, joka toimii Norjassa. 

2. Suomen osuuden kehittäminen 

Tämän hetkinen Suomen osuus YK:n 
rauhanturvatoiminnassa on jakautunut 
kotimaassa suoritettavaan valmistelu-, 
ylläpito- ja koulutustoimintaan, yh
teispohjoismaiseen suunnittelu- ja yh
tenäistämistyöhön, asian tuntija toi
mintaan YK:n päämajassa sekä rau
hanturvatoimintaan joukoin ja sotilas
tarkkailijoin. Skaala on täydellinen. 
Kuitenkin Suomen valmiutta hoitaa tä-

mä toiminta tehokkaasti tulisi ja tul
laankin parantamaan. Mikäli valmius
joukko saadaan kootuksi kerran ja si
toumukset tehdyiksi, on astuttu askel 
eteenpäin. Toinen edistysaskel otetaan 
silloin, kun päästään koko vuoden hen
kilötäydennyksen yhtäaikaiseen koulu
tukseen tai peräti YK-yksikön nimeä
miseen, jonka palvelusaika olisi n kuu
kautta pitempi kuin muiden varusmies
yksiköiden ja tänä aikana annettaisiin 
täydennyshenkilöstön tarvitsema eri
koiskoulutus muun sotilaskoulutuksen 
lisäksi. Yksikköön hakemusten perus
teella valittujen vapaaehtoisten jou
kosta valittaisiin täydennyserät val
vonta- ja valmiusjoukkoon. Olisiko 
kysymyksessä sitten perus- vai jouk
koyksikkö riippuisi kulloisestakin ar
vioidusta tarpeesta. Normaali sotilas
koulutus annettaisiin tehostettuna yk
sikössä Laskuvarjojääkärikoulun ta
paan, jolloin joukko on entistä käyttö
kelpoisempi ankarissa olosuhteissa, 
joita YK-joukot kohtaavat. Kolmante
na vaiheena on joukon tarvitseman 
materiaalin hankinta. Eräänä tavoit
teena olisi erään kokeneen YK-upsee
rin lausuma toive, että rauhanturva
tehtäviin käyttökelpoinen Suomi puo
lueettomana maana valmistaisi YK:n 
käyttöön valmiusprikaatin, jolloin pul
mat jonkun mahdollisen kriisialueen 
suhteen pienenisivät konkreettisesti. 
Tämänlaatuiset puolueettomien jäsen
maiden tarjoukset puuttuvat YK:lta. 
Hyvin lähellä tätä on Ruotsin tarjous, 
missä se pienten erillisosastojen lisäk
si tarjoaa 2 pataljoonaa ja noin patal
joonan vahvuisen teknillisen osaston 
(Tekniker Kontingent). 

3. Yksityisen suomalaisen YK-soturin 
menestys 

Ulkomaisten sotilaiden ja korkea-ar
voistenkin upseereiden arvostelu suo-
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malaisesta sotilaasta YK:n palveluk
iessa on varsin kuvaava ja realistinen 
i;uomalaiselle sotilaskoulutukselle. Ar
vostelu kuuluu: suomalaiset eivät ole 
sotilaita (soldiers), vaan taistelijoita 
(fighter = taistelija, myös sotilaallises
ti järjestäytyneen järjestön jäsen). To
dettava on, ettei suomalainen sotilas
osasto omaa ulkoista, sotilaallisena pi
dettyä käyttäytymistä ja yhtenäisyyttä. 
Se vaikuttaa ulkomaalaisen silmissä 
siinä määrin epäsotilaalliselta, että he 
usein tiedustelevat keinoja, millä se 
pysyy koossa ja kurinalaisena. Kuiten
kin epäilykset ovat kaikonneet aina, 
kun tulokset ovat tulleet näkyviin. 

Eräs ruotsalainen upseeri totesi ker
ran, että tavattuaan ensimmäisen suo
malaisen upseerin hän piti tätä tyy
pillisenä alansa edustajana. Tavattuaan 
myöhemmin useita suomalaisia upsee
reita hän oli ymmällään, sillä yksi
kään heistä ei sopinut hänen mieles
sään luomaansa kaavaan suomalaisesta 
upseerista. Lopuksi hän kertoi saa
neensa "ahaa-elämyksen". Suomalaisen 
upseerin kaava on se, ettei yksikään 
upseeri ole toistaan muistuttava käyt
täytymistavaltaan, hän lopuksi totesi. 
Kuitenkin hän hyväksyi variaatiot sa
nomalla, että he kaikki olivat hyviä 
tavallaan. 

Yllämainitut yksityiskohdat lienevät 
luonteenomaisia kuvaamaan suomalai-

sen sotilaan hyvää menestymistä YK
palveluksessa. Hän on onnistunut so
peutumisessaan kansainväliseen yh
teisöön, jonka muodostavat YK:n jä
senmaiden sotilaat, niin sinisen lipun 
alla palvelevat kuin osapuolten tais
telujoukoissa toimivatkin. Suomalainen 
sotilas YK:n palveluksessa tuntee suu
rimman tyydytyksen silloin, kun hän 
on voinut luoda ympärilleen ystävä
piirin rotuun ja uskontoon katsomatta. 
Silloin, kun hänen toimintansa rauhan
turvatehtävässä siji.vyttyy tällä maini
tulla luonteenpiirteenä, ovat myöskin 
hänen työnsä tulokset hedelmälliset 
ihmisten välisten suhteiden ja myös 
maailmanrauhan kehittämisessä. 

Lähdeaineluettelo 

United Nations Office of Public Infor
mation: Basic Facts about 'bhe United 
Na1iom:s. 

Autti-A,pun,e,n: YK:n rauhalntturvajoukot. 
Koho La,uri: Jotta 1ko,lmas maahlman,palo 

,ei sy,ttyisi, llmaitoTjuaman vuosikirja 
1968. 

Rautaikoura P~ka: Suomalaispataljoona 
Kyproksella, Kylkirauta 3/64. 

Puo,lustusminis~iön YK-toimiston ko
koamaa aineistoa, kuten evl Salililin ja 
maj RaitasaaTen kirjoitukset s,ekä 
Ruotsista ja Norjasta saatua tiedotus
maiteriaali.a. 

OTTO WUORIO OY 
Helsinki 37 - Kutomontie 18 
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Edullinen 

ENSO LAATTA 
luo kauniita ja kestäviä seinäpintoja 
Ensolaatta torjuu kosteuden ja tahrat sekä suo
jaa ku lumiselta. Helppo työstää, nopea ja vai
vaton kiinn.ittää. Useita pintakuvioita, 9 kau
nista värisävyä. lnsuliittimenetelmä ja öljykar
kaisu ovat Ensolaatan laadun ja kestävyyden 
takeet. 

ENSO-GUT ZEIT OSAKEYHTI Ö 
INSULIITTITEHTAAT, KARHULA. PUH. 952-62 000 

l•:verstiluutnantti Jukka P a j u I a 

INFORMAATIOSTA 
JOUKKO-OSASTON PII RISSÄ 

Yleistä 

Yhteiskunnan kehittyessä on infor
maation tarve kaikilla elämän aloilla 
olemiaisesti lisääntynyt. Niin myös 
puolustusvoimissa, missä viime vuosi
na on pyritty määrätietoisesti tehos
tamaan niin laitoksen sisäistä kuin 
sen ulospäin suuntautuvaakin tiedo
tustoimintaa. Joukko-osastojen ko
mentajilla puolustuslaitosta edustavina 
"paikallisviranomaisina" on tässä toi
minnassa varsin keskeinen ja tärkeä 
osuus, jonka merkitystä ei kaikkialla 
ole ehkä täysin . oivallettu. Esittämäni 
ajatukset eivät sinänsä liene kenelle
kään uusia, mutta puoltanevat erään
laisena asialuettelona j_a yhteenvetona 
paikkaansa. 

Joukko-osaston komentajan suorit
tama onformointi kohdistuu ensisijai
sesti sisäänpäin, toisin sanoen omaan 
joukko-osastoonsa - onhan hän vas
tuussa ennenkaikkea sen hengestä, 
koulutuksesta ja kaikinpuolisesta hy
vinvoinnista. Erityisesti haluan tässä 
yhteydessä korostaa 'komentajan oma
kohtaisen panoksen merkitystä oikean 
hengen luomisessa joukkoonsa. Tämä 
on lähtökohta ja perusta myös hyviin 
koulutustuloksiin pääsemiseksi, mitkä 
tulokset yleensä ovat suoraan verran
nollisia joukon henkeen. 

Ylöspäin suuntautuvan informoinnin 
peruslinjan määrittävät ja huomatta
van osan kyseisestä informoinnista 
suorittavat joukko-osastoa ylemmät 
johtoportaat. Tämä ei suinkaan mer
kitse sitä, etteikö myös joukko-osaston 

komentajalla olisi oma tärkeä osuu
tensa luotaessa ulkopuolisille oikeaa 
ja myönteistä kuvaa maanpuolustuk
sesta ja puolustusvoimista. 

Suoraviivaisin ja sotilaalliseen jär
jestelmään luonnostaan kuuluva infor
mointitapa on selvän, joko suullisen 
tai kirjallisen käskyn antaminen, mi
kä kuitenkaan ei sovellu ulospäin 
suuntautuvassa toiminnassa joitakin 
toimialoja kenties lukuunottamatta. 
Pelkkä "mahtikäsky" ei laitoksen si
sälläkään monestakin syystä johtuen 
nykyaikana kuitenkaan riitä ylemmän 
johtoportaan ja joukko-osaston ko
mentajan tahdon toteuttamiseksi tar
koitetulla ja hedelmällisimmällä ta
valla. Käskyjen ja niihin liittyvien 
tarkastusten ohella tarvitaan muita
kin informointitoimenpiteitä, joista 
joukko-osaston puitteissa tulevat ky
seeseen lähinnä erilaiset ohjeet, pu
huttelut, keskustelut sekä koulutus
ja erinäiset juhlatilaisuudetkin. Näitä 
on ennakkoluulottomasti käytettävä 
hyväksi mieluummin runsaasti kuin 
liian säästeliäästi - erityisesti vai
heissa, jolloin ollaan toteuttamassa joi
takin muutoksia tai uudistuksia tai 
kun puolustuslaitos on joutunut esi
merkiksi voimakkaan julkisen kritii
kin kohteeksi. 

Seuraavassa keskityn käsittelemään 
kantahenkilökunnan ja erikseen varus
miesten informointia pitäen jonkinlai
sena "punaisena lankana" kysymystä, 
miten komentaja tehokkaimmin ja 
varmimmin saa ylemmän johtoportaan 
ja oman tahtonsa joukossaan läpi vii-
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meistä rivimiestä myöten. Lopuksi kä
sittelen lyhyesti myös ulospäin suun
tautuvaa informointia. 

Kantahenkilökunnan informointi 

Komentajalla on tarvetta informoi
da alaistaan kantahenkilökuntaa aina
kin seuraavissa tapauksissa 

- ylempien johtoportaiden an-
tamien käskyjen toteuttamiseksi 
oikeassa hengessä ja oikea-aikai
sesti 

- joukko-osaston koulutuksen ja 
jokapäiväisen elämän sujumisek
si komentajan haluamalla taval
la sekä 

- henkilökunnan hengen sekä ylei
sen ammattitaidon ja -tietouden 
kehittämiseksi niin, että upseerit 
ja aliupseerit pystyvät käsittele
mään alaisiaan oikein ja anta
maan alaisilleen varusmiehil
le oikeita tietoja ja vastauksia 
puolustuslaitosta sekä maanpuo
lustusta ja sen perusteita ja mah
dollisuuksia koskevissa yleisis
sä kysymyksissä. 

Viimeksi mainitun kohdan tär
·keys on entisestään selvästi korostu
nut, sillä yhä useammin joutuu kan
tahenkilökunta juuri näissä asioissa 
altavastaajana varusmiesten ja mui
denkin henkilöiden tentattavaksi. 

Komentajan yleisin informointitapa 
on puhuttelujen pitäminen lähimmille 
suoranaisille alaisilleen. Tällöin ei pi
dä unohtaa pappia ja lääkäriäkään, 
sillä henkilöstä riippuen he usein tie
tävät paljon sellaista varusmiesten 
elämään ja tarpeisiin liittyvää, joista 
pojat eivät juuri muille puhu. Patal
joonassa ja patteristossa puhuttelujen 
tarve lienee yleensä noin kerran vii
kossa. Tämä ns viikkopuhuttelu on 
edullista pitää vakiopäivänä ja -aika
na, jotta alaiset voivat etukäteen so
peuttaa muut palvelustehtävänsä tä-
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män mukaan. Viikkopuhuttelujen 
asiasisältö liittyy yleensä seuraavan 
viikon koulutuksen ja muun palve
luksen järjestämiseen ja läpivientiin. 
Prikaatin ja rykmentin komentaja voi
nevat näissä asioissa tyytyä harvem
piin puhuttelukertoihin. 

Erityisten syiden vaatiessa on pu
huttelu luonnollisesti pidettävä heti 
aiheen ilmaannuttua, esimerkiksi 
ylemmän johtoportaan välittömiä toi
menpiteitä edellyttävän tai kaikkien 
tietoon saatettavan tärkeän käskyn 
saavuttua joukko-osastoon. Tällöin on 
usein edullista laajentaa puhutteluun 
osallistuvien piiriä - prikaatissa esi
merkiksi yksikköjen päälliköt mukaan 
- jotta käskyn läpimeno nopeutuisi 
ja komentaja voisi olla vakuuttunut 
informoinnin oikeellisuudesta ja yh
denmukaisuudesta mahdollisimman 
alas asti. 

Joissakin olennaisen tärkeissä ja 
kaikkia koskevissa tapauksissa saat
taa olla paikallaan koota koko hen
kilökunta puhutteluun, joko kaikki 
yhdessä tai upseerit ja aliupseerit 
erikseen. Yleensä tällaiset puhuttelut 
on pyrittävä pitämään ohjelman mu
kaisen kantahenkilökunnan jatkokou
lutuksen yhteydessä, jotta varusmies
ten koulutus ei tarpeettomasti häiriin
tyisi. Jos informoitava asia on koko
naan uusi ja laaja, on sen omaksu
miseksi paras järjestää oma luento tai 
harjoitus kantahenkilökunnan jatko
koulutusohjelmaan sisältyvänä. Täl
laisten yhteisten tilaisuuksien puitteis
sa pystyy komentaja luonnollises
ti parhaiten ja varmimmin informoi
maan alaisensa kulloinkin "pinnalla" 
oleviin kysymyksiin, mutta tähän ei 
viikko-ohjelmien puitteissa ole kovin 
usein mahdollisuuksia. 

Informointimielessä erityisen antoi
siksi ainakin upseerikunnan keskuu
dessa olen todennut esimerkiksi kuu-

kausittain järjestettävien herrapäiväl
listen yhteydessä tapahtuvat enem
män tai vähemmän improvisoidut ja 
vapaamuotoiset keskustelut, joiden 
aihe voidaan määrätä etukäteen tai 
jättää kokonaan aukikin. Tällaisten ti
laisuuksien ydin on siinä, että jokai
nen nuorinta luutnanttia myöten voi 
vapaasti tehdä kysymyksiä, esittää 
mielipiteitä ja myös purnata häntä as
karruttavissa asioissa. Nämä tilaisuu
det ovat osoittaneet, että nuorempi 
upseeristo seuraa erittäin valppaasti 
tapahtumia, kannanottoja, kehitystä ja 
asioita puolustuslaitoksen piirissä ja 
että informoinnin tarvetta on mitä mo
nina1s1mmissa ja usein komentajan 
kannalta varsin odottamattomissa ja 
yllättävissäkin asioissa, jotka sitten on 
otettu välittömästi tai myöhemmin 
varsinaisen ja tkokoulutustilaisu uden 
puitteissa käsiteltäviksi. Näissä tilai
suuksissa jäi komentaja joskus mie
lessään kaipaamaan ylempien johto
portaiden tarkempaa informointia 
omien tietojensa perustuessa eräissä, 
joukkoja olennaisestikin koskevissa 
uudistuksissa vain yleisradiosta kuule
maansa tai sanomalehdistä lukemaansa. 

Myös yksityiset keskustelut henki
lökuntaan kuuluvien kanssa ovat mo
nessakin mielessä erittäin hyödyllisiä, 
eikä niihin tarjoutuvia tilaisuuksia pi
dä koskaan laiminlyödä. Erityisen tär
keänä henkilönä tässä mielessä on 
muistettava aliupseerikunnan vanhin. 
Tällaisissa kesk'usteluissa usein sel
viää parhaiten, mitkä asiat alaisia as
karruttavat ja minkälaisen informaa
tion tarpeessa he ovat. Lisäksi olen 
todennut, että komentajan yksityisis
sä keskusteluissa suorittama infor
mointi tehoaa alaiseen ehkä parhai
ten. 

Koko joukon informointia ajatellen 
on kantahenkilökunta luonnollises
ti avainasemassa, joten heidän pitä-

miseensä ajan tasalla on kiinnitettävä 
aivan erityinen huomio. Samalla on 
komentajan valvottava, että hänen an
tamansa informaatio saavuttaa oikea
sisältöisenä kaikki ne, joille se on tar
koitettu ja joita se koskee. 

Varusmiesten informointi 

Kuten kaikki olemme todenneet, on 
nykynuoriso ja niin myös nykyinen 
varusmiespolvi edeltäjiään paljon ak
tiivisempaa ja arvostelunhaluisempaa, 
mutta myös arvostelukykyisempää. 
Tämän vuoksi on heihin kohdistuvaan 
informointiin kiinnitettävä entistä 
enemmän huomiota ja sen on entistä 
enemmän perustuttava muuhunkin 
kuin pelkkiin "mahtikäskyihin", jos 
mielimme päästä mahdollisimman hy
viin tuloksiin. 

Varusmiesten informointi tapahtuu 
luonnollisesti pääasiassa yksikön pääl
likön, vääpelin ja muiden koulutta
jien suorittamana. Kuitenkin on myös 
komentajan pyrittävä mahdollisimman 
paljon vaikuttamaan varusmiehiin vä
littömästi. Tietyissä asioissa ja tilan
teissa tämä on suorastaan välttämä
töntä. Yleensä ei ole tarkoituksenmu
kaista eikä kaikissa oloissa mahdollis
takaan koota koko joukko-osastoa 
vartavasten vain komentajan puhutte
lua varten, vaan asiat on pyrittävä 
selvittämään muissa yhteyksissä. Seu
raavassa esitän eräitä tapauksia ja 
mahdollisuuksia, joissa komentaja voi 
tai on velvollinen informoimaan va
rusmiehiään välittömästi. 

Komentajan ensimmäinen kosketus 
varusmiehiin tapahtuu ilmeisesti tulo
puhuttelussa alokkaille näiden tulo
juhlan yhteydessä tai erikseen pidet
tynä. Tämä on mielestäni komenta
jan eräs tärkeimmistä ja joukkoon 
ratkaisev~sti vaikuttavista puheenvuo
roista, joka on valmisteltava aivan 
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erityisellä huolella. Tässä puhuttelus
sa olen pyrkinyt pääasioissa pitäy
tyen selvittämään mistä asepalveluk
sessa on kysymys ja mitkä ovat pelin 
säännöt. Kun komentaja lisäksi vaa
tii ja valvoo, että myös hänen alai
sensa kantahenkilökunta tinkimättä 
noudattaa pelin sääntöjä, ts suhtautuu 
varusmiehiin avoimesti ja rehdisti, 
mutta silti tiukasti, sekä ehdottoman 
oikeudenmukaisesti ja asiallisesti, ovat 
kaikki perusedellytykset hyviin kou
lutustuloksiin pääsemiseksi olemassa. 

Aivan ensimmäisinä viikkoina on 
komentajan paikallaan pitää tuvissa 
jonkinlainen majoitus- tai tulotarkas
tus, jossa varsinaisen tarkastuksen 
ohella on tilaisuus puhutella jokaista 
miestä. Samalla olen pitänyt tarkas
tusta tavallaan entisen pääkatselmuk
sen korvikkeena, jossa miehillä, on 
tilaisuus esittää mahdolliset valituk
sensa tai huomautuksensa majoituksen, 
ruuan, levon, kohtelun yms johdosta. 
Tällä tuntuu olevan - riippuen tie
tysti tavasta, millä sen suorittaa ja 
mitä pojille sanoo - varsin suuri mer
kitys. 

Oman tärkeän informointikohteensa 
muodostaa RAuK ja sen oppilaskun
ta, jonka asenteet aikanaan vaikut
tavat suorastaan ratkaisevalla tavalla 
koko joukko-osaston henkeen ja suo
rituksiin. Paitsi varsinaisen koulutuk
sen yhteydessä on komentajalla erin
omainen tilaisuus perehtyä oppilaiden 
mielipiteisiin ja myös vaikuttaa nii
hin oppilaskunnan piirissä järjestet
tävissä paneeli- tai muissa keskuste
lutilaisuuksissa. Itselläni on tällaisista 
tilaisuuksista vain myönteisiä koke
muksia. RAuK:n päättyessä on komen
tajan omalta osaltaan luonnollisesti 
vielä informoitava uusia ryhmänjohta
jia ja myös RUK:uun lähtijöitä. Itses
tään selvää on, että RUK:n puolestaan 
päätyttyä komentaja henkilökohtaises-

58 

ti ottaa kokelaat vastaan ja informoi 
heitä tulevien tehtävien johdosta. 

Muita erityisiä tilaisuuksia, Joissa 
komentajalla on mahdollisuus välittö
mästi vaikuttaa joukkoonsa ja erityi
sesti sen henkeen, ovat sotaharjoitus
ten lähtötarkastukset, erilaiset kilpai
lut, paraatit ja juhlat, joista viimei
senä kotiuttamisjuhla. Komentajan on 
näihin tilaisuuksiin valmisteltava sa
nottavansa harkiten ja kulloinkin val
litsevien olosuhteiden ja ajankohtais
ten tapahtumien mukaisesti. 

Edellä olen viitannut jokapäiväisen 
palveluksen yhteydessä annettavaan 
informointiin. En ole jättänyt sitä pel
kän viittauksen varaan siksi, etteikö 
se olisi tärkeätä, vaan siksi, että pi
dän sitä itsestään selvänä komenta
jan " jokapäiväiseen leipään" kuuluva
na oikeutena ja velvollisuutena hänen 
kiertäessään harjoituskentällä, maas
tossa, ampumaradoilla ja oppisaleis
sa. Joukon mukana ollen pääsee pa
remmin sitä lähelle, jolloin myös maa
perä informaation perille menemisek
si on otollisempaa. Esikunnassa käy
tävään "paperisotaan" ei komentaja 
saa sotkeutua niin, että hän sitoutui
si pääasiassa virkahuoneensa työpöy
dän ääreen. 

Ulospäin suuntautuva informointi 

Kuten alussa totesin, on ulospäin 
suuntautuva informointi peruslinjoil
taan puolustusvoimain johdon hoidet
tava. Joukko-osaston komentajan tär
keäksi tehtäväksi jää tuon informaa
tion välittäminen ja täydentäminen 
omalla paikkakunnallaan ja oman 
joukkonsa täydennysalueella niin, että 
ulkopuolisille muodostuu oikea kuva 
puolustuslaitoksen tehtävistä, kas
vatus- ja koulutusmenetelmistä, 'väli
neistä ja mahdollisuuksista. Tyydyn 
seura:ivassa vain luettelonomaises
ti tuomaan esille eräitä joukko-osas-

ton komentajan mahdollisuuksia vai
kuttaa ympäristöönsä. Tällaisia ovat 
mm 

paikallisen lehdistön sekä mik
sei myös radion ja television 
kautta tapahtuva informointi, jo, 
ka koskee lähinnä oman joukon 
ja sen toiminnan tunnetuksi teke
mistä 

- yhteistoiminta ja sen yhteydes
sä tapahtuva informointi viran
omaisten (valtion, kunnan ja kir
kon) sekä erilaisten järjestöjen 
ja yritysten piirissä. Tällaisia jär
jestöjä ovat mm reservin upsee
ri- ja aliupseerijärjestöt, joukko
osasto- ja aselajikillat, sotainva
liidi- ja -veteraanijärjestöt, ur
heiluseurat, erinäiset avustus- ja 
hyväntekeväisyysjärjestöt jne 
erilaisten yleisötilaisuuksien, ku
ten omaisten päivien, "maakun
tamarssien" ja erilaisten näytte
lyjen ja näytösten järjestäminen 

- vieraiden kutsuminen joukko
osaston juhla- tai muihin tilai
suuksiin (paraatit, vuosijuhlat, 
valatilaisuudet, kotiuttamisjuhlat, 
kilpailut jne) 

- esitelmien pitäminen erilaisten 
järjestöjen piirissä 

- joukko-osaston oman julkaisutoi
minnan harjoittaminen toimitta
malla esimerkiksi yhdessä killan 
ja RAuK:n oppilaskunnan kans
sa varusmiehill~ ja killan jäse
nille jaettavaa lehteä 

- osallistuminen paikkakunnan 
yleisiin rientoihin ja seuraelä
mään. 

Aivan erityisen maininnan ansaitsee 
kertausharjoituksiin kutsuttujen reser
vin upseereiden, aliupseereiden ja 
miesten keskuudessa suoritettava in
formointi, johon komentajan on py
rittävä antamaan mahdollisimman laa
ja omakohtainen panoksensa. Reservi-

läisille on selvitettävä avoimesti mis
tä on kysymys ja annettava heille 
asioista totuudenmukainen ja kaunis
telematon kuva. Tällaista tilaisuutta 
vaikuttaa tehokkaimmassa työiässä 
olevaan yhteiskuntamme osan maan
puolustusasenteisiin ei yhdelläkään 
komentajalla saa olla varaa laimin
lyödä. 

Yhteenvetona esittämästäni totean, 
että joukko-osaston komentajan on 
nykymaailman aikana kiinnitettävä 
alaistensa ja ympäristönsä tehokkaa
seen ja oikein suoritettuun informoin
tiin huomiota monin verroin enemmän 
kuin muutama vuosi tai vuosikymmen 
sitten. Mahdollisuuksia ja keinoja on 
tietysti muitakin kuin edellä esittämä
ni, ja kaikki ne on pyrittävä käyttä
mään tehokkaasti ja oikealla tavalla 
hyväksi. Korostan sanoja "oikealla ta
valla", sillä harkitsemattomalla ja tai
tamattomana menettelyllä voidaan 
näissä asioissa helposti matkaansaat
taa vaikeasti korjattavia karhunpal
veluksia. Päämääränä tulee olla paitsi 
oikeiden tietojen antaminen, myös so
tilaita ja sotilasyhteisöä muusta yh
teiskunnasta vielä kenties erottavien 
todellisten tai kuviteltujen "muurien" 
särkeminen. 

Entisaikojen "herramentaliteetin" 
vallassa kenties itsensä korkealle ja
lustalle eristäneen ja sieltä käskyjään 
pudotelleen komentajan on uskalletta
va astua alas jalustaltaan joukkonsa 
ja ympäristönsä pariin, mutta osattava 
tehdä se tyylikkääästi ja kompastu
matta. Ja jotta hän näin kaikkien 
ulottuville asettuneena ei joutuisi pu
laan, rohkenen esittää toivomuksen, 
että ylemmät johtoportaat tärkeitä in
formaatioita ulospäin antaessaan huo
lehtisivat siitä, että myös joukko
osaston komentajat saisivat tietää mis
tä on kysymys - ja saisivat sen tie
tää ajoissa. 
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Everstiluutnantti Juhani Ruutu 

ALUEELLISESTA 
PUOLUSTUKSESTAMME 

Johdanto 

Toisen maailmansodan jälkeen on 
suurvaltojen sotilaallinen voima kas
vanut valtavasti sekä tulen että liik
keen osalta. Tuli on saavuttanut jo lä
hes rajattoman tuhovaikutuksen ja so
tatoimien liikkuvuuskin on moninker
taistunut. Uudenaikaisen hyökkäys
aseistuksen hankinta on samalla käy
nyt yhä kalliimmaksi, joskin äärim
mäistä tuhovaikutusta edustavien 
ydinaseiden käyttö on toisaalta tullut 
yhä epätodennäköisemmäksi. Pienen 
maan edellytykset seurata mukana 
varustelukilpailussa suurvalloille omi
naisin välinein näyttävät jatkuvasti 
heikentyvän. 

Kun tätä taustaa vasten tarkastel
laan puolustusmahdollisuuksiamme, on 
lähtökohdaksi otettava se itse asiassa 
luonnostaan lankeava näkemys, että 
sotilaallisen maanpuolustuksen on 
meidän oloissamme oltava mahdolli
simman riippumaton sotilaspoliittisista 
tilannevaihteluista ja luonteeltaan yk
sinomaan strategista puolustusta. Tämä 
puolestaan rajoittaa hyökkäyksellisen 
sotavarustuksen tarpeen koskemaan 
ainoastaan operatiivisiin vastahyök
käyksiin käytettäviä yleisjoukkoja. 
Aseistuksemme pääosan voivat näin 
ollen muodostaa useimmiten huomat
tavasti halvemmat torjunta-aseet. Niin 
ikään monille vanhemmillekin asetyy
peille voidaan yhä löytää tehokasta 
defensiivistä käyttöä paikallisjoukko
jen puitteissa. 

Pienen maan puolustuksen on luon
nollisesti perustuttava suurvaltojen so
tavoimien ja taktiikan tuntemukseen 
sekä omien olosuhteiden tarjoamien 
mahdollisuuksien käyttöön voimasuh
teiden tasoittamiseksi. Taistelu suur
valtajoukkojen tapaan ei voi tuottaa 
menestystä. Sen sijaan on pyrittävä 
sellaiseen menettelyyn, joka estää tai 
vaikeuttaa pitkälle teknillistetyn sota
koneiston toimintaa sekä sen ylivoi
maisen tulen ja liikkeen käyttöä. Suur
valtajoukon toiminta on näet useimmi
ten melko raskasliikkeistä ja sidottua 
tiettyihin toimintakaavoihin sekä tar
koitettu ensi sijassa toista suurvalta
armeijaa vastaan meikäläisistä poik
keavissa olosuhteissa. 

Alueellinen puolustus on keino, jo
hon turvautumalla sellainen kansa, 
jolla on yleiseen asevelvollisuuteen 
perustuvat puolustusvoimat ja käytet
tävissään runsaasti tilaa sekä moottö
roitua liikettä ra~oittavaa maastoa, voi 
hajoittaa hyökkääjän tulen ja elävän 
voiman, hidastaa ja lopulta pysäyttää 
sen liikkeen sekä vastahyökkäyksin 
tuhota erilliset viholliskiilat ja maa
hanlaskuosastot. Kun hyökkääjältä 
menestyksen takaamiseksi yleensä 
edellytetään 3-5 kertaista ylivoimaa, 
on alueellisessa taistelussa, jossa käy
tetään myös sissisodan menetelmiä, 
ylivoimavaatimus jopa kymmenkertai
nen. Kokemukset viime vuosikymme
nien sodista osoittavat, että omalla 
maaperällä alueellisesti taisteleva kan
sa on yleensä ajan oloon kyennyt saat-
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tamaan lukumääräisesti ja teknisesti 
ylivoimaisenkin hyökkääjän aseman 
kestämättömäksi. 

Alueellinen puolustus perustuu rau
han aikana luotuun koko valtakunnan 
alueen kattavaan valmiiseen johto- ja 
huolto-organisaatioon sekä joukkojen 
järjestelyyn siten, että p aika 11 i s -
j o u k k o j e n käyttö on kytketty tiet
tyyn toiminta-alueeseen kun taas 
y 1 e i s j o ukko j a käytetään ratkai
seviin sotatoimiin koko valtakunnan 
alueella. Tuki j o ukot tukevat toi
minnallaan molempia edellä mainittu
ja osallistumatta välittömästi taistelu
toimintaan. Raja yleis- ja paikallis
joukkojen välillä on nähtävä liukuva
na siten, että uhanalaisilla alueilla voi
daan kaikkia joukkoja joutua käyttä
mään alueellisesti paikallisjoukkojen 
tapaan. 

Puolustusvalmiutemme ensi sijaisena 
päämääränä on pidettävä kykyä torjua 
tavanomaisin asein varustettu hyök
kääjä. Vain siinä tapauksessa, että 
ydinsota on jo muuten tosiasia, ja 
etenkin, jos maahamme on päässyt 
tunkeutumaan jonkin ydinasevallan 
joukkoja, voi myös maamme joutua 
ydinaseinkin suoritettavan hyökkäyk
sen kohteeksi. 

Sissisota on meidän oloissamme 
määritelty vihollisen miehittämän laa
jahkon (esim sotilasläänin) alueen tahi 
koko valtakunnan käsittäväksi sodan
käynniksi kaikin kansainvälisten sopi
musten sallimin keinoin vihollisen ku
luttamiseksi sekä ratkaisevien sotatoi
mien valmistelemiseksi ja tukemiseksi. 
Sissisodankäynti edellyttää aina tukeu
tumisalueita, joita asteittain laajenne
taan samalla kun vihollinen ahdiste
taan suojaamaan tukikohtiaan ja huol
toyhteyksiään. Sissisota huipentuu 
säännöllisiin sotatoimiin, joilla viholli
nen lopullisesti lyödään. 
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Mahdollisen hyökkäyksen 
luonteesta 

Maan puolustuksemme tienviitoissa 
on puolustuskykymme tavoitteeksi 
asetettu varautuminen ensi sijaisesti 
yllätyshyökkäyksen torjuntaan, mutta 
myös sodan mahdolliseen pitkittymi
seen. 

Sotilaskieleemme on viime vuosien 
aikana vakiintunut kaappaushyök
käyksen käsite, millä tarkoitetaan 
strategiseen yllätykseen perustuvaa so
tatointa koko valtakunnan tai sen stra
tegisesti merkittävien osien tai kohtei
den nopeaksi miehittämiseksi. Kaap
paushyökkäyksessä hyökkääjä voi 
käyttää myös kumouksellisen sodan 
keinoja pyrkiessään estämään johdetut 
vastatoimenpiteet ja liikekannallepa
non sekä riisumaan puolustajan joukot 
aseista niiden ehtimättä ryhtyä vasta
rintaan. 

Kaappaushyökkäys voi tulla kysee
seen erillisenä toimena asetetun poliit
tisen päämäärän saavuttamiseksi. To
dennäköisempi se on laajempaan kan
sainväliseen selkkaukseen liittyen krii
sin alkuvaiheessa, kun sotaan joutu
massa olevat suurvallat pyrkivät täyt
tämään sotilaallisia tyhjiöitä ja valtaa
maan ne omiksi suoja- tai tukialueik
seen. Tästä johtuen on suurvaltojen 
välisten selkkausten ulkopuolella py
syttäytymään pyrkivän pienen valtion 
turvallisuuspolitiikan tukena oltava 
sellainen puolustuskyky, että se täyt
tää tyhjiön ja muodostaa uskottavan 
esteen kaappaushyökkäykselle. 

Jos kaappaushyökkäys epäonnistuu, 
saattaa se jatkua suurhyökkäyksenä 
keskitetyin voimin ja voimakkaan tu
len tukemana. Tällöin hyökkääjä kui
tenkin joutuu julkisuudessa myöntä
mään joutuneensa sotaan ja lähte
neensä hyökkäyksen tielle. Sodan kyn
nys on siis ylitetty. Juuri tämän kyn-

nyksen tekeminen väistämättömäksi ja 
kyllin korkeaksi on pienen maan soti
laallisen maanpuolustuksen ensimmäi
nen tavoite. 

Kaappaushyökkäyksessä hyökkääjä 
pyrkii ratkaisuun ensi sijaisesti liik
keen avulla. Tulen käyttöön se val
mistautuu yleensä vain siltä varalta, 
t•ttä täydellinen yllätys ei onnistu ja 
puolustajan vastatoimenpiteet pakot
tavat sen ryhtymään taisteluun. No
pean liikkeen keinoina on hyökkää
jällä mm ilma- ja vesikuljetukset suo
raan kohteisiin sekä moottorimarssi 
maitse vetävintä tiestöä käyttäen. Ku
mouksellinen toiminta ja ns viidennen 
kolonnan toiminta liikennelentokoneita 
ja kauppalaivoja käyttäen on usein 
keskeisessä asemassa kaappaushyök
käyksen alkuvaiheessa. 

Kaappaushyökkäyksen alkuvaihe on 
hyökkääjän kannalta aina kriittinen 
sen pyrkiessä rajoitetuin voimin saa
vuttamaan paikallisen yliotteen koh
teissaan ja valmistelemaan lisävoimien 
nopeaa maahan tuontia. Tätä vaihetta 
voi varuillaan oleva puolustaja käyt
tää nopeisiin ja määrätietoisiin vasta
toimenpiteisiin. Voimassa oleva val
vonta-asetus ja puolustusministeriön 
sen perusteella antamat yleiset ohjeet 
valtakunnan alueellisen koskematto
muuden turvaamisesta velvoittavat so
tilasviranomaiset voimakeinojen käyt
töön eri ohjeita pyytämättä, milloin 
maanpuolustuksen etu on välittömästi 
uhattuna. Siekailematoii tulen avaami
nen ja hyökkääjän pakottaminen tais
teluun kaikissa olosuhteissa on puolus
tajan kannalta ensiarvoisen tärkeää. 
Sekä oman kansan että ulkopuolisten 
on tiedettävä, että vieraan sotavoiman 
maahan tunkeutuminen merkitsee aina 
ja vääjäämättömästi sotaa. 

Hyvät edellytykset kaappaushyök
käyksen torjuntaan onkin maalla, jossa 
on luotu sellaiset alueelliset toiminta-

edellytykset, ettei tiettyjen kohteiden 
yllättävällä haltuunotolla voida estää 
puolustustaisteluun ryhtymistä. Lisäksi 
edellyttää kaappaushyökkäyksen tor
junta puolustusvoimilta 

- tehokasta maa-, meri- ja ilmaval
vontaa hälytysjärjestelmineen, 

- jatkuvasti toimintavalmista valta
kunnalJista ja alueellista johtoa, 
toimintavalmiita joukkoja toden
näköisten kaappauskohteiden tun
tumassa sekä 

- nopeasti käynnistyvää paikallis
puolustusta, joka mahdollistaa 
myös laajamittaisen sissitoimin
nan koko valtakunnan alueella. 

Alueellista puolustusjärjestelmääm
me on jatkuvasti kehitetty päämääränä 
mm edellä mainittujen edellytysten 
täyttäminen. Kun maamme aluetta ei 
ole aihetta pitää vastapuolen voimia 
puoleensa vetävänä tyhjiönä ja kun 
maamme valtaaminen ei ole mahdol
lista suurvallankaan pysyvässä val
miudessa lähialueilla olevin joukoin, 
on sotilaallisen maanpuolustuksen ensi 
tavoite saavutettu. Suurhyökkäyksen 
valmistelut voimien keskityksineen ja 
sen toteuttaminen avoimen sodan kei
noin merkitsevät näet kansainvälispo
liittisten vaikutusten ohella hälytystä 
sekä hyökkäyksen kohteelle että vas
takkaiselle suurvaltaryhmittymälle ja 
voivat johtaa hyökkääjän kannalta ar
vaamattomiin seurauksiin. 

Pyrkiessämme säilyttämään puo
lueettomuutemme ja alueellisen kos
kemattomuutemme vielä suursodan 
sytyttyäkin on meillä oltava mahdolli
suus vahventaa puolustustamme sitä 
mukaa kuin sotaakäyvien hyökkäys
edellytykset kasvavat. On myös luota
va keinot suurhyökkäyksen tai suur
hyökkäyksenä mahdollisesti jatkuvan 
kaappausyrityksen torjuntaan sodan 
pit!dttyessä. Koulutettu reservi ja val
mius alueelliseen puolustukseen koko 
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valtakunnan puitteissa on pienen kan
san turvallisuuden takeena suursodan 
eskaloituessakin. Mahdollisuus aseis
tettuna kansakuntana äärimmäisenä 
keinona jopa sissisotaan tekee hyök
käyksen arveluttavaksi nykyaikaiselle 
suurvalta-armeijallekin. 

Yleisvoimista ja niiden 
käytöstä 

Strategisen hyökkäyksen menestyk
sellinen torjunta edellyttää, että vihol
liselle annetaan tuhoavia iskuja kaik
kialla, missä siihen tarjoutuu tilaisuus, 
samalla kun toisaalla voitetaan aikaa 
kuluttamalla sen voimia usein hyvin
kin syvällä alueella tapahtuvilla sota
toimilla oman toimintavapauden säi
lyttäen. 

Maavoimien yleisjoukot koostuvat 
erilaisia perusyhtymiä ja joukko-osas
toja käsittävistä armeijakunnista. Pri
kaatien ja jääkäriprikaatien iskuky
kyä pyritään johdonmukaisesti kehit
tämään, jotta ne paremmin vastaisivat 
nykyaikaisessa sodassa yleisjoukoille 
asetettavia vaatimuksia. Operatiivisen 
käytön kannalta panssariprikaati edus
taa meikäläisen yleisvoimien yhtymän 
kehittyneintä muotoa. Sillä on näet 
edellytykset saavuttaa meidän olois
samme ainutlaatuinen iskukyky yh
distämällä tulen, liikkeen ja suojan· 
tarjoamat edut. Panssariprikaati on 
näin ollen pyritty kehittämään aiem
masta sekayhtymästä mahdollisimman 
homogeniseksi yhtymäksi, jonka kukin 
taktillinen osakokonaisuus edustaa yh
denmukaista liikkuvuusastetta yhtä
läisesti suojattuna. Niin ikään sen joh
tamisedellytykset, pioneeritoiminta ja 
huolto on pyritty saattamaan liikku
vien ratkaisuoperaatioiden asettamien 
vaatimusten tasolle. 

Perustan yleisvoimien käytölle stra
tegisessa puolustuksessa luo puolustus-
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voimien tehtävä ja kulloinenkin toi
mintavalmius, vihollisen todennäköi
nen toiminta sekä valtakunnan eri 
osien merkitys maan itsenäisyydelle, 
sen väestön toimeentulolle ja sodan
käynnille. Voimainkäyttösuunnitel
maan vaikuttavat ratkaisevasti puo-
1 ustusvoimien liikekannallepanoval
mi us, perustamisalueiden sijainti, suo
jajoukkojen määrä ja laatu, vihollisen 
todennäköinen toiminta sekä arviointi 
käytettävissä olevasta ajasta. Näiden 
tekijöiden perusteella määritetään ne 
alueet, joille yleisjoukkojen päävoimat 
laadittujen aikalaskelmien mukaan 
ennätetään suunnitelmallisesti keskit
tää ottamalla huomioon ilmavoimien 
toiminnan sekä maahanlaskujen, mai
hinnousujen ja suurtuhojen mahdolli
suudet. Päävoimien keskittäminen ja 
ryhmittäminen suojataan nopeasti pe
rustettavin suojajoukoin, joihin kuuluu 
sekä yleis- että paikallisjoukkoja ja 
joiden sotatoimet aloitetaan yleensä 
välittömästi valtakunnan rajalta. 

Mitä puutteellisempia valmistelut 
ovat, sitä kauempaa kyseeseen tulevil
ta toiminta-alueilta joukkojen perusta
minen tapahtuu ja mitä heikommat 
suojajoukot voidaan asettaa suojaa
maan päävoimien toimintaanpanoa, si
tä kauemmaksi rajalta on yleisvoi
mien keskitysalueet suunniteltava ja 
sitä laajemmalla alueella varaudutaan 
hidastamaan ja kuluttamaan vihollista 
paikallisvoimin. 

Strategisen puolustuksen painopiste 
muodostetaan siihen valtakunnan 
osaan tai suuntaan, joka on valtakun
nalle elintärkeä ja jossa vihollinen vä
littömimmin ja nopeimmin voi päästä 
sodan päämäärän kannalta ratkaise
viin tuloksiin. Jos painopisteen etukä
teinen määrittäminen on vaikeaa tai 
jos todennäköisiä painopistesuuntia on 
useita, voidaan painopisteen muodosta
minen jättää tilanteen kehityksestä 

1 lpl)uvaksi. Tämä edellyttää yleisvoi-
1111t•n suhteellisen voimakkaiden reser

lt•11 säilyttämistä, niiden keskitysval
mluden kohottamista äärimmilleen ja 

1 I tuuntiin suunniteltujen kuljetusten 
u mentamista kaikin käytettävissä 

in keinoin. 
Panssariprikaati on ylijohdon liik-

1 uvm ja iskukykyisin reservi, joka 
oidaan joutua panemaan toimintaan 

1 d11teluosastoina portaittain varsinkin 
illoin, jos kaappaushyökkäys kohdis

tuu suoraan elintärkeimmälle alueel
lemme. Niinpä panssariprikaatin "pa
lokuntamainen" käyttö murtojen, maa
hunlaskujen, maihinnousujen ym uh
kotilanteiden nopeaksi selvittämiseksi 

tilanteen vakauttamiseksi on nähtä
ensi sijaisena. Tämän laatuiset teh

tävät pyritään saattamaan nopeaan rat
kaisuun ja ne päättyvät yleensä pans-
ariprikaatin irroittamiseen huoltoa ja 

uusia tehtäviä varten. Lähes ainoana 
taistelulajina tulee näin ollen kysee-
1een hyökkäys kohtaamisolosuhteissa. 
Se voi kuitenkin johtaa tilanteen va
kiinnuttua hyvin lyhytaikaiseen puo
iustusvaiheeseen tai vastakkaisessa 
tapauksessa viivytykseen, joka taiste
lulajina soveltuu myös varsin hyvin 
panssariprikaatille. 

Muualla kuin painopistesuunnilla 
joudutaan toimimaan verrattain vähäi
sin yleisvoimin. Yleisjoukkojen määrä 
on tavallisesti sitä pienempi, mitä 
kauempana sodan plfämäärän kannalta 
ratkaisevat tavoitteet sijaitsevat ja 
mitä enemmän maasto ja muut olosuh
tett asettavat rajoituksia vihollisen 
voimien vapaalle käytölle. Toisaalta 
tällaisten alueiden hallussapito ja nii
hin tunkeutuva alueellisen puolustuk
sen jatkaminen vihollisen syvienkin 
murtojen jälkeen muodostaa perustan 
menestykselliselle sissitoiminnalle, jo
pa sissisodankäynnillekin sekä yleis
voimien ratkaiseville sotatoimille. 

5 - Jalkaväen vuosikirja 

Koska vihollinen voi vapaasti valita 
hyökkäyssuuntansa yllättäviltäkin 
alueilta, on yleisvoimien ryhmitystä 
voitava joustavasti muuttaa vallitse
vaa tilannetta vastaavaksi liikenne
reittien tuhoutumisesta ja suurtuhoista 
huolimatta. Yleisvoimien tilapäinen 
vahventaminen voi tulla kyseeseen 
myös kokonaispäämäärän kannalta 
toisarvoisissakin suunnissa silloin, kun 
tilanne tarjoaa mahdollisuuksia vihol
lisen tai sen osien nopeaan ja ratkaise
vaan lyömiseen. 

Voimien käytössä pyritään aktiivi
suuteen käyttäen hyväksi kaikkien so
tatoimi- ja taistelulajien tarjoamia 
mahdollisuuksia. Missä vihollisen 
suurhyökkäys on todennäköinen tai 
missä suurhyökkäys on jo alkanut, so
tatoimet saavat usein aluksi vihollista 
viivyttävän ja kuluttavan luonteen. 
Ratkaisuun pyrkivän yleishyökkäyk
sen torjuminen vaatii näet yleensä lisä
voimien keskittämistä hyökkäysalueel
le. Ennen näiden saapumista saattaa 
määrätilanteissa tulla kyseeseen yleis
voimien vetäytyminen erityisesti sil
loin, kun ratkaiseva tappio uhkaa sota
toimiin sitoutuneita voimia. Tilanteen 
salliessa käytetään yleisjoukkoja kui
tenkin päähyökkäyssuunnassakin ak
tiivisesti tuottamaan viholliselle tap
pioita ja vaikeuttamaan sen toimintaa. 

Alueilla, joilla asetettu päämäärä 
antaa mahdollisuuksia runsaan tilan 
käyttöön ja joilla maasto ja muut olo
suhteet rajoittavat vihollisen toimin
taa, sidotaan puolustukseen tai viivy
tykseen paikallisjoukkojen ohella 
vain välttämättömät voimat. Yleis
joukkojen pääosaa käytetään hyök
käyksellisesti eri suunnissa etenevän 
vihollisen tuhoamiseen osa osalta. So
ta toimet pyritään saamaan nopeiksi ja 
ratkaisut perusteellisiksi, jotta yleis
voimat voidaan viivytyksettä irroittaa 
uusiin tehtäviin. 
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Heti kun olosuhteet muuttuvat puo
lustajalle edullisiksi tai tilanne muu
ten vaatii, siirrytään strategisessa puo
lustuksessa operatiiviseen vastahyök
käykseen. Olosuhteita muuttavina te
kijöinä tulevat kyseeseen mm ilmas
tolliset ja materiaaliset tekijät sekä 
lisäksi vihollisen päävoimien sitoutu
minen toisaalle tai heikentyminen. 
Operatiivisen vastahyökkäyksen edel
lytyksenä on riittävän tukialueen (tu
kialueiden) säilyttäminen omien jouk
kojen hallussa yleisvoimien hyökkäys
valmisteluja varten ja paikallisvoi
mien valmius sissitoimintansa kiihdyt
tämiseen sekä säännöllisiin sotatoi
miin liittymiseen niiden edistyessä. 

Paikallisjoukoista 
ja niiden tehtävistä 

Maavoimien paikallisjoukkoihin 
kuuluu raja- ja rannikkojoukkojen 
lisäksi erillisiä pataljoonia ja torjunta
pataljoonia sekä eri aselajien erillisyk
siköitä. Paikallisjoukkojen tehtävien 
selvittämiseksi voidaan tarkastelun 
lähtökohdaksi ottaa vaikkapa kolme 
sodankäynnin perussuuretta: tila, voi
mat ja aika. 

Maamme laajahko pinta-ala suh
teessa asukaslukuun merkitsee toi
saalta meille vaatimusta olla valmiina 
taistelemaan mahdollista kolmiulot
teista hyökkääjää vastaan koko valta
kunnan alueella ja toisaalta, jos tämän 
vaatimuksen täytämme, hyökkääjälle 
voimien ja tulen kohtalokasta hajoit
tamista. Tämä puolestaan tarjoaa 
meille tilaisuuden lyödä hyökkääjän 
voimat erillisinä itse valitsemissamme 
paikoissa ja aikoina. Meillä on siis 
mahdollisuus käyttää tilan suomat 
edut puolellamme teknisesti ylivoi
maistakin hyökkääjää vastaan. 

Voimaa meillä edustaa puolestaan 
koulutettu elävä voima, jonka vah-
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vuus kohoaa lähes miljoonaan mie
heen. Yleinen asevelvollisuus ja mah
dollisimman runsaan reservin koulut
taminen onkin alueellisen puolustuk
sen perusedellytys. Noin 30--40 % re
servistä jää erilaisin perustein kutsu
matta palvelukseen. Palvelukseen kut
suttavat voidaan varustaa vähintään 
henkilökohtaisin asein. Sen sijaan 
ajarunukaisten yleisjoukkojen muo
dostamiselle on oloissamme aina huo
mattavia rajoituksia. Toisaalta meillä 
on yksilöaseiden lisäksi käytettävis
sämme melko runsaasti sellaista so
tien aikaista raskaampaa aseistusta 
ampumatarvikkeineen, jota ei ole tar
koituksenmukaista jakaa yleisjoukoil
le. Tämän sotavarustuksen mielekäs 
käyttö sen käsittelyn teknisesti hallit
sevan iäkkäämmän reservin muodos
tamien paikallisjoukkojen puitteissa on 
varteenotettava tekijä alueellisessa so
dankäynnissä. Väärinkäsitysten välttä
miseksi korostettakoon paikallisjouk
kojen taistelujen alueellisuutta. Ei siis 
suinkaan ole tarkoitus - kuten joskus 
on ehkä tahallisesti haluttu väärin kä
sittää - tehdä paikallisjoukoista hei
kosti varustettua ja koulutettua tykin
ruokaa liikkuviin sotatoimiin viholli
sen pahimman paineen alle. Ei myös
kään aseen vanhahtava vuosimalli pa
kota käyttämään sitä vanhanaikaisesti, 
vaan sille on päinvastoin ennakkoluu
lottomasti etsittävä uusia käyttötapoja 
uudenaikaisen hyökkääjän arkoihin 
kohtiin. 

Kolmantena käsittelyn lähtökohtana 
on aika. Jos emme pysty joukkojam
me perustamaan joutuessamme kaap
paushyökkäyksen kohteeksi, on erit
täin vaikea kääntää aikaa työskentele
mään puolestamme. Jos taas meillä on 
sellaisia nopeasti perustettavia paikal
lisjoukkoja, jotka heti aloittavat vihol
lisen kuluttamisen ja sen liikkeen hi
dastamisen ja siten suojaavat yleis-

,ukkojen perustamista, on meillä 
mahdollisuus käyttää aikaa ja tilaa 

olmiemme tarkoituksenmukaisen 
111kutuksen hyväksi. 
Millaisiin tehtäviin paikallisjoukko

' näin ollen on tarkoitus käyttää? 
1 llyttäen tehokkaasti hyväksi kaikki 
1, otikentän suomat edut (alueen tunte
mus, hajaryhmitys, kätkeytyminen, 
kaivautuminen, johtamisen ja tulen
l<llytön valmistelut jne) voivat paikal
l11joukot mm 

aloittaa taistelut välittömästi 
kaikkialla valtakunnan alueella 
erityisesti kaappaushyökkäys
tilanteessa, 
suojata yleisvoimien selustaa ja 
avoimia sivustoja, 

- torjua tai rajoittaa maahanlasku
ja tahi maihinnousuja, 

- valmistella sissitoimintaa ja sii
hen liittyen suorittaa vastasissi
toimintaa sekä 

- vihollisen tunkeutuessa maitse 
niiden toiminta-alueelle hidastaa 
sen etenemistä ensi sijaisesti si
vustaan ja selustaan suunnatulla 
toiminnalla sekä sitoa sen joukot 
puolustamaan tukikohtiaan ja lii
kenneyhtey ksiään. 

Tehtävänsä paikallisjoukot suoritta
vat pitämällä tärkeitä kapeikkoja ja 
liikennesolmuja, lentokenttiä ja sata
mia, valvomalla selustaa tähystäen ja 
partioiden, linnoittamalla, suluttamalla 
sekä sissitQiminnalla. 

Johtuen paikallisjoukkojen tehtävien 
laajasta asteikosta ja eräiden tehtävien 
vaativuudesta on niihin sisällytettävä 
vanhempien ikäluokkien ohella joita
kin nuoria ja ajanmukaises~i varustet
tuja sekä erityisesti sissitehtäviin kou
lutettuja yksikköjä. Määrätilanteissa 
voidaan myös huomattavia osia yleis
voimista käyttää alueelliseen taiste
luun paikallisjoukkojen tapaan. Yh
teenvetona edellä esitetystä voidaan 

todeta, että tehokkaalla paikallispuo
lustuksella voidaan saavuttaa 

- aikaa yleisjoukkojen perustami
selle, 

- toimintavapaus yleisjoukkojen 
suuntaamiseksi ratkaiseviin iskui
hin, 

- mahdollisuus irroittaa 
yleisjoukot nopeasti 
toiseen, 

ja siirtää 
tehtävästä 

- mahdollisuus vapauttaa yleis- ja 
tukijoukot selustan puolustusteh
tävistä, 
puolustusvalmius tukialueen tär
keissä kohteissa kaikkialla maas
sa . sekä 
edellytykset aloittaa laajamittai
nen sissitoiminta koko valtakun
nan alueella. 

Sissisodankäynnistä 
alueellisen puolustuksen 
osana 

Maanpuolustuksemme tienviitoissa 
on puolustusvoimiltamme edellytetty 
valmiutta ja kykyä myös sissisodan 
käyntiin. Seuraavassa pyritään selvit
telemään meikäläistä näkemystä sissi
sodan luonteesta ja päämääristä puut
tumatta lähemmin sissisodankäynnin 
menetelmiin ja taktiikkaan, joita on 
vast'ikään Jalkaväen vuosikirjassakin 
käsitelty. 

Sissisota ei meidän oloissamme ole 
mikään vaihtoehtoinen kokonaisrat
kaisu säännöllisille sotatoimille. Jo 
valtakunnan puolueettomuuden ja 
alueellisen koskemattomuuden tur
vaaminen rauhan tai vieraiden valto
jen välisen sodan aikana edellyttää 
meiltä joukkojen käyttömahdollisuutta 
säännöllisten sotatoimien tapaan. Niin 
ikään valtakunnan mahdollisesti jou
tuessa edellä mainituista turvallisuus
toimenpiteistä huolimatta sotaan on 
pääpaino yleisvoimin käytävillä sään-
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nöllisillä sotatoimilla. Strateginen puo
lustus nähdäänkin meillä sotatoimina 
maan itsenäisyyden turvaamiseksi se
kä kansakunnalle elintärkeiden aluei
den suojaamiseksi ja hallussa pitämi
seksi päämääränä maahan tunkeutujan 
lyöminen ensi sijaisesti säännöllisin 
sotatoimin, mutta niiden ohella voi
daan joutua turvautumaan sissisotaan. 
Niinpä sissisota on määritelty sään
nöllisten sotatoimien ohella tai niiden 
korvaamiseksi laajahkolla vihollisen 
haltuun joutuneella alueella kaikin 
käytettävissä olevin kansainvälisten 
sopimusten sallimin keinoin tapahtu
vaksi sodankäynniksi. Se on siis alueel
lisen puolustuksemme eräs sovellutus, 
johon paikallisjoukkojen muodosta
man runko-organisaation lisäksi osal
listuu yleisjoukkoja ja jossa päämää
ränä on vihollisen kuluttaminen sekä 
ratkaisevien sotatoimien valmistele
minen ja niihin liittyminen vihollisen 
lyömiseksi. 

Sissisota ei niin muodoin ole strate
gisen puolustuksemme ainoa keino 
eikä liioin mikään "sankarillinen itse
murha" sotilaallisen tilanteen kehityt
tyä toivottomaksi. Sissisodankäynnissä 
tähdätään aina vihollisen haltuun jou
tuneen alueen lopulliseen vapauttami
seen ja siinä voidaan erottaa seuraavat 
vaiheet 

- sotatoimet tukialueiden turvaa
miseksi, 

- vihollisen kuluttaminen sissitoi
minnalla ja tukialueiden laajen
taminen, 

- vihollisen ahdistaminen tukikoh
tiinsa sekä suojaamaan huoltoaan 
ja liikenneyhteyksiään, 

- hyökkäykset vihollisen tukikoh
tiin ja 

- ratkaiseva yleishyökkäys. 
Sissisotaa voidaan joutua käymään 

hyvinkin pitkän ajan ja em vaiheita 
on kenties käytännössä vaikea ei:ottaa 
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toisistaan, mutta lopullinen päämäärä 
on selvä ja aika työskentelee vaaJaa
mättömästi s1ss1en hyväksi. Onhan 
aloite itse asiassa koko ajan sisseillä 
kun taas maahan tunkeutuja - todet
tuaan laajan maamme koko alueen 
miehittämisen ylivoimaiseksi tehtä
väksi - joutuu olemaan aina varuil
laan olevan puolustajan kuluttavassa 
asemassa. Sissit väistävät ratkaisutais
teluita, mutta iskevät aina yllättävässä 
paikassa ja yllättävään aikaan. Takaa
ajajat tuhotaan väijytyksillä ja yllä
köillä . .Jäljittäjien into laimenee tap
pioiden myötä eikä sissien tukialueille 
tee lopulta kenenkään mieli tunkeutua. 
Ajan oloon toteaa maahan tunkeutuja 
voimiensa sitoutuvan vartiointiin ja 
partiointiin samalla kun miehittäjän 
hallussa olevat alueet supistuvat su
pistumistaan. Lisäksi on outojen olo
suhteiden vaikutus omiaan aiheutta
maan turvattomuuden tunnetta ja luo
maan tappiomielialaa. 

Saman aikaisesti sissien tukialueet 
laajenevat ja huoltoedellytykset para
nevat. Tukialueilla ·ryhdytään tuotta
maan sotavarusteita ja muita sissiso
dankäynnissä välttämättömiä tarvik
keita . .Ja lopulta ollaan valmiita siirty
mään ratkaisevaan yleishyökkäykseen, 
jonka suorittavat yleisjoukot paikallis
joukkojen tukemana. 

Eräänä - usein ylivoimaiseksi näh
tynä - pulmana on siviiliväestön koh
talo, jos jokin osa valtakunnasta on 
sissisodan näyttämönä, eikä väestöä ole 
voitu evakuoida. Pulman suuruutta ei 
kuitenkaan ole syytä liioitella. Sissien 
asevaikutuksen ollessa rajoitettua ja 
tarkasti suunnattavissa, voidaan sivii
liväestöön kohdistuvia tuhoja välttää. 
Suurehkoon sissihyökkäykseen ryh
dyttäessä varoitetaan väestöä, joten se 
ehtii väistyä tai suojautua. Vihollisen 
asevaikutus puolestaan kohdistuu 
siviilikohteiden sijasta sissien tukeutu-

misalueille. Väestön osuus omien jouk
kojen tukemiseen taas kansainvälisten 
1opimusten puitteissa rajoittuu tietojen 
IUittämiseen, vihollisen harhauttami-

1uen, haavoittuneiden hoitamiseen ym 
tehtäviin, jotka eivät ole omiaan vetä
mään väestöä mukaan aseellisiin yh
h•enottoihin. 

Piiätteeksi 

Alueellinen puolustus ja siihen erää
nä sovellutuksena sisältyvä sissisodan
käynti on epäilemättä erittäin raskas 
ja vaativa keino kansakunnan olemas
lllOlosta taisteltaessa. Se kysyy :u}l-

rauksia, sitkeyttä ja henkistä kestä
vyyttä. Toisaalta suurvallan kaavoihin 
soveltumaton sodankäyntitapa ja sii
hen liittyen sissisodan kohteeksi joutu
misen mahdollisuus tekee potentiaali
sen hyökkääjän siinä määrin epätietoi
seksi ajan ja voimien tarpeestaan, että 
alueelliseen puolustukseen liittyvään 
sissisotaan varautunut kansa voi saa
vuttaa torjuntavoiton jo ennakolta 
osoittamalla hyökkäykseen ryhtymi
sen kannattamattomaksi. Varautumi
nen alueelliseen puolustukseen tukee 
siis varsin merkittävästi valtakunnan 
pyrkimystä pysyttäytyä kaikissa olo
suhteissa sotatoimien ulkopuolella. 

VIHTAVUORI 

• varmasarJa 

VIHTAVUOR·l9
-- siihen voitt.e luottaa 
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Sähkölaukaisimet CI 50 
- CI 2400 on tarkoi
tettu 50 - 2400 nallin 
laukaisemiseen ja vas
taavasti mallit CI 15 VA 
CI 275 V A. 15-275 VA
nall ia varten. 
Toimitamme myös Nitro 
Nobel AB:n valmista
mia 
- VA - eli varmuus-

nalleja 
- räjähdysaineita 
- latauslaitteita 
- vastusmittareita 
- johdonkoettimia 
- ym. alaan kuuluvia kojeita ja tarvikkeita. 

-

Suuren kysynnän vuoksi olemme nyt varastoineet VA
nalleja. Annamme kernaasti hintoja ja lisätietoja yllämai
nituista tarvikkeista. 

JM JULIUS TAllBERG m VUORI ·JA RAKENNUSKONEOSASJO 
Aleksanterinkatu 21 Helsinki 10 
Box 10210 Puh.13611 Telex 12·764 

Majuri Rauno K ä r k i 

PRIKAATIN JA PATALJOONAN KOMENTAJIEN 
EPÄSUORAN TULEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄ 
JOHTAMISTOIMINTA 

Johdanto 

Epäsuoran tulen käyttö muodostaa 
olennaisen osan prikaatin ja pataljoo
nan komentajien johtamistoiminnasta, 
lllä taistelukentän kaksi päätekijää, 

tuli ja liike, on nivellettävä tehokkaas
ti toimivaksi kokonaisuudeksi. Kuiten
kin vielä tällä hetkellä on hyvin 
yleisesti vallitsevana käsitys, ettei pri
kaatin ja pataljoonan komentajien tar-

itse välittää epäsuoran tulen käytös
tä, koska tykistöpäällikkö ja tulen
Johtokomentaja hoitavat sen "auto
maattisesti" . Kyetäksemme arv101-
maan epäsuoran tulen käytön osuuden 
prikaatin ja pataljoonan komentajien 
johtamistoiminnassa meidän on tun
nettava nykyaikaisten taistelujen luon-

teen oman epäsuoran tulen käyttöm
me johtamiselle asettamat vaatimuk
set ja niiden toteuttamismahdollisuu
det. 

I TAKTIS-TEKNINEN 
KEHITYS 

A. VAATIMUKSET 

Nykyaikaiselle taistelulle on oman 
epäsuoran tulen käytön kannalta luon
teenomaista 

- nopeasti liikkuvat, hyvin tulivoi
maiset, laajat aluemaalit, 

- maalien tulitusaikojen lyhenemi
nen liikkeen nopeutuessa (Ku
va 1), 

Ailka Joukko etenee (km:nä) kyseisenä aikana tuntinopeudella 
havWlr-
nosta 2.km/ t 5:km/t lOlkm/t 151mn/t 201k.m/,t 301krn/t 

1 mm 0,03 0,08 0,17 0,25 0,33 0,5 
2 0,07 0,17 0,33 0,50 0,67 1,0 
3 0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 
5 0,17 0,42 0,83 1,25 1,67 2,5 
8 " 

0,27 0,67 1,33 2,0 2,67 4,0 
10 

" 
0,33 0,83 1,67 2,5 3,33 5,0 

15 0,5 1,25 2,5 3,75 5,0 7,5 

Kuva 1. Taulukosta voidaan todeta mm, että jalikaväen edetessä kaiken tulen i'1man 
valmisteluja tapahtuvan keskittämisen vaatiman 8---15 minuutin aikana (2 km/t) 300-
500 m, panssari- ja panssaroidut kuljetusvaunut etenevät saman matkan. (1~30 km/ t) 
y 'h des s ä m i n u u t i s s a ja samassa, ajassa, (8---15 min) 2-7 km. Maalien tulitus
aikojen lyheneminen on siis varsin huomattava. 
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Tu.livoiman hu~mattava kasvu .eekä asejärjestelmien J)itlcä.lle viety e.utomatieointi mahdollietavat ·suur
v~tavaatuetaJaJ.le toisaalta voi.me.k..11:aan jatkuvan tul.en ldiytön liikkeellä oltaessa ja toieaaJ.ta erit
täin nopean, eri aselajien ja puolustuahaarojen tulen keek:ittämisen ratkaisuvaiheeeea sillä panssa
rivaunujen tehokkaan euora-amm.unte.tulen (tulen &l.oitu.e 7 - 8 a maaJ.iD havaiteemiHetai lielilkd euur
;:;:a:::!~;::t:/yetyy aloittamaan tulen kK.ytan hyvheil oloieea 111.IQ'aik&iNlla kal.u.etolla varuatet-

helikopterir&lc~ttipatteriatolla noin 1 - 2 min kuluttua kob.ta&11iaaata, 

käl:'kipataljoonal.l e al i•tetu.lla moottorilavettieella patterilla/patteri•tolla ja pataljoona.n käyt
~a~n3 ~~::l!~u!~!~eeraieea valmiina olevalla, kauaak.antamaieella. (16 - )2 km) kenttätykiatöllä 

r:tt:pia~e;u.~: :~!:!::n::~ukevien 10 - 15 .PBtterieton (15 - 2) meikäläisen patteriaton) 1:~

lentOJ")"J:U'l.äkain 5 - 20 min kuluttua. 

Kuva 2 Esimerkki suurvaltavastustajan mahdollisuuksista eri aselajien ja puo
lustushaarojen tulen nopeaan keskittämiseen hyökkäyksessä kohtaamisoloissa. 
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- vastustajan voimakas, jatkuva 
tulen käyttö liikkeellä oltaessa 
ja erittäin nopea, eri puolustus
tushaarojen tulen keskittämi
nen ratkaisuvaiheessa (kuva 2), 

- oman tulen käytön painopisteen 
vaihtelut, 

- oman tulen käytön suunnitelmien 
vaihtelut, 

- samanaikaisesti tapahtuva oma 
tulen käyttö epäsuorasti rinta
massa ja selustassa sekä suora
ammuntana lähinnä panssarintor
juntaan tai tuliportaan lähipuo
lustukseen liittyen, 

- vastustajan tastelu- ja kuljetus
panssarivaunujen ryhmitysten 
hajoittaminen kiinteässä yhteis
toiminnassa tuettavan joukon 
panssarintorjuntaelimien kans
sa sekä 
tulisuunnitelmien laatimisen ja 

ylläpitämisen vaikeus koko laa
jalla alueella. 

· TutkiI_nalla edellä mainittuja luon
teenomaisia piirteitä ja erittelemällä 
niiden omalle epäsuoran tulen käy
töllemme asettamat vaatimukset, voi
daan todeta, että taistelujen luonne 
edellyttää omalta epäsuoran tulen käy
töltä mm 

- joukkoyksiköiden jatkuvaa väli
töntä tukemista vähintään yhdel
lä tuliyksiköllä, 
kaikkien saatavissa olevien tuli
yksiköiden tulen nopeaa ja yl
lättävää keskittämistä niin rin
tamassa kuin omassa ja viholli
sen selustassakin. 

- tulen käytön painopisteen no
peaa muuttamismahdollisuutta, 

- epäsuoran tulen käytön ja pans
sarintorjunnan kiinteää nivellyt
tämistä keskenään sekä 

- erittäin nopeaa tulenkäytöllistä 
johtamistoimintaa. 

Epäsuoran tulen käytön keskit
tämisvaatimuksen osalta on lisäksi 
todettava kuvassa 2 esitettyihin aika
määriin viitaten, että v ä h i mm ä i s
v a a t imu ks en a on oman keskite
tyn tulen aloittaminen 2-5 minuutin 
kuluttua havainnosta aloitteen ja jouk
kojemme taistelun johtamismahdolli
suuksien ylläpitämiseksi. 

B. VAATIMUSTEN TOTEUTTAMIS
MAHDOLLISUUDET 

Taktis-teknisen kehityksen epäsuo
ralle tulen käytöllemme asettamien, 
varsin moninaisten vaatimusten to
teuttaminen on oloissamme mahdollis
ta vain keskittämällä kaikki tulen 
käytön järjestelyihin liittyvät toimen
piteet tämän päämäärän saavuttami
seksi. 

T a k t i s e t toimenpiteet edellyttä
vät prikaatin komentajalta ja (tykis
töpäälliköltä) muun muassa 

- käyttötuliyksiköiden maaraa-
mistä jokaiselle rintamavastuus
sa olevalle pataljoonalle ( vast, 
pl usein ne pataljoonat, joille on 
alistettu tuliyksikkö) sekä käyt
tötuliyksikön suunnittelua reser
vissä oleville joukkoyksiköille 
(vast), 

- tulen eriasteisen keskittämisen 
tarpe~n ja mahdollisuuksien tut
kimista jo tilanteenarvostelun ja 
suunnittelun aikana, 
riittävän yksityiskohtaisesti ajal
lisesti ja paikallisesti määritettyä 
epäsuoran tulen käyttökohtaa 
prikaatin komentajan päätöksen 
mukaisesti, 
prikaatin komentajan taisteluaja
tukseen kiinteästi niveltyvää ja 
realistiseen tulen tarpeen määrit
telyyn perustuvaa tulen koko-

naiskäytön suunnittelua, jolloin 
otetaan huomioon muun muassa 
vaatimukset kaiken saatavissa 
olevan epäsuoran tulen keskit
tämismahdollisuuksista, vaati
mukset tulen käytön painopis
teen nopeista muuttamismahdol
lisuuksista sekä epäsuoran tulen 
käytön ja panssarintorjunnan 
kiinteä nivellyttäminen keske
nään, 
tulen keskittämismahdollisuuk-
sien tiedottamista pataljoonille 
(vast) käskytyksen ja pataljoo
nien suunnitelmien tarkastuksen 
yhteydessä sekä vielä kyseisen 
taisteluvaiheen aikana riittävän 
ajoissa ennen keskittämisen to
teuttamista sekä 
taisteluvaiheen aikana tapahtu
vaa jatkuvaa, kiinteää epäsuoran 
tulen käytön tilanteen seuraa
mista, tilanteenarvostelua, vaati
musten esittämistä, suunnittelua 
ja riittävästi ennakoivaa käskyt
tämistä. 

Taktiset toimenpiteet edellyttävät 
pataljoonan komentajalta ja (tulenjoh
tokomentajalta) vastaavasti muun 
muassa 

- yksityiskohtaista epäsuoran tulen 
tarpeen määrittämistä, käytettä
vissä olevan tulen riittävyyden 
ja taisteluajatukseen liittyvän tu
len pääpiirteisen käytön selvittä
mistä sekä eri suoritusvaihtoeh
tojen vertailua epäsuoran tulen 
käyttömahdollisuuksien osalta jo 
pataljoonan komentajan tilan
teenarvostelun aikana, 
pataljoonan komentajan päätök
seen liittyen yksityiskohtaista 
tehtävän antoa tulenjohtokomen
tajalle vaatimuksina epäsuoran 
tulen käytölle, 
tulenjohtokomentajan perus-
teellista tilanteenarvostelu 
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päätös - suunnittelutyötä saatu
jen vaatimusten pohjalta, 

- pataljoonan käyttötuliyksikön 
(yksiköiden) tulen käyttöoikeu
den antamista edelleen tulen 
aloittamisen nopeuttamiseksi, 
useiden tuliyksiköiden tulen 
keskittämismahdollisuuksien sel
vittämistä etukäteen esimerkiksi 
prikaatin komentajan tarkastaes
sa pataljoonan komentajan tais
telusuunnitelman, 
useiden tuliyksiköiden tulen to
dennäköisen keskittämisen vaati
mien valmistelujen suorittamista 
riittävän ajoissa etukäteen, 

- pataljoonan epäsuoran tulen käy
tön ja panssarintorjuntasuunni
telmien nivellyttämistä kiinteästi 
keskenään niin, että epäsuoran 
tulen teho saadaan riittäväk
si panssari- ja kuljetuspanssari
vaunuryhmityksiä vastaan sekä 

- taisteluvaiheen aikana kiinteää 
molemminpuolista pataljoonan 
ja epäsuoran tulen käytön joh-

tamiseen liittyvää tiedottamista, 
tilanteenarvostelua, vaatimus
ten esittämistä, suunnittelua ja 
riittävästi ennakoivaa käskyttä
mistä. 

T a k t i s - te k n i s t en toimenpi-
teiden osuus näiden vaatimusten to
teuttamisessa on myöskin merkittävä. 
Niinpä edellä esitetty keskitetyn tulen 
käytön vähimmäisvaatimus (2-5 min) 
voidaan saavuttaa tällä hetkellä vain 
suorittamalla kaikki keskitettyyn tu
len käyttöön liittyvät valmistelut etu
käteen, kuten se voidaan havainnolli
sesti todeta kuvasta 3. 

Vaatimus tulen käytön painopisteen 
nopeasta muuttamismahdollisuudes
ta voidaan toteuttaa helposti (pl vies
tiyhteydet) vain ± 1 000 piirun ampu
masektorissa ja tykistömme keskimää
räisen (10--11 km) kantaman puitteis
sa. Siirtymiset kääntöasemaan (kun 
kantama ei riitä) vaativat aikaa 1/2 
tunnista useaan tuntiin, joten vaati
musta ei tällöin voida toteuttaa. Näi-

Tulen ailoittamisen vaatima ai,ka 

Laiaj aiHa, alueehla P,ainop1tesiulmilassa 
Tuliyksi:köt Tstt-oo ,toilmi vain priikaaltittl toimiv&JJ prilkaati,n, 

paltailjoorua pa,tiailjo,ooa 

Ei 1 Vailm Ei 
1 Vailm Ei ! vrum 

vaJm SUIOrit [ vailm ·suorit vailm [ suorit 

- alistetUJt 1-2 min 1-2 min 

1-2 miJ 1-2 m:iJn 11-2 min - käyttötuliyksikkö 1-2 min. 

- priilraa,Hn tykistö- 5---10 
" 

2-3 
" 

5-10 
" 

1-2 
" ryhmän muut 

tuiliy'ksrköt 

- a.rmei!jailrurman 8--15 
" 

2-5 
" 

8--15 
" 

2-5 
" tykistöryhmä1(t) 

1 - naapurien tuli- 8--15 
" 

2-5.,, 
ytksiköt 

- --
Kuva 3. Taulukko epäsuoran tulen aloittamiseen liittyvistä aikamääristä osoittaa sel
västi etukä:teisvalmistelujen suuren merkityksen tulen nopeassa keskittämisessä. 
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t I suorituksia voidaan kuitenkin var
un ratkaisevasti nopeuttaa ennakko
ulmisteluilla. 
Vaatimus erittäin nopeasta tulen

käytöllisestä johtamistoiminnasta voi
faan nykyisellä välineistöllä ja joh
tumismenetelmillä toteuttaa vain, jos 
tulenkäytölliset toimenpiteet ovat etu
käteen valmistellut ja sovittu niin, et
tä kyseisen taisteluvaiheen alettua tu
lenkäytöllinen johtamistoiminta rajoit
tuu pääasiassa vain suorituskomento
Jen (vast) antamiseen. 

Te k n i s te n toimenpiteiden osalta 
todettakoon lyhyesti, että kenttätykis
tön tulen käytön ja ampumamenetel
mien kehittämisessä on viimeaikoina 
pantu erityistä painoa nopeudelle. Tu
lisuunnitelmia on yksinkertaistettu ja 
vastuuta niiden ylläpitämisestä on 
siirretty tuliportaalle. Tulensiirtome
netelmien kehittämisellä on parannet
tu tulen aloituksen tarkkuutta ja no
peutta. Ampuma-arvojen valmistelua 
on nopeutettu entisestäänkin, ja kent
tätykistölle on kehitetty menetelmä, 
joka soveltuu liikkuvien aluemaalien 
tulittamiseen. Tulenaloituksen tark
kuutta ja nopeutta pyritään edelleen 
kehittämään erityisesti parantamalla 
säätietojen ja lähtönopeuksien mit
taustarkkuutta sekä yksinkertaista
malla ja nopeuttamalla tarkistusam
muntamenetelmiä. 

C. YHTEENVETO 

Nykyaikaisen taistelun luonteen
omaiset piirteet, taktis-teknisen kehi
tyksen oman epäsuoran tulen käytöl
le asettamat vaatimukset sekä näiden 
vaatimusten toteuttamismahdolli
suuksien tarkastelu antavat meille sel
vän kuvan kehityksen aikaansaaman 
tulenkäytöllisen ajattelutavan muu
toksesta. Kenttätykistömme teknisten 
menetelmien kehittämisessä on ennak-

koluulottomasti seurattu kehityk-
sen asettamia vaatimuksia. Näistä on 
oleellisin laajojen, nopeasti liikkuvien 
aluemaalien tulittaminen. Teknisten 
vaatimusten toteuttaminen ei kuiten
kaan yksin riitä, vaan myöskin tak
tillisten johtajien on johtamistoimin
nassaan omaksuttava kehityksen aset
tamien vaatimusten toteuttaminen. 
Tärkeimpänä on tällöin etukäteisval
mistelujen suuren merkityksen tiedos
taminen ottamalla riittävä ennakoin
ti tulen käytön johtamisessa huo
mioon. Toisena on tulenkäytöllisen pe
rusajatuksen (välitön tukeminen aina
kin yhdellä tuliyksiköllä - kaiken saa
tavissa olevan tulen keskittäminen) 
ymmärtäminen ja omaksuminen. 

II PRIKAATIN 
KOMENTAJAN 
JOHTAMISTOIMINTA 

A. YLEISTÄ 

Tässä esityksessä keskitytään tar
kastelemaan lähinnä prikaatin komen
tajan henkilökohtaista osuutta sekä 
hänen ja alaistensa välistä yhteistoi
mintaa prikaatin epäsuoran tulen käy
tön johtamisessa. 

Prikaatin komentajan lähimpänä 
alaisena epäsuoran tulen käytön osal
ta toimii prikaatin tykistöpäällikkö, 

· joka johtaa prikaatin epäsuoran tulen 
käytön valmistelua ja käyttöä komen
tajan vaatimusten ja ylemmän joh
toportaan (aktykpääll:n) käskyjen ja 
ohjeiden mukaisesti. 

B. TEHTÄVÄ - TILANTEEN
ARVOSTELU - PÄÄTÖS -
SUUNNITELMA - KÄSKYTYS 

1. Tehtävä ja tilanteenarvostelu 

Tehtävä, tilanne ja olot muodos
tavat perustan prikaatin johtamiselle, 
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•>Ukkojen ja tulen käytölle. Tehtävän 
1atuaan prikaatin komentaja ilmoit

l 111 sen tavallisesti esikuntapäällikölle 
1 aselajipäälliköille (kuva 4). Tehtä-
un aselajipäälliköille voi ilmoittaa 

myös esikuntapäällikkö, jonka johdol
la pidetään lyhyt neuvottelu pääsuori
tusmahdollisuuksista, yhteistoimin
nasta ja tehtävän edellyttämistä toi
menpiteistä. Tykistöpäällikkö johtaa 
lykistötoimiston toiminnan lisäksi tu
len kokonaiskäytön työryhmää, joka 
1uorittaa komentajan tilanteenarvoste
lun aikana eri pääsuoritusmahdolli
auuksien osalta tulen tarpeen määrit
telyn, käyttöön saatavan tulen inven
toinnin ja sen käyttömahdollisuuksien 
tutkimisen operatiivisen ja aselajitoi
mistojen avustamana. 

T i 1 a n tee n arvo s te 1 u on yksi
löllistä ja kaavoittumatonta ja niiden 
asioiden käsittelyä yksitellen ja rin
nakkain, mitkä vaikuttavat saadun 
tehtävän suoritusmahdollisuuksiin. Eri 
tekijöitä rinnan tarkasteltaessa paljas
tuu niiden liittyminen toisiinsa ja nii
den keskinäinen merkitys kulloisessa
kin tilanteessa. Joskus jotkin tekijät 
voivat vaikuttaa tilanteeseen kiireelli
sesti ja ratkaisevasti, jolloin ne on kä
siteltävä ensin. Näiden selvittäminen 
voi myös vaatia välittömiä toimenpi
teitä, joista on päätettävä ( osa päätös) 
ja käskettävä heti. Ehkäpä nykyaika
na tällainen menettely saattaa muo
dostua varsin yleiseksi. 

Komentajan on vihollisen toiminnan 
arvostelun yhteydessä käsiteltävä vi
hollisen tuliyksiköiden määrää, taiste
luvaiheittain alueita, joihin vihollinen 
todennäköisesti voimakkaasti keskittää 
tultaan sekä voimasuhteita vihollisen 
joukkojen ja tulen määrän osalta 
omiin joukkoihin verrattuna. Omien 
joukkojen tilanteen käsittelyn yhtey
dessä on selvitettävä tuliyksiköiden 
määrä ja toimintavalmius arvostelu-

hetkellä. Maastollisia tekijöitä arvos
teltaessa on käsiteltävä maaperän 
merkitystä vihollisen ja oman tulen 
vaikutukseen sekä maaston kulkukel
poisuutta vihollisen ja omien tuliyksi
köiden osalta. Vuoden ja vuorokau
den ajan, sään ja kelisuhteiden kä
sittelyn yhteydessä on selvitettävä näi
den tekijöden merkitys vihollisen ja 
oman tulen käyttöön. Suoritusmahdol
lisuuksia arvosteltaessa on niihin vai
kuttavien eri tekijöiden (kuvat 5, 6 ja 
7) käsittelyn yhteydessä otettava huo
mioon myöskin epäsuoran tulen käy
tön merkitys. Aikalaskelmaa laadit
taessa on muistettava tulen käytön 
mahdollisuudet. Suoritusvaihtoehto
ja vertailtaessa on kiinteästi tutkit
tava joukkojen ja tulen käytön nivel
tymistä sekä mahdollisuuksia kaiken 
saatavissa olevan tulen nopeaan ja yl
lättävään keskittämiseen ja tulen pai
nopisteen nopeaan muuttamiseen. 

Prikaatin komentaja saa tilanteen 
arvostelussaan tarvitsemat epäsuoran 
tulen käyttöön liittyvät edellä esitetyt 
tiedot tykistöpäälliköltä. Hän voi li
säksi tilanteen arvostelunsa aikana 
esittää tykistöpäällikölle kysymyksiä 
tai ajan salliessa vaatia esityksen tu
len käytön mahdollisuuksista eri suo
ritusvaihtoehdoissa. Tykistöpäällikön 
esitys voidaan tehdä myöskin esikun
tapäällikölle, mikäli hän esittää ko
konaisuutena omat suoritusmahdolli
suudet prikaatin komentajalle. 

Prikaatin komentajan on joka ta
pauksessa otettava tilanteenarvoste
lussaan kaikki epäsuoran tulen käyt
töön liittyvät tekijät huomioon silloin
kin, kun hän ottaa tykistöpäälliköltä 
esityksen. Ilman omakohtaista 
perehtymistä epäsuoran tulen käyt
töön vaikuttaviin seikkoihin, komen
taja tuskin pystyy johtamaan yhty
määnsä nykyaikaisen taistelun vaati
malla kokonaispanoksella. Lisäksi ko-
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)(-----~0 Suojaavan osan osaJ.ta 
--- 1. Vihollisen toimintamahdollisuu-

det 
- epäsuoran tulen käyttö 

2. Suojaavien osien taietelun tuke
minen 
a. suojaavan oean vahvuus ja 

joukkojen laatu 
b. epäsuoran tulen tarve 
c. epäsuoran tulen riittävyys 

- milloin tulta .kullekin 
aJ.ueelle 

[]] Iskevän osan osaJ.ta 
1. Hyöltkäysyalmistelujen vaatima · 

aika · 
- tiedustelu 
- joukkojen siirrot 
- tulen käyttö 
Lähtöalue ja siirtymiset 
- vihollisen tulen käyttö 
- yllätyksen· saavuttaminen 
- joustava oman epäsuoran tu-

len käyttö 
3. Hyökkäys 

a. eri hyökkäyssuuntien vertai
lu 
- vihollisen tulen käyttö 
- välitavoitteet ja tavoite 
- joukkojen käyttömahdolli-

• SUUB 

- joukkojen tarve 
- tuli tuen tarve,. r11 ttävyys 

ja valmius 
b. hyökkäyksen ·painopist~ 
c. joukkojen käyttö 
d • . epllsuoran tulen käyttö 

- tulen tarve 
- rii ttllvyys 
~ pääpiirteinen käyttö 

Suoritusvaihtoehtojen vertailu 
- vihollisen toiminta 

joukkojen ja tulen käyttö 
- huolto 

johtaminen 

Kuva 5 Esimerkki epäsuoran tulen käytön huomioon ottamisesta prikaatin 
komentajan tilanteen arvostelussa hyökkäyksessä. 
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Kuva 6 Esimerkki epäsuoran tulen käytön huomioon ottamisesta prikaatin 

komentajan tilanteen arvostelussa puolustuksessa. 
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1. Vihollisen toiminta.· .. 
2. Siirtyminen viivytykseen 

- aika 
- joukkojen irroittaminen 
7 tulen tarve ja tukemiemah

dollisuudet 
J. Viivytysaeemien sijainti 

- maaston tarkastelu, vih:n 
ja oman tulen käyttömahdol
lisuudet ml 

Viivytyksen painopiste 
Joukkojen käyttö . 
- eri viivytyssuunnissa 
- viivytysasemissa 
- välialueiden viivytyekes-

kuksissa 
- aktiivisen toiminnan tarve 

ja mahdollisuudet 
- joukkojen riittävyys 
- ajan käyttö suoritusmahdol-

lisuuksiin verrattuna 
- liikkuvuuden tarkastelu 
- ajanvoiton . saavuttaminen 

6. Epäsuoran tulen käyttö 
- tulen tarve 
- tulen riittävyys 
- pääpiirteinen käyttö 

- vihollisen toiminta 
joukkojen ja tulen käyttö 

- huolto 
johtaminen 

Kuva 7 Esimerkki epäsuoran tulen käytön huomioon ottamisesta prikaatin 
komentajan tilanteen arvostelussa viivytyksessä. 

80 

mentajan on tällöin vaikeata keskus
ll lla nopeasti samalla tasolla tykistö
päiillikön kanssa esimerkiksi kiireel
listä ratkaisua vaativista asioista. 

' Päätös 

Päätös on komentajan tilanteen ar
vostelun johdonmukainen, tiivistet
ty lopputulos, joka selvästi ilmoittaa 
mitä on tehtävä. Päämäärän, taiste
lulajin, painopisteen, alueen ja jouk
kojen käytön lisäksi päätös sisältää 
mm vaatimukset aselajeille ja puolus
t ushaaroille. 

Prikaatin komentajan on päätökses
tään ilmoitettava vaatimukset epäsuo
ran tulen käytölle niin, että käytettä
vissä oleva tuli voidaan saada parhai
ten palvelemaan hänen taisteluajatus
taan. 

Vaatimukset epäsuoran tulen käy
tölle voidaan asettaa periaatteessa 
kahdella tavalla, joko !)määrittämäl
lä vaatimukset yksityiskohtaisesti vas
tuualueittain maastoalue- ja aika
määritteineen tai 2) pääpiirteisemmin 
tulen käytön painopisteenä ja vähim
mäisvaatimuksina sivusuunnilla. Käy
tettäessä 1. tapaa, vaatimukset ilmoi
tetaan tuliyksikkömäärinä taisteluvai
heittain. Näitä täsmennetään tarvit
taessa tietyillä maastoalue- ja aika
määritteillä. Komentaja voi päättää 
omien tuliyksiköittensä osalta tarkas
ti, mutta !lrmeijakunnan ja naapurien 
tykistön osalta vain tulenkäytöllisenä 
valmistautumistehtävänä armeija
kunnan käskyn ilmoittamien mahdol
lisuuksien mukaisesti. .Jos esimerkiksi 
prikaatilla on kaikkiaan viisi tuliyk
sikköä sekä armeijakunnalla kaksi
patteristoinen tykistöryhmä ja naapu
riprikaatilla tilapäistehtävä yhdellä 
patteristona, niin komentaja voi, ha
lutessaan keskittää kaiken tulen, vaa
tia, että hyökkäystä on välitavoittees-

8 - Jalkaväen vuosikirja 

sa pystyttävä tukemaan viidestä kah 
deksaan tuliyksiköllä. 

Tarkkaa ohjetta siitä, kumpaako ta
paa on edullisinta kulloinkin käyttää, 
ei voida luonnollisesti antaa. On kui
tenkin huomattava, että prikaatin ko
mentajan päätöksen on ehkä erityises
ti nykyaikaisessa taistelussa oltava 
niin joukkojen kuin tulenkin käytön 
osalta melko tarkka. Lisäksi voidaan 
todeta, että periaatteessa tulen käy
töstä päättämisen tarkkuus on lähes 
suoraan verrannollinen joukkojen 
käytöstä päättämisen tarkkuuteen, jo
ka puolestaan riippuu monista teki
jöistä kuten päätöksen ajankohdasta, 
tilanteen selvyydestä, taistelulajis
ta jne. On luonnollista, että mitä tar
kemmin komentaja pystyy päättämään 
tulen käytöstä, sitä varmemmin laa
dittava tulen käytön suunnitelma tu
lee suoraan noudattamaan hänen tais
teluajatustaan ja näin niveltymään mm 
joukkojen käyttöön. 

Seuraavassa esitetään esimerkkejä 
prikaatin komentajan päätöksen epä
suoran tulen käyttökohdan asiasisäl
löstä eri taistelulajeissa. 

H y ö Jt k ä y s puolustukseen valmistau
tuma,torn,ta vihollista vastaan 

Suojaami.svaill.e 

- tuliyksi'köiden määrä eri joukkoyksi. 
köiden vastuuailuei:hla sekä viholHsen ja. 
omassa selustassa, täsmennettävä tarvit
taessa tietyillä maas.totasa- tai ai,kamää
ritteiHä. 

Hyökkäys 

1. vaihe 
- valmistautuminen tulen käyttöön ti-e
tyMä it:as•a1Ha alkaen, 
- valmiistautuaninen nopeaia111 tulivalmis
telu:n ,toteuttamiseen jmillaikin tuliyksik
kömäärä:llä tietyllä alu,eella .tai ;tietyltä 
tasalta alkaen, 
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- tuliyksiköiden määifä. eri joukkoyksi
köiden vastuualueiiUa ja s•elustassa erityi
sesti ,ta:isreltaiessa 1. välitavoitteessa. 

2. ja 3. vaihe 

- tuliyksiköiden määrä eri j.oukikoyksi
köiden vastuualueilla ja selustassa eri
,tyisesti taisteltaessa 2. välit·avo~ttee.s.sa ja 
tavoiitteessa, 
- täsmennettävä tairvittaes.s•a vaatimUtk
sia tuJ,en kä,yrtöl1e tavoittees..."'l! esim 
vaLmistautwmiset torj unta-anun untoihln 
suunniittain täir1keysjäirjestyksessä. 

Puolus,tus 

Taistelut suoja-alueella 

- tuliyiksiköiden määrä jO'lllkkoyksiköi
den vastu'Uialluei-Lla sekä vihollisen ja 
omassa selustassa, 
- ,täsmenniettävä maastoa'1ue tai aika.
määritteMlä .kyseishli1e jowk>koyksiköille 
•annettuihin ibeh/tä,viin niveltyen esimer
kiksi ajanvoittoon rtai hyökik:äy,kse1liseen 
toimintaan. 

Tais,telut puoliustUL5aluee1la 

- tuliyiksiköiden määrä joukkoyksiköi
den alweiHa, puoou.stusasemassa sekä V'i
hohlisen ja, omassa selustassa, 
- täsmenneitfävä tarvitrtaessa ,tulen pai
nopisteen muutrtamisvaatimuksiJ!la, tulen 
syvyysvaatlmuksella puolustusa&emassa 
ja s.en itaikana sulk11.Lasemien osalta sekä 
maastoailue- ja aikamäärittei,rueen selus
tassa, maahanla.skUJnto,rj'!lnnan osa:lita. 

Viivytys 

1. välialue, 2. vilvytysasema ja 2. väliailue 

- tuliyksiköiden määrä joukkoyksiköi
den vastuualueilla sekä vihollisen ja 
omass·a selustass·a ailueittain, 
- itäsmenn,ettävä tarvitta•essa ~ietyillä 
maastoailue- j,a/.tai aik.amääriltteillä ja ,tu
lim painopisteen muuttami.svaaitimuksilia. 
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3. viivytysasema ja vä,lfalue jne sekä puo
lustusasema 

- tulen pa~nop.iste eri alueilla ja vähim
mäisvaaitimukset sivusuunnissa, 
- täsmennettävä tarvittaessa vailmistelu
jen vail.rniud,en ooa1ta ma·astoad:ueanäärit
ite~Hä, 1ku1len esim tulen ·kicy,tön valmis
telut puolustUL5asemassa on ,a:loitett:ava 
viimeistään ·taisteltaessa 2. välialueella. 

Seuraavassa esitetään esimerkki 
prikaatin komentajan päätökseen epä
suoran tulenkäyttö-kohdasta hyök
käyksessä. 

"Tulen pamopi.ste on suojaam1svaiheess·a 
JP 12:n alueella. TorjP 15:n taistelua 
on 'kuitenkin kyettävä tukemaan 11-3 tu
liy.kstkön -tWlehla. A~neij,a'kunnan ja naa
purien ituliyiks1köiden :tu1ehla on pyrittä
vä tukemaan suojaavien osien ta,istelua 
jo ;yälittömästi. 

Prika·a1in hyökkäystä on ensi ·vaiheessa 
.kyiettävä tUJkema,a,n Porvoonjoen tasalta 
klo 01.00 aLkiaien 5--8 tuliyksikön tulella. 
Hyökkäystä tavoitteeseen j,a ~voirteaJ.u
een pitäm~ä on tarvittaessa pysty;btävä 
,ttl!kemaan 5--7 tuliyik:sikön tuilie1'1.a. Saa
ton aikana on oi!kean sivustan suojaami
seksi saaitav,a ,tairvålttaessa 2-4 .tuliyksi
kön 1:Uili. SamanaLkaisesiti on suojaavien 
osien taistelua kyettävä tukiemaan 1~2 
ttuliyksikön ~ulella". 

3. Suunnitelmat 

Prikaatin taistelusuunnitelma osoit
taa, miten päätös toteutetaan. Tulen 

· käyttö suunnitellaan joukkojen käyt
töön liittyen. Se käsittää yleensä tu
len kokonaiskäytön suunnitelman ja 
ne eri aselajisuunnitelmien tulen 
käyttöä koskevat kohdat, jotka tule-
vat prikaatin yhteiskäskyyn. ' 

Prikaatin tulen kokonaiskäytön 
suunnitelman valmistuttua täydenne
tään myöskin prikaatin taistelujaotus-

taulukko tulenjohtoelimien ja tuliyk
siköiden osalta sekä laaditaan prikaa
tin taistelusuunnitelman liitteeksi tu
leva kenttätykistön ja raskaan heit
timistön taistelujaotus, tehtävät, ryh
mitys- ja tulenkäyttötaulukko. 

Prikaatin tulen kokonaiskäytön 
suunnittelu tapahtuu operatiivisessa 
toimistossa komentajan päätöksen ju
listamisen jälkeen samanaikaisesti tais
telusuunnitelman muiden kohtien (1-

3) kehittämisen kanssa. Tulen koko
naiskäytön suunnitelmasta selviää sen 
valmistuttua mm kenttätykistön ja 
raskaan heittimistön tulen käyttö tu
liyksikkömäärien tarkkuudella eritel
tynä 

- varsinaiset ja tilapäiset tehtävät, 
- varsinaiset tuli- ja niiden kääntö-

asemat eri vaiheissa, 
- käyttötuliyksiköt, 
- tilapäistehtävien tuliannosmäärät, 
- tuliyksiköiden kantamat selustan 

ja vastuualueen reunoilla sekä 
- tulen aloittamisen vaatima aika 

toimittaessa ± 1 ooov:n sektorin 
ulkopuolella. 

Esikuntapäällikkö ja/tai tykistö
päällikkö esittävät tulen kokonaiskäy
tön suunnitelman prikaatin komenta
jalle yleensä heti sen valmistuttua 
useimmiten yhdessä taistelusuunnitel
man ensimmäisten kohtien kanssa. 
Koska tulen kokonaiskäytön suunni
telma luo perustan muulle prikaatin 
tulen käytön suunnittelulle ( esim. kt
ja it-suunnitelmat), on prikaatin ko
mentajan tarkastettava se ennen 
kyseisten aselajisuunnitelmien varsi
naista laatimista. 

Tarkastaessaan tulen kokonaiskäy
tön suunnitelmaa prikaatin komenta
jan on kiinnitettävä epäsuoran tulen 
käytön osalta huomio mm siihen, että 

- niveltyykö epäsuoran tulen käyt
tö hänen taisteluajatukseensa, 

- vastaako se päätöksen epäsuo
ran tulen käyttö-kohtaa, 

- miten välitön tulituki ja toisaal
ta kaikkien mahdollisten tuliyk
siköiden tulen keskittäminen on 
järjestetty, 

- mitkä ovat epäsuoran tulen käyt
tömahdollisuudet selustassa eri
tyisesti tulenaloitusvalmiuden 
osalta sekä 

- miten panssarintorjunta-asein ta
pahtuvan panssarintorjunnan jär
jestelyt sekä kenttätykistön 
käyttö panssarintorajuntaan epä
suorin ja suorin ammunnoin ni
veltyvät keskenään. 

Prikaatin kenttätykistösuunnitelma 
määrittää yksityiskohtaisesti miten 
komentajan päätöksessä prikaatin epä
suoran tulen käytölle annettu teh
tävä toteutetaan. Se laaditaan tykistö
toimistossa. Kenttäty kistösuunni tel
ma sisältää myös prikaatin taistelu
suunnitelman eri vaihtoehtoja varten 
laaditut epäsuoran tulen käyttösuun
nitelmat. 

Tykistöpäällikkö esittää kenttäty
kistösuunnitelman joko prikaatin ko
mentajalle tai esikuntapäällikölle 
useimmiten vain tärkeimmiltä osilta 
kuten tehtävän, kenttätykistön ja ras
kaan kranaatinheittimistön taistelujao
tus-, tehtävät-, ryhmitys- ja tulenkäyt
tötaulukon, tulenjohdon taistelujaotuk~ 
sen, tulen käytön ja ampumatarvike
porrastuksen. Prikaatin komentajan on 
suunnitelmaa tarkastaessaan kiinnitet
tävä erityinen huomio siihen, vastaa
vatko epäsuoran tulen käytön järjes
telyt hänen taisteluajatustaan. 

4. Käskytys 

Suunnitelman kulloinkin toteutetta
vat osl;lt annetaan alijohtajille ja jou
koille käskyinä. Epäsuoran tulen käy
tön käskytys tapahtuu yleensä 



- pataljoonille annettavien erillis
käskyjen yhteydessä, 

- kenttätykistöjoukoille ja raskaal
le heittimistölle annettavina eril
liskäskyinä, 

- prikaatin taistelukäskyn epäsuo
ran tulen käyttö-kohtana, 

- prikaatin kenttätykistökäskyi-
nä sekä 

- kenttätykistöohjeina. 
Kahden ensinmainitun ryhmän käs

kyt saattavat olla samalla myöskin 
esikäskyjä. 

Erilliskäskyt pataljoonille voidaan 
antaa jo tilanteen arvostelun aikana 
samoin kuin suunnitelman teon eri vai
heissa. Prikaatin komentaja pyrkii 
yleensä antamaan ne itse. Hänen on 
tällöin selvitettävä ennen käskyn an
toa tykistöpäällikön kanssa ne epä
suoran tulen käyttöön liittyvät asiat, 
jotka pataljoonan komentajan on tie
dettävä suunnitellessaan kyseisen teh
tävän suorittamista ja jotka prikaa-· 
tin komentaja samalla antaa. Näin 
toimitaan erityisesti silloin, kun käs
ky annetaan viestivälineellä. Annet
taessa erilliskäskyt suullisesti, tykis
töpäällikkö voi selvittää epäsuoran 
tulen käyttöön liittyvät asiat joko pa
taljoonan komentajalle tai tulenjohto
komentajalle. Annettaessa erilliskäs
kyt viestivälineellä tilanteessa, missä 
tulen käyttöön liittyvien tietojen si
joittaminen pataljoonan komentajalle 
annettavaan käskyyn ei ole mahdol
lista, on tykistöpäällikön annettava 
kyseiset tiedot tulenjohtokomentajal
le suoraan. 

Prikaatin käskyn "epäsuoran tulen 
käyttö"-kohta on tarkoitettu erityises
ti jalkaväkijohtajille tiedoksi tulen 
käytöstä ja sisältää samoin kuin suun
nitelmissakin vain kenttätykistön ja 
raskaan heittimistön taistelujaotuksen, 
tehtävät, ryhmityksen sekä tulen käy
tön koottuna yhdelle taulukolle. Tä-
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hän taulukkoon ei merkitä tulenjoh
don järjestelyä, koska se ilmenee jo 
prikaatin taistelujaotustaulukosta. 

Tykistöpäällikkö vastaa kenttätykis
töjoukkoja ja prikaatin raskasta heitti
mistöä koskevien käskyjen antamisesta 
ja asiasisällöstä. Prikaatin komentajan 
on kuitenkin oltava periaatteessa sel
villä myös näiden käskyjen käskytys
ja toimeenpanovaiheista niin, että hä
nellä on selvä kokonaiskuva prikaatin 
toiminnan käskyttämisestä. 

C. TAISTELUJEN VÄLITÖN 
JOHTAMINEN 

Useimmiten edellä esitetyn, prikaa
tin saaman uuden tehtävän aiheutta
man tilanteen arvostelun - päätös -
suunnitelma - käskytys - vaiheen 
aikana, mutta erityisesti sen jälkeen 
on kyseessä taistelujen välitön johta
minen. Se jakautuu epäsuoran tulen 
käytön osalta. 

- jatkuvaan tilanteen seuraamiseen 
hankkimalla tietoja vihollisen 
joukkojen tilanteesta, toiminnasta 
ja aikomuksista, 

- jatkuvaan, edellä mainittujen tie
tojen perusteella tapahtuvaan 
tilanteen arvosteluun, suunnitel
mien kehittämiseen ja täydentä
miseen, 

- valmistautumis- ja suorituskäsky
jen antamiseen tilanteen vaati
musten mukaisesti sekä 

- käskyjen täyttämisen valvon
taan jatkuvin tarkastuksin ja ala
johtoportailta vaadittavin ilmoi
tuksin. 

Tähän epäsuoran tulen käytön vä
littömään johtamistoimintaan liittyy 
kiinteästi 

- prikaatin esikunnan eri toimisto
jen välinen yhteistoiminta sekä 

- prikaatin komentajan teho-
kas selvilläpito epäsuoran tulen 
käytön tilanteesta joko välittö
mästi tärkeän, tulen käytön joh
tamiseen vaikuttavan tiedon saa
pumisen jälkeen tai erikseen jär
jestettävissä tilanneselostusti
laisuuksissa. 

Vastuu epäsuoran tulen käyttöön 
liittyvien asioiden tiedottamisesta pri
kaatin komentajan ja tykistöpäällikön 
kesken on kuitenkin molemminpuoli
nen, sillä myöskin prikaatin komen
tajan (ja/tai esikuntapäällikön) on pi
dettävä tykistöpäällikkö erittäin hy
vin selvillä kaikista epäsuoran tulen
käytön johtamiseen vaikuttavista tie
doista ja päätöksistä. Erityisen tärkeä
tä on taktis-teknisen kehityksen aset
taman ennakointivaatimuksen huo
mioon ottaminen. 

Prikaatin komentajan on, voidakseen 
ottaa johtamistoiminnassaan riittävästi 
epäsuoran tulen käyttö huomioon, tie
dettävä j o k a h e t k i 

- tulen tarve joukkoyksiköiden 
(vast) vastuualueiden ja selusta
alueiden osalta tietyillä maasto
tasoilla ja joukkojen liikkeeseen 
liittyvine aikamäärineen, 

- käytettävissä olevien tuliyksi
köiden määrä joukkoyksiköiden 
vastuualueiden ja selusta-aluei
den osalta siten, että on yleis
kuva kantamien käyttöalueista ja 
tulen tarkkuudesta, 

- tulen käytöstä keskittämismah
dollisuudet, pataljoonille alistetut 
tuliyksiköt, käyttötuliyksiköt ja 
rajoitukset tulen käytössä (aika
ja ampumatarvikerajoitukset) se
kä 

- kenttätykistön käyttömahdolli-
suudet panssarintorjuntaan (ka
lustolliset ja tuliasemien ryhmi
tykseen liittyvät). 

D.YHTEENVETO I 

Prikaatin komentajan epäsuoran tu
len käyttöön liittyvä johtamistoimin
ta on varsin monitahoista ja vaativaa 
siitäkin huolimatta, että hänellä on 
käytettävissään epäsuoran tulen käy
tön johtamisessa suhteellisen moni
puolinen henkilöstö. Voidakseen liit
tää epäsuoran tulen käytön tehokkaasti 
muuhun johtamistoimintaansa on pri
kaatin komentajan tiedettävä prikaatin 
epäsuoran tulen käytön periaatteet ja 
perusteet, hallittava prikaatin kenttä
tykistön ja raskaan heittimistön toi
minta ja sen suunnittelu erityisesti tu
len käyttöön liittyviltä osilta, hallit
tava armeijakunnan ja naapurien ty
kistön käytön pääperiaatteet prikaa
tin taistelun tukemisessa sekä pystyt
tävä ottamaan taktis-teknisen kehityk
sen tulen käytölle asettamat vaatimuk
set huomioon. 

Dl PATALJOONAN 
KOMENTAJAN 
JOHTAMISTOIMINTA 

A TEHTÄVÄ - TILANTEEN 
ARVOSTELU - PÄÄTÖS -
SUUNNITELMA - KÄSKYTYS 

1. Tehtävä 

Pataljoonan komentaja saa tehtä
vänsä useimmiten erilliskäskynä, jossa 
on mm viimeisimmät tiedot viholli
sesta, prikaatin (ylemmän johto
portaan) tehtävä, pataljoonan tehtä
vä, epäsuoran tulen käyttö, (käyttötu
liyksikkö sekä varsinaisella ja tilapäis
tehtävällä tukevat tuliyksiköt ampu
mavalmiusaikoineen) . 

Vastaavat tiedot täsmennettyinä si
sältää myöhemmin jaettava yhteiskäs
ky (esim prikaatin puolustuskäsky) , 
jonka liitteenä on prikaatin kenttäty
kistön ja raskaan heittimistön taiste
lujaotus-, tehtävät-, ryhmitys- ja tu-
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lenkäyttötaulukko. Kyseisen taulukon 
jakamiseen erillisenä esimerkiksi suul
lisen käskynannon yhteydessä pyri
tään aina silloin, kun siihen on vain 
mahdollisuus. Tykistöpäällikkö saattaa 
antaa em käskynannon jälkeen tai suo
raan viestivälineellä tulenjohtokomen
tajalle oman käskynsä, josta ilmenee 
mm erityisesti tykistöä koskevat vi
hollistiedot sekä oman epäsuoran tu
len käytön osalta valmistelut, käyttö
töoikeudet, rajoitukset jne. Epäsuoran 
tulen käyttöä koskevat tiedot tulen
johtokomentaja yhdistää ja esittää 
( esim .kelmulle havainnollisesti piir
rettynä) pataljoonan komentajalle ti
lanteen arvostelussa käytettäväksi. 

2. Tilanteen arvostelu 

Tilanteen arvostelu on tehtävän erit
telyä ja sen suoritukseen vaikuttavien 
tekijöiden merkityksen arvostelua yk
sitellen ja rinnakkain sekä johtopää
tösten tekoa niistä. 

Pataljoon;m komentajan on viholli
sen toiminnan arvostelun yhteydessä 
käsiteltävä vihollisen tuliyksiköiden 
määrää, taisteluvaiheittain alueita, joi
hin vihollinen todennäköisesti keskit
tää voimakkaasti tultaan sekä voima
suhteet vihollisen joukkojen ja tulen 
määrän osalta omiin joukkoihin ver
rattuna. Omien joukkojen tilanteen 
käsittelyn yhteydessä on selvitettävä 
tuliyksiköiden määrä ja toimintaval
mius toimintahetkellä. Maastollisia te
kijöitä arvosteltaessa on käsiteltävä 
maaperän merkitystä vihollisen ja 
oman tulen vaikutukseen sekä maas
ton kulkukelpoisuutta vihollisen ja 
omien (elimillisten ja alistettujen) tu
liyksiköiden osalta. Vuoden ja vuoro
kauden ajan, sään ja keliolosuhteiden 
käsittelyn yhteydessä on selvitettävä 
näiden tekijöiden merkitys vihollisen 
ja oman tulen käyttöön. Suoritusmah-
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dollisuuksia arvosteltaessa on niihin 
vaikuttavien eri tekijöiden käsittelyn 
yhteydessä otettava edellä selvitetyl
lä tavalla huomioon myöskin epäsuo
ran tulen käytön merkitys. Tämän li
säksi pataljoonan komentajan on suo
ritettava lähinnä tulenjohtokomenta
jalle annettavaa käskyä sekä eri suo
ritusvaihtoehtojen tulen käytöllistä 
vertailua varten varsinainen epäsuo
ran tulen käytön arvostelu. Siinä on 
selvitettävä epäsuoran tulen tarve, 
käytettävissä olevan tulen riittävyys 
sekä kyseisen suoritusvaihtoehdon 
taisteluajatukseen liittyen epäsuoran 
tulen käyttö, joka saattaa tilanteesta 
riippuen sisältää mm 

- oman ja mahdollisesti alistetun 
tuliyksikön tulen ulottumistasan, 

- tasan ja kelloajan, jolta on val
mistauduttava tulen käyttöön, 
pääpiirteiset tukemistehtävät tu
lenkäyttöalueineen ja tarvittaes
sa myös tuliyksikkömäärineen se
kä 
tulen käytön luonteen (esim tor
junta-ammunta) tarvittaessa vai
kutusvaatimuksineen (esim ... 
tulivalmistelu, jolla lamautetta
va ... ). 

Tällöin on huomattava, että sellai
set seikat kuten esimerkiksi oman tu
len aloittamis- ja ulottuvuustasat, tu
len keskittämisen tarve ja määrä jne 
vaativat tavanomaisen eri tekijöiden 
osuuden arvostelun; kun taas "pelkäs
sä" epäsuoran tulen käytön arvoste
lussa pataljoonan komentajalla on 
käytettävissä tähän arvosteluun pää
asiallisesti vaikuttavien seikkojen 
osalta "pohjanoteeraus". Näin ollen tu
len käytön arvostelu saattaa eräiltä 
osin muodostua vain tietynlaiseksi' "to
teamiseksi" kuten esimerkiksi "vasta
valmistelualue tuohon ja tuohon, tor
juntamaalialueet tuohon jne". Lisäksi 

m m uistettava, että pataljoonan ko-
111ontajan tulen käytön arvostelun 
1ikana määrittämät tulen käyttöalueet 
,,vat usein vain pääpiirteisiä ja täs
mentyvät lopullisesti vasta komppa
nian päälliköiden ja joukkueen johta
jien sekä vastaavan tulenjohtohenki
löstön kyseisellä alueelle suorittaman 
munnittelutyön aikana. 

Toimintavaihtoehtojen vertailu ta
pahtuu omien yksiköiden ja tulen 
käyttömahdollisuuksien sekä viholli
sen mahdollisuuksien pohjalta. Tulen 
osalta on kiinnitettävä erityinen huo
mio sen käyttömahdollisuuksiin ja tul
ta koskeviin voimasuhteisiin aina toi
minnan alusta alkaen tehtävän täyt
tämiseen saakka erityisesti todennä
köiset kriisitilanteet huomioon ottaen. 

Seuraavassa on esitetty esimerkke
jä pataljoonan komentajan tilanteen 
arvostelusta epäsuoran tulen käytön 
osalta. Nämä esimerkit on jouduttu 
pelkistämään niin, että edellä mainit
tu, ajatustyönä tapahtuva eri mahdol
lisuuksien vertailu (tulen aloittamis
ja ulottuvuustasat jne) ei niissä tule 
täysin todellisuutta vastaavasti esille. 
Samoin on tekstistä jätetty lähes ko
konaan pois pataljoonan komentajan 
ja tulenjohtokomentajan välinen mah
dollinen tilanteen arvosteluun liitty
vä keskustelu. 

Taisteluosaston ,tu,1,e,n käyttö viivy.tyksel
sä (Kuva 8) 

"Edellä esiintulleista seikoista johtuen 

a,. Toimi,rutavaihtoehto I:ssä 
(epäsuoran tulen tarve•) 

- p,atteriston twen tarvetta on viivytys
alueen eturaja,lta a1kaen niin, että toisena 

olisi Metsolan ja kolmantena Korholan 
tasa, 
- tulen tarve on erit,täin suU!ri Murto1ah
den-Numm:en maantien suunnassa ja 
suuri Vauhko:la,n-Keturin paika,llistien 
suunnassa, 
- ,tulen fa.rvie on vähäinen aivan viivy-
tysalueen vasemmaHa osaHa, ' 
- tulien .tarve on eriittäin suuri moilem
missa viivytysasemissa 
(epäsuoran tuJen riittävyys) , 

- tulen riittävyys on huono aivan viivy
tysalueen vasenta osaa lukuunottamatta, 
(epäsuoran tulen pääpii:rteinen !kä,yttö) 
- pat,teriston tUJlen on ulotuttava· 1. vaii
heessa Ma,ttilan-OjapeHon., 2. vaiheessa 
Metsolan,-Koookooen ja 3. vaiheessa Sa
viahon-KorhOtlan ,tasail,le, joisfa. on aina 
va'1mistauduttia,va piilotulenjohdolla t.e
hOtkkaas-ti hidastama•ain vihollisen hyö~
käylSltä 
- vastavalmisielualueet ovat ... , 
- torj'untamaaolialueet ovat . .. , 
- tuliylläiköt on valmistauduttava :suorit . 
tamaan . . ...... . . , 
- tulen kä,ytön p·ainopi:ste toisessa viivy
tysasemassa on maantien suua:massa1 

- viimeisenä irtautuvaa yksikköä on 
valmistaudutta,va tukemaan ainakin pat
terin tulella, 
- maahanlaskutorjunnan tukemis,een on 
vailmisrtauduttava kaikista tuliasemista 
,niin, että tulen ,käyt,tö maantien suumnas
sa on aina mahdoil:list·a 11:a!Illtaman puit
teisoo,, 
- sa'Vujoen käyttöön on valmistauduttava 
·erityisesti Kokkosien ja Savolaisenpellon 
a1ueHla. 

b. Toiminta,yaihtoehto 2:ssa tilanteen air

vootelu tapahtuu kuten vaihtoehto l :~ 

•) Tulen tarvetta arvosteltaessa on käyitetty asteikkoa, jossa 
- vä:häinen .tar,ve = .1-2 t.y,ks = käyttötuliyksiköt 
- keskinkertainen tarve 3-4 t-yks = prik:n kaikki t-yks:.t 
- suuri tarve 5---6 rt-yks = prik:n + ak:n t-y•ks:t 
- erittäin suuri tarve 7 t-yks = ,prik:n + ak:n 

+ naapurien t-yks:t 
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• ,>--

1. tai 2.K 

SELITE 
Ptj 
Vv 
T 
T~ 
Mlt 

11 

= piilotulenjohto 
= vastavalmistelumaalialue 
= 'torjun~amaalialue 
= tulivalmistelualue 
= mltorj:n tukeminen 

T onen 

Nummelle 

I 

"·Ahma" 

2 vrk 

II 

"Leppä" 
1 vrk 

III 

1 vrk 

Kuva 8 Tilannekuva liittyy esimerkkiin taisteluosaston komentajan tilanteen 
arvostelusta epäsuoran tulen käytön osalta vövytyksessä. 

.lli.ill 
Ptj 
Vv 
T 

Tv 

Valkia 
lampi 

0 
3.K 

EK 

$Z I/13 

piilotulenjohto 
vastavaJ.mistelumaaJ.iaJ.ue 
torjuntarnaaliaJ.ue 
tulivalmistelualue 

Mlt mltorj:n tukeminen 

Kuva 9 Tilannekuva liittyy esimerkkön laajalla alueella toimivaan prikaatiin 
kuuluvan pataljoonan komentajan tilanteen arvostelusta epäsuoran tulen käytön 

osalta puolustuksessa. 

VertaiLtaessa toimilllta.vaihtoehltoj a oman 
,tUJ1en rkäy,ttömahdoHisuuksien kainnalita, 
voida1m todetl!·, että tulen riitfävyys eri
tyisesti viirvy,ty.sasemlssa ja akltiivisen toi
mimmn ;tukemisrnaihdollisuudet ovat pa
remmM vaihtoehto l:ssä, ikun ,taas ,tuJ,ein 
valmius o<n. pairempi vaihtoehto 2:ssa. Ko-

konaisuutena vaihtoehto 1 vailkuttaa epä
suoran tulen käyrtön kannailta pM'elll
mailta. 

La.aja:lla aiLueella toimiva,an pri:kaatiin 
kuuluvan patailjoomm tulen käyttö puo
lustwksessa (Kuva 9). 

89 



"Edehlä ,esimtuileista seikojsta, johtuen on 

a. Toimintaiviafötoehto 1:ssa 
(epä.suoran tule.n it!llrve) 

- tulen tarve on suuri puolustusalueen 
oikeana osalla kulkevan maantien suun
•nassa, 

- tulen tarve on tkeskinkelitainen alueen 
kes1kiooahla ja vähäinen a,lueen vasem.
malla osa,1la, 

(tulen riittävyys·) 
- twlen 1r.littä<vyys on puolustusaJueen 
vasemmahl,a, osall:a· ,tyydyttävä, keskiosall.
la, väi1ttävä ja oikeana osa:Ha huono. (Tu
lenjdhto·komentad,a, selvitä, 01nko mahdol
lis,ta saada ,tarvittaessa puolust'llSa!luieen 
oikealle os•ahle yhden twliy,ksikoo tuli li
sää) 
(epäsuoran ,tUJlen päiäp.iintei.nen käyttö) 
~ puo,lustlll'lailueen pohjoisosassa Olll te
hokasta pitloitulenjohtoa hyvaksi ~tä
en va•Lmistauduttava hidll$tamaa:n viholli
sen hyö~äystä, 
- rs krhk:n ,tulen on ulotuttava Sarvi
~a,an-VaolkiaJ1ammen tasaill.e, jotta 
vastaianottotehtäv,iin ryhanitetyiHä jou
koilla oo. väUtÖ'IJ.,tä ja, kwnpa.reiseen maias
,toon sopivaa tU!lltia käyitettävissään, 
- vastavalmis.teluma,alialueisiiin on sisäl-
Iy,t,ettäJvä ailnakin ...... :n ,a,lueet ja ehkä 
Mäkelän aluekin, 
(Ky1lä, se tulee muk.aaai) 
- torjuntamaalialueisiin on .sisä'llytettävä 
.. . .... .. . :n alueet, 
- yksiköiden vastahyökkäyksiä on val-
mistauduttava ,tukemaan ...... :n a·lueilla, 
- ka,iktkien viiden tuliyik.siikön tul.en no
peaan ja ylläiitfävään keskittämiseen on 
vaJmistaudutta,via erityisesti puolustusailu
een oik eaihla, osalla 
- maahanlaskU1nitorjUlllIIJan ,tukemiseen 
on va,lmistaudultitav•a erityisesti Suurn.1.i.t
tyjen a,lUJeella. 

b. Toimintavailitoehit.o 2:ssia ti.lanteen ar
vostelu tapahituu kuten vaihtoehto 1:ssä 
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VertailltaeSS1a vaihtoehtoja om.a111 epäsuo
ran ,tWJelll kä,y,t,tömaihdOtlllisuuksi.en kan
nalta1 V'Oidaan iodeta, että ;tulen riittä
vyys, .~eski,ttämismahdollisuudet ja tulen 
käyttö puolustusa,lueen sisäililä ovat pa
remamwt vaihtoehto 1:ssä, jo.te:n. se vaikut
taa. epäsuoran tulen ·käytön lkial!lnalta eh
dottomasti pa1rhamunalta. 

Pailllopi.sitesuunnassa toimilvaan priikaaitiin 
!kuuluvan pataJjoonan tulen käyttö hyök
käyksessä (Kuva, 10). 

"Edellä esiintulleista seikoista jolrtuen 

a. Toimintavaihtoehto 1:ssä 
(epäsuoran twlen tarve) 

- twlen ,tarve on vähäinen suoj,aisfila 
metsäalueil'la Kypä,räjärvieltä Niiittyalhol
le ja Mä~lästä, Ahvenoj,a,11.e 
~ tulen ,tairvie on suwri hyöktkäyssuUlll
nas.sa MätäJkivenmäen ja Käärmekallioi
d.en alueiilla, saavuttaessa mooOOJellle ja 
tienylitys,pad!kan poihjoispuolehla sekä suo
jaavien osien osa!lita tiiensuun:na.ssa Pelto
ahon aukeilla 
- tulen ,tairvie on erittäin, suuri Nii'tley'
ahon-Huhtiariln aukciden ~aruJl8Jkse11a 
(epäsuoran tulen riittävyys) 
- tulen riittävyys o.n hyvä suojaisihla 
met.sä,ailueil11'a, mutta välttä;vä maantien 
suunnassa ja aukea-ailueiil'la 
- itwlen lk,äyittöön Niitityahon-HUlhtari.n 
kannaksella saatava 1-2 tuliyik.sikoo ,tuli 
lisää 
(Tulenjohitokomentaja, seLvitä onko mah
dollistai saada tarvittaessa Nii.ttyahon
Huht!llril!l au~iden ikiannaiksehle (n ,klo 
08.30-09.00) yhteensä 9 ,tuliyik&iikötn ,tuli) 
(epäsuoran twlen pääpilrleinen käyd;,tö) 
- suoja,a,v,an osan, ,taistelllili tukeminen; 
vastavalmistelualueet ovat ... , torjunta-
ammunta-alueet ovat ...• 
- isikuport·aain tukeminen; vatlmistaudut
itava epäsuoran ,tulen käytÖill aloittami
seen Kyipä,räjärv,en poihjoispään ,tasawta 
·klo 07.00 alkaen, 

1\... 

---

I 1 

~ Mätäki 
t\.. ~ venmäki 

klo~~ 

/\... 

SELITE 
Ptj 

Vv 

T 

Tv 

Mlt 

T 9 

piilotulen-
johto 

: vaetavalmie-
telumaali-
alue 
torjunte.maa-
lialue 
tulivalmie-
telualue 
ml torj :n tu-· 
keminen 
torjun.ta.-am-
munnat 9 t-
yke:llä 

1'"7 . 
l~II/9 
1 ' 

'-------111 1 

-- -- ---- ---- - ------ ___ J 

~I/18 ~" ., .. ~ - -=-@Y -- --- ---
-~'': i ~ 61 .,kr V :s;:?) 

1 
Kuva 10 Tilannekuva liittyy esimerkkiin painopistesuunnassa toimivaan prikaa
tiin kuuluvan pataljoonan komentajan tilanteen arvostelusta epäsuoran tulen 

käytön osalta hyökkäyksessä. 

- .kä,y,ttötuliyik.siköt; .todennäköiset tu:len 
käyttöalueet ovat ... , todennäköiset tuli
valmistelualueet ova.t ... 
- ,tulen nopean kesk.Lttämisen t!llrve; val
mistauduttava 9 tulliyiksikÖ'll tulen keiskiit-

tämiseen torjunta-ammun.noin Niitty
ahon-HUiht!llriJn a.ukeiden kall:llllJaik.sen 1luo-
1teispu1Qile1le siil!lä h~e1lä, kun iskupor

ta,a,n kärki ohirttaa sen sekä vastaavasti 
tavoi,ttee.sM sen pohjoispuoliselle alueelile. 
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b. ToimLnitav.aiihtoehto 2:ssa tapahtuu ti
lianteen, a11Vostelu tkuten vadihtoehto ,1:ssä. 

Verfailtaessa toimintavaihtoehtoja oman 
tulien käo'tön ka1n,nalita, voidaian todeta,, 
että tulen riivtäV'YYS sekä väfötömän twli
tuen ja, yllättävän keskittämisen mahdol
lisuudet OV'ait paremma,t viaihtoehto 1:ssä, 
joten se va1kurotaa epäsuor11111 !tulen käo'
tön tka11111lialta ,ehdottomasti partiaimmaMa 

Tulenjohtokomentaja suorittaa tilan
teen arvosteluaan mahdollisuuksien 
mukaan jo ennen pataljoonan komen
tajan päätöstä, jotta tulenjohtokomen
taja voi tarvittaessa antaa pataljoo
nan komentajalle tietoja epäsuoraan 
tuleen liittyvistä kysymyksistä ja teh
dä esityksiäkin jo pataljoonan komen
tajan tilanteen arvostelun yhteydessä. 
Tulenjohtokomentajan tilanteen ar
vostelu jatkuu pataljoonan komentajan 
tekemän päätöksen jälkeen tulenjohto
komentajan saatua epäsuoran tulen 
käyttöä koskevan käskyn. 

3. Pataljoonan komentajan päätös 

Tilanteen arvostelun johdonmukai
sena lopputuloksena syntyy pataljoo
nan komentajan a j a t u ks i s s a rat
kaisu, päätös, joka tulenkäytön osalta 
sisältää tulen käytön pääperiaatteet. 
Pataljoonan komentaja siis "kertaa ja 
lyö kiinni" näin ajatuksissaan sen ti
lanteen arvostelussa käsittelemänsä 
toimintavaihtoehdon, jonka mukaises
ti hän on nyt päättänyt myös epä
suoran tulen pääpiirteisen käytön. 

Pataljoonan komentaja antaa tulen
johtokomentajalle käskyn epäsuoran 
tulen käytön yksityiskohtaisesta suun
nittelusta "vaatimuksina epäsuoran 
tulen käytölle" mahdollisimman pian 
päätöksensä jälkeen. Tällöin tulenjoh
tokomentaja pääsee aloittamaan apu
laisineen suunnitelmansa laatimisen 
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jolloin se tapahtuu r innan pataljoonan 
komentajan suunnitelman kanssa. 

4. Pataljoonan komentajan 
suunnitelma 

Päätöksen tehtyään komentaja laa
tii taistelusuunnitelma.n, josta ilmenee 
miten saatu tehtävä suoritetaan. Huo
limatta siitä, että suunnitelma usein 
hahmottuu vain komentajan ajatuksis
sa, on se kuitenkin niin yksityiskoh
tainen, että komentaja voi antaa sii
hen perustuvat käskyt ja tehtävät no
peasti ja selväpiirteisessä muodossa. 

Näin ollen pataljoonan komentaja 
pystyy (esimerkiksi puolustukseen 
ryhmityttäessä) viimeistään siinä vai
heessa, kun hän on suunnitellut 

- pataljoonan toiminnan perusaja
tuksen sekä 

- yksiköiden tehtävät aikalaskel
mineen ja suunnitellut jatkoteh
tävät 

antamaan tulenjohtokomentajalle teh
tävän epäsuoran tulen käytön yksi
tyiskohtaisesta suunnittelusta. On kui
tenkin muistettava, että tulenjohtoko
mentaja on saattanut joka tapaukses
sa saada jo tätä ennenkin joitakin 
erillistehtäviä tiedustelusta, viestiyh
teysjärjestelyistä, tuliyksiköiden käy
tön lisäämismahdollisuuksista jne, joi
den toimeenpanolla on ollut kiire tai 
joiden vastaukset ovat vaikuttaneet 
komentajan tulen käytöstä päättämi
seen. 

Tehtävän saatuaan tulenjohtoko
mentaja aloittaa vastaavasti apulaisi
neen epäsuoran tulen käytön suunnit
telun. Tulenjohtokomentaja laatii siis 
pataljoonan taistelusuunnitelman tu
lenkäyttö-kohdasta epäsuoran tulen 
osuuden, joka on sitten kokonaisuudes
saan tulenjohtokomentajan kartalla 
kelmuina (vastaavina) ja taulukkoina. 
Tästä "tulenjohtokomentajan suunni-

lelmasta" viedään pataljoonan komen
tajan suunnitelmakelmulle (-kartalle) 
ne tiedot, jotka pataljoonan komen
tajan on tiedettävä ja jotka hän tar
vitsee antaessaan käskyjä komppanian 
päälliköille (vast). Näin ollen patal
joonan komentajan suunnitelmakel
mulla tai tulenjohtokomentajan patal
joonan komentajaa varten laatimalla 
l'rilliskelmulla ( =tulenjohtokomenta
jan esitys) olisi tilanteesta riippuen 
oltava seuraavat epäsuoran tulen käyt
töön liittyvät asiat 

- pataljoonan taistelua tukeva epä
suora tuli (käytettävissä olevien 
tuliyksiköiden määrä eri alueil
la, varsinaiset ja tilapäistehtävät 
eriteltyinä, eri tuliyksiköiden 
varmuusetäisyydet sekä ne patal
joonan alueella ampumaan pysty
vien tuliyksiköiden tuliasemat, 
jotka sijaitsevat kartassa näky
vällä alueella), 

- tuliasematoiminta (pataljoona-
johtoisen kranaatinheittimistön 
ja pataljoonalle alistettujen tuli
yksiköiden siirtymistiet ja tuli
asema-alueet tarvittavine aika
määrineen ja muine lisätietoi
neen), 

- tulenjohtotoiminta (sissi- ja pii
lotulenjohto, pataljoonan johdos
sa olevat tulenjohto- ja tähystys
paikat sekä tulen käytöstä käyt
tötuliyksikkö (-t), tulen suunni
teltu keskittäminen, tulen käyt
töoikeuksien suunniteltu jako 
taistelun eri vaiheissa, rajoituk
set tulen käytössä, suunnitellut 
tulen käyttöalueet) sekä 

- epäsuoran tulen käytön viestiyh
teydet (perusrakenne komppania
portaaseen saakka ja liittyminen 
pataljoonan muuhun viestitoimin
taan). 

Niitä edellämainittuja asioita, jotka 
tulevat esille taistelusuunnitelma.n jos-

sakin muussa kohdassa kuten esimer
kiksi pataljoonan tuliyksiköiden ja 
tulenjohtoelimien taisteluja.otukset 
ilmenevät jo pataljoonan taistelujao
tustaulukosta, ei enää toisteta tulen
käyttö-kohdassa. 

Pataljoonan komentajan on myös
kin prikaatin komentajan tarkastaes
sa pataljoonan taistelusuunnitelma.n 
pystyttävä tarvittaessa esittämään 
edellä mainitut epäsuoran tulen käyt
töön liittyvät asiat sekä tarvittaessa 
pyydettävä periaateratkaisua kaiken 
saatavissa olevan tulen nopeata ja yl
lättävää keskittämistä varten. 

5. Tehtävät tulenjohtokomentajalle 

Käsky tulenjohtokomentajalle voi 
olla yksityiskohtainen tai pääpiirteinen 
riippuen siitä, miten tarkan päätöksen 
ja suunnitelman pataljoonan komenta
ja on pystynyt tilanteen ja saamansa 
tehtävän perusteella tekemään. 

Käsky jaetaan yleensä neljään osaan 
- tiedot vihollisesta, 
- pataljoonan tehtävä ja sen suori-

tusperiaatteet, 
- vaatimukset epäsuoran tulen käy

tölle sekä 
- tulenjohtokomentajan suunnitel

man tarkastus. 

a. Vihollinen 
- tiedot pataljoonan toimintaan 

ja tulen käyttöön ,liittyviltä 
osilta, 

- annetaan vain, jos tulenjohto
komentaja ei ole ollut paikalla 
pataljoonan saadessa käskyn. 

b. Pataljoonan tehtävä ja sen suori
tusperiaatteet 
- pataljoonan tehtävä, 
- pataljoonan tehtävän suoritus-

periaatteet; komppanioiden 
tehtävät. 
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c. Vaatimukset epäsuoran tulen 
käytölle 

Vaatimukset voidaan antaa useita pe
riaatteita noudattaen. Tavallisin, vii
me sodissamme jo käytössä ollut tapa 
on määrittää tulen käyttöalueet ja tu
len taktinen tarkoitus ( = tuhoaminen, 
lamauttaminen ja häirintä). Kyseinen 
määrittämistapa sopi hyvin esimerkik
si hyökkäyksen tulivalmistelussa, hi
taasti etenevissä taisteluissa ja asema
sotavaiheessa, joissa taktinen tehtävän 
määrittely oli mahdollista taisteluti
lanteiden nykyistä huomattavasti hi
taamman kehittymisen vuoksi. 

Seuraavassa selvitetään vaatimusten 
esittämistapa, jossa on erityisesti otet
tu huomioon edellä esitetyn taktis-tek
nisen kehityksen asettamat vaati
mukset. Esittämistapa on jaettu kol
meen ryhmään sen mukaan, mikä on 
pataljoonan käytössä olevien tuliyk
siköiden määrä ja taistelujaotus. 

Nämä ryhmät ovat 
- taisteluosaston tulen käyttö, 
- laajalla alueella toimivaan pri-

kaatiin kuuluvan pataljoonan tu
len käyttö sekä 

- painopistesuunnassa toimivaan 
prikaatiin kuuluvan pataljoonan 
tulen käyttö. 

Periaatteena on tulen käyttöaluei
den, tulen käytön luonteen (esim tor
junta-ammunta) ja tarvittaessa tulen 
keskittämisen määrän (esim 9 t-yks) 
ilmoittaminen. Taktisen vaikutuksen 
määrittämistä käytetään vain tulival
mistelujen yhteydessä. 

Seuraavassa esitetään pataljoonan 
komentajan vaatimukset tulenjohtoko
mentajalle epäsuoran tulen käytöstä 
luetteloina eri taistelulajeissa. Niitä 
on käytettävä kunkin tilanteen mukai
sesti ottamalla niistä vain kyseisessä 
tilanteessa tarvittavat asiat. 
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Tai.s,teluosasiton ,tulien käy,ttö 

A. Viho.LHnen 
B. Patalj'OOn,a,n t•ehtävä j,a sen suoritus
·periaa.tteet 

1. Tuliy,ksdikön rtu1en Uilott,amistasat 
- kelloajat ,tai taistelun edistymiseen 
Iii ttyvärt maiastotasat 

2. Vaatimlllkset 

a) hyökkäyksessä 
- suojaavan osan tUJ!remine,n, vas,ta,val
mi.stelu- ja torjun.ta0 ammunnoi.n (ailUJe), 
tuliyksikkö (ptri, 2 ptri:a, psto) ja am
munnan aloitusa.ika 
- iskuportaan tukeminen hyökkäyssuun
nas.sa: va•linistautumistasa j,a kelloaika 
sekä todennäköiset tulen 'käyttöalueet 
( tuli vailmi<Jtelual ueet, jolloin myös tulen 
takitililinen taa.ikoitus jos se vain pystytään 
määrittämään, torjunrtl!lffiJll,8liailueet, mah
dolliset vastavalanistelumaalialueet) , muu 
tulen käyttö kuten piilotulenjohto, savu
,tus jne. 

b) puolutuksessa 
- suojaavan osan (mahdollises,ti) ,tlllke
minen 
- vastavalmi.stelu- ja torjunta-ammunto
j en alueet sekä 
- muu tulen käy,ttö patailjoonan puolus
tUiSialueeHia, (piilotuLenjohto, karukotähys
tys ml) 

c) viivyty,ksessä 
- tulen ikäyitföaluieet pat,a,ljooruan taiste
lun suodtusperiaatteeseen liittyen 
- muu tu1,enkäy,töllinen ,toiminta (piilo
tu1enjohto, savutus j,ne). 

D. Tulen,ljohltokomentajan sruunmtelman 
tockastus 

Laajalla alueella toimivaan prikaatiin 
kuuluvan pataljoonan tulen käyttö 

A. Vihollinen 

B. Piatalljoonan tehtävä ja sen suoritus
periaatteet 

C. VaiaitimUJkset epäsuoran tulen käytölle 

1. AliSltetun rt;uliyksikön tulen ulottum.is
ta,s,a,t 

kelloajat tai taistelun edistymiseen 
lliittyvärt; maastotasat. 

2. Valmistautwninen käytettävissä o,l,e. 

van epäsuoran ,tulen ~eski,ttämiiseen 

tu,len käytön painopisteenä tai 

patailjoonan ·alueen osan,a, esim patail
joonan alueen oikea:lla osalla, moLemmis-
88 viivytysasemissa jne, tai 

· maastol:lisesti määritettyinä esim 
Kan~kulan..-K~kulan ma81!1,tilen suu,n. 
n,a,ssa. 

3. Vaa.timukset 

a) hyökik:äy,ksessä 

- suojaavan osan tUl!remin,en vasrtaval
misitelu- ja forjUi!l/ta'-Smmunnoin (pää
piirteiset tulen käyttöalueet), 

- iskupolitaan tukeminen hyökkäyssuun
nassa; valmistautumistasa ja kelloai:ka 
sekä todennäköiset tulen käyttöalueet 
(tulivalmistelualueet, jolloin myös tu'len 
taMinen twkoitus, jos se vain pystytään 
määrtttämääin, torjun,tamaaliailueet, mah
dolliseit vastavalmisttelumaalialueet) , muu 
tulen käyttö kuten piilotulenjohto, savu
·tus, jne 

b) puolustuksessa 

- suojaavan osan. (mahdouJlinen) :tukemi
nen 

- vasta,Vl8tlmiistelu- ja .to,rjUIJJta-ammun
tojen alu,eet sekä 

- muu ,tUl1en ;kä~,ttö paitaljoo= puolus
tus·alueel:la (piilotuLen!johto, kaukoitäh 
ml). 

c) viivytyiksessä 

- ,tuLen käyttöalueet paitailjoonan taiste
lun suori.tusperiaaitteeseen liiittyen 

- muu tulenkäy,tölilinien ,toiminita (,pfilo
tuLenjO!hto., sa vutus jne). 

D. TUilenjohtokomen.rta1a.n suUJD[li,telmain 
ta!rkastus 

Painopistesuum:!18!SSa toimivaan prikaaitiin 
kuuiluvan partaljoonan tulen käyttö 

A. Vihohlinen 

B. Pataljoonan tehtävä ja sen sumi.tuspe
riaia·tteet 

C. Vaatimukset epäsuoran. .tllilen !käy.tälle 

1. hyö]tjkäy:ksessä, 
- suoja,ava:n osan tukeminen vastava[. 
mis!belu- ja, torjunta-ammunnoin (alue ja 
tuliyksiköiden mää;rä tarvirbtaessa), 
- iskupo,rtaan rtukeminen hyökik:äy,ssuun
nassa; vailmistautum.inen ,epäsuoran tulen 
käyttöön (t81S1a ja ~loaik•a,) , käy,ttötllili
yksiiköi<len .käyttö (todennäköiset tUJlen 
käy,titöalueet, j,a; todennäköiset tul1vailmis
t·elmrlueet), nopea ja y,llärt;tävä tu1en kes
kittäminen (tuli,yksi!köiden määrä, tulien 
käyttöalueet ja tu:len käytön, luo=e va•l
mistautumisrtehtävinä), sekä 
- ;tulien ikäy.ttö tavoi:tteessa; tllilivailmis
telu (tuhoaminen, lwnauttaminien), vas
tavailmistelu- ja torjun.ta-ammunnia,t 
( 1käyttötuliyksiköiden käyttö, nopea ja yil

lättävä twl.en keskittäminen tietyhlä tuli
yllcsi,k:kömä·ä.rällä v,almistautumis.tehtävä
nä). 

2. puo<lu.stuksessa 

- käyttötuliyksiköiden käyttö (V1astaan
ottotehtävissä olevien osien tUJkeminen 
(mahdoLlisesti<), vastav.ailmistelu- j•a ,to;r. 

junta-ammuntojen ailueet, muu tulen 
käyttö pa~ailjoonan puolustusailueel:l.a ku
ten piilotulenjOihto) sekä 
- nopea ja y1lä.ttävä tulen keski'ttäminen 
vailmistautumistehtävänä (tulen käyttö
alueet mahdoll.isine ailk:a- tai maas.totasa
määritteineen). 

3. viivy,tyksessä 

- :käyitrtötlliliyksiköiden käyttö pataljoo
nan taistelun suoritusperiaatteeseen liit
tyen,, 

- nopea j,a yllättäivä dulen keskittämi
nen vahnista,utumistehtävänä (tulen 
käyttöalueet mahdollisine aika- tai maas
totasamää.ritteineen, tulivailmistelut) sekä 
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Kuva 11 Tilannekuva liittyy esimerkkiin painopistesuunnassa toimivaan prikaa
tiin kuuluvan pataljoonan (1 P) komentajan epäsuoran tulen käyttöön liittyvästä 

käskystä tulenjohtokomentajalle. 

- muu ,tulenikäy,tö:blinen toiminta (piilo
tulenjQhto, s,a,vutus jne). 

Seuraavana on edellä esitetyillä pe
riaatteilla laadittu esimerkki pataljoo-

nan komentajan tulenjohtokomentajal
le antamasta käskystä täydellis~nä. 

Vahv I P:n komenrta1an käsky tulenjoh
tokomentaja1Le epäsuoran tulen käytöstä 
<Kuv,a 11,) 

1. Vihollinen (selvitetään vain silloin, jos 
tj1kom:lle ei. ole atkaisemmin annettu vi
holllatletoj a) 
VihoLlii,en me:ka111iso1tu pataljoona vah
vennettuna panssarivaunukomppanialla 
hyökkllä täillä hetkellä Kotojikven alu
' 11 , • , , t aistelua on ja,tikuva:sti ,tukenut 

' r>atteritStoa sekä aika--ajoin 6-8 pat-
1 l 1to , Todetut ,tuliasema-alueet ovat 

lhoLllsen todennä1köinen painopiste I 
I ' n atlueella tulee olemaan Mä111tsäfän 

, 11 länsipuoliseBa alueella. 

' Vahv I P (I P + 11/SkoiK + 1/PionK) 
torjuu vilhol.listen hyökkäykset "Joen" 
puolustUJSa1Utee1la, vr - - -, or - - -
ja pitää Kantolan, Penttilän ja Ti.enpään 
alueet. 
Vahv I P:n puolustusryhmitys on seuraa
va (piLrretään ,tuJienjohfokomentajan 
karttaan) 

Vahv 3.K (3.K + ---) ryhmittyy 
puolustukseen Lehdon-Kantolan alueel
le, vr ---, or ---, ,tiedootelualueen 
etui-aja ---, torjuu vihollisen hyök
käy,kset ja pitää Kantolan alueen. 

Vahv 2.K (2.K + H/SkoOs + ---) 
ryhmittyy Seppäfän-Metsoian ailuteelle, 
vr - - -, or - - -, tiedusteluauueen 
eturaiJ,a - - -, torjuu viho:Llisen hyök
käykset ja pitää Penttilän ja Ka1liola111 
alueet. 

Vahv 1.K (1.K + I/SkoOs + ---) 
ryhmilbtyy puolUS'tukseen Tienpää-Koi
vumätki a lueelle, vr - - -, or - - -, 
tieduste1ualueen eturaja - - -, torjuu 
vi,holhlisen hyöktkäykset ja pitää Ti,en. 
pään pohjoispuolisen ailueen. 

Vahv 4.K (4.K + 1/SkoiK) suojaa pat a,1-
joona.n puolustukseen ryhmittymisen 
Kups·enky,län alueeHa sekä vahnistautuu 
va,staa111ottamaan JP 5:n viivyttävä,t osat, 
jonka jät~keen siirtyy Nummisen alueelle, 
jossa .torjuu vihoHisen hyökkäykset ja 
V'Bllmistarutuw maah'!l!Il!laskun ,torjuntaia111 
Nummist,en aukea-alueella. 

3. Vaatimukset epäsuoran tulen käytölle 
- suOjaamistehtätvässä o1evan 4.K:n ,tais
telua on va:lmistauduttaiva tukemaan vas
,tava:lmis1elu- ja torjtmta-ammunnoin 
(alueet tjkom:n kariltaan), 
- 1.K:n, 2.K:n åa 3.K:n ,taistelua on val
mistooduttava tukemaan vastavaumis.te
lu- j,a torjunta-ammunnoi,n siten, että 
Metsoiain awkrol1e v1almistaudutaan kes
kittämään nopeasti kaikkien 11 ,tuliy,ksi
kön tuli, 
- epäsuora.n !ulen käy,ttöön. pataljoonan 
puolustusailueen sitS,äJ1lä on valmistaudu1-
tava :kaikissa kolmessa suunnas.sa, paino
piste Mäntsäilän joen suunnassa,, 
- maaharulaskun .torju:nnain tlllkemise,en 
on valmistauduttava eri,tyitSesti Laha111, 
Saskia111 ja NUtmmise!ll aJueitlla, 
- ,tehokikaaseen piilo,tulenjohtotoimin
!aan on valmistaudutfava Kupsenky'1än 
alueella pataljoonan eturajal'ta alkaen 
sekä 
- järjestettävä kaukotähystys siten, että 
vihollisen toiminta pystytään hyvin val
vomaan M1kkolan tienhaara-alueella j,a 

siitä Isojärven lounais- ja eteläpuoliselle 
alueelle. 
4. Tulenjohtokomenta.ja,n suunnitelman 
tarkastus 
Laadi väHttömästi SIUUtnnitelmasi valmis
tuttua minwli1e tulenåohtokomenitajain. esi
tys lkelmuwlie, mikä åää sitten ,tähän, mi
nun k,artal:1eni. 

Voidaan periaatteessa todeta, ettei 
mitään yksioikoista ohjetta epäsuoran 
tulen käytön vaatimusten laatimiseksi 
voida antaa. Vaatimusten tarkkuus on 
lähes suoraan verrannollinen päättä
misen ja suunnittelun muuhun tark
kuuteen. On luonnollista, että mitä 
tarkemmin komentaja pystyy päättä
mään tulen käytön, sitä varmemmin 
laadittava tulenjohtokomentajan suun
nitelma tulee noudattamaan hänen 
taisteluajatustaan ja niveltymään mm 
yksiköiden käyttöön. Vaatimusten 
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tarkkuus riippuu alkuvaiheessa myös
kin luonnollisesti tulenjohtokomenta
jan koulutustasosta, sekä hänen ja pa
taljoonan komentajan välisen yhteis
toiminnan kestoajasta. 

Edellä esitetyt tehtävän määrittä
mistavat ovat esimerkkejä, jotka on 
laadittu palvelemaan epäsuoran tulen 
nopeata aloittamista ja keskittämistä. 
Ne on sitten sovellettava kuhunkin 
tilanteeseen parhaiten sopivalla ta
valla. 

d. Tulenjohtokomentajan suunnitelman 
tarkastus 

Pataljoonan komentaja sanoo tehtä
vänmäärittelynsä päätyttyä, miten hän 
haluaa tarkastaa tulenjohtokomenta
jan suunnitelman. Tapoja on useita, 
mutta seuraavista esimerkeistä ilme
nee kaksi käyttökelpoista tapaa, joista 
toisessa tulenjohtokomentajan esitys 
on jaettu kahteen osaan 

- erittäin kiireelliset asiat ja 
- muut, tulenjohtokomentajan suun-

nitelman tärkeimmät kohdat. 
Pataljoonan komentajan on valitta

va tulenjohtokomentajan suunnitel
masta vain ne tärkeimmät kohdat, 
jotka sillä kertaa vaikuttavat hänen 
taistel uaj a tuksensa toteuttamiseen 
epäsuoran tulen käytön osalta. 

Esimenkki 1 ("ikun on ikiire") 
"Es1tä minulle vältttömästi 
- tulenj,ohtoelimdien taistelujaotlllS ja sen 
,toteuttamismaihdoll.isuudet, 
sekä väUttömästi suunnirtelmasi vailm1s
tuttua tä:rkieimmi1tä Mhdin 
- tuliasema,toiminta, 
- tUILenjohrtotoimi:nta ja 
- viestitoiminta". 

Esimerkki 2 ("kun on aikaa") 
"Laadi väiUtitömä.sti suunnite:lmasi val
m1stuttua minulle ,tu1enjohto:koment·aj,an 
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esitys kelmulle, mikä jä,ä sitten täihä111 
minun ikarta,lleni". 

6. Pataljoonan komentajan antamat 
taistelutoimintaa koskevat 
käskyt 

Pataljoonan komentajan käskyyn si
sällytetään epäsuoran tulen käytöstä 
ne tiedot, jotka kaikkien johtajien on 
tunnettava. 

Näitä ovat 
- pataljoonan taistelua tukeva epä

suora tuli, 
- pataljoonan oman ja sille aliste

tun kranaatinheittimistön taiste
lujaotus sekä pataljoonajohtoisil
ta kranaatinheittimistön osilta 
myös niiden ryhmitys, 

- tulenjohtotoiminta; tulenjohto-
asemat, tiedustelu ja tulen käyt
tö sekä tarvittaessa ja 

- viestitoiminta; viestiyhteyksien 
niveltyminen muihin yhteyksiin. 

Nämä tiedot liitetään aina tarvitta
vilta osilta pataljoonan komentajan 
käskyyn alaisilleen, olipa sitten ky
seessä erillis- tai yhteiskäsky. 

B. TAISTELUJEN VÄLITÖN 
JOHTAMINEN 

Taistelujen välitön johtaminen epä
suoran tulen käytön osalta koostuu pe
riaatteessa molemminpuolisesta patal
joonan ja epäsuoran tulen käytön joh
tamiseen liittyvästä tiedottamisesta. 
Pataljoonan komentajan on vaadittava 
tulenjohtokomentaja esittämään itsel
leen kaikki ne epäsuoran tulen käyt
töön liittyvät asiat, jotka vaikuttavat 
pataljoonan johtamistoimintaan, eli 
mm ne asiat, jotka hänen on tiedet
tävä epäsuoran tulen käytöstä joka 
hetki, sekä ne asiat, jotka hän itse 

l, 1luaa päättää tulen käytöstä. Ko-
111 ntajan on vastaavasti pidettävä tu
i, njohtokomentaja selvillä niistä pa
l 1lJoonan komentajan saamista tiedois
t , ja mahdollisista jatkosuunnitelmis
t I jotka vaikuttavat epäsuoran tulen 
1 1yttöön tai sen suunnitteluun. 

Pataljoonan komentajan tärkeimmät 
t ,1lsteluvaiheen johtamistoiminnat epä-
1uoran tulen käytön osalta ovat 

tiedustelutietojen ilmoittaminen 
ja tiedustelutehtävien antaminen, 
"pataljoonajohtoisten" tuli teh
tävien antaminen sekä tulipyyn
töjen keskinäisen tärkeysjärjes
tyksen ratkaiseminen, 
jatkosuunnitelmien kehittämi
nen ja tulenkäytölliset valmistau
tumistehtävät siihen liittyen ja 
päätökset taistelusuunnitelman 
osien ( esim vastahyökkäys) to
teuttamisesta. 

Voidakseen ottaa johtamistoiminnas-
1unn epäsuoran tulen käytön riittä
llsti huomioon, pataljoonan komenta

jan on joka hetki tiedettävä epäsuo-
1 an tulen käytöstä 

a. Käytettävissä olevat tuliyksiköt 
- käyttömahdollisuudet ja 
- rajoitukset 

b. Tulenjohdon taistelujaotus 
- tulenjohtueina ja -ryhminä il

man numeroita 
c. Epäsuoran tulen käytöstä 

- kenellä on käyttötuliyksikön 
tuli ja 

- kenellä on tulen käytön etu
oikeus, mihin ja miten käyt
tää tulta. 

d. Epäsuoran tulen käytön viestiyh
teydet 
·- perusrakenne komppania-

portaaseen saakka. 
Sen lisäksi pataljoonan komentajan 

Jll'rustilannekartalla on oltava 
- ne komppanian alueella am

pumaan pystyvien tuliyksiköiden 

tuliasemat, jotka sijaitsevat kar
tassa näkyvällä alueella, sekä 

- käytettävissä olevien tuliyksiköi
den määrä eri alueilla, varsinai
set ja tilapäistehtävät eriteltyi
nä. 

Nämä tiedot saadaan esimerkiksi 
- tulenjohtokomentajan pataljoo

nan komentajalle tilanteen ar
vostelua varten tekemästä kel
musta tai 

- prikaatin taistelukäskyn liitteenä 
olevasta prikaatin kenttätykistön 
ja raskaan kranaatinheittimistön 
taistelujaotus-, tehtävät-, ryhmi
tys- ja tulenkäyttötaulukosta. 

Tulenjohtokomentajan "automaat-
tisena" tehtävänä on huolehtia siitä, 
että pataljoonan komentajalla ja hä
nen kartoillaan ovat tuoreimmat tie
dot epäsuoran tulen käyttöön liittyvis
tä asioista. 

C. YHTEENVETO 

Pataljoonan komentajan epäsuoran 
tulen käyttöön liittyvä johtamistoi
minta on varsin monitahoista ja edel
lyttää näin pataljoonan komentajalta 
mm 

- prikaatin epäsuoran tulen käy
tön periaatteiden hallintaa, 

- pataljoonan epäsuoran tulen käy
tön perusasioiden osaamista, 

- tulen käyttöön liittyvien ase- ja 
ampumateknisten seikkojen pää
piirteistä hallintaa sekä 

- taktis-teknisen kehityksen asetta
mien vaatimusten ehdotonta huo
mioon ottamista. 

Tulen ja liikkeen niveltäminen vaa
tii pataljoonan komentajalta ja tulen
johtokomentajalta keskeytymätön
tä molemminpuolista tiedottamista. Pe
rustan tälle ja heidän alaistensa vä
liselle yhteistoiminnalle luo jatkuva 
keskinäinen työskentely, mikä on mah-
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dollistettava niin liikkeellä kuin pai
kallakin oltaessa kehittämällä kysei
siin oloihin sopiva henkilöstön ja vä
lineistön "perusjärjestely", missä on 
määritetty kullekin henkilölle ja hä
nen hoitamalle välineistölle tietty 
paikka tai sijoittumisperiaate. 

YHDISTELMÄ 

Nykyaikaisella taistelukentällä vaa
ditaan epäsuoran tulen käytöltä mm 
joukkojen välittömään tukemiseen liit
tyvää erittäin nopeaa tulen aloittamis
ta joukkojemme taistelumahdollisuuk
sien ja aloitteen ylläpitämiseksi, sekä 
kaikkien saatavissa olevien tuliyksi
köiden tulen nopeaa ja yllättävää kes
kittämistä kriisitilanteissa. Näiden vaa
timusten mukaiseen päämäärään on 
oloissamme pyrittävä niin tulen käy
tön taktiseen johtamiseen kuin tekni
seen toteuttamiseenkin liittyvin toi
menpitein. 

Prikaatin ja pataljoonan komenta
jien on hallittava niin yksityiskohtai
sesti prikaatin epäsuoran tulen käy
tön periaatteet ja suunnittelu sekä 
tulen käyttöön vaikuttavien tärkeim
pien tekijöiden osuus, että he pystyvät 
nopeasti nivellyttämään epäsuoran tu
len käytön taisteluajatukseensa riittä-

vän selvästi ja tarkasti. Prikaatin ja 
pataljoonan komentajilta samoin kuin 
myös tykistöpäälliköltä ja tulenjohto
komentajalta vaaditaan lisäksi aktii
vista halua keskinäiseen tiedottami
seen ja tulenkäytöllisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tietämättömyys edel
lä mainituista epäsuoran tulen käyt
töön liittyvistä asioista saattaa tulen
käytöllisesti muodostua kriisitilanteis
sa erittäin ratkaisevaksi. Tätä valai
see seuraava esimerkki. Jos panssari
ja kuljetuspanssarivaunuin liikkuva 
vihollinen etenee ( esim) 20 km tun
nissa, niin se ehtii p e 1 k ä s t ä ä n 
lyhyenkin esittämisen aikana (yht esim 
3 min) edetä yhden kilometrin, jolloin 
vihollinen on tulen aloittamishetkellä 
jo noin kahden kilometrin päässä pai
kantamispisteestä. Tietämättömyys 
saattaa olla lisäksi syynä osallistumat
tomuuteen tulen käytön johtamiseen 
sekä taktis-teknisen kehityksen aset
tamien vaatimusten huomioon otta
matta jättämiseen. 

Prikaatin ja pataljoonan komenta
jien on muistettava, että prikaatille ja 
pataljoonalle annetun taistelutehtävän 
suorittamisesta, epäsuoran tulen käyttö 
mukaan lukien, vastaa kokonaisuudes
saan vain yksi henkilö - kyseisen 
joukon komentaja. 

H EMMI N G & Co 

100 

Kuopio - Pyöräkatu 1 
Puh. 21 022 

Kapteeni Pentti Virta n en 

MUUTAMIA AJATUKSIA JÄÄKÄRIPATALJOONAN 
ETENEMISEN JOHTAMISESTA 
TALVIOLOSUHTEISSA 
KOHTAAMISEN OLLESSA ODOTETTAVISSA 

Puolustusvoimien nykyisen ankean 
moottoriajoneuvotilanteen vallitessa 
unohdetaan hyvin helposti vaikeudet, 
Jotka pataljoonan komentajalla ovat 
vastassa hänen joutuessaan johtamaan 
harjoitusvahvuuksien mukaista, ajo
neuvomäärältään täysivahvuista jää
käripataljoonaa. Useinhan sotaharjoi
tuksissa selvitetään jääkäripatal
Joonan ajoneuvotarve kymmenkunnal
la traktorilla ja muutamalla kuor
ma-autolla. Jo näiden vähienkin moot
toriajoneuvojen käsittelyssä saattaa il
metä melkoista kitkaa etenkin run-
1aslumisina talvina ruuhkien ja ajo
neuvojen tieltä poissaamisen tai saa
tikka sitten ilmasuojaan menon suh
teen. Täydellä kalustolla varustetun 
jliäkäripataljoonan johtamisessa lähes 
1eitsemäänkymmeneen yltävän auto
ja traktorimäärän sekä yli kahdeksan
kymmenen yltävän moottoripyörän 
huomioonottaminen unohtuu hyvin 
helposti, koska rauhan aikana sellais
ta päästään harvoin, tuskin koskaan 
näkemääh. 

Tässä kirjoituksessa pyritään sel
vittämään kirjoittajan mieleen tul
leita ajatuksia nimenomaan patal
Joonan toiminnan jatkumiselle erit
täin kallisarvoisen moottoriajoneuvo
kaluston suojaamiseksi lähinnä viholli-
•m ilma-aseen vaikutuksilta. Samoin 

pyritään selvittämään ajatuksia joh
tamisesta ja tiedustelusta. Nämä ovat 

syntyneet kirjoittajan ollessa talvel
la v 1969 erittäin mielenkiintoisessa 
Taistelukoulun järjestämässä harjoi
tuksessa johtamassa jääkäripataljoo
naa. Tässä harjoituksessa pataljoonan 
käytössä olleitten traktorien ja auto
jen yhteismäärä lähenteli neljääkym
mentä. 

Moottoriajoneuvojen käyttö 
Vihollisen lentoaseen aiheuttamien 

moottoriajoneuvotappioiden välttä
miseksi jää ainoaksi keinoksi mahdol
lisesti yksilöasein suoritetun ilmator
junnan lisäksi ajoneuvojen jatkuva 
maastouttaminen. Runsaslumisen tal
ven aikana edettäessä auratun tien 
suunnassa on korkeiden aurauspenk
kojen ylittäminen kalustollamme sula 
mahdottomuus. Viholliskoneiden ot
taessa tulituksensa kohteeksi pyörin 
etenevän pataljoonan suojautuvat 
pyörämiehet hetkessä, kun sensijaan 
etenemisryhmityksessä olevat autot ja 
traktorit jäävät tielle maalitauluiksi. 
Jo tien vapauttaminen muulle liiken
teelle saattaa olla raskaasti kuorma
tulle maataloustraktorille ylipääsemä
tön este puhumattakaan ilmasuojaan 
pääsystä. 

Seuraavassa esitetyllä menettelyllä 
olisi kenties mahdollisuus suojata 
moottoriajoneuvoja vihollisen ilma
aseelta nimenomaan vähentämällä nii
den tien päälläolo mahdollisimman 
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pieneksi. Ennen etenemisen alkua on 
pataljoonan komentajan päätettävä, 
suunniteltava ja puettava suunnitel
mansa käskyksi: 

- mitkä ajoneuvot tarvitaan välit
tömästi etenevän pataljoonan mukana, 

- mitkä ajoneuvot jäävät taistelu
välineupseerin johtoon, 

- mitkä ajoneuvot jäävät huolto
komppanian yhteyteen ja 

- miten käytetään raivauskone
ryhmän kahta telatraktoria kanto
autoineen. 

On tarkoin harkittava, mitä ajo
neuvoja tarvitaan pataljoonan muka
na, sen ryhmityksessä. Nämä ajoneu
vothan ovat jatkuvasti vaarassa jou
tua lentorynnäköinnin kohteeksi. Täl
laisina ajoneuvoina voitaisiin ajatella 
raskas sinkojoukkueen traktorit ja 
ainakin toinen pataljoonan sai
rasautoista sekä johtajien ja lähettien 
ajoneuvoina moottoripyörät. Kevyet 
kranaatinheitinjoukkueet voivat var
sin hyvin kuljettaa heitinkalustonsa 
ja ensikäden ampumatarvikkeensa 
polkupyöriin kiinnitettyinä. Samoin 
kevyet sinkojoukkueet. Lisäksi on 
mahdollisuus kuljettaa lisää sekä ke
vyen kranaatinheittimen että kevyen 
singon ampumatarvikkeita jääkäri
komppanioiden polkupyörissä. 

Toisena suunniteltavana kohtana oli 
taisteluvälineupseerin johtoon jäävän 
ajoneuvo-osaston kokoonpanon suun
nittelu. Tässä osastossa liikkuisivat 
kuorma-autoryhmä, jääkärikomppa
nioiden tukijoukkueen ja taisteluväli
neryhmän traktorit kuormattuina am
pumatarvikkeilla ja majoitusvälineil
lä, esikuntakomppanian erillisjouk
kueiden ajoneuvot poisluettuna, ras
kas sinkojoukkueen ajoneuvot ja toi
nen sairasauto sekä mahdollises
ti myös yksikköjen päälliköiden hen
kilöautot. Tämä taisteluvälineupseerin 
johtama osasto siirtyy portaittain 
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eteenpäin huoltopäällikön käsky
jen mukaan parasta mahdollista vauh• 
tiaan tiedustellulle ja auratulle seu
raavalle paikalle. Tämä ajoneu
vo-osasto toimisi tällöin jonkinlaise
na "tilauskeskuksena", josta pataljoo
nan päästyä taistelukosketukseen no
peasti viedään ampumatarvikkeita nii
tä tarvitseville yksiköille. Komppa
nian päällikön mukana liikkuva 
komppanian vääpeli on tällöin hen
kilö, joka moottoripyörää hyväkseen 
käyttäen noutaa eteen traktorin, olipa 
sitten kyseessä tarve kevyen singon, 
kevyen kranaatinheittimen tai kivää
reiden ampumatarvikkeista. Toisena 
mahdollisuutena on luonnollisesti saa
da pataljoonan esikunnan kautta am
pumatarviketraktorit eteen. Tällöin 
vääpelille jäisi pelkästään opastuk
sen järjestäminen ja sen paikan tie
dustelu, missä traktorit saadaan pois 
tieltä. 

Vanhan käytännön mukaisesti huol
tokomppania jää päällikkönsä johta
mana lähtöalueelle, jonne yksikköjen 
muut kuin edellä mainitut ajoneu
vot on koottu. Huoltokomppanian osat 
valmistautuvat siirtymään seuraavan 
pimeän aikana. 

Tien suunnassa edettäessä jäisi rai
vauskoneryhmän tehtäväksi avata tie
dusteltuun, ilmasuojaiseen paikkaan 
kiertolenkki pistokkeineen taistelu
välineupseerin johtamalle osastolle. 

Jos joku yksikkö etenee toista tie
tä, toimii se samalla periaatteella kuin 
pataljoonan pääosakin. Omat ja vah
vennusten traktorit tulevat koottuna 
portaittain perässä siirtyen tiedustel
tuun maastoon komppanian päällikön 
käskyjen mukaisesti. 

Edellä on käsitelty etenemistä tien 
suunnassa. Jouduttaessa aukaisemaan 
uutta uraa tai auraamaan täysin um
peen mennyttä tietä, siirtyvät ajoneu
vot edellä esitetyllä tavalla kolmeen 

ajoneuvQi-
neen 

- Sairasauto 
-· RsSkoJ:n traktorit 

Tväl-ups: n osaston . se"!l-· 
raava paikka. 
Aurattu lenkki pisto~
keineen. 

Tväl-ups:n osasto, "tilauskeskus" 

Valmistautuu siirtymään seuraavan pimeän aikana 
Jääkärikomppanioiden ja kvkrhK:n ajoneuvot(-. tvälr, 
tkJ, tuliJ:n) 

Kaaviopiirros ajoneuvojen sijoituksesta etenemisen aikana 

osastoon jakautuneena. Tällöin "ti
Juuskeskusta" varten voitaisiin jo 
uuraus- tai rakentamisvaiheessa ava
ta kiertolenkki pistokkeineen. Ajoneu
vojen suojassa oloaika tulisi luonnol-

lisesti olemaan huomattavasti pitem
pi kuin yksiköiden edetessä polku
pyörin. Hiihtäen etenevän pataljoonan 
nopeus ja marssipituus ovat monin
kertaisesti pienemmät. 
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Pataljoonan mukana etenevän ajo
neuvomäärän supistamisella mahdol
lisimman pieneen päästäisiin siihen, 
että suurin osa pataljoonan ajoneu
voista olisi enimmän osan ajasta il
masuojassa. Vain hetkellisesti siirtyes
sään suojapaikasta toiseen ajoneuvot 
olisivat tien päällä vihollisen ilma
aseen maalitauluina. Kuva havainnol
listanee edellä esitettyä. 

Johtamisesta 

On selvää, että etenemisen aikana 
pataljoonan komentajan paikka JvO 
I mukaisesti on kärkikomppanian ta
kana noin kahden kolmen kilometrin 
paassa. Kärkikomppanian aloitettua 
taistelun tapahtuu luvattoman usein, 
että komentaja pysähtyy ja siirtyy ra
diomiehensä viereen. Alkaa johtami
nen radiolla. Unohdetaan, että radio 
saattaa mykistyä häirinnän takia tai 
samalla alueella toimivien vihollisen 
voimakkaampien asemien johdosta. 
Radioyhteyden aikaansaantiin saattaa 
tuhlaantua kallisarvoista aikaa. Koh
taamisen tapahduttua voitaisiin luet
telona esittää komentajan toimen
piteet esimerkiksi seuraavasti: 

- siirtyminen eteen kärkikomppa
nian päällikön luo, 

- nopea tilanteenarvostelu ja pää
tös, 

- nopea suunnitelma, 
- käsky kärkikomppanian pääll~-

kölle pitää saavuttamansa tasa 
ja valmistautua hyökkäämään 
pääosan hyökkäykseen liittyen, 

- käsky tulenjohtokomentajalle, 
- käsky pataljoonaupseerille patal-

joonan ryhmittämisestä, 
- käsky huoltopäällikölle siirtää 

"tilauskeskus" klo . . . . mennes-
sä .... ........ maastoon ja 

- siirtyminen pääosan mukaan. 
Edellä oleva toimenpideluettelo pä-
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tee silloin, kun komentaja kärkikomp
panian päällikön luokse mentyään to
teaa, että kärkikomppanian hyök
käyksellä ei vihollista tuhota. Jos ko
mentaja edessä toteaa, että kärki
komppania pystyy tilanteen selvittä
mään, niin siinäkään tapauksessa ei 
ole komentaja eteen siirtymisellään 
menettänyt mitään. Tällä menettelyl
lä, tapaamisyhteyttä hyväksi käyt
täen, varmasti hyvin usein selvitään 
ilmoitusten ja käskyjen välittämises
sä joustavammin kuin radiolla. Luot
taminen sodan aikana siinä määrin 
radioyhteyksiin kuin rauhan aikaisissa 
sotaharjoituksissa saattaa olla vaaral
lista itsepetosta. On myös muistettava 
lähettiyhteyden merkitys. Sivusuun
nalla etenevään komppaniaan saadaan 
moottoripyörälähetillä yhteys varmas
ti. 

Pataljoonan komentajan johtamis
toiminta on nähtävä yhä komentaja
keskeisempänä ja etupainoisempana 
kuin aikaisemmin. Pataljoonahan on 
tosin alhaalta ylöspäin tultaessa en
simmäinen porras, jossa on esikunta. 
Taistelutilanteiden nopeat tilannevaih
telut eivät kuitenkaan salli esikunta
teknillisiä työvaiheita eikä suunnitel
maesityksiä. Komentajan johtamistoi
minta on usein pelkkä sarja käskyjä 
tulenjohtokomentajalle, pataljoona
upseerille, huoltopäällikölle ja tiedus
telu-upseerille. On muistettava, että 
he eivät ole lähettejä, vaan heille on 
annettava työrauha annettujen käsky
jen toteuttamiseen. 

Tiedustelusta 

Ei liene turhaan sanottu, että tie
dustelu on eräs menestyksellisen tais
telun perusedellytys. Vaikka pataljoo
nan taistelua käsittelevä ohjesääntö 
mainitsee yhtenä tiedustelujoukkueen 
tehtävänä kosketuksen oton ja säily-

t k 1en kaukana olevaan viholliseen, 
111111 taistelukosketuksen ottamisen an
t 11nlsta tehtäväksi pitäisi kaikin ta-

1ln välttää. Taistelukosketuksen ot-
t amlnen on järjestettävä etenemis-
11untaan jollakin muulla tulenjohto-
1 panssarintorjuntakykyisellä osastol
i jonka yhtenä tehtävänä luonnolli-
1ti on myös tiedustelu. Tällöin tie

lustelujoukkueen tehtäväksi JalSl 
p!•lkkä tidustelukosketuksen otto ja 

11 lyttäminen. 
Kuten edellä johtamisen yhteydes

puhuttiin radioyhteyksien heik-
1 •>Uksista, niin erityisesti ne tulevat 

1 Ue tiedustelu tulosten perille toimit
l 1misessa. Näihin luottaminen saattaa 
muodostua kohtalokkaaksi. Radioit
l!•mme vähälukuisuus, häirittävyys ja 
,•päkuntoon joutuminen saattavat es
t iä varsin tärkeiden tulosten perille 
111attamisen. Radioyhteyksien epävar
muuden poistamiseen on valmistau
luttava käyttämällä lähettejä ja mää-

1 lttelemällä ennakolta tapaamispistei
l maastonkohtiin, joissa ei todennä
köisesti vihollista tule olemaan. Lisäk-
11 kysymykseen saattaisi tulla sissien 
käyttämä niinsanottu postilaatikkosys
teemi. On vain muistettava, että en
nenkuin tiedustelujoukkue lähetetään 
matkaan, niin nämä on sovittu ja teh
ty selväksi puolin ja toisin. 

Lopuksi 

Edellä on esitetty suppeasti ja yk-
1ipuolisesti muutamia ajatuksia kir
joittajan päästessä ensimmäistä ker
taa johtamaan jääkäripataljoonaa, 
jonka traktorimäärä lähenteli määrä-

vahvuutta. Useissa julkaisuissa on vii
me vuosien aikana painotettu, miten 
ensiarvoisen tärkeää olisi tulevien 
pataljoonien komentajien päästä käy
tännössä toimimaan harjoituspataljoo
nan kanssa. Kartta- ja maastoharjoi
tuksella ei koskaan, vietiinpä se lä
pi kuinka erinomaisesti tahansa, voi 
olla samaa vaikutusta koulutettavaan 
kuin käytännön harjoituksella. Kart
taharjoituksissa unohtuvat helposti 
vaikeudet, mitkä tulevat eteen pyrit
täessä saamaan ajoneuvot metrisen 
aurauspenkan yli suojaan etenkin, 
kun muistetaan, että ajoneuvot ovat 
tuskin muita kuin siviilikäytössä ole
via kuorma-autoja, maataloustrakto
reita ja henkilöautoja. Ajoneuvojen 
ryhmittämistä kolmeen osastoon voi
taisiin ajatella myös kesäolosuhteissa. 
Johtamisesta ja tiedustelusta mainitut 
asiat pätevät luonnollisesti niin tal
vella kuin kesälläkin. Edellä ei ole 
tuotu esille mitään parannuksia jää
käripataljoonan sotavarustukseen. On 
lähdetty siitä, mitä kenties nyt olisi 
pataljoonan käyttöön asettaa. Mootto
rikelkkojen sijoittamista vahvuuksiin 
olisi ehkä syytä harkita. Niiden hy
väksikäyttö siinä vaiheessa, kun pa
taljoona joutuu jättämään pyöränsä 
ja eteneminen kosketukseen toisi suu
ren helpotuksen raskaiden sinkojen, 
kevyen singon, kevyen kranaatinheit
timen ja haavoittuneiden kuljetuk
seen. Lisäksi ne olisivat erittäin käyt
tökelpoisia lähettien ja johtajien lii
kuntavälineenä sekä nopeuttaisivat 
tiedustelun suorittamista. Toivottavas
ti kehityksen kulkiessa eteenpäin nä
mä otetaan huomioon. 
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Kehittyvän yhteiskunnan luonnollisena seurauksena on vakuu
tustarpeen voimakas kasvu. Asioiden hoitaminen keskitetysti ja 
asiantuntemuksella on välttämätöntä nykyaikaiselle liikkeenhoi
dolle. 
Pohjola palvelee Teitä luottamuksellisesti, nopeasti ja oikeuden
mukaisesti. Pohjolan laaja kokemus ja asiantuntemus ovat Tei
dänkin käytettävissänne. 

VAKU UTUSOSAKEYHTIÖ 

POHJOLA 
KAIKKIA 
VAHINKO-
VAK U UTU KS I A 

Lapinmäentie 1, puh. 14591 , Aleksanterinkatu 44, puh. 14 411 

Majuri Tapio Kokkonen 

TAISTELU HUONON NÄKYVYYDEN VALLITESSA 
JA TARVITTAVAT ERITYISLAITTEET 

,Johdanto 

Nykyaikaisessa sodassa taistelua on 
pystyttävä käymään läpi koko vuoro
kauden. Pimeys ja huono näkyvyys 
usettavat joukon toiminnalle kuiten
kin tietyt rajoitukset. Ne pyri
tään poistamaan erilaisilla teknisillä 
laitteilla. Päämääränä on ollut sellais
ten välineiden kehittäminen, joiden 
avulla maastonvalvonta, tarkka tulit
taminen eri aseilla sekä liike jalan 
ja ajoneuvoja käyttäen ovat mahdol
lisia ilman silmin havaittavaa valoa. 
Klassinen menetelmä, maaston valai
su, on myöskin saanut yhä suurem
man merkityksen. 

Pimeä tarjoaa maassamme edulliset 
toimintamahdollisuudet noin kahdek
sana kuukautena vuodessa hyvin kou
lutetuille erityislaittein varustetuil
le pataljoonan tai sitä suurempaakin 
luokkaa oleville osastoille. Menestyk
selliset operaatiot eivät ole kuiten
kaan usein mahdollisia ilman tekni
siä pimeätoimintavälineitä tai maas
tonvalaisuvälineitä ainakaan sellaista 
vihollista vastaan, jolla on niitä käy
tössään. 

I ERITYISLAITTEET PIMEÄSSÄ JA 
HUONOLLA NÄKYVYYDELLÄ 
TAPAHTUVAA TOIMINTAA 
VARTEN 

Toisen maailmansodan loppupuolel
la sekä Korean ja Vietnamin sodan 

aikana käydyt taistelut pimeän aika
na ovat antaneet vakuuttavan kuvan 
tällaisen toiminnan edullisuudesta. 
Suurvallat ovatkin kehittäneet run
saasti välineistöä huonoissa näkyvyys
oloissa tapahtuvaa toimintaa varten. 

A. Valaisuvälineet 

Tutkimuksien mukaan pimeätaiste
lussa tarvittavan valaistuksen on ol
tava noin viisi luksia (kuunvalo on 
n 0,3 lx). Tarvittavan valaisun aikaan
saamiseksi käytetään valaisuvälineinä 
valopommeja, -ammuksia ja -rakette
ja sekä valonheittimiä, joista ensiksi 
mainituilla saadaan aikaan yleisvalai
su. 

Valonheittimiä käytetään joko epä
suoraan tai suoraan valaisuun. Epä
suoralla valaisulla saadaan parhaim
millaan aikaan kuutamoa muistutta
va valoisuus. Lumen heijastava vai
kutus lisää valon voimakkuutta huo
mattavasti. 

Suoraa valaisua käytettäessä saa
daan vastustaja sokaistumaan sen li
säksi, että käyttäjä pystyy keskittä
mään tulensa valaistuun kohteeseen. 

B. Infrapunalaitteet 

Sähkömagneettisessa säteilyssä sä
teilyryhmä 0,76-300 µ on nimeltään 
infrapuna-alue. 

Infrapunasäteilyyn perustuvat pi-
meänäkölaitteet ovat periaatteessa 
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Suora valaisu 

Epäsuora valaisu 
diffusion avulla. 

Epäsuora valaisu 
pilvivalaisua 
käyttäen 

Valonheittimillä suoritettavan maaston valaisun periaatteita 

tähystys- tai tähtäysvälineitä, joita 
ovat: 

- erilliset raskaat, keskiraskaat ja 
kevyet valonheitin- ja kiikariyh
distelmät, 

- erilliset kiikarit ja 
- aseisiin kiinnitettävät valonhei-

tin- ja kiikariyhdistelmät. 
Iplaitteen näköetäisyys riippuu suu

relta osalta säteilijän tehosta. Valaisu
etäisyydet ovat nykyään seuraavaa 
suuruusluokkaa: 

- 12 W lamppu n 50 m 
- 35 W lamppu n 200 m 
- 300 W lamppu n 600-700 m 
- 1500 W lamppu n 1500 m 
Laitteen paino riippuu virtalähteen 

painosta. Nykyään on kokonaispaino 
keveissä laitteissa saatu vähenemään 
4-6 kiloon. 
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Kiväärikaliiperisissa aseissa käyte
tään aseeseen kiinnitettävää valonhei
tin-kiikariyhdistelmää, jonka avulla 
päästään jopa 300-400 metrin ampu
maetäisyyksiin. Suoritettujen kokeilu
jen perusteella on todettu, että iptäh
täimiä käyttämällä saavutetaan lyhyil
lä ampumaetäisyyksillä lähes valoisal
la suoritettuun ammuntaan rinnastet
tavia tuloksia. Tykeissä, raskaissa sin
goissa ja panssarivaunuissa käytetään 
erillistä ipvalonheitintä, jolloin aseen 
tehokas ampumaetäisyys voidaan 
käyttää kokonaan hyväksi. 

Infrapunavalonheittimien käyttö 
voidaan helposti todeta yksinkertai
silla ilmaisimilla ja toisilla iplaitteil
la. Ilmaisuetäisyys on 2-10-kertainen 
iplaitteen tähystysetäisyyteen verrat
tuna. 

Sähkömagn eet t i nen säteily 
A , 11 onpi tUUR ( .A) (m) 

109 

108 

107 

106 Vaihtovirta 

105 

104 

km 103 Pitkät aa 11ot 

1 m 

l mm 

l p-

102 Keskipitkät aallot 

101 Lyhyet aallot 

l 
Ultralyhyet aallot 

10-1 

10-2 Mikroaa J1 ot 

10-3 

10-4 

10-5 
Infrapunasätei l y 

10-6 

10-7 ~=<....:....:::.......:.-=-=..::...._ __ ---. 

10-8 1-----------

1 mp-10-9 

1 A 10-1 

10-11 

Röntgensäteily 

10
-12 Gammasäteily 

10-131-----------

10-1 Kosminen sä~eily 

10-1 5 

1 o - l 6 1----------

300 f-

20~~ 

lo
u ~ ~---- Xenonlaser 
,... Passiiviset 

iplaitteet 

E:221 iplaitteet 
5~ Passiiviset 

-·· -----Helium-neon-
~ laser 

.... ~-------- CaF2-laser 

rn 
f2ZI 

Aktiiviset ft iplai tteet 

ij ij I:pval okuvaus 

..-------i1---- Rubiinilaser 

Valokuvaus 

---- Kaasulaser 
o, 3fA-

SELITE 

E:Z3 = varjostetulla alueella tapahtuu 
voimakas apsorptio ilmaf'!Aa lähel 
lä maanpintaa 

109 



Kevyitä infrapunalaitteita 

Aseeseen kiinnitettävä ip-valonheitin 
ja tähtäin yhdistelmä (paino n 6,5 kg, 
tähystysetäisyys n 300 m). 

Kypärään kiinnitettävä ip-tähystys
laite (tarvitaan erillinen ip-valon
heitin). 

C. Valonvahvistinlaitteet 

Varsinaisissa valoavahvistavissa lait
teissa heijastuva valo vahvistetaan 
optisesti ja sähköisesti nykyään yleen
sä 3000-40000 kertaiseksi. Onpa kehi
tetty laitteita, jotka vahvistavat va
lon jopa miljoonakertaiseksi. 

Tähtikirkkaalla ilmalla näkyvyys 
näitä laitteita käyttäen on hyvä ja 
kirkkaalla kuutamolla se on lähes sa
ma kuin päivällä. Sumussa ja savus
sa laitteilla ei näe. 
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lp-tähystyslaite 

Valoa vahvistavia laitteita käyte-
tään seuraaviin tarkoituksiin: 

- tähtäysvälineinä, 
- tähystysvälineinä, 
- valokuvaukseen ja 
- pimeäajoon moottoriajoneuvois-

sa. 

Laitteen etuna on, ettei vastustaja 
voi havaita sen käyttöä. Vaikuttaa sil
tä, että pimeänäkövälineiden kehittä
misen painopiste on siirtynyt valoa 
vahvistaviin välineisiin. 

Valonvahvistinlaitteita 

Aseeseen kiinnitettävä valonvahvistin
tähtäin, jolla voidaan havaita mies 
tähtien valossa 350-500 m:n etäisyy
deltä ja pystytään tähtäämään 200 
metriin. 

Valonvahvistinta hyväksikäyttäen otet
tu valokuva: (sää: heikkoa sumua ja 
valotusaika 0,04 sek). 

D. Tutkat 

Taistelukentän valvontaan ja tulen
johdon tehostamiseksi pimeällä ja huo
non näkyvyyden vallitessa on kehi
tetty erittäin kenttäkelpoisia maaval
vonta- ja tulenjohtotutkia. Tutkat te
kevät valvonnan ja tulenjohdon mah-

Laitteella voidaan havaita mies noin 
1000 m:n ja psv n 1500 m:n päästä. 

dolliseksi melkein millaisissa sääolois
sa tahansa vuorokauden ajasta riip
pumatta. 

1. Maavalvontatutkat 

Taktisen tarkoituksensa perusteel
la maalien paljastamiseksi maavalvon
tatutkat jaetaan toimintaetäisyytensä 
mukaan kolmeen ryhmään: 

- lyhyen kantaman tutkat (2 km), 
- keskipitkän kantaman tutkat (8 

km), 
- pitkän kantaman tutkat (20 km). 
Nykyaikaisilla maavalvontatutkil

la voidaan mitata suunta ja etäisyys 
maaliin ja niitä voidaan käyttää tu
lenjohtoon. 
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Keskimatkan maastonvalvontatutka. Tutka voidaan kantaa kolmena kantamuk
sena selässä ja sillä voidaan havaita (mitata) liikkuva maali; mies 3000 m:n 
ja ajoneuvo 5000 m:n etäisyydeltä. 

Hyvin koulutettu tutkan käyttäjä 
voi erottaa, onko mitattava maali hen
kilö vai ajoneuvo. Samoin voidaan 
erottaa tela- tai pyöräajoneuvo, mut
ta kohteiden lukua on vaikea määrit
tää. Vastustajan tutkan käyttö on 
helppo havaita ja sitä voidaan häiritä. 

2. Tuliasemien määrittämiseen ja 
tulenjohtoon käytettävät tutkat 

Tuliasemien paikantamiseen käy
tettävät tutkat on suunniteltu pää
asiassa ampuvien kranaatinheittimien 
ja muiden yläkulmilla ampuvien asei
den tuliasemien määrittämiseen. Nii
den toimintaetäisyys on 10-15 km. 
Tällaiset tutkat pystyvät toimimaan 
kaikissa sääoloissa ja niitä voidaan 
käyttää myös seuraaviin lisätehtäviin: 

- tulenjohtoon paikannettuihin tu
liasemiin, 
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- tykistön tulenjohtoon ilmaräjäh
tein, 

- maaston valvontaan (liikkuvaan 
ajoneuvoon), 

- keveiden lentokoneiden ja heli
koptereiden johtamiseen. 

E. Muut huonolla näkyvyydellä 
käytettävät erityislaitteet 

Tulenjohdossa käytetään laser-etäi
syysmittaria. Siinä mitataan erittäin 
lyhyenä ja kapeana pulssina purkau
tuvan pulssin lähdön ja paluun aika
ero ja kerrotaan valonopeudella ja 
saadaan mittausetäisyys. Mittaus on 
yhtä tarkkaa niin valoisalla kuin huo
nolla näkyvyydelläkin, jos laite pys
tytään suuntaamaan maaliin. 

Muita huonoissa näkyvyysoloissa 
käytettäviä välineitä ovat mm seis
miset- ja iphälyttimet, ajoneuvokoh-

Olllinahuulreia 

Noetokorlceua 

Kat11elulaitteen (•oni
tori) paino 

Tiedusteu,vMl ineiden 
(suurin sallittu) paino 

Tarvittava virtalllhde 

HavaintoetKisyye (pKi
vänvalossa, 5 m:n maali) 

~ a me r a v a r u e
t u s 
K~3ntymisnopeus sivu
suunna:,HlR 

'!'ote• 

15 • 

12, 3 kg 

24 V 
150 ~ 

25QO 111 

KijijntymisnopeuR korkeus-
suunnassa 0-3°/•elf 

Leitteissa voidaan kRyttää: 

- infropune, 
- lRser, 
- TV-lc:l'lll!ert1 j a 
- muita laitteita 

PER!SCOfTER 

8 - Jalkaväen vuosikirja 

Peri11copter 

200 m 

23 kg 

12,3 k@" 
60 V 
20 KW 

5000 m 

.... / .... 
/ 

/ 

TOT~ 

' ) 
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taiset automaattiset paikantamisjärjes
telmät, deccajärjestelmä, SREPE-jär
jestelmä, tiedustelulennokit, "Peris
copter- ja Totem" yötelevisiot ja pi
meävalokuvauslaitteet. 

Ajoneuvokohtaiseen paikantamis-
järjestelmään kuuluvat seuraavat yk
siköt: 

- laskin, 
- suunnan- ja paikannäyttölaite, 
- karttanäyttölaite, 
- hyrräkompassi ja 
- virtalähde. 
Laitteisto ilmaisee yhtäjaksoisesti ja 

tarkasti ajoneuvon sijainnin kartalla, 
koordinaatit ja tarkan kulkusuunnan. 

Decca- ja SREPE-järjestelmiin kuu
luu pääasema ja 2-3 apuasemaa ja 
paikantamisvastaanotin. Laitteistolla 
mitataan maali hyberbelikoordinaatis
tossa ja muutetaan suorakulmaiseen 
koordinaatistoon. Laitteistolla saadaan 
mitattua tyydyttävät perusteet tulen 
aloittamista varten. 

Taistelukentällä liikkuvuus on lisän
nyt tiedustelun tarvetta, ulottuvuutta, 
määrää, laatua ja saannin nopeutta. 
Tämän tarpeen poistamiseksi on eri 
maissa keskitetty tiedustelu ja val
vontalennokkeja ja maasta ylös nos
tettavia laitteita kuten "Totem ja Pe
riscopter" järjestelmät. Näillä välineil
lä viedään tiedustelulaitteet sellaiseen 
paikkaan, josta havainnot voidaan 
tehdä. Pimeätoiminnassa tiedustelulait
teina edellä mainituissa järjestelmissä 
käytetään ip- ja valonvahvistinväli
neitä, yötelevisioita, kameroita, tutkia 
ja säteilyn ja sääntiedustelulaitteita. 

F. Johtopäätöksiä 

Pimeässä ja huonolla näkyvyydellä 
tapahtuvan toiminnan merkitys nyky
aikaisessa sodassa käy ilmi tätä tar-
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koitusta varten kehitetyn välineistön 
moninaisuudessa. 

Laitteista on pisimmälle kehitetty 
infrapuna välineet, joita lieneekin 
eniten käytössä. Iplaitteiden käyttö on 
helposti häirittävissä savulla, mutta 
jos niitä käytetään runsaasti, ei kaik
kia voida eliminoida. 

Valonvahvistinlaitteet lienevät olois
samme käyttökelpoisia talviajat huo
mioon ottaen. Laitteet toimivat lisäksi 
passiivisesti, joten niiden käyttöä ei 
voida paljastaa. 

Sumussa ja savussa olevien hiuk
kasten koko on niin suuri, ettei em 
laitteilla päästä niille ominaisiin tä
hystysetäisyyksiin. Niillä voidaan kui
tenkin tällöinkin tähystää pitemmälle 
kuin paljaalla silmällä tai optisia tä
hystysvälineitä käyttäen. Tähystys inf
rapuna- ja valonvahvistinlaitteilla on 
keino pimeyden mutta ei muuten huo
non näkyvyyden voittamiseksi. 

Ainoiksi tehokkaiksi valvontaväli
neiksi jäävät silloin maavalvontatut
kat. Onkin huomattava, että kaikkia 
näitä em laitteita käytetään yhtenäisen 
suunnitelman mukaisesti. Tällöin toi
nen laite täydentää toisenlaisen väli-
neen jättämät aukot. . 

Ilmasta käsin suoritettavan tiedus
telun ja siihen käytettävien laitteiden 
merkitystä on korostettu erityisesti pi
meän aikana, jolloin joukkojen siir
rot ja huollon kuljetukset pääasiassa 
tapahtuvat. 

Taistelujen liikkuvuus on pakotta
nut kehittämään kenttätykistöä ja 
heittimistöä varten paikantamis- sekä 
etäisyyden- ja suunnanmittauslaitteet, 
joita voidaan käyttää kaikissa olois
sa. Rannikkotykistön mittaustarve 
pystytään näillä myös tyydyttärpään. 

Voidaan todeta taistelualueen valai
suvälineiden olevan sitä luokkaa, että 
yö pystytään tarvittaessa muuttamaan 
päiväksi. 

Amerikkalainen maastonvalvontasuunnitelma 
•••••••••••••••••••••••••••a•••••sssc•••• 

(Ei mittakaavassa) 

/.,,. --------- ---------- ..._ 
~ -~ '\ 

' \ Lentotiedustelu ~ i' 

\ ' / ' - ~ / 

----------- ~ 

\ 
\ 

/' 
"' "' 

<.. Alue 

_____, ACl:;, ( 

/ ' 
I Alue ' , ' ' ' ., 

FEBA, 

' ' ' ' 

2/7 - 1/87 

SELITE 

/ 

FEBA • taistelualueen etureuna 
l • lyhyen kantaman maastonvalvontatutka 
2 • .lmskipitldi.n k:mtlml:l maastonval von ta tutka 
~ • pitkän kantaman maastonvalvontatutka 
4 • pimeänäkölaite 

/ H/) 
/, J/ 

/' /; 
"; / (-' 

/ / 
// / 

/ / 
/ 

rf 

____ , 

115 



VESISTÖ 
l l 0~\ \ 

Maavalvonta elektronisin laittein 
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infrapunalaite tai psv:n asekohtainen tähtäysväline; 
rs singoissa myös ip-tähtäyslaite 

Yleisenä periaatteena on luoda yhdistettyjä verkkoja. Tähän voitaisiin lisätä 
vielä radiokuuntelu. 
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11 ULKOMAIDEN ARMEIJOIDEN 
TOIMINTAPERIAATTEET 
PIMEÄSSÄ JA HUONOLLA 
NÄKYVYYDELLÄ TAPAHTU
VASSA TOIMINNASSA 

A, Liikkuminen ja toiminta 
selustassa 

Ulkomaisissa ohjesäännöissä, kirjal
lisuudessa ja aikakauslehdissä koros
tetaan, että taistelutoiminnan on jat
kuttava myös pimeän aikana. Pimeäl
lä ja huonon näkyvyyden aikana ta
pahtuvassa toiminnassa tähdennetään 
Jlsäksi huollon kuljetusten suorittami
sen ja joukkojen uudelleen ryhmittä
misen tärkeyttä. 

Panssari- ja miehistönkuljetusvau
nuihin asennetut infrapuna-ajonäkö
laitteet mahdollistavat joukkojen no
peat siirrot ja taistelun pimeälläkin. 
Tavoitteena lienee kaikkien taistelu
ajoneuvojen varustaminen edellä mai
nituilla laitteilla. Todennäköisesti 
myös osa huoltoajoneuvoista varuste
taan pimeäajonäkölaitteilla. Tällöin 
huoltokuljetukset voidaan suorittaa il
man paljastavia valoja. 

P imeänäkölaitteita käytetään suun
nan- ja yhteydenpidon mahdollistami
seksi. Niillä ja samoin maastonval
vontatutkilla valvotaan joukon liikkei
tä. Etenemisurat sekä miehet merki
tään liikkumisen helpottamiseksi itse
valaisevilla (esimerkiksi fosforoiduil
la) merkeillä tai vilkuilla. Voidaan 
myös käyttää pilvivalaisua valonheit
timin tai valaisua valoammuksin tai 
-raketein. Miesten silmien häikäisty
mi:Qen on kuitenkin otettava huomioon, 
jos valaisu suoritetaan liian lähelle 
osastoa. Suunnan säilyttämiseksi voi
daan ampua kranaatinheittimillä tai 
tykistöllä, jolloin osasto suunnistaa rä
jähdyksiä tai valoammuksia kohti. 

Ajoneuvoissa liikuttaessa nopea pai-

kantaminen mahdollistetaan ajoneuvo
kohtaisilla paikantamislaitteilla. 

Selustassa, kuten esimerkiksi tykis
tön tuliasemissa ja huoltopaikoilla, ta
pahtuvaa toimintaa nopeutetaan suo
rittamalla valaisua valonheittimillä 
yleensä pilvivalaisuna. 

B. Maaston valvonta ja tiedustelu 

Samassa yhteydessä kun koroste
taan ympärivuorokautisen oman toi
minnan tärkeyttä, tuodaan esille eri
tyisesti vihollisen toiminnan selvittä
misen tarve. Pimeällä ja huonon nä
kyvyyden vallitessa, jolloin ihmi
sen aisteihin perustuva havaintojen te
ko on rajoitettua, käytetään teknisiä 
apuvälineitä. 

Valmistaudutaan siihen, että taiste
lukentällä ei muodostu linjoja. Koska 
vihollinen voi ilmestyä mihin tahan
sa ja mistä suunnasta tahansa, val
vonta ulotetaan koko taistelualueelle. 
Amerikkalaisilla, ranskalaisilla ja il
meisesti myös venäläisillä on valvon
tavälineistön runkona taistelukentällä 
tutkat, joiden käyttöä täydennetään 
muilla erityislaitteilla. 

Tutkat pyritään sijoittamaan ni:in 
eteen kuin mahdollista, jotta niistä 
saataisiin mahdollisimman paljon hyö
tyä. Tutkia käytetään myös sivustoil~ 
la ja selustassa erityisesti aukeamien 
ja vesistöjen suunnissa. Valvontateh
tävän lisäksi tutkia käytetään 

- etäisyyden mittaukseen, 
- tulenjohtoon, etenkin tulenaloit-

tamishetken määräämiseen, 
- tulen vaikutuksen toteamiseen, 
- merkkien antamiseen omille par-

tioille varsinkin radiohiljaisuu-
den vallitessa ja · · 

- todetun vihollisen seuraamiseen 
ja sen taisteluasemien valvon
taan. 
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Tiedot Neuvostoliitossa käytettävis
tä välineistä ovat melko vähäisiä. Län
simaisten lähteiden mukaan neuvosto
liittolaisten pimeänäkölaitteet ovat 
epäilemättä yhtä hyviä kuin länsimai
setkin. Poikkeuksen kuitenkin tekevät 
maastonvalvontatutkat, joiden käytös
tä ei ole näkynyt paljonkaan tietoja. 

Neuvostoliitossa on aina oltu erit
täin kiinnostuneita toiminnasta pi
meällä ja huonon näkyvyyden valli
tessa. On esiintynyt tietoja, että sikä
läisestä koulutuksesta noin 50 % olisi 
pimeätoimintakoulutusta. Heidän 
doktriiniensa mukaan moottoroidun 
joukon hyökkäyksen on edettävä noin 
100 km vuorokaudessa. Tämän vaati
muksen täyttäminen vaatii taistelua 
päivällä ja yöllä. Heidän pimeänäkö
laitteittensa pääosan muodostavat inf
rapunavälineet. He aikovat käyttää 
yötaistelussa myös panssarivaunuja. 
Tämä ilmenee siitä, että panssarivau
nut ja panssaroidut ajoneuvot on va
rustettu tehokkailla infrapunalaitteilla. 

Maaston valvonnan ja vastustajan 
pimeänäkölaitteiden käytön paljasta
misen tärkeyttä osoittavat ne elektro
nisten- ja pimeänäkölaitteiden määrät, 
jotka ranskalaisen ja amerikkalaisen 
divisioonan organisaatioon on sijoi
tettu. Kussakin amerikkalaisessa jalka
väki-, mekanisoidussa ja panssadivi
sioonassa on 94 kpl infrapunatähtäimiä 
ja 254 ns "metaskooppia", ja maahan
laskudivisioonassa vastaavat luvut 
ovat 103 ja 325. Maastonvalvontatutkia 
on ROAD-divisioonassa yhteensä 68 
kpl (AN/PPS 4 46 kpl ja AN/TPS 33 
22 kpl). 

Partiotiedustelua pidetään erittäin 
tärkeänä. Partioiden päätehtävänä on 
tiedustelu, mutta niille annetaan myös 
taistelutehtäviä. Jotta tällaiset partiot 
pystyisivät täyttämään niille annetut 
tehtävät, ne on varustettu pimeätäh
täimillä ja pimeänäkölaitteilla. Länsi-
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maiden armeijoissa partioilla on lisäk
si kevyet kannettavat tutkat. 

Maasta erityislaittein suoritettavaa 
tiedustelua ja valvontaa täydennetään 
ilmasta käsin. Tällöin käytetään lento
koneita, helikoptereita, tiedustelulen
nokkeja sekä ns "periskoptereita". 

C. Tulen käyttö 

Yllättävän ja tarkan tulen kohdis
taminen viholliseen pimeän ja huonon 
näkyvyyden vallitessa on mahdollista 
ilman valaisuakin. Kivääreihin, kone
kivääreihin ja sinkoihin on asennettu 
pimeänäkölaitteita. Panssarivaunut
han on myös varustettu tällaisilla lait
teilla. 

Tähän saakka pimeätähtäimet ja -tä
hystyslaitteet ovat olleet yleensä inf
rapunaperiaatteella toimivia. Niitä 
käytetään lisäksi: 

- lähettämään ja vastaanottamaan 
sovittuja merkkejä, mikä on mah
dollista jopa useiden kilometrien 
päästä, 

- paljastamaan vastustajan infra
punavalonheittimien käyttö (va
laistu alue ja ipvalonheittimen 
paikka), 

- suunnanpidon apuvälineenä 
aukeilla ja vesistöillä. 

Kun yllätystekijä on menetetty, aloi
tetaan maaston valaisu. Sen aloittami
seen vaikuttaa lisäksi, että vastustaja 
voi eliminoida havaitut infrapu
nalähteet tai -laitteet häikäisemällä 
ne omilla iplaitteillaan tai omalla va
laisulla. 

Taistelu voidaan aloittaa pimeässä 
tai valoisassa ja jatkaa sitä vastaavas
ti valoisassa tai pimeässä. Esimerkiksi 
T-55:n ampujalla on käytössään sekä 
infrapunatähtäin että tavanomainen 

. tähtäyskaukoputki. Ampujan tar;it~ee 
vain kääntää vähän päätään ja tähdä
tä sillä välineellä, millä paremmin nä
kee. 

1 nfrapunalaitteiden paljastavuudes
t II ja häirittävyydestä johtuen onkin 
1 hdytty kehittämään valonvahvistin
lultteita. Ne ovat kuitenkin vielä niin 
1uurikokoisia ja kalliita, ettei niitä ole 
nykyisin vielä sisällytetty joukkojen 
,,ta varustukseen suurvalloissakaan. 

Kehitys näyttää kuitenkin olevan 
menossa valonvahvistimien saamisek
, kenttäkelpoisemmiksi. Infrapunatäh

t ,imistä ei kuitenkaan luovuttane. 
Jos visuaalinen maalin paikantami

nen on estynyt sumun tai savun vuok
d, käytetään raskaan tulen avaami
sessa apuna tutkia. Tähän soveltuvat 
myös useat maastonvalvontatutkat, kos
ka niiden avulla voidaan mitata tyy
dyttävällä tarkkuudella suunta ja etäi
syys maaliin, kylläkin vain liikkuvaan 
maaliin. 

Tällaisia tutkia käytetään tulen 
aloittamishetken määrittämisen lisäk
si maalin paikantamiseen, jonka jäl
keen alue valaistaan ja tulitus aloite
taan. Yleensä periaatteena on puolus
tuksessa oltaessa ennen tulen aloit
tamista maaston valaiseminen joko va
lonheittimin tai valoammuksin. 

Tarkkuutta tulen aloittamisessa li
sätään siten, että määritetään elektro
msm paikantamislaittein tulenjohto
ryhmän tai partion sijainti, ellei sitä 
tunneta. Tutkaa käytettäessä nostetaan 
ilmaan heijastin, jonka paikka mita
taan ja ilmoitetaan tjryhmälle. Mit
taus lienee mahdollista myös käyttäen 
maastonvalvontatutkia. Silloin on hei
jastin saatava hieman liikkumaan, kos
ka viimemainitut tutkat toimivat ns 
doppler-periaatteella. 

D. Taistelu pimeä~ ja huonon 
näkyvyyden vallitessa 

1. Puolustus 

Puolustuksessa oltaessa pimeällä ja 
huonolla näkyvyydellä erityislaittein 

suoritetulla maastonvalvonnalla on 
ratkaiseva merkitys. Niiden käyttö on 
selvitetty jo aikaisemmin, joten tässä 
yhteydessä siihen ei ole syytä puut
tua. 

Puolustajalle valaisu on tärkeää 
aloittaa mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Tähän on oltava valmiina 
joka hetki. Puolustajalle tulen käyttö 
on helpompaa valaistaessa, koska vi
hollinen on liikkeessä. 

2. Hyökkäysperiaatteita 

Yöhyökkäysten sanotaan olevan nor
maalia toimintaa. Niiden merkitys ko
rostuu, kun vihollisella on tuliylivoi
ma. Pimeäolot vähentävät puolustajan 
raskaiden aseiden käytön tehokkuutta 
ja vastaavasti lisäävät lähitaistelun 
merkitystä. 

Vastoinkäymiset ja epäonnistumiset 
yöllä vaikuttavat yleensä joukkoihin 
paljon voimakkaammin kuin valoisan 
aikana. Hyvin koulutetut joukot, joil
la on tehokkaat pimeätoimintavälineet 
ja jotka luottavat omaan kykyynsä 
taistella yöllä, voivat käyttää pgykolo
gisia tekijöitä hyväkseen. 

Hyökkäykseen ryhdytään pimeällä 
menestyksen hyväksi käyttämiseksi. 
Keskeytystä päivä- ja yötoiminnan 
välillä ei saa syntyä. Hyökkäyksellä 
pimeässä luodaan edullinen lähtökoh
tatilanne sen jatkamiselle päivällä. 

Yöhyökkäyksellä pyritään saavutta
maan yllätys ja psykologinen ylivoi
ma. Soluttautuminen on edullista. Tie
dustelun tärkeys korostuu. Tällöin lä
hetetään tiedustelupartioita selvittä
mään vastustajan ryhmitys selustas
sa ja mahdolliset aukot rintamassa. 

Neuvostoliittolaiset korostavat, että 
murto on suoritettava yllättäen hei
kosta kohdasta, mikäli mahdollista ve
siesteiden yli sivustaan tai selustaan. 
Hyökkäysten on oltava suoraviivaisia 
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ja yksinkertaisempia kuin päivällä, 
jotta vältettäisiin joukkojen sekaan
tuminen, ja johtaminen olisi mahdol
lista. 
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•) Tä•tä lähtien kpääl l: t johtavat. 

lahden ' koappanian 7ÖhJökkä7s 

SELITE 
PLD • Probabl• line or deployaent 

• 17hait7alinja (r,ynnäkköetäi
•na) 

hyökkäyksellä pyritään yllätykseen, 
tulivalmistelua ei yleensä ammuta. -Sen 
toteuttamiseen kuitenkin aina valmis
taudutaan. Ydinaseiden käyttöä välte-

Koska pimeällä suoritettavalla tään. 
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Esimerkki komppanian hyökkäyksestä pimeällä 
(erityisesti tulenkäyttö) 

,1, ,1, ~ 
SELITE 

0~ = valaisu 

~ =· tulivalmistelu 

3. Hyökkäyksen suoritus 

Kuten edellä on jo mainittu, pyri
tään aina yllätykseen. Valaisu ja tuli
valmistelu toteutetaan vasta hyök
käyksen paljastuttua ja yleensä vasta 
hyökkääjän päästyä murtoon. Tarkka 
ja yksityiskohtainen valaisusuunnitel
ma laaditaan aina etukäteen. Valai
sussa käytetään tärkeimpinä välinei
nä valonheittimiä, valoammuksia ja 
-raketteja. Valaistusolot pyritään saa
maan mahdollisimman luonnollista va
laistusta muistuttaviksi. Kun valaisu 
suoritetaan yllätyksen menetyksen 
jälkeen,. voivat mekanisoidut joukot 
hyökätä tela-ajoneuvoissa, jolloin 
panssarivaunut seuraavat mukana. Jos 
halutaan päästä yllätykseen, panssari
ja kuljetusvaunut jätetään aluksi taak
se ns lähtölinjalle, mutta niiden valai
suvälineitä ja tulitukea valmistaudu
taan käyttämään tarvittaessa. Niitä 
käytetään tulitukiportaassa ja vasta
hyökkäysten torjunnassa. Kun on pääs-

·~ ,(, 

ty murtoon, pyritään hyökkäystä jat
kamaan nopeasti pimeässä kuljetus
vaunuissa panssarivaunujen tukemana. 

Valaisu ulotetaan huomattavasti 
hyökkäysalueen ulkopuolelle, jotta ei 
paljastettaisi tarkkaa hyökkäyskohtaa. 
Suoralla valaisulla sokaistaan vastus
taja ja osoitetaan hyökkäysalueen ra
jat. Hyökkäyksen jatkuessa valoi1-
heittimin suoritetaan pilvivalaisua 
tarvittaessa varsinkin uudelleen ryh
mittymisen aikana ja tavoitteen saa
vuttamisen jälkeen. Jos valaisu on 
aloitettu, sitä on jatkettava taistelun 
aikana, vaikkapa vain valopistooleja 
käyttäen. 

Hyökkäävänä joukkona pimeällä ja 
huonon näkyvyyden vallitessa on kus
sakin murtokohdassa pataljoona tai si
tä pienempi osasto. Suurempiakin 
osastoja voidaan käyttää, mutta sil
loin pataljoonien hyökkäysalueiden on 
oltava niin kaukana toisistaan, ettei 
sekaantumisen mahdollisuutta ole. 
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E. Johtopäätöksiä 

Toiminta ja taistelu pimeässä ja 
huonon näkyvyyden vallitessa on ul
komaiden maavoimissa aivan normaa
lia toimintaa. Pimeyttä pyritään käyt
tämään mahdollisimman paljon hy
väksi tarkoitusta varten kehitettyjen 
erityislaitteiden avulla. Tiedusteluun 
ja valvontaan kiinnitetään suurta 
huomiota. Taistelutoimintaa vastusta
jan selustassa pidetään merkitykselli
senä. Tällä tavoin saadaan vastustaja 
epävarmuuden tilaan. 

Hyökkäykseen pimeän aikana ryh
dytään useinkin pienillä osastoilla, joi
den toiminnalla yritetään saavuttaa 
yllätys. Korostetaan, että vastustajan 
raskaan tulen ja ilmaylivoiman mer
kitys vähenee pimeällä. Kuitenkin se, 
jolla on tuliylivoima, on myös hyvin 
varustautunut pimeätoimintaan. 

Jos pimeähyökkäyksellä saavutetta
va yllätys menetetään, suoritetaan tais
telualueen valaisu, ja "yö muutetaan 
päiväksi". Hyökättäessä suurehkoin 
joukoin suoritetaan aina taistelualueen 
valaisu. 

Hyökkäykseen ei kuitenkaan ryh
dyttäne, jos näkeminen on täysin es
tynyt elektronisia laitteitakin hyväksi 
käyttäen sakean sumun ja rankkasa
teen aikana. Silloin on harhautumisen 
ja joukkojen sekä ajoneuvojen sekai
sin menon vaara liian suuri. 

Dl ERITYISLAITTEIDEN TARVE 
MAAVOIMISSAMME JA NIIDEN 
VAIKUTUS ERI TOIMINTOIHIN 

1. Vihollisen erityislaitteiden 
häirintä 

Infrapuna- ja valonvahvistinlaitteil
la tähystämistä voidaan savutuksella 
häiritä ja osittain estääkin. Savumate
riaalin hankintaan ja käyttöön onkiin-
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nitettävä entistä enemmän huomiota 
myös pimeätoiminnassa. Ne ovat lisäk
si tarpeellisia vihollisen valaistessa 
taistelualuetta. 

Maastonvalvon ta tutkien häiritse-
mistä varten on oltava häirintälait
teita. Niitä on oltava niin paljon, että 
häirintä voidaan saada aikaan kyllin 
laajalla alueella. 

Jos vastustajalla on käytössään 
elektronisia paikantamislaitteita, nii
denkin toimintaa on pystyttävä häi
ritsemään. 

2. Erityislaitteiden tarve omassa 
toiminnassa 

Emme pysty hankkimaan mahdolli
sen vastustajan kanssa joka suhteessa 
tasavertaista aseistusta ja varustusta. 
Erityislaitteet huonolla näkyvyydellä 
tapahtuvaa toimintaa varten on kui
tenkin oltava, jos todella aiotaan tais
tella hyökkääjää vastaan. Muuten vi
hollinen on ylivoimainen tulen suh
teen ja lähitaistelussa pimeällä. 

Joukkojemme on pystyttävä huonon 
näkyvyyden vallitessakin toteamaan 
vastustajan toiminta. Sen erityislait
teiden käyttöä on pystyttävä häirit
semään, jopa estämäänkin riittävän 
laajasti. Sissien ja partioiden käytös
sä on oltava riittävästi välineitä pi
meätoimintaa varten. Samoin omassa 
selustassa meidän on pystyttävä sa
lassa suorittamaan omat toimenpiteet. 

Koska vihollinen pyrkii hyökätes
sään toimimaan pimeässä mahdolli
simman kauan, meidän on pystyttävä 
toteamaan tapahtumat. Vihollinen on 
pidettävä siinä luulossa, ettei sitä ole 
paljastettu. Käytössä on oltava väli
neistö, jonka avulla kyetään yllättäen 
aloittamaan tulitus hyökkääjää vas
taan. Täten voidaan antaa ensimmäi
nen isku, joka voi olla hyvinkin rat
kaiseva. Pimeätoimintalaitteita ei tar-

vit1e olla "jokaisella miehellä" eikä 
"jokaisessa" aseessa, koska valaisu tul
laan suorittamaan. Oman toiminnan 
kannalta tärkeät kohteet on pystyttä
vä tarvittaessa itse valaisemaan. Omis
sa aseissamme erityisesti singoissa, on 
oltava sellaiset tähtäinlaitteet, joilla 
voimme toimia valaisun aikana. 

Vastustajaa ei voida tuhota tai lyö
dä ilman hyökkäystä. Sen onnistumi
seksi on oltava tulitukea. Raskaan tu
len aloittaminen on vaikeaa, ellei pys
tytä paikantamaan omaa tai maalin 
sijaintia. 

Valaistusmateriaalia on oltava niin 
runsaasti, että kukin joukko ja elin 
pystyy valaisemaan oman tarpeensa 
mukaisen alueen. Toisaalta on oltava 
mahdollisuus keskitetyn pitkähkön 
ajan kestävän valaisun aikaansaami
seen. Lisäksi on pystyttävä valaise
maan alueita kaukanakin vihollisen 
selustassa sissien ja muiden siellä toi
mivien osastojen toimintaan liittyen. 

Joukot on koulutettava toimimaan 
pimeässä ja huonon näkyvyyden val
litessa nykyaikaista vihollista vastaan. 
Pelkkä mielikuvitus ei riita. Vastusta
jan todellisia mahdollisuuksia ei meil
lä osata nykyään oikein arvioida. Kou
luttajat ja johtajatkaan eivät ole niis
tä täysin selvillä. Tällöin ei voida 
välttyä virhelaskelmilta ja toiveajat
telulta. 

Mahdollisimman todenmukaiset 
puitteet on saatava aikaan koulutuk
sessa. Toisen osapuolen pitäisi aina
kin joskus olla sellainen, joka toimii 
kuten maatamme vastaan hyökkäävät 
joukot todennäköisesti toimisivat myös 
pimeän aikana. Sillä pitäisi olla myös 
kuvaamansa joukon välineet. Tällä 
tavoin saataisiin selville sen ja omien 
joukkojen suorituskyvyt. 

Ilman erityislaitteita taistelutoimin
ta pimeällä nykyaikana ei onnistu. Jos 
joukoilta vaaditaan pimeätoiminnassa 

täysitehoisia suorituksia, on niille an
nettava välineet, joilla ne pystyvät 
täyttämään tehtävänsä. Näiden erityis
laitteiden käyttöön on jo rauhan aika
na koulutettava henkilöstö. Koulutus 
on annettava kaikille niille, jotka mah
dollisesti tulevat käyttämään niitä so
dan aikana. Ellei välineitä osata oikein 
ja tarkoituksenmukaisesti käyttää, 
niistä ei saada parasta hyötyä. Jokai
selle joukollehan ei voida eikä ole tar
koituksenmukaistakaan hankkia ko vä
lineitä. 

Maassamme ja oloissamme suurval
lat voivat noudattaa omaa vakiotak
tiikkaansa. Ne tulevat käyttämään pi
meätoiminnassa sitä varten kehitettyjä 
erityislaitteitaan. Niiden taktiset dokt
riinit edellyttävät taistelumaaston va
laisua yllätyksen menettämisen jäl
keen viimeistään jouduttaessa lähi
taisteluun. 

Me emme saa päästää vihollista yl
lättämään, vaan meidän on pystyttä
vä itse yllättämään vihollinen. Maa
voimillamme on oltava välineet vihol
lisen toiminnan selvittämiseksi, tulen 
aloittamiseksi yllättäen sekä uudelleen 
ryhmittämisen, siirtojen 'ja kuljetusten 
suorittamiseksi salassa huonon näky
vyyden aikana. 

Meidän on kyettävä käyttämään hy
väksemme huonoja näkyvyysoloja ta
saveroisesti vastustajan kanssa. Pys
tyäksemme kouluttamaan meidän on 
tarkoin tunnettava pimeätoimintaväli
neistö, sen tekniset ominaisuudet, 
käyttömahdollisuudet ja -periaatteet. 
Meidän on tunnettava niiden vaikutus 
taistelutoimintaan sekä keinot näiden 
välineiden vaikutuksen vähentämiseksi. 
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Kapteeni Sampo A h t o 

PANSSARINTORJUNNAN ONGELMIA 
TOISESSA MAAILMANSODASSA 

Toisen maailmansodan tapahtumil
le oli tunnusomaista panssariaseen 
menestyksellinen käyttö. Sotia käsit
televä kirjallisuus, valokuvat ja elo
kuvat ovat yhä vielä havainnollisena 
todisteena panssarivaunun osuudesta 
sotatapahtumiin. 

Asian näin ollen on johdorunukais
ta päätellä, ettei panssarintorjunta ole 
voinut täyttää kaikkia sille asetettuja 
tehtäviä. Tosiasia onkin, että yleises
ti puhutaan panssarintorjunnan krii
sistä toisessa maailmansodassa. Toi
saalta on ymmärrettävää, ettei pans
sarintorjunta luonteeltaan defensiivi
senä ja vähemmän näkyvänä toimin
tamuotona aktiivisempaan panssari
aselajiin verrattuna ole saanut osak
seen vasta-aseeseensa kohdistettua 
huomiota. Kuten aina, voidaan tässä
kin yhteydessä otaksua, että yksityis
kohtaisempi asiaan syventyminen 
muuttaa mustavalkoisen kuvan vivah
teikkaammaksi ja moniselitteisem
mäksi. 

Seuraavassa työssä on pyritty tar
kastelemaan panssarintorjuntaa vii
me suursodassa lähinnä eräiden tor
junnas~a esiintyneiden ongelmien kan
nalta. Lähdeaineisto koostuu melkein 
yksinomaan painetusta kirjallisuudes
ta ja aikakauslehti- tai -kirja-artik
keleista. Eräitä talvisotaamme koske
via tietoja on kuitenkin poimittu so
danaikaisista Kannaksen Armeijan, II 
AK:n ja III AK:n asiapapereista, joi
ta ei ole mainittu erikseen lähdeluet
telossa. 

Pääosa aineistosta on koottu Sak
san-Neuvostoliiton rintamalta, johon 
tarkastelun painopiste on suunnattu. 
Tämän sotanäyttämön tapahtumat ovat 
aiheen kannalta erittäin mielenkiin
toisia ja myös meille suomalaisille ko
kemuksia antavia. Etenkin lukuisa 
saksalainen kirjallisuus tarjoaa run
saasti tutkimusmahdollisuuksia. Koko 
julkaistun aineiston hyväksikäyttö oli
si paisuttanut tätä yleiskatsaukseksi 
tarkoitettua työtä tarpeettomasti, mut
ta lähteiksi on yritetty valita eräitä 
kirjoittajan mielestä tärkeitä ja toi
saalta aiheelle tyypillisiä tutkimuksia. 
Myös Suomen sotien kokemukset on 
pyritty huomioimaan. Tarkastelussa 
on rajoituttu etupäässä puolustustais
telussa esiintyviin ongelmiin, missä 
taistelulajissa ne panssarilltorjunnan 
osalta tulevat selvimmin esiin. 

Läpäisykyvyn ongelma 

Tärkein vaatimus, mikä panssarin
torjunta-aseelle voidaan asettaa, on 
kaiketikin, että se pystyy tuhoamaan 
vastassaan olevan panssarivaunun. So
dan alkaessa vaihtelivat panssarintor
juntatykkien kaliiperit 2,5 ja 4,7 cm:n 
välillä. Lisäksi oli panssarintorjunta
kivääreitä, joiden kaliiperi oli tykkien 
kaliiperia pienempi. Vaikka kaikkien 
pst-aseiden kaliiperi oli siten suhteel
lisen pieni, ne pystyivät läpäisemään 
yleisimmin käytetyt vaunutyypit. 

Saksalaisten panssaridivisioonien 
taisteluvaunuista oli vielä 10. 5. 1940 
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Ranskan sotaretken alkaessa 605 kpl 
oikeastaan vain harjoitusvaunuiksi tar
koitettuja malleja Pz I ja Pz II. Pz 
UI- ja Pz IV-tyyppejä, jotka 50 mm:n 
panssarointineen olivat liian vahvoja 
ainakin pstkiväärien läpäistäviksi, oli 
vain 310 kpl. Myös Neuvostoliiton 
vaunukaluston suhteen oli tilanne 
panssariaseen kannalta epäedullinen. 
Saksan hyökkäyksen alkaessa kesäl
lä 1941 oli kolmeneljäsosaa venäläis
ten panssarivoimista T-26-vaunuja ja 
erityyppisiä BT-vaunuja. T-26:n . etu
panssarikin oli vain 15 mm. 

Suomen talvisodassa oltiin 37 mm:n 
psttykkien läpäisykykyyn tyytyväisiä. 
Myös muutamat valmiiksi saadut 20 
mm:n pstkiväärit osoittautuivat vaa
timukset täyttäviksi. Saksassa kuiten
kin, jossa oli mahdollisuus asettaa 
vaatimukset korkeammalle, päätettiin 
jo Puolan sotaretken kokemusten pe
rusteella korvata 37 mm:n tykki 50 
mm:n tykillä. Lännen sotaretken aika
na saksalaiset kohtasivat ensimmäi
sen kerran suuremmassa määrin vau
nuja, joihin heidän tykkinsä eivät 
pystyneet. SOMUA-vaunun panssa
rointi oli 40 mm ja B 1, jonka etu
panssari oli 60 mm, oli panssarivah
vuudeltaan ylivoimainen torjunta-asei
siin verrattuna. 

Jo operaatio Barbarossan ensimmäi
sinä päivinä tapasivat saksalaiset pst
miehet uusia tuntemattomia vaunuja, 
joihin "maavoimien koputuslaitteen" 
nimen saanut 37 mm:n tykki sai 
aikaan vain painuman panssariin. 50 
mm:n tykkikin pystyi niihin vain si
vulta edulliselta etäisyydeltä ammut
taessa. Nämä vaunut olivat sittem
min niin kuuluisia T-34-vaunuja, joi
den etupanssari oli 60 mm. Suomen 
rintamalla, jonne ei uusia venäläisiä 
vaunuja näihin aikoihin riittänyt, ol
tiin sitävastoin panssarintorjunnalli
sesti kerrankin niskan päällä, sillä 

126 

joukoillamme oli verrattain runsaasti 
talvisodassa kaivattuja pstkivääreitä ja 
37 mm:n tykkejä. 

Saksalaisten vastaus T-34:ään ja 
Klim Voroshilov-vaunuihin oli sarja
valmistukseen saatu 75 mm:n psttyk
ki, jonka kaliiperi sekin jätti joskus 
toivomisen varaa, sillä T-34:n etupans
sarin vahvuutta lisättiin puolestaan 15 
mm. Seuraava psttykkimalli oli 88 
mm:n ilmatorjuntatykistä valmistettu 
psttykkimuunnos. 

Myös venäläiset joutuivat siirty
mään askel askeleelta suurempiin tyk
kimalleihin ( 45 mm, 57 mm, 76 mm). 
Vuonna 1943 oli venäläisellä divisioo
nalla vielä 279 pstkivääriä, mutta so
dan päättyessä enää vain kolmannes 
mainitusta määrästä. 

Sodan loppupuolella käytettiin pst
tehtäviin jopa 128 ja 152 mm:n tyk
kejä, mutta oli ilmeistä, ettei tykkien 
kaliiperia näitä tehtäviä varten voitu 
jatkuvasti lisätä. Kuvaavaa panssari
vaunujen ja vasta-aseiden kilpailulle 
oli toisaalta vaunujen panssarin jat
kuva vahveneminen. Saksalaisen Pant
herin (Pz V) panssarin paksuus oli 
80 mm, Tiikerin (Pz VI) 110 mm, 
Kuningastiikerin 180 mm ja Jagdti
gerin vahvimmalta osaltaan 250 mm. 

Panssariaseen ylivoimaa horjuttivat 
kuitenkin jo sodan keskivaiheesta läh
tien uudet rekyylittömät suunnattuun 
räjähdysvaikutukseen perustuvat lä
hitorjunta-aseet. Amerikkalaisten 100 
mm läpäisevä Bazooka/42 kunnostau
tui merkittävästi El Alameinissa syk
syllä 1942. Saksalaiset saivat käyt
töönsä vuodesta 1943 lähtien panssa
rinyrkin ja panssarikauhun, joita jo 
seuraavana vuonna pystyttiin jaka
maan joukoille suuria määriä. Panssa
rinyrkin maksimiläpäisykyky saattoi 
olla jopa 220-260 mm. Amerikkalais
ten 75 mm:n rekyylitön tykki oli kes
kietäisyyden pst-ase, joka läpäisi on-

tolokranaatillaan n 100 mm:n panssa
rin. Joukot saivat aseen käyttöönsä 
vuonna 1944. 

Kaliiperin suurentamisen lisäksi py
rittiin tykkien läpäisykykyä nosta
maan suurentamalla lähtönopeutta ja 
ottamalla käyttöön ontelokranaatit. 
Erikoisesti jälkimmäisiin asetettiin 
1uuria toiveita, mutta käytännössä ei 
siitä tosiasiasta, että suurempi lä
päisykyky vaati suurempaa kaliipe
ria, pystytty tälläkään keinolla vapau
tumaan. Lähtönopeuden lisääminen 
puolestaan aiheutti aseen rakenteen 
muuttumisen raskaammaksi ja put
ken pitenemisen epäkäytännöllisen 
pitkäksi. Lisäksi kasvoi ammuksien 
kimmoavaisuus huomattavasti. 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, et
tä käytössä olleiden klassisten psttyk
kien enemmistö pystyi vain sodan 
alussa läpäisemään hyvin vastustajan 
panssarivaunut. Koko sodan ajan pys
tyttiin tosin valmistamaan läpäisyky
vyltään riittäviä tykkejä, mutta mal
lien vanheneminen oli kovin nopeaa. 
Vaikutelmaksi jää, että psttykkien 
valtaosa oli jatkuvasti askeleen jäl
jessä panssarivaunujen kehityksestä. 
Sodan viime1sma vuosina käyttöön 
otetut rekyylittömät aseet kuroivat 
sitävastoin vaunujen etumatkan kiin
ni jopa niin selvästi, että tuskin kan
natti enää valmistaa niin paksuja 
panssareita, ettei niihin olisi torjunta
ase pystynyt. Sama vaikutus oli psv
kanuunoilla, jotka saattoivat olla suh
teellise;n suuria liikkuvuuden silti rat
kaisevasti kärsimättä. 

Liikkuvuuden ongelma 

Panssarivaunu on aikoinaan kehi
tetty asemasodan muuttamiseksi jäl
leen liikuntasodaksi. Sen erikoispiir
teenä moniin muihin aseisiin verrat
tuna on siten suuri liikkuvuus tais-

telukentän oloissa. Vaikka paksumpi 
panssarointi lisäsikin vaunujen painoa, 
onnistui etenkin venäläisille suuren 
maastoliikkuvuuden saavuttaminen 
voimakkaan moottorin ja leveiden te
loj en ansiosta hyvin. Kun saksalais
ten Tiikerissä oli 10,9 hevosvoimaa 
painotonnia kohti ja Pantterissa 13,2, 
oli venäläisten pitkäputkisessa T-
34:ssä sama suhde 15,6:1. Saman vau
nun vanhemmassa ja kevyemmässä 
mallissa suhde oli 19:1. T-34/85:n te
lapaine oli 0,81 kg/cm•, mutta sak
salaisilla yleensä yli 1 kg. Sodan al
kuajan venäläisen yleisvaunun T-26:n 
tienopeus oli 30 km/t, mutta T-34 
saavutti 53 km/t. Saksalaisilla vastaa
va nopeus oli 35-46 km/t. Nopein 
yleisesti käytetty taistelupanssarivau
nu oli englantilaisten Cromwell VII 
(64 km/t). 

Vaunujen suuri nopeus ja taistelun 
muuttuminen liikkuvaksi hyökkäyk
sineen, vastahyökkäyksineen ja ve
täytymisineen edellyttivät myös pans
sarintorjunta-aseelta liikkuvuutta. Tä
tä vaatimusta lisäsivät monet taistelu
kentän taktiset tilanteet kuten ase
manvaihtojen välttämättömyys, osal
listuminen hyökkäyksiin vaikeakulkui
sen maaston läpi jne. 

Perinteellinen psttykki osoittautui 
sodan kuluessa liian kömpelöksi. Vau
nujen muuttuessa yhä nopeammiksi, 
muuttuivat tykit hitaammiksi. Kasva
neen kaliiperin ja läpäisykyvyn hin
tana oli näet aseiden suuresti nous
sut paino. 37 mm:n tykki painoi 450 
kg ja oli siten vielä suhteellisen ke
vyt ase. 50 mm:n tykin paino oli jo 
noin 1000 kg ja sen miehistö saattoi 
tuskin enää siirrellä asettaan jousta
vasti teiden ulkopuolella. 75 mm:n 
tykki painoi 1500 kg ja oli hyvin ras
kas liikuteltava. Kömpelyyttä lisäsi 
aseen pitkä putki ja haavoittuvuutta 
lukuisa tykkimiehistö. 
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Saksalaiset ja etenkin venäläi
set lähteet tuntuvat kuitenkin yleen
sä olevan tyytyväisiä 75 ja 76 mm:n 
tykeillä saatuihin tuloksiin, vaikkakin 
saksalaiset tuovat selvästi julki, että 
ase soveltui vain puolustustehtäviin ja 
silloinkin sen tuliasema oli linnoitet
tava ja maastoutettava perusteellisesti. 

Suomalaiset tutkijat ovat olleet näi
hin aseisiin nähden kriittisempiä ja 
ehkä niiden suuri paino on tullutkin 
korostetummin esiin meidän maastos
samme. Menetettiinhän Karjalan kan
naksella olevasta 75 K/40-kalustos
tamme kesällä 1944 52 %, kun kenttä
tykistön tappiot olivat "vain" 25 %, 
Pääsyyksi mainitaan tykkien kehno 
liikuteltavuus niissä oloissa, joissa nii
tä jouduttiin käyttämään. 

Tykin painon lisääntymisestä oli 
luonnollisena seurauksena, että ase oli 
moottoroitava. Moottorivetoisuus kat
sottiin silti ainakin suurvalloissa epä
tyydyttäväksi ratkaisuksi, sillä tykin
vetäjä oli hyvin haavoittuva. Saksa
laiset kokeilivat ensimmäisen kerran 
moottorilavettia vuonna 1940, jolloin 
47 mm:n sotasaalistykkejä asetettiin 
Pz I:n alustalle. Tunnetuin myöhem
pien vuosien moottorilavettinen sak
salainen psttykki oli itärintaman tais
teluissa suuresti kunnostautunut 88 
mm:n psttykki, lempinimeltään "her
hiläinen". 

Pelkkä moottorilavetille sijoitettu 
asekaan ei ollut vielä täydellinen rat
kaisu, sillä heikko tai puuttuva pans
sarointi tarjosi vain ehdollisen suojan 
eikä aseita oltu aina suojattu ylös
päin. Vaikka monen panssarimiehen 
mielestä tavallinen panssarivaunu oli
si ollut paras pst-ase, päädyttiin ylei
sesti kuitenkin pstvaunujen (Jagdpan
zer, Tankdestroyer) valmistamiseen. 
Eräinä syinä tällaisten aseiden suo
sioon Saksassa ja Neuvostoliitossa oli, 
että koska näissä maissa niiden ei 
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katsottu tarvitsevan kääntyvää tornia, 
ne voitiin rakentaa melko mataliksi 
ja tornia vastaava paino saatettiin uh
rata vahvemmalle panssaroinnille ja 
voimakkaammalle tykille. 

Läheistä sukua panssarintorjunta
vaunuille olivat rynnäkkötykit, vaikka 
ne ainakin Saksassa oli alunperin 
suunniteltu jalkaväen mukana liikku
viksi jalkaväkitykeiksi kuten aseen 
nimikin ilmaisee. Sodassa niitä oli 
kuitenkin käytettävä niille vieraisiin 
panssarivaunu- ja panssarintorjunta
tehtäviin. Ainakin jälkimmäisissä ne 
menestyivät hyvin, sillä tilastojen mu
kaan ne olivat kevääseen 1944 men
nessä tuhonneet 20 000 panssari
vaunua. 

Vaikka panssarivaunu, panssarintor
juntavaunu tai rynnäkkötykki olikin 
oivallinen pst-ase, se ei ainakaan sak
salaisten näkemysten mukaan voinut 
ratkaista panssarintorjuntaa. Pst-aseen 
piti olla halpa ja sopiva massatuo
tantoon. Panssarivaunu oli taas kallis 
ja sen käyttö pst-aseena merkitsi sa
malla niiden jakamista pitkin rinta
mia ja siten luopumista panssarivau
nuille niin oleellisesta painopisteit
täisestä käytöstä. Jos vaunuja todella 
oli niin runsaasti, että niitä voitiin 
hyvällä omallatunnolla käyttää pans
sarintorjuntaan, oltiin silloin muuten
kin niin voimakkaita, ettei päätehtävä 
enää ollutkaan defensiivinen, siis tor
junnallinen, vaan voitiin ryhtyä hyök
käykselliseen sodankäyntiin. 

Psttykkien tehon kasvamisen seu
rauksena oli siis suuri painon lisään
tyminen. 88 Pak/43 painoi jo noin 4000 
kg. Aseet muuttuivat hitaiksi, kömpe
löiksi, haavoittuviksi ja vaikeasti kät
kettäviksi. 

Suomen rintamilla tämä todettiin 
mm ongelmana, miten saada panssa
rintorjuntavoimaa mukaan maasto
koukkauksille. Tykkien asettaminen 

lavetille ja niiden suojaaminen pans
sarilla olivat. käyttökelpoinen ratkai
su, mutta todellisuudessa päädyttiin 
tällöin vastapanssarivaunun rakenta
miseen. Sinko-tyyppiset aseet tarjosi
vat kuitenkin mahdollisuuden saada 
käyttöön keveitä jalkaväen mukanaan 
kuljettamia ja silti tehokkaita aseita. 
Toisen maailmansodan bazookat, pans
sarinyrkit ja -kauhut painoivat vain 
6-10 kg. 

Panssarintorjuntatulen 
tiheyden ongelma 

Kalleudestaan huolimatta muodostui 
panssarivaunusta suurvalloille todelli
nen massa-ase. Tuotantoluvut olivat 
kerrassaan valtavia. Venäläisen Telpu
hovskin mukaan valmistettiin Neuvos
toliitossa kolmena viimeisenä sota
vuotena vuosittain 30 000 vaunua. 
"Suuren isänmaallisen sodan historia" 
mainitsee taasen vuoden 1943 tuotan
toluvuksi 24 000. Saksalaiset valmisti
vat vuosina 1940-44 65 550 panssari
vaunua, englantilaiset 24 804 ja ame
rikkalaiset vuosina 1942-44 72 000 
vaunua. Vaikka tappiot olivat suuret, 
riitti panssarivaunuja siten runsaasti 
ainakin niille taistelukentille, joilla 
sota todella ratkaistiin. 

Erään sveitsiläisen arvion (Eddy 
Bauer) mukaan oli saksalaisilla tou
kokuussa 1940 painopistealueellaan 
Namurin ja Sedanin välillä 2400 pans
sarivaunua, mikä merkitsi 27 pans
sarivaunua kilometriä kohden. Todel
lisuudessa ei vaunuja tietenkään ollut 
jaettu tasaisesti koko 90 km:n alueel
le, vaan ne oli keskitetty tässä suh
teellisen vaikeakulkuisessa maastossa 
kahteen pääsuuntaan, joissa panssari
vaunutiheys oli siten keskiarvoa huo
mattavasti suurempi. 

Venäläisillä arvioidaan olleen Kar
jalan kannaksella talvisodan alussa 

9 - Jalkaväen vuoslkir.la 

1400-1500 panssarivaunua. Korpiky
län-Kuokkalan suunnassa ylitti rajan 
3 divisioonaa ja 2 panssariprikaatia. 
30 km:n leyyisellä alueella oli siten 
arviolta noin 10 panssarivaunua kilo
metriä kohden. Muutamaa kuukautta 
myöhemmin, helmikuussa 1940 toimi 
4 km:ä leveää Lähteen lohkoa vas
taan noin 150 panssarivaunua. 

Saksan Eteläisen Armeijaryhmän 
suurhyökkäykseen Kurskin luona hei
näkuussa 1943 otti osaa 1268 panssa
rivaunua, mikä merkitsi keskimäärin 
15 vaunua kilometrille. Venäläisten 
tietojen mukaan (Adronikov, Mosto
venko) osallistui taisteluun Berliinis
tä 6300 venäläistä panssarivaunua. Sta
lingradissa oli venäläisillä 8-10 vau
nua kilometriä kohden, Kurskissa 16---
25 vaunua/km ja Berliinin operaa
tiossa 13-44 vaunua/km. 

Pst-aseiden ja panssarivaunujen tu
linopeudet eivät eronneet olennaisesti 
toisistaan. Olivathan usein vastassa sa
mankaltaiset aseet toisen ollessa asen
nettuna panssarivaunuun ja toisen toi
miessa perinteelliseltä kenttälavetilta. 
Panssarivaunun liikkuvuutta tasoitti 
jonkin verran, että pst-ase oli hel
pommin maastoutettavissa. Panssarin 
tarjoamaa suojaa vastasi taas pst
aseen tehokas linnoittaminen. Kumpi
kaan vastustaja ei siten sellaisenaan 
ollut toiseensa nähden täysin ylivoi
mainen. Koska toista maailmansotaa 
ajatellen on näin ollen vaikea väit
tää, että yksityinen pst-ase olisi ol
lut panssarivaunua parempi tai päin
vastoin, tuntuukin luonnolliselta aja
tella, että ainoa tehokas vastaus pans
sarivaunumassojen uhkalle olivat vas
taavanlaiset massat torjunta-aseita. 

Ranskalaisilla oli panssarintorjunta
aseiden tiheys Sedanin luona, saksa
laisten painopistesuunnassa, 5 asetta 
kilometriä kohden. Jos otettiin huo
mioon taemmat asemat, asetiheys las-
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ki 2-3 aseeseen. Suomalaiset saattoi
vat asettaa Korpikylän-Kuokkalan 
suunnassa yhden torjunta-aseen 25-
30 vihollisen panssarivaunua vastaan. 
Summan kaistalla oli 3. Divisioonalla 
venäläisten suurhyökkäyksen alkaes
sa 18 psttykkiä, mikä merkitsi 1,4 
asetta kilometriä kohden. Polttopullo
ja, kasapanoksia tms ei ole tässä huo
mioitu torjunta-aseiksi, vaikka niillä 
olosuhteiden pakosta olikin suuri mer
kitys. Varovaisestikin arvioiden ja ve
näläisten alueella toimiva reserviar
meijakunta laskelmien ulkopuolel
le jättäen voidaan laskea Summan 
alueella olleen lähes 30 panssarivau
nua yhtä puolustajan torjunta-asetta 
kohden. Suhde muodostui todellisuu
dessa tätäkin huomattavasti epäedul
lisemmaksi, sillä useimmat tykit tu
houtuivat tai vaurioituivat ratkaisu
taisteluiden alkaessa. 

Koko Kannaksen Armeijalla oli käy
tettävissään tammikuun lopulla 1940 
111 pst-tykkiä, jolloin aseita oli kes
kimäärin 0,9 asetta rintamakilomet
riä kohden. On mielenkiintoista jäl
keenpäin todeta, että Kannaksen Ar
meijan esikunnassa katsottiin armei
jan tarvitsevan tehokkaaseen torjun
taan lisää 107 kpl 37 mm:n tykkejä 
ja 504 kpl 20 mm:n pstkiväärejä. Tä
män toivomuksen toteuttaminen olisi 
merkinnyt keskimäärin 5, 7 asetta rin
tamakilometrille, mikä olisi luonnol
lisesti mahdollistanut huomattavasti 
suuremman tiheyden luomisen tär
keimpiin suuntiin. 

Frunsen sotilasakatemian julkaise
mien Suuren isänmaallisen sodan tak
tisten sotakokemusten mukaan oli ve
näläisillä vuonna 1941 2-5 pst-aset
ta kilometriä kohti. Niinkin tärkeäs
sä suunnassa kuin Volokolamskissa oli 
luku vain 3. Voroneshissa oli vuoden 
1942 lopulla 5-13 asetta rintamakilo
metrillä, Kurskissa seuraavana kesä-
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nä 6,0-11,4 asetta ja lisäksi 2-3,5 
panssarivaunua. Kummassakin paikas
sa panssarintorjunta pystyi selviä
mään tehtävästään. Keskimääräi
nen pst-aseluku rintamakilometriä 
kohden oli vuonna 1943 6, vuosina 
1944--45 7. Vihollisen varsinaisil
la hyökkäysurilla pidettiin torjunta
voiton takaavana määränä 20-25 
asetta, jolloin minuutin aikana oli 
mahdollisuus ampua kilometrin levyi
sellä alueella 200-300 pstlaukausta. 
Balaton-järven taistelussa vuonna 1945 
oli venäläisillä aluksi 5-7 asetta ki
lometrillä, mutta siirtämällä nopeasti 
lisää aseita vähemmän uhatuista suun
nista ja taempana olevasta reservistä 
he pystyivät jo toisena taistelupäivä
nä keskittämään ratkaisualueelle 42 
asetta kilometrille. Kolmantena päi
vänä oli lukumäärä 87. 

Saksalaisten puolelta ei vastaavan
laisia lukuja ole saatavissa. Eräänä 
esimerkkinä voidaan kuitenkin maini
ta Jalkaväkirykmentti 683:lle Uk
rainassa huhtikuussa 1944 annettu 
puolustustehtävä, jolloin rykmen
tin puolustusalue oli noin kolme kilo
metriä leveä. Pst-aseita rykmentillä 
oli 16, jolloin asetiheys oli 5 asetta 
kilometriä kohden. Selvän painopis
teen muodostamisen avulla saatiin rat
kaisevalla rintamakilometrillä aseti
heys kuitenkin nostettua kymmenek
si. Koska JR 683 selvisi menestyk
sellisesti sille annetusta torjuntatehtä
västä, lienee sillä ollut normaalia 
enemmän panssarintorjunta-aseita 
käytettävissään. Vuoden 1945 tammi
kuussa oli saksalaisilla asettaa venä
läisten Veikselin yli muodostamaa Pu
lavyn sillanpääasemaa vastaan 72 
miestä kilometriä kohden, mikä mää
rä oli siis pienempi kuin venäläisten 
pst-aseiden luku Unkarissa. Sodan 
loppuvaiheissa vuosina 1944--45 sak
salaiset pystyivät kuitenkin lisäämään 

1 11111arintorjunnan tiheyttä halvoilla 
massatuotantoon sopivilla panssa-

1 l11yrkeillä. Eräällekin divisioonal
jaettiin niitä 2000 kappaletta. 

Tunnetun saksalaisen taktikon Eike 
1 ddeldorfin mielipiteen mukaan oli 

l 1kcena torjuntavoitosta, jalkaväkidi-
1 tloonan puolustaessa 10 km:n levyis-

1 1 puolustusaluetta se, että sillä oli 
tuo panssarintorjuntatykkiä ja 70-80 
imua panssarivaunua. Saksan sodan-
11kalsen panssarintorjunnan tarkasta-
' Hermann Oehmichen päätyy saman-

1 11>alseen tulokseen lausuessaan, että 
lhimmäistarve etulinjassa oli kah
tksan tykkiä kilometriä kohden, 

multa jos syvyys laskettiin mukaan 
111 tarve kolmin- tai nelinkertainen. 

Suomalaisella 10. Divisioonalla, jo
i I puolusti 13-14 kilometrin levyis-
1 , uluetta venäläisten kesäkuun suur
hyökkäyksen painopisteessä Karjalan 
1 mnaksella vuonna 1944, oli käytettä-

1 ·111aan 57 panssarintorjuntatykkiä. 
1tiheys oli siten 4,1 tykkiä kilo

rntitrillä. Ajanmukaisia 75 mm:n tyk-
1 11jll oli aseista vain 12 kpl. Saksalais-
1 •n kokemusten mukaan oli puolus-
1 uksella siten vain vähän mahdolli-
uuksia menestyä suurhyökkäystä vas-

1.ian, mikäli asiaa tarkastellaan puh
' ,asti panssarintorjunnalliselta kan-
1111lta. Lisäksi on otettava huomioon, 
ttli pääosa tykeistä tuhoutui tai vau-

1 loitui jo tulivalmistelun aikana. Muu
t.amaa viikkoa myöhemmin, kun Suo
llH'n kohtaloa ratkaistiin Ihantalassa, 
,h taisteluiden polttopisteessä olevan 
Julkaväkirykmentti 12:n alueella 
1 lnssarintorjunta-aseiden tiheys jo 
toistakymmentä asetta kilometriä koh
,h 11. Tällöinkin on huomioitu vain n 
1 km :n syvyydessä olleet aseet. Tais
t ,1lun tulos on tuskin riippuvainen yh
cltistä tekijästä. Aivan ilmeistä on kui
tenkin, että pst-aseiden suhteellisen 
1uuri määrä oli eräs Ihantalan puo-

lustuksen menestymisen edellytyksis
tä. 

Neuvostoliittoa lukuunottamatta ei 
muiden tässä huomioitujen valtioiden 
onnistunut yleensä saada pst-aseiden 
suhdetta läheskään samaksi kuin 
hyökkääjän panssarivaunujen tiheys. 
Kun psttykki ei tunnetusti ollut mi
kään ihmease, tuntuu viime sodan 
panssarintorjunnan kriisi ainakin täl
tä osalta aivan luonnolliselta seurauk
selta. 

Panssarin torjunnan 
syvyyden ongelma 

Panssarivaunuja käytettiin toisessa 
maailmansodassa jalkaväen taktisena 
tukena ja hyökkääjän operatiivisena 
aseena kaukana olevin tavoittein. 

Sodan alussa paljastui Saksa opera
tiivisen käytön kannattajaksi ja se 
saavutti toiminnallaan suurta menes
tystä. Esimerkkinä mainittakoon 
hyökkäys länteen toukokuussa 1940, 
jolloin panssaroidut joukot etenivät 11 
vuorokaudessa Atlantin rannikolle, 
jonne oli linnuntietäkin 350 kilomet
riä. Saksan III PsAK eteni puoles
taan kesällä 1942 16 vrk:ssa 700 km. 
Venäläisten hyökkäysnopeus saksalai
sia vastaan kesällä 1944 kohdistetuis
sa suurhyökkäyksissä oli kolmen en
simmäisen vuorokauden aikana keski
määrin 11,5 kilometriä vuorokaudes
sa. 1. Valkovenäläinen rintama eteni 
talvella 1945 600 km 20 vrk:ssa. Mei
dänkin suurvaltojen armeijoihin ver
rattuna vaatimaton jääkäriprikaatim
me hyökkäsi Korpiselästä Tuulokselle 
16--17 km:n nopeudella vuorokaudes
sa eli 16 vrk:ssa 250 km. 

Tällaiset syvät murrot ja panssa
rivaunujen yllättävä esiintyminen se
lustassa pakottivat puolustajan syven
tämään panssarintorjuntaansa ku
ten yleensäkin koko puolustusta. On 
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lisäksi syytä mainita, etteivät ainoas
taan suureen ratkaisuun tähtäävät 
syvät murrot olleet puolustajalle vaa
rallisia. Oma talvisotamme osoitti hy
vin, miten pelkästään taktisesti käy
tetty panssariase oli puolustusasemas
sa taistelevalle jalkaväelle äärimmäi
sen suurena uhkana lukuisine ase
maan murtautuneine ja siellä mellas
tavine vaunuineen. Panssarivaunu säi
lytti sodan loppuun saakka paikkan
sa hyökkäävän jalkaväen tukena eikä 
ainoastaan panssariyhtymien aseena. 
Saksalaisten arviointien mukaan oli 
venäläisillä sodan lopulla 10 000 pans
sarivaunua noin 70 panssariarmeija
kunnassa ja lähinnä taktista käyttöä 
varten 20 000 panssarivaunua erillisis
sä panssariprikaateissa tai jaettuina 
noin 400 jalkaväkidivisioonalle. Mutta 
käytettiin vaunuja sitten jalkaväen 
tukena tai pjlnssariyhtymissä, aina oli 
pelättävissä niiden ilmestyminen 
hyökkäyksen alettua lähi- tai kauko
selustaan. Panssarintorjunnan syvyy
den tarve ilmeni sodan alusta pitäen 
vaikeana ongelmana. 

Sinänsä ei vaatimus syvästä pans
sarintorjunnasta ollut meillä Suomessa
kaan mikään yllättävä uutuus, joka 
tuli esiin vasta sodan puhjettua. Useat 
käskyt syksyn 1939 YH:n ajalta to
distavat monen vastuunalaisen komen
tajan olleen huolissaan tästä kysy
myksestä. Puolan sodan kokemuksis
sakin nähtiin olennaisena se, ettei 
saksalaisilla ollut etumaisen vastarin
nan murrettuaan vastassaan syvyy
dessä pst-aseita. 

Suojajoukkojen taistellessa vielä 
osittain päävastarinta-aseman edessä 
antoi Kannaksen Armeija saatujen 
kokemusten perusteella 5. 12. 1939 
käskyn panssarintorjunnan järjeste
lyistä. Komppanioiden, pataljoonien 
ja rykmenttien oli muodostettava ti
lapäisvälineillä varustettuja pst-osas-
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toja. Divisiooniin muodostettiin käy
tettävissä olevista psttykeistä mootto
roitu osasto. Komppanioiden ja patal
joonien pstjoukot oli sijoitettava 2-
miehisinä partioina etulinjan panssari
uhkaisiin paikkoihin, rykmentin osas
tot syvyyteen johtavien teiden ja urien 
suuntiin. Divisioonan psttykeillä vah
vistettiin tärkeintä suuntaa. Etulinjan 
psttykit huolehtivat panssarintorjun
nasta vihollisen lähestyessä. Myös yk
sityisiä kenttäkanuunoita oli käytet
tävä panssarintorjuntaan uhatuimmis
sa suunnissa. 

Armeijakunnat ja divisioonat antoi
vat nopeasti samankaltaiset käskyt 
omille joukoilleen. II AK:n ilmoituk
sen mukaan olisi pst-osastot muodos
tettu jo seuraavana päivänä ja huol
toelimien ja esikuntien osille jaettu 
vähintään kaksi polttopulloa ja kasa
panosta mieheen. III AK:ssa annettiin 
lisäksi käsky ulottaa sulutustyöt aina
kin 15 km:n syvyyteen. 

Kaluston vähäisyydestä johtuen ei 
talvisodassa voitu kuitenkaan saavut
taa yrityksistä huolimatta tyydyttä
vää panssarintorjunnallista syvyyttä. 
Pstkaluston puute oli rajoittavana te
kijänä suuremmissakin valtioissa, jos
kin sodan alkuvaiheessa oli selvästi 
havaittavissa, että vähäisen syvyyden 
syynä saattoi olla myös se, ettei on
gelman merkitystä ymmärretty vielä 
täysin oikein. Venäläiset tutkijat, joi
den omiin joukkoihin kohdistama kri
tiikki on yleensä vähäistä, myöntävät, 
että syksyllä 1941 tehtiin taktisia vir
heitä sijoittamalla pst-aseet tasaisesti 
leveälle alueelle syvyyden kustannuk
sella. Divisioonan puolustusalueella oli 
panssarintorjunnan syvyys 2-3 km. 
Kurskin taisteluissa oli panssarintor
junta-aseita kuitenkin jo 20-25 km:n 
syvyydessä. 

Saksalaisten puolustus syveni myös 
ainakin teoriassa huomattavasti sodan 

PUpuolus
tusasema 

Kaavio soks"o/oisfen psf.·n jär:Jesfelyisfii Pv/owgn 
lonpl)öasemoa vosfoan vuonna 1945. 

si/-

loppua kohden. Todellisuudessa sy
vät ryhmitykset jäivät heillä kuiten
kin usein karttaan tehdyiksi piirrok
uksi, sillä miehistä ja kalustosta oli 
1uuri puute. Oheinen piirros esittää 
••raassa saksalaisessa divisioonassa 
noudatettua panssarintorjunnan Jar
Jestelyä Puolassa vuonna 1945. Piir
i oksesta ei kuitenkaan ilmene tor
Junnan ja koko puolustuksen suurin 
heikkous. Vaikka divisioona toimi tär
keässä suunnassa, oli sen puolustus-

alueen leveys näet 56 km. Tällaisis
sa oloissa oli tietenkin mahdotonta 
saada aikaan kestävää torjuntaa. 

Itä-Euroopan panssarivaunuja suosi
vassa maastossa ei ollut aina helppoa 
saavuttaa tarpeellista syvyyttä edes 
pst-aseiden keskittämisellä tärkeiksi 
katsottuihin suuntiin. Monesti oli pans
sariuria useita ja tietyille alueille 
kootut pst-aseet saattoivat olla kier
rettävissä. Siitä huolimatta pitävät ve
näläiset eräänä onnistuneimpana jär-
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Kaavio psf:n jlit:jesfel!Jisfö venölcitsen divi-
sioonan puolusfusolueel/a vv. f942-4J. 

jestelynään toisessa maailmansodassa 
muodostamiaan panssarin torjunnan 
painopisteitä, pstrintamia. 

Komppanian puolustusalueelle muo
dostettiin psttukikohtia, joiden tyypil
linen aseistus saattoi olla 4-6 psttyk
kiä, 6--9 pstkivääriä ja 5-6 koneki
vääriä. Erään armeijakunr.an alueella 
oli vuonna 1943 24 tämänkaltaista tu
kikohtaa ryhmitettyir.ä p&nssarivaunu
jen oletettuihin hyökkäyssuuntiin. Pa
taljoonan puolustusalueella muodosti-

134 

vat psttukikohdat pstkeskuksen ja 
rykmentin puitteissa puhuttiin pst
alueesta. Mitä korkeammasta johto
portaasta oli kysymys, sitä suurem
pia ja liikkuvampia olivat lisäksi pans
sarivaunuin tai rynnäkkötykein ja pio
neerein vahvennetut pstreservit. 

Mikäli maasto pakotti hyökkääjän 
panssarivoimat toimimaan vain muu
tamissa harvoissa suunnissa, voitiin 
pst-aseiden keskittämisellä saada tor
junnalle suhteellisen helposti tarvit-
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tava syvyys. Oheinen piirros esittää 
erään saksalaisen rykmentin panssa
rintorjuntaa Pohjois-Italiassa vuonna 
1944. Vaikeakulkuisen maaston perus
teella voitiin pst-aseet sijoittaa kapeil
le alueille ja huolimatta puolus
tusalueen leveydestä rykmentti pystyi 
menestyksellisesti torjumaan panssari
vaunujen käyttöön tottuneen vastusta
jan. 

Kun sodan loppuvuosina saatiin jouc 
koille runsaasti halpoja rekyylittömiä 
lähitorjunta-aseita, lisääntyi asemaa
rän kasvun mukana torjunnan syvyys 
melkein itsestään. Lukuisat esimerkit 
osoittivat koko sodan ajalta, että mi
käli selustasta puuttuivat pst-aseet 
yksityisetkin läpimurtautuneet panssa
rivaunut saattoivat aiheuttaa arvaa
matonta paniikkia ja estää reservien 
liikkeen eteenpäin sekä huoltokulje
tukset. Panssarinyrkkejä pyrittiin ja
kamaan kaikille etulinjan takana toi
miville esikunnille, tuliasemille ja 
huoltoelimille, jopa yksityisille lähe
teillekin. Amerikkalaiset pystyivät an
tamaan raskaampien pst-aseiden li
säksi rykmenteilleen noin 100 bazoo
kaa (9 asetta komppaniaa kohden) . 
Kenttätykistö- ja ilmatorjuntapatteris
tot varustettiin noin 40 bazookalla. 
Ahkerasta kokeilusta huolimatta ei 
missään päädytty tyydyttäviin tulok
siin kiväärein ammuttavilla pstkra
naateilla, joita olisi voitu jakaa jokai
selle miehelle. 

Etulinjan panssarin
torjunnan ongelma 

Sodan aikana ja myöhemminkin on 
usein esitetty periaate, että etulinjan 
puolustajien on pystyttävä taistela
maan asemissaan, vaikka panssarivau
nut murtautuvatkin läpi. Puolustajien 
on erotettava hyökkääjän panssari-

136 

vaunut ja jalkaväki toisistaan. Panssa
rivaunut tuhotaan syvyydessä olevin 
pst-asein ja reservien vastahyökkäyk
sin. 

Periaate oli ja on tietenkin luon
nollinen ja ainoa mahdollinen, mikäli 
vaunujen sisäänmurtoa ei pystytä es
tämään. Jos tämä periaate kuitenkin 
käsitetään ihanneratkaisuksi, on har
hauduttu tekemään hädästä hyve. To
dellisuudessa pitäisi ja olisi pitänyt 
pystyä tuhoamaan panssarivaunut 
ennenkuin ne ennättivät tunkeutua 
puolustusasemaan. "Jalkaväen jäämi
nen panssarivaunujen jalkoihin saa 
olla vain pakkotilanne, ei milloin
kaan sääntö," toteaa saksalainen A 
Schnez. Panssarivaunujen sisäänmurto 
merkitsi usein kuolemantuomiota etu
linjan jalkaväelle. Materiaalin suures
ta merkityksestä huolimatta oli taiste
leva sotilas sittenkin arvokkainta pää
omaa jokaiselle osapuolelle. Sen hyö
dyttömään uhraamiseen ei ollut ke
nelläkään varaa. 

Etulinjan panssarintorjunnnasta 
muodostui vaikea ongelma, josta ei 
onnistuttu sodan aikana tyydyttäväs
ti selviytymään. Edellämainittu pans
sarintorjunnan syvyyden vaatimus oli 
eräs tekijä, joka omalta osaltaan vai
kutti niin, ettei etulinjan panssarin
torjunnan probleemaa aina edes 
tiedostettu omaksi ongelmakseen. 

Aivan olennaisesti vaikutti panssa
rintorjunnan vaikeuteen etulinjassa 
panssarivaunujen pitkä ampumaetäi
syys. Panssarivaunut eivät tosin pys
tyneet vielä liikkuessaan tulittamaan 
tarkasti, mutta paikallaan olevan vau
nun tuli osui pieniinkin maaleihin yli 
kilometrin etäisyydeltä. Vaarallisim
mat panssarivaunut olivat usein mui
den hyökkäystä tukevat taemmaksi 
jättäytyneet vaunut, jotka tuhosivat 
itsensä paljastaneet pst-aseet tarkalla 
tulellaan. 

Mll I avonaisempi maasto oli, sitä 
111m•mpia vaikeuksia oli panssarintor-
1111111dla. Talvisodassa 1700 m:n päästä 
t mm:n tykillä tuhottu panssarivau-

nu llenee ollut eräänlainen ennätys, 
lllh todellisuudessa oli tyydyttävä 

1 01 keintaan 400-600 m:n tehokkaa-
•m ampumaetäisyyteen. Ohjesääntö

! ·11 mainitsemat luvut olivat tämän 
1 ut,•n muidenkin aseiden suhteen huo
muttavasti suurempia kuin käytäntö 
o ,11tti. Saksalaisten kokemusten mu-
1 1111n saatiin myös 75 K/40:llä useim-
11111t osumat ammuttaessa 500 m:n 

tuisyydeltä. Pisin ampumaetäisyys oli 
1ksalaisten 88 Pak/43:lla, jolla saa

liin osumia jopa kolmen kilometrin 
1 .lähän. Panssarijoukkojen yleistar-
1 astaja huomautti kuitenkin kesäkuus-

1 1944, että sen edullisin ampuma
••t ,isyys oli alle 2000 m. 

Käytännössä eivät psttykit pysty
noet suojaamaan etulinjan jalkavä-
1 1 .t panssarivaunuilta näin kaukaa. 
Mitä tehokkaampi ase oli, sitä suu
' ompi ja haavoittuvampi se oli. Näin 
,illen se ei voinut valita tuliasemiaan 

,littömästi etummaisten miesten ta-
1alta, vaan kauempaa takaa. Erään 
1aksalaisen pstkomppanian kokemuk-
1m mukaan löytyivät parhaat asemat 

komppanian 75 m:n tykeille 250 m:n 
päässä etulinjasta. Edellä olevan mu
kaan ne pystyivät silloin ampumaan 
tehokkaasti noin 250 m etummaisten 
miesten eteen. 

Selvää oli, että vain tehokas linnoit
tautuminen mahdollisesti edes jollain 
tavalla pst-aseiden toiminnan näinkin 
edessä. Panssarivaunujen tulen lisäksi 
tuhosi hyökkäyksiin liittyvä voimakas 
tulivalmistelu etumaisessa puolustus
vyöhykkeessä olevat suurikokoiset 
pst-aseet. Tyypillinen esimerkki tästä 
on JR l:n pst-aseiden kohtalo Valkea
saaressa kesällä 1944. Rykmentti oli 
sijoittanut 16 pst-tykkiä etulinjaan ja 

siitä taaksepäin 1000 m:n syvyyteen. 
Kaksi tykkiä oli komentopaikan lä
heisyydessä noin 3500 m pääpuolus
tuslinjan takana. Vain nämä kaksi 
taempana olevaa tykkiä olivat toimin
takykyisiä suurhyökkäyksen alkaes
sa. Kilometrin syvyydellä ei siten ol
lut mitään merkitystä pyrittäessä suo
jaamaan aseet tulivalmistelulta. 

Sodan loppuvaiheen rekyylittö-
mät aseet soveltuivat pienen kokonsa 
puolesta paremmin etumaisen jalka
väen suojaksi, mutta niiden pieni 
ampumaetäisyys esti niitä vaikutta
masta kauempana asemien etupuolella 
toimiviin panssarivaunuihin. Panssari
nyrkin ampumaetäisyydeksi mainitaan 
yleisimmin 30-40 m, joskin eraan 
kirjoittajan mukaan oli 15 m edulli
nen ampumaetäisyys. Panssarikauhuil
la ja bazookilla pystyttiin tuhoamaan 
vaunu 100 m:n päästä. Etulinjan jal
kaväen pelastajiksi ei näistä aseista 
siis ollut, mikäli vaunut saattoivat 
käyttää edukseen pitempää ampuma
etäisyyttään. Siitä huolimatta tuhot
tiin niillä ja erilaisilla tilapäisvälineil
lä runsaasti vaunuja. Saksassa myön
nettiin panssarinlähitorj untamer kkej ä 
sodan aikana noin 11 000 kappaletta. 

Panssarimiinoitteistakaan ei löyty
nyt etulinjan turvaa niiden tuhoutues
sa ainakin osittain vihollisen tulessa. 
Venäläisten miinojen käytöllä saavut
tamat edulliset tulokset perustuivat 
syvälle puolustusasemaan ulottuviin 
miinoituksiin. 

Vain niissä tapauksissa, missä kaik
kien varsinaisten psttoimenpiteiden li
säksi etulinjan tukena oli myös maas
ton suomat edut, puolustajat saattoi
vat joltisellakin luottavaisuudella suh
tautua tehtäväänsä. Tällaisia esimerk
kejä on runsaastikin, mutta hyvin va
laisevana voidaan pitää erään saksa
laisen divisioonan kokemuksia Ukrai-
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nassa loppukesällä 1943. Divisioona 
ryhmittyi puolustukseen näennäisesti 
"vahvaan" asemaan, sillä pääpuolus
tusaseman edessä virtasi jossain määrin 
estearvoa omaava joki. Divisioonalla 
oli aikaa linnoittautua ja runsaasti pst
aseita. 

Vihollisen hyökätessä jäi pääosa sen 
400 panssarivaunusta joen taakse. 
Pieni osa pyrki ylittämään jokea ja 
pakotti siten panssarintorjunnan pal
jastamaan itsensä. Tunnin kulues
sa olivat joen takana olevat panssari
vaunut tuhonneet eturinne- ja harjan
neasemissa olevat pst-aseet ja jalka
väen. Yksikään psttykki ei pelastunut. 

Hyökkääjä ei kuitenkaan onnistunut 
murtamaan puolustusta. Varsinai
sen pääpuolustuslinjan se läpäisi hel
posti, mutta saapuessaan harjanteen 
huipulle se joutui hät'hätää takarin
teeseen koottujen reservien ja tykis
tön tulen kohteeksi. Vaunut eivät hyö
tyneet mitään pitkästä ampumaetäi
syydestään ja joutuessaan harjanteen 
huipulle saavuttuaan yllättäen psttu
len kohteeksi ne kärsivät suuria tap
pioita. Hyökkäys torjuttiin, mutta toi
sin kuin etukäteen oli odotettu. 

Esimerkki osoittanee, miten tärkeä
tä nimenomaan pääpuolustuslinjal
le oli, etteivät panssarivaunut pysty
neet tulittamaan kaukaa tarkasti. 
Maaston merkitys, mikä tullaan totea
maan toisessakin yhteydessä, koros
tuu entisestäänkin pohdittaessa mah
dollisuuksia säilyttää etumaisena ole
van jalkaväen elävä voima. 

Tehokas linnoittautuminen oli luon
nollisesti toinen elossa pysymisen 
edellytys etulinjassa. Etenkään ras
kaat aseet eivät yleensä pystyneet 
suorittamaan vaadittuja tuliaseman
vaihtoja vihollisen tähystyksen alaise
na. Jos ne oli havaittu, saattoi pelas
tuminen riippua yksinomaan siitä, mi
ten tuliasema oli linnoitettu. Taitava 
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maastouttaminen, runsas valeasemien 
käyttö ja hyvä tulikuri saattoivat si
tävastoin vaikeuttaa huomattavas
ti pst-aseen paikantamista. Erään sak
salaisen pstkomppanian sotakokemuk
sissa mainitaan tällaisin toimenpitein 
pystytyn estämään, etteivät venäläiset 
vielä neljäntenäkään hyökkäyspäivä
nä olleet paikantaneet 75 mm:n pst
tykkejä, vaikka nämä aiheuttivat vas
tustajalle suuria tappioita. 

Organisaation vaikutus 

Panssarintorjunnan painopisteen ja 
siten myös aseiden tiheyden ja sy
vyyden muodostamisen helppouteen 
saatettiin tietenkin vaikuttaa myös or
ganisatoorisin keinoin. Mitä alempien 
johtoportaiden haltuun kuului määrä
vahvuuksien mukaan pst-aseita, sitä 
turvallisemmaksi saattoivat miehet 
näennäisesti tuntea olonsa. Olihan sil
loin tarpeen vaatiessa aina jossain lä
hellä edes jokin pst-ase. 

Toisaalta oli aseista yleensä puutet
ta, kuten edellä on jo useammassa 
yhteydessä ilmennyt. Toisen maail
mansodan aikana oli vielä suhteelli
sen lukuisasti sellaisia taistelukenttiä, 
joilla panssarivaunu oli harvinainen il
mestys. Tällaisissa suunnissa olivat 
organisaation edellyttämät pst-aseet 
turhia, kun ne olisivat olleet kultaa
kin arvokkaampia jossain muualla. Jos 
pst-aseet uskottiin ylemmän johtopor
taan haltuun, ne olivat sitävastoin 
keskitettävissä helposti painopiste
suuntaan, jolloin kylläkin toisaal
la jouduttiin olemaan ehkä ilman tor
junta-aseita. Muutama yksityinenkin 
vaunu saattoi olla kuolettavan vaa
rallinen torjuntakyvyttömälle joukol
le ja sitä tuskin lohdutti ajatus, että 
sotilaallisiin periaatteisiin kuuluu 
yleensä painopiste eikä tasajako. 

Meillä Suomessa tuli tämä ristirii
ta esiin jo syksyllä 1939 YH:n aika
na. Eräät komentajat (IV AK, 10. D.) 
olisivat halunneet pitää vähäiset pst-
11seensa lujasti käsissään keskitettyä 
käyttöä varten. Päämajakin katsoi täs
sä vaiheessa aiheelliseksi puuttua 
asiaan ja sen toimesta oli IV AK:n 
komentajan, joka oli aikonut pitää 
pst-tykkinsä AK:n johdossa, luovut
tava suunnitelmastaan. 

Pyrkimyksenä oli muodostaa ase
määrän vähitellen lisääntyessä jokai
selle divisioonalle 6-tykkinen ja ryk
mentille 4-tykkinen pst-komppania. 
Näinkin lyhyt sota ennätti kuitenkin 
muuttaa suunnitelmia ja sotkea 
kokoonpanoja. Hämeenlinnan pstkou
lutuskeskuksen pikakouluttamia tyk
kijoukkueita oli tilanteen pakosta lä
hetettävä sinne missä niitä kipeim
min tarvittiin. Jos suunniteltu organi
saatio panssarintorjunnan osalta olisi 
sodan puhjetesa ollut valmis, olisi 
ilmeisestikin ollut pakko rikkoa ko
koonpanoja painopisteen luomiseksi. 
Se, että 8. D:lla oli tammikuussa 8 
psttykkiä ja 3. D:lla samaan aikaan 
18 tykkiä, osoittaa painopisteen suh
teellisen voimakkuuden mutta tosi
asiallisen, kalustonpuutteesta joh
tuneen heikkouden. 

Venäläisten suurhyökkäyksen al
kaessa kesäkuussa 1944 olivat pst
tykkikomppaniat varsinaisen panssa
rintorjuntamme runkona. Niistä oli 
alistettu päämajalle noin 28 %, siis mel
ko suuri määrä. Käytännössä olivat 
nämä komppaniat kuitenkin sidottui
na armeijakunnille. Loput kuuluivat 
divisioonille ja prikaateille. Lisäksi 
oli ' panssaridivisioonalla kolmikomp
paniainen panssarij ääkäripa taljoona. 

Lähitorjuntatehtäviä varten kuului 
pataljoonan konekiväärikomppaniaan 
neljällä 20 mm:n pstkiväärillä varus
tettu pstjoukkue. Kiväärikomppanial-

la oli pstryhmä, jonka neljä pstkivää
riä (8-14 mm) olivat jo auttamat
tomasti vanhentuneita. 

Ilmeistä on, että eräänä syynä ve
näläisten menestykseen v 1944 oli pst
aseiden puuttuva syvyys ja tiheys, 
minkä seikan korjaamiseen ei myös
kään organisaatio suonut tarpeeksi 
mahdollisuuksia. Everstiluutnantti Te
rä esittää teoksessaan "Kesäkuun krii
si 1944", että olisi ollut tarkoituksen
mukaista perustaa pstpataljoonia, jois
ta olisi voinut muodostaa jopa pstpri
kaati. Tällaisin järjestelyin olisi hä
nen mukaansa suhteellisen vähäisestä 
pst-aseistuksestamme ollut ratkaise
vaa hyöty tärkeimmässä suunnassa 
Valkeasaaresta Viipurin koillispuolel
le. 

Esimerkkinä suurvallan panssarin
torjunnan organisoinnista voidaan 
mainita Saksan jalkaväkijoukkojen 
panssarintorjunta. Divisioonaan kuului 
koko sodan ajan kolmekomppaniainen 
pst-pataljoona, jonka aseistuksena oli 
sodan alussa 36 kpl 37 mm:n tykkiä. 
Vuonna 1944 ne olivat vaihtuneet 75 
mm:n tykeiksi, joista noin puolet oli 
moottorivetoisia ja toinen puoli moot- · 
rilavetilla. Rykmentillä oli pst
komppaniansa, joihin sodan alussa 
kuului 12 tykkiä ja vuonna 1944 3 
tykkiä ja 36 kevyempää pst-asetta. Li
säksi muodostettiin sodan aikana 
ylemmän johdon pstpataljoonia (Hee
respanzerjägerabteilung) joilla oli ras
kaammat 88 mm:n tykit ja joita voi
tiin tarvittaessa alistaa uhattujen 
suuntien joukoille. Sodan loppuvai
heessa perustettiin pstprikaateja (Pan
zerja'gdbrigade), jotka oli varustettu 
lähitorjunta-asein. Raskaalla kalustol
la varustettuja pst-yhtymiä Saksalla 
ei ollut, vaikka näiden puute todettiin 
sodan aikana. Venäläisillä oli pstpri
kaateja jo ainakin kesästä 1943 läh
tien. He saattoivat näistä prikaateis-
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taan muodostaa tarpeen vaatiessa jo
pa pstdivisioonia. 

Sodanaikaisen pst-organisaation ke
hitys ei ollut kovin mullistava, mutta 
ainakin Saksassa ja Neuvostoliitossa 
olivat pääpiirteet selvästi eroitetta
vissa. Ilmeisenä tendenssinä voidaan 
havaita toisaalta pyrkimys antaa kai
kille joukoille ja etenkin jalkaväelle 
omaa orgaanista pstvoimaa ja toisaal
ta pyrkimys muodostaa ylemmän joh
don pstjoukkoja, joiden avulla voitiin 
luoda voimakas painopiste. Jos lisäksi 
katsomme pstjoukoiksi näihin tehtä
viin käytetyt panssarivaunu- ja ryn
näkkötykkiyksiköt, voidaan tällöin 
helposti todeta sodassa esiintynyt suu
rempien pstmuodostelmien tarve. 

Kaikkien aselajien 
panssarintorjunta 

Jo pelkän itsepuolustuksen vuoksi 
joutuivat muutkin aselajit kuin jalka
väki osallistumaan yhä useammin 
panssarintorjuntaan. Kaikkine puuttei
neenkin monet tykistölliset ja ilma
torjunnalliset aseet soveltuivat läpäi
sykykynsä puolesta hyvin näihin teh
täviin. Erikoisesti venäläisten runsas 
kanuuna-aseistus oli tehokasta pans
sarivaunuja vastaan saksalaisten yleis
tykin 10,5 cm:n haupitsin sopiessa 
huonommin tähän toimintaan. Tunne
tuin panssarintorjunnassa kunnostau
tunut muita tehtäviä varten suunni
teltu ase lienee kuitenkin ollut sak
salaisten 88 mm:n ilmatorjuntatykki. 

Sotaan osallistuneiden yhteinen ko
kemus oli, ettei tuliaseman, esikun
tien, huoltokeskusten tms itsepuolus
tus ollut riittävä toimenpide torjunnan 
menestymiseksi. Kuten koko puolus
tuksen oli myös panssarintorjunnan 
perustuttava suunnitelmalliseen ja 
harkittuun toimintaan. Tässä mieles
sä ryhdyttiin laatimaan panssarintor-
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juntasuunnitelmia. Yksityiskohtien 
oli tälläkin alalla ja nimenomaan 
tällä alalla palveltava kokonaisuutta. 

Hyvin varhainen esimerkki tämän 
näkemyksen omaksumisesta löytyy 
omilta rintamiltamme. Joulukuun 
alussa 1939 käskettiin yhtymiä mää
räämään kokonaissuunnittelusta huo
lehtiva pstkomentaja. Oli näet ilmen
nyt, ettei kaikilla aktiivipäällystöön 
kuuluvillakaan ollut oikeaa käsitystä 
panssarin torjunnasta. Todellisuudes
sa vakiintui saksalaisten esikuvien 
mukaan järjestetty pst-upseerien jär
jestelmä meille vasta kesällä 1944. 
Vielä tällöin ilmeni, etteivät edes kaik
ki pst-upseereiksi määrätyt olleet 
omaksuneet todellisuutta vastaavaa 
kuvaa nykyaikaisesta panssarintorjun
nasta. Syynä pstkomentajien tai vas
taavien nimeam1seen oli paaasiassa 
tarve organisoida kaikkien aselaj_ieri 
panssarintorjunta yhteisen suunnitel'
man puitteissa. Toinen asia on, että 
eräänlaisen pst-aselajin syntyminen oli 
toisaalta omiaan lisäämään vaaraa, et
tä panssarintorjunnasta muodostui 
vain suppean piirin omaksuma "sala
tiede." 

Jo talvisodan alkuvaiheessa käsket
tiin sijoittamaan kenttätykistöä selus
tan panssarintorjuntatehtäviin. Eri
koisesti pelättiin jäätyvien järvien sel
kiä, joiden suuntiin ei varsinaista pst
aseistusta riittänyt. Myöhemmin kun 
psttykkejä oli saatu enemmän, pyrit
tiin kenttätykit käyttämään varsinai
seen tarkoitukseensa. Syynä olivat 
ennen kaikkea sopivien a-tarvikkei
den puute ja kenttätykistöllisten teh
tävien ylenmääräisyys. 

Sodan kallistuessa loppuaan kohden 
olivat monet ja usein raskaat koke
mukset opettaneet, että panssarfutor
juntaan tuli osallistua kaikkien, jois
ta vain saattoi olla jotain hyötyä. 
Vuoden 1945 saksalaisessa puolustus-

111 Jostelmässä muodostivat esikunnat 
t I huoltoelimet varsinaisen jalkaväen 

1>1tjoukkojen lisäksi useita psttuki-
1 ohlia tai -keskuksia puolustusaseman 

vyydessä. Kenttätykistöllä oli omien 
t II llasemiensa lisäksi pst-asemat etu

uteen valmistelluissa ja linnoitetuis
' maastonkohdissa. Joskus oli patte-

1 ln neljäs tykki varautunut nimen-
•>maan psttehtäviä varten. Tuli
' 1emien, huollon ym suojana olevien 

1t yksiköiden sijoituksen määräsi var
tlnaisen tehtävän lisaksi aseille annet
tu psttehtävä. Pioneerit olivat valmis
tautuneet suorittamaan nopeita mii
noituksia tarpeen mukaan ja toimi
maan lisäksi lähitorjuntajoukkoina. 
Selustassa olevat panssarivaunut 
Ja r ynnäkkötykit olivat valmistelleet 
huolella pstsuunnitelman edellyttämät 
vastatoimenpiteensä vihollisen murron 
varalta ja rakennettuihin sulutteisiin 
oli jätetty niitä varten kulkuaukot. 

Tykistönsä ensisijaiseksi psttehtä
väksi saksalaiset katsoivat panssari
vaunujen ja jalkaväen eroittamisen 
1 oisistaan epäsuoralla tulella puol us
tusaseman edessä. Haupitsikalusto ja 
puute onteloammuksista vaikuttivat 
siihen, että suora-ammuntatehtäviä pi
dettiin poikkeuksellisina. Venäläisille 
oli kenttätykistön käyttö panssarintor
junnassa ja nimenomaan suora-am
munnassa luonnollisempaa, sillä heil
lä katsottiin psttykkienkin lukeutuvan 
tykistöaselajiin. Lisäksi oli heillä suh
teellisesti enemmän kanuunoita kui!l 
saksalaisilla. Vuonna 1941 venäläiset 
antoivat käskyn kouluttaa kaikki tyk
kimiehet 152 mm:n haupitsiin saakka 
panssarintorjuntaan. Vuodesta 1942 
lähtien oli heillä käytettävissään sekä 
76 mm:n että 122 mm:n haupitseille 
onteloammukset. Venäläisten asennet
ta tykistön käytössä panssarintorjun
taan kuvaa hyvin se, että he pitivät 
virheenä kenttätykistön tuliasemien 

sijoittamista syrJaan panssarinurilta. 
Talvesta 1941-42 lähtien ryhmitettiin 
tuliasemat siten, että ne pystyivät suo
ra-ammunnalla sulkemaan panssari
vaunujen mahdolliset etenemistiet. Ty
kistökomentaja oli myös pstkomen
taja. 

Esimerkkinä oman tykistömme osal
listumisesta panssarintorjuntaan voi
daan mainita Ihantalan taistelu, jol
loin yhdessä vastuunalaisten pst-up
seereiden kanssa oli valittu tykistön 
epäsuoraa ammuntaa varten pst-maa
lipisteet panssarivaunujen todennäköi
sesti käyttämistä maastonkohdista. 
Niin toivottomiksi kuin todennäköi
syyslaskelmat saattavat osoittaakin 
osumisen epäsuoralla ammunnalla liik
kuvaan panssarivaunuun, onnistui ty
kistömme erään tutkimuksen mukaan 
tuhota Ihantalassa 30. 6.-7. 7. 1944 
välisenä aikana 27 venäläistä panssa
rivaunua. (M Rautosen mukaan tuhot
tiin yksistään 30. 6. 15 vaunua.) 

Yhteinen piirre käytettäessä kenttä
tykistöä panssarintorjuntaan epäsuo
rin ammunnoin oli, että hyviä tulok
sia saatiin vain keskittämällä sup
pealle alueelle useiden tuliyksiköiden 
tuli. Ihantalassa ampui yksityiseen 
maaliin 3-5 patteristoa. Saksalaiset 
perustivat lokakuussa 1943 18. Tykistö
divisioonan, jonka 108 kenttätykin ja 
yhden rynnäkkötykkipatteriston kes
kitetty tuli sai aikaan suuria panssa
rivaunutappioita. Venäläiset siirsivät 
puolestaan Balaton-järvelle, jossa sak
salaisten panssariase kärsi vakavia 
menetyksiä, tykkejä aina 1000 km:n 
päästä. 

Ilmavoimat osoittautuivat hyvin te
hokkaiksi taistelussa panssarivaunuja 
vastaan. Jo Espanjan sisällissota oli 
antanut viitteitä tästä tosiasiasta ja 
toisessa maailmansodassa lentoase ei 
vain täydentänyt panssarintorjuntaa 
vaan muutamissa tapauksissa se jopa 
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kantoi siitä päävastuun. Edellytyksi
nä ilmavoimien menestykselliselle 
käytölle panssarintorjunnassa olivat 
tosin puolustajan ainakin hetkeksi it
selleen tempaama ilmanherruus, sopi
vat sääolot ja avoin maasto, mikä jäl
kimmäinen siis saattoi aiheuttaa pans
sarivaunuille haittojakin. Tällaisten 
edellytyksien vallitessa ei ollutkaan 
enää kysymys maailmansodassa niin 
tavanomaisesta panssarin torjunnan 
kriisistä, vaan panssariaselajin ole
massaolosta. 

Saksalaisten syöksypommittaja Ju 
87 oli sodan loppupuolella vanhentu
nut tyyppi, mutta kunnostautui silti 
koko sodan ajan panssarintorjunnas
sa. Itärintaman taisteluihin se otti osaa 
usein päätehtävänään panssarivau
nujen tuhoaminen, jolloin se saattoi 
olla aseistettu kahdella 37 mm:n tai 
lento-ominaisuuksien huononemises
ta välittämättä jopa 75 mm:n pstty
killä. Saksalaisten "ässä" tällä alalla 
eversti Rudel tuhosi 25. 1. 1945 nel
jännensadannen panssarivaununsa saa
den ainoana saksalaisena kultaisen 
tammenlehvän rautaristiinsä. 

Afrikan sotanäyttämöllä ja Länsi
Euroopassa oli angloamerikkalaisten 
lentoaseella suorastaan ratkaiseva 
merkitys panssarintorjunnassa. Saksa
laisten panssarivaunujen laadullinen 
paremmuus läntisiin vastustajiin ver
rattuna ei päässyt enää vaikuttamaan, 
kun ilmanherruus vuoden 1942 lopul
la siirtyi lopullisesti liittoutuneil
le. Amerikkalaisten taktisten ilmavoi
mien erikoisyksikköjen toiminta muo
dostui tuhoisaksi Saksan panssarivoi
mille. Tankbusters ja Tinopeners 
("panssarinkoputtajat" ja "säilykepur
kinavaajat"), joiksi liittoutuneet kut
suivat ensin 40 mm:n tykeillä ja myö
hemmin 7,81 kg:n raketeilla varusta
miaan Tempest-, Thunderbolt- ja Mos
quito-tyyppisiä koneitaan, tuhosivat 
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Marethin taistelussa Tunisiassa yhden 
vuorokauden aikana 24. 3. 1943 23 
panssarivaunua. Myöhemmin Norman
diassa vastasivat ilmavoimat eräinä 
ajanjaksoina käytännöllisesti katsoen 
koko panssarintorjunnasta. USA:n il
mavoimien torjuessa 7. 8. 1944 nel
Jan saksalaisen panssaridivisioonan 
ratkaisevaksi tarkoitetun hyökkäyk
sen .Avranchesiin tapahtui ensimmäi
sen kerran sotahistoriassa, että mait
se suoritettu hyökkäys torjuttiin yk
sinomaan ilmasta käsin. Kymme
nen vuorokautta myöhemmin ilmoitti 
9. Tactical Air Force tuhonneensa ku
luneen vuorokauden aikana noin tuhat 
panssarivaunua tai muuta ajoneuvoa. 
Sveitsiläisen professori Bauerin mu
kaan ei Länsi-Euroopan panssaritais
teluita vuosina 1944--45 tarkasteltaes
sa ole mahdollisuutta yliarvioida ilma
voimien osuutta panssarintorjuntaan. 

Myös venäläiset katsovat lentoaseen
sa menestyneen psttehtävissä, joihin 
he käyttivät etupäässä IL-2-konetta. 
Tätä tyyppiä nimitettiin usein pstko
neeksi ja venäläiset ilmoittivat sen tu
honneen Moskovan taisteluiden aikana 
talvella 1941-42 kolmen kuukauden 
aikana yhteensä 608 saksalaista pans
sarivaunua. Toisena esimerkkinä voi
daan mainita edelleen venäläinen tie
to, jonka mukaan 8. Ilma-armeija suo
ritti heinäkuussa 1942 kahden vuoro
kauden aikana 600 taistelulentoa tu
hoten 41 panssarivaunua ja 193 muu
ta ajoneuvoa. 

Vaikka Suomen maasto helpottaa
kin suojautumista ilmavaaraa vastaan 
ja vaikka ilmanherruus vuonna 1944 
kuuluikin useimmiten vastustajalle, 
onnistui suomalaisten ja saksalaisten 
silti saavuttaa menestystä venäläisten 
panssarivaunuja vastaan. Ilmavoimien 
Ihantalassa noin viikon kuluessa 
tuhoamat 20-30 panssarivaunua osoit
tivat selvästi, miten hyvin lukumää-

1 1llliän vaatimatonkin lentoase pystyi 
1 ,ydentämään panssarintorjuntaa. 

Muoston merkitys 
panssarintorjunnassa 

Eräs panssarivaunulle luonteen
omaisimmista piirteistä on sen suuri 
rnuastoliikkuvuus. Niin meillä kuin 
muissakin valtioissa oli jo rauhan
aikaisissa harjoituksissa todettu, että 
' panssarivarmaksi" luultu maasto ei 
uaeih ollutkaan luotettava este. 

Siitä huolimatta ei nimenomaan niis-
1 maissa, joiden sotilaallinen perus

ajatus oli defensiivinen, oltu täysin 
ilvillä panssarivaunujen todellisesta 

kyvystä liikkua maastossa lukuunot
tamatta asiasta kiinnostuneiden sup
peahkoa piiriä. Omasta maastamme
kin voisi mainita esimerkkejä, mutta 
ehkä selvin tapaus on ranskalaisten 
virhearviointi, jonka seuraukset olivat 
.1uorastaan strategiset. Ranskan ylijoh
to arvioi Ardennien maaston sopimat
tomaksi suurille panssariyhtymille ja 
katsoi ettei alue ollut läpäistävissä, 
vaan hyökkääjän oli kierrettävä se. 
Harva tieverkko sallisi tosin vaunu
jen liikkeen, mutta ei niiden ryhmit
täytymistä taisteluun. Tälle rintama
lohkolle sijoitettujen joukkojen ja 
käytettäväksi varattujen reservin laa
dun määritti periaate, jonka mukaan 
panssariyhtymien suuri esiintyminen 
Ardenneilla olisi mahdotonta. Kun sak
salaisten painopiste toukokuussa 1940 
vastoin ~aikkia odotuksia oli juuri 
täällä, oli Ranskan kohtalo oikeastaan 
ratkaistu jo ennenkuin taistelut edes 
alkoivat. 

Taktisia esimerkkejä panssarivau
nujen odottamattomasta maastokelpoi
suudesta on löydettävissä lukuisia. 
Tyypillinen sellainen on saksalaisten 
hyökkäys Olympos-vuoren lähistöllä 
Kreikassa huhtikuussa 1941. Vaunut 

ylittivät noin 100 m leveän Pinios
joen, vaikka vesi ulottui vaunujen si
sällä ohjaajien kaulaan asti ja osa 
vaunuista jäi jokeen moottorin kas
tuttua. Vastassa olevien austraalia
laisten puolustus oli muuten hyvin 
järjestetty, mutta tällä alueella ei ol
lut lainkaan tarpeettomiksi katsottuja 
pst-aseita. Puolustaja joutui irtaantu
maan asemistaan ollessaan täysin 
suojaton sisäänmurtautuneita vaunuja 
vastaan ja koko puolustus romahti. 
Saksalaisten sotasaaliiksi saamassa 
englantilaisessa käskyssä todettiin tä
män taistelun johdosta: "Saksalainen 
Panssarirykmentti 3 ei tunne mitään 
tievaikeuksia ja selviytyy menestyk
sellisesti maastossa, jota on pidetty 
täydellisenä panssariesteenä." 

22. 6. 1941 ajoivat Saksan 18. Pans
saridivisioonan panssarivaunut mel
kein neljä metriä syvän Bug-joen lä
pi täysin sokkona ilmanottoputkin va
rustettuina. Lokakuussa 1943 ylitti 
Neuvostoliiton 5. Kaartin Panssariar
meijakunta erittäin huolellisten val
mistelujen jälkeen Desna-joen aiheut
taen saksalaisille ikävän yllätyksen. 
Ehkä murskaavimman tappionsa itä
rintamalla saksalaiset kärsivät Kes
kustan Armeijaryhmän alueella ke
sällä 1944. Tappion aiheuttivat Pripe
tin suoalueiden tuntumassa ja Valko
Venäjän suurilla metsäalueilla yllät
täen esiintyvät venäläisten panssari
joukot. 

Sota opetti, ettei maaston estearvo 
ollut yleensä niin suuri kuin aikai
semmin oli oltu taipuvaisia uskomaan. 
Eivät edes Keski- ja Itä-Euroopan 
suuret joet pystyneet mainittavam
min hidastamaan hyökkääjän etene
mistä. Mikäli panssarintorjunta lyö
tiin laimin maaston panssarivarmuu
teen luottaen, saattoivat seuraukset 
olla kohtalokkaat. 

Edellä mainittujen kokemuksien pe-

143 



rusteella ovat monet sotien jälkeen 
olleet halukkaita väheksymään ja il
meisestikin aliarvioimaan maaston 
merkitystä panssarintorjunnassa. Täl
laista näkemystä sotakokemukset 
eivät kuitenkaan tue. 

Kuten osoittautui, että sulutteet oli
vat arvottomia, mikäli niitä ei pystyt
ty valvomaan tulella, samoin ilmeni, 
ettei maaston panssarivaunuja hidas
tavasta vaikutuksestakaan ollut pal
jon hyötyä, jollei käytettävissä ollut 
pst-aseita. Näiden tehtävät helpottui
vat kuitenkin aivan olennaisesti, jos 
maasto rajoitti panssarivaunujen toi
mintaa edes jossain määrin. 

Koska saksalaisilla oli sodan aika
na eniten kokemuksia panssarintor
junnasta, on hyödyllistä tarkastella, 
miten he joutuivat muuttamaan käsi
tyksiään siitä, mitkä tekijät vaikutti
vat eniten puolustusaseman sijaintiin. 
Ennen sotia ja sodan alkuvuosina Sak
sassa vallinneen käsityksen mukaan 
ratkaisivat puolustusaseman valinnan 
tärkeysjärjestyksessä seuraavat sei
kat: 

- jalkaväen ampuma-ala, 
- tykistön ja raskaiden aseiden tä-

hystysmahdollisuudet ja 
- maaston tarjoama panssarisuoja. 
Vuonna 1939 ilmestyneessä puolus

tustaisteluohjesäännössä sanottiin: 
"Tykistön tähystyspaikat ovat ratkai
sevan merkityksellisiä pääpuolustus
linjan sijainnille." Mitään muita nä
kökohtia ei esitetty. Vertailun vuoksi 
mainittakoon, että Puna-armeijan 
vuonna 1936 ilmestyneen kenttäohje
säännön mukaan "nykyaikainen puo
lustus on ennen kaikkea panssarin
torjuntaa". 

Sodan katkerat opetukset muutti
vat saksalaisten mielipiteitä puolus
tusaseman x.alintaperusteita määritet
täessä ja sodan lopulla olivat panssa
rintorjunnalliset näkökohdat tärkeys-

144 

järjestyksessä ensimmäisellä sijalla. 
Panssarij oukkoj en y leistar kastajan 
(Guderianin) ohje vuodelta 1944 mää
ritti puolustusasemalle seuraavat vaa
timukset: 
"l. Panssarivarman maaston hyväk

sikäyttö, 
2. tykistön ja raskaiden aseiden 

edulliset tulenjohtoasemat, 
3. jalkaväen kevyiden aseiden am

puma-alue ja 
4. edulliset tuliasemat kauaksi eteen 

sijoitetuille psttykeille." 
Jalkaväkirykmentin ohjesääntö 

vuodelta 1945 totesi: "Aseman valin
nalle on ensisijaisesti tärkeää panssa
riturvallisuus. Se on haettava nojau
tumalla luonnollisiin esteisiin." 

Muutama lainaus sodanjälkeisis
tä kokemuksien analysoinnista osoit
taa vakuuttavasti saksalaisten saamien 
opetusten tehokkuuden. Eversti Fried
rich Doepner: "Olennaisin näkökohta, 
jonka täytyy olla määräävin taistelu
maastoa valittaessa, on jalkaväen 
panssarintorjunnallisten vaatimusten 
huomioonottaminen". Eversti Albert 
Schnez: "Taistelualueen sijainti mää
räytyy ensisijaisesti mahdollisuudesta 
puolustaa sitä vihollisen panssari
hyökkäyksiä vastaan." Kenraalimaju
ri Max Sachsenheimer: "Maaston pans
sarivarmuus on puolustajalle puolus
tusasemaa valittaessa kerta kaikkiaan 
ratkaiseva." 

Edullisina maastoina saksalaiset pi
tivät soita, metsiä, leveitä jokia ja jär
viä sekä jyrkänteitä ja louhikkoja. 
Kuitenkin korostettiin, ettei maastolla 
yleensä ollut absoluuttista panssarin
estearvoa ilman järjestettyä panssarin
torjuntaa. Yksi ainoa suojaamaton pol
ku laajan metsäalueen halki saattoi 
merkitä panssarivaunujen ilmestymis
tä selustaan. Olennaisinta panssarin
torjunnan kannalta ei ollutkaan, että 
maasto estäisi kokonaan vaunujen 

liikkeet. Tärkeää oli sitävastoin, että 
voitiin rajoittaa vaunujen tärkeim
pien ominaisuuksien hyväksikäyttöä: 
suurta tulivoimaa ja suurta nopeutta. 
Kun panssarivaunun tähystysmahdol
lisuudet ja mahdollisuudet käyttää hy
väkseen pitkää ampumaetäisyyttään 
saatiin laskemaan parista kilometris
tä muutamaan kymmeneen, korkein
taan pariin sataan metriin ja nopeus 
20-50 km:n tuntinopeudesta 1-5 
km:iin tunnissa, jäi vaunun .erikois
ominaisuuksista jäljelle oikeastaan 
vain panssarin tarjoama suoja ja pans
sari kyllä pystyttiin läpäisemään. Lä
hitorjunta-aseiden käyttöönotto lisäsi 
merkittävästi panssarintorjunnan voi
maa, mutta ainoastaan sellaisissa 
maasto-oloissa, jotka olivat panssari
vaunuille epäedullisia. Avoimessa 
maastossa pysyi panssarivaunu koko 
sodan ajan taistelukentän kuninkaana. 

Jos maasto ei suosinut panssarivau
nuja, oli niitä vaikea käyttää suurina 
ryhmittyminä. Saksalaisilla oli yleise
nä toteamuksena ettei pieni panssari
vaunuyhtymä ollut enää mikään pans
sarivaunuyhtymä; mitä vähemmän 
panssarivaunuja oli hyökkäämässä, si
tä suurempia olivat niiden tappiot 
niin absoluuttisesti kuin suhteellises
tikin. Mitä hankalampi oli maasto pans
sarivaunujen kannalta, sitä tärkeäm
mäksi tuli niille jalkaväen tuki. Mut
ta tuen tarpeen kasvaessa lisääntyi
vät yhteistoimintavaikeudet maaston 
vuoksi lähes samassa suhteessa. 

Kouluesimerkkejä maaston mer
kityksestä panssarintorjunnalle löytyy 
runsaasti omistakin taisteluistamme. 
Talvisodan aikana hyökkäsivät venä
läiset voimakkaasti vi$ekkäisillä 
Summan ja Lähteen lohkoilla. Sum
massa olivat pääpuolustuslinjan kan
talinnoitetut asemat Summan kylässä 
ja sitä ympäröivillä aukeilla. Jo en
simmäisissä taisteluissa panssarivau-

nut pääsivät asemien ohitse. Siitä huo
limatta ei vihollinen pystynyt murta
maan puolustusta, sillä taempana si
jainnut tiheähkö metsä ja suoperäi
nen maasto rajoittivat panssarivaunu
jen liikettä ja niille aiheutettiin suu
ria tappioita. Lähteen lohkolla ulottui 
panssareita suosiva kangasmaasto 
kauas puolustusaseman taakse ja täl
lä lohkolla murto sitten syntyikin. 

Kesällä 1944 sijaitsi puolustusase
mamme Etelä-Kannaksella Valkeasaa
ren alueella. Hiekkaperäinen, suhteel
lisen tasainen ja alava maasto suosi 
panssarivaunuja. Vaikka syntyneeseen 
läpimurtoon vaikuttikin useita tekijöi
tä, ei niiden joukosta pidä unohtaa 
maaston epäedullisuutta panssarintor
junnalle. Vähintään yhtä paljon vai
kutti Viipurin koillispuolella saavutet
tuun torjuntavoittoon sikäläinen maas
to harvoine liikettä kanalisoivine 
panssarinurineen sekä kallioineen ja 
metsineen, jotka tarjosivat suojaa jal
kaväelle. 

Luonnon suoman avun lisäksi oli 
ihmisten luomasta kulttuurimaisemas
takin hyötyä panssarivaunuja torju
ville puolustajille. Osoittautui näet py
syväksi kokemukseksi, että jollei 
hyökkääjä onnistunut tempaamaan no
pealla ylläköllä haltuunsa puolustajan 
käsissä olevaa asutuskeskusta ja puo
lustajan taistelutahto oli tallella, syn
tyi saarretuista kaupungeista pitkä
aikaisia ja verisiä taisteluita. Eritoten 
hyökkääjälle olivat taistelut kulutta
via ja sen hyökkäykseen asettamat 
panssarivaunut kärsivät säännöllisesti 
suuria tappioita. Taistelu lähietäisyyk
sillä oli näissäkin oloissa panssarivau
nuille turmiollista. 

Kun Alan Clark vertaa Saksan
Neuvostoliiton sotaa käsittelevässä 
teoksessaan Stalingradia ensimmäiseen 
maailmansodan Verduniin, on hänen 
mielessään erityisesti ollut Saksan 
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panssariyhtymien kohtalo. Nämä jou
kot menettivät lyhyessä ajassa suurim
man osan vaunuistaan Volgan kaupun
gin kaduille. Venäläisten saartaessa 
Stalingradin, oli siellä olevilla saksa
laisilla panssaridivisioonilla enää kes
kimäärin 40-60 panssarivaunua. Aikai
semmissa taistelun vaiheissa oli erään 
kaupungissa olevan divisioonan vaunu
määrä laskenut väliaikaisesti jo kah
deksaan. 

Venäläisten saartamien Budapestin, 
Köningsbergin, Breslaun ja monen 
muun kaupungin sitkeä puolustus kau
kana vihollisen selustassa perustui 
suurelta osalta edullisiin pstmahdol
lisuuksiin. Budapestin katutaistelut 
vuonna 1956, jolloin kehnosti aseiste
tut kansanjoukot aiheuttivat hyökkää
jälle raskaat, eräiden tietojen mukaan 
jopa satojen vaunujen menetyk
set, täydentävät selvästi toisen maail
mansodan luomaa kuvaa panssarin
torjunnan edullisuudesta asutuskes
kuksessa. Kenraalieversti Guderian 
tiiviisti kokemuksensa panssarivaunu
jen käytöstä asutuskeskuksissa sodan 
jälkeen seuraaviksi sanoiksi: "Kylä
taisteluun ovat panssarivaunut vähem
män sopivia, taisteluun kaupungeista 
ne eivät sovellu lainkaan. Niiden liik
kumismahdollisuudet ovat siellä liian 
rajoitettuja ja tulitaistelu on mahdol
lista vain lyhyillä etäisyyksillä. Vas
tustaja löytää lähitaisteluaseilleen 
kaikkialta hyviä kätköjä, jotka ovat 
vaikeasti havaittavissa". 

Maaston panssarineste
arvon lisääminen 

Maaston panssarinestearvoa pyrit
tiin lisäämään myös keinotekoisesti. 
Meillä rakennettiin ennen talvisotaa 
päävastarinta-aseman eteen melko yh
tenäinen kivieste ja lisäksi moniin 
kohtiin kaivantoesteitä. Monet tar-
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kastuskertomukset ja sotamarsalkan 
suorittama henkilökohtainen tarkastus 
kiviesteellä osoittivat jälkipolvellekin, 
miten tärkeiksi nämä esteet arvioi
tiin. Samanlaisena todisteena ovat ken
ties vuosisatoja eteenpäin nykyisen 
Kaakkois-Suomen kiviestevyöt ja Kes
ki-Eurooppaan rakennetut loputtomat 
betoniset esteet. 

Valtavan työmäärän uhraamises
ta huolimatta ei panssarinesteisiin 
yleensä oltu tyytyväisiä. Omilla rin
tamillamme todettiin, että etenkin so
rautuvasta kivilajista rakennetut kivi
esteet murtuivat nopeasti panssarivau
nujen ja tykistön suorasuuntaustules
sa, että esteiden piti olla vähintään 
4-rivisiä ollakseen tehokkaita, että ne 
olivat usein liian matalia lumisena ai
kana (vähimmäiskorkeus 80-100 cm), 
että kivien muoto helpotti monesti nii
den kaatamista ja mikä pahinta, että 
esteet saattoivat tarjota hyökkääjälle 
mainioita tulikatveita ja jopa ryhmit
tymisalueita. Kaivantoesteet taas saat
toivat sortua tulen vaikutuksesta tai 
panssarivaunujen telojen alle. Yleisenä 
käsityksenä oli, ettei esteiden vaatima 
suuri vaivannäkö vastannut odotuksia. 
On kuitenkin ilmeistä, että kiviesteillä 
mm suojajoukkotaistelujen aikana oli 
suuri merkitys. 

Kaikkialla ei kuitenkaan ole täysin 
yhdytty kielteiseksi muodostuneeseen 
näkemykseen varsinkin mitä tulee 
kaivantoesteisiin. Saksalaistenkin ko
kemusten mukaan oli pääpuolustuslin
jan edessä olevasta esteestä vain rajoi
tettu hyöty, koska este yleensä sortui. 
Heidän vuodelta 1944 peräisin oleva 
pst-ohjeensa edellytti ensimma1sen 
panssarikaivannon kaivamista 100-
300 m etumaisten asemien taakse vi
hollisen tähystykseltä suojaan, · mie
luummin takarinteeseen. Seuraavan 
kaivannon piti sijaita 2--3 km pää
puolustuslinjan takana ja 500-

1000 m tykistön tuliasemien etupuo
lc la. Lisäksi rakennettiin panssarines
t itä sulkuasemien eteen ja selustassa 
olovien esikuntien ja huoltoelimien 
1uojaksi. Olennaista siis oli panssarin-
1teiden sijainti puolustusaseman sy
yydessä. Vähintään yhtä tärkeää oli, 

,,ttä niitä voitiin puolustaa. Puolusta
mattomat ja miehittämättömät esteet 
olivat lähes arvottomia. 

Saksalaiset rakensivat vuosina 
1944--45 valtakunnan itäosiin . satoja 
kilometrejä panssarikaivantoja, joilla 
uskottiin olevan suurta merkitystä tor
J unnassa. Koska esteitä ei pystytty 
tehokkaasti puolustamaan, oli niillä 
kuitenkin yleensä vain hidastava vai
kutus. Jauerin - Hirschbergin - Lö
wenbergin alueella, missä esteille oli 
järjestetty tehokas puolustus, saavu
tettiin sitävastoin huomattavia torjun
tamenestyksiä. Myös sellaisessa maas
tossa kuten Italiassa, missä vähäisin 
C'stemäärin pystyttiin sulkemaan ka
peat panssarinurat, oli esteistä ilmeis
tä hyötyä. 

Niin saksalaisessa kuin suomalaises
sakin kirjallisuudessa kuultaa usein lä
pi hienoinen pettymys panssarimiinoit
teisiin asetettuihin toiveisiin nähden, 
kun taas venäläiset katsovat, että mii
noituksesta on ollut suurta apua. Pe
russyy tulkintojen eroavuuteen lienee 
löydettävissä siinä, että venäläisillä oli 
mahdollisuus käyttää miina-asetta suo
rastaan valtavia määriä kun taas hei
dän vastustajansa oli tyydyttävä pie
nempiin' lukuihin. Jotta panssarimii
noin saatiin aikaan enemmän kuin 
häiritsevä vaikutus, oli niitä kokemuk
sen mukaan oltava erittäin paljon. 

Toisaalta on venäläisten optimisti
siin tietoihin syytä suhtautua varoen, 
sillä useat saksalaiset lähteet (mm 
Guderian ja Munzel) mainitsevat yk
simielisesti, etteivät myöskään venä
läisten miinat olleet heidän vaunujen-

sa päävaarana, vaan miinoitteiden suo
jaksi asetetut pst-aseet. Miinojen hi
dastaessa vaunujen nopeutta tai mah
dollisesti vahingoittaessa niitä oli pst
ampujilla helpompi saada osuma va
rovasti eteneviin tai pysähtyneisiin 
vaunuihin, olletikin, kun vaunumiehis
tön huomio oli suuressa määrin koh
distunut miinoihin tai vaunun kärsi
miin vaurioihin. Saksalaisen näkemyk
sen mukaan ei miinojen merkitys ol
lut siten niinkään täydellisessä kyvys
sä torjua panssarivaunut kuin siinä, 
että niillä oli sama tehtävä kuin yleen
sä esteillä tai panssarivaunujen toi
mintaa rajoittavalla maastolla: vähen
tää vaunun liikkuvuutta ja siten riis
tää siltä eräs sen tärkeimmistä eduis
ta panssarintorjuntaan nähden. 

Venäläiset sitävastoin katsovat, et
tä heidän panssarimiinoitteillaan oli 
todellista torjuntakykyä. Kurskin 
mutkan pohjoisosassa menettivät sak
salaiset venäläisten lähteiden mukaan 
näiden V ja XIX AK:n alueilla pans
sarimiinoitteissa 295 panssarivaunua ja 
rynnäkkötykkiä, mikä muodosti kol
masosan saksalaisten vaunutappioista 
tällä alueella. Venäläisillä oli tällä 
noin 50 km leveällä kaistalla yhteen
sä 50 755 panssarimiinaa. Koko Kurs
kin alueella he käyttivät yhteensä 
400 000 erilaista miinaa ja heidän las
kelmiensa mukaan oli keskimääräi
nen miinatiheys tärkeimmissä suunnis
sa kilometriä kohden 1500 panssari
miinaa ja 1700 jalkaväkimiinaa. So
dan loppuvaiheissa oli tiheys 2500-
3000 panssarimiinaa. 

Meillä suomalaisilla on itsellämme
kin kokemuksia saksalaisten taidosta 
tehdä sulutus- ja hävitystöitä, mutta 
sellaisia miinamääriä kuin venäläisil
lä oli käytössään, ei saksalaisilla ra
joitetumman kapasiteettinsa ja laajo
jen rintamiensa vuoksi ollut. Saksa
laiset rakensivat panssarimiinoitteita 
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sodan loppuun asti pääpuolustusase
mansa eteen, vaikkeivat he oman il
moituksensa mukaan luottaneet suu
restikaan etumaisessa taisteluvyö
hykkeessä oleviin miinoihin. Vihol
lisen tykistötuli näet räjäytti niitä ja 
osaksi se tuhosi miinoitteita kokonaan. 
Puolustusaseman syvyydessä pyrittiin 
tärkeimmät suunnat ja kohteet · mii
noittamaan. Sotakokemukset pakotti
vat lisäksi niin saksalaiset kuin venä
läisetkin omaksu,maan ja kehittämään 
nykyisin varamiinoittamisen nimellä 
tunnetun miinankäyttöperiaatteen. 

Suomalaisten suurin vaikeus tällä 
kuten monella muullakin alalla oli 
materiaalin vähäisyys. On kuitenkin 
ilmeistä, ettei etenkään sodan alkupuo
lella oltu täysin selvillä millaisia mii
namääriä todella tarvittiin hyvän tu
loksen saavuttamiseksi. Yleisesti tyy
dyttiin neljän rivin miinoitteisiin. Tal
visodan aikana oli panssarimiinoja 
käytettävissä erittäin vähän, mutta sii
tä huolimatta mainitaan eräissä so
danaikaisissa lähteissä, ettei niistä ol
lut erikoista pulaa. 

Jatkosodan aikana käytettiin pans
sarimiinoja yhteensä 279 269 kappa
letta. Kesäkuussa 1944 oli Karjalan 
kannaksella sijoitettu maastoon noin 
25 000 panssarimiinaa, kaikki etulin
jan tuntumassa. Sodan aikana tapah
tuneesta taktisesta kehityksestä huo
limatta olivat miinoitteet sodan lopul
lakin vielä melko nauhamaisia. Kan
naksella arvioidaan tuhoutuneen vii
vytysvaiheen aikana miinoihin 79 
hyökkääjän panssarivaunua. 

Muita ongelmia 

Sodan alussa vallitsi yleisesti käsi
tys, että panssarivaunut pystyivät tais
telemaan melkein ilman saattojalka
väkeä. Erikoisesti Englanti edusti tätä 
kantaa. Sota opetti kuitenkin pian 
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toista. Saksalaisten myöhemmän mie
lipiteen mukaan oli paras suhde pans
sarivaunujoukkojen ja jalkaväen vä
lillä panssariyhtymän puitteissa 4:4. 
Metsäalueilla taisteltaessa katsottiin, 
että suhteen piti selvästi kallistua 
jalkaväen hyväksi. Neuvostoliiton 
panssariarmeij akunnassa oli sama 
suhde v 1939 9:2, mutta vuonna 1943 
oli jalkaväkeä huomattavasti enem
män suhteen ollessa 5:9. Saksalaisen 
XXXXVIII PsAK:n kokemuksien mu
kaan esiintyivät venäläisten panssari
vaunut vuoden 1941 taisteluissa lähes 
aina ilman jalkaväkitukea. 

Saattojalkaväen lisääntyminen suu
rensi puolestaan panssarintorjunnan ja 
erikoisesti lähitorjunnan vaikeuksia. 
Vaikeudet kasvoivat, kun jalkaväelle 
pystyttiin antamaan panssarivaunujen 
nopeus. Nimenomaan Saksassa kiinni
tettiin jo varhain huomiota miehistön
kuljetuspanssarivaunujen kehittämi
seen. Vaikkei Saksan teollisuuskapa
siteetti riittänytkään tuottamaan nii
tä tarpeeksi, muodostui niitä käyttä
vistä "panssarikrenatööreista" tunnet
tu käsite kaikilla taistelukentillä. Pi
simmälle pääsi USA M-2-miehistönkul
jetusvaunullaan, joka oli saksalaisia 
parempi. Venäläiset käyttivät talviso
tamme aikana mm hinattavia panssa
rirekiä ja myöhemmin hyvin yleisesti 
kuorma-autoja. 

Panssarinyrkkien ja -kauhujen käyt
töönotto aiheutti vaunun varsinaisten 
"henkilökohtaisten" suojamiesten tar
peen lisääntymisen. Jopa valokuvista
kin voidaan todeta, miten suojamies
ten käyttö lisääntyi sodan loppuvai
heessa. Amerikkalaisten panssarivau
nujen kannella istui Länsi-Saksan 
kaupunkeja vallattaessa vaunujep. kor
keudesta huolimatta melkein säännöl
lisesti 1-2 konepistoolimiestä. Venä
läisten tehostettu vaunujen suojaus 
katkaisi kuin veitsellä leikaten vuoden 

1045 alussa saksalaisten lähitorjunta
miesten menestyksellisen toiminnan 
venäläisten selustassa. Erittäin vaaral
lisina saksalaiset pitivät venäläisten 
liekinheitinvaunuja, joita kulki taiste
iupanssarivaunujen jäljessä lähi
torjunta-aseiden varalta. 

Suojamiehet vaikeuttivat lähitorjun
nan tehtäviä, mutta eivät tehneet nii
tä mahdottomiksi. Torjunnan kannal
ta edullisen maaston merkitys koros
tui ja osan panssarintorjujista piti ol
la varautunut taisteluun suojamiehiä 
vastaan. 

Panssarintorjunnan ongelmista pu
huttaessa on syytä mainita lyhyesti 
myös asiaan liittyvä psykologinen puo
li. Panssareita kohtaan tunnettu pel
ko, "panssarikauhu", oli tunnettu il
mir kaikilla sotanäyttämöillä. 

Eraki Palolammen kuvauksen "Kol
laa kestää" -kirjassa ovat varmaan 
useimmat lukijat jossain yhteydessä 
lukeneet. Piitsjoella valtasi sanoinku
vaamaton kauhu panssarivaunuihin 
tottumattomat puolustajat, mutta hie
man myöhemmin 1.'ystyivät samat 
miehet torjumaan Kollaanjoella yli
voimaisen vihollisen useita kuukausia. 

Panssarikauhu oli luonnollisesti vain 
eräs pakokauhun ilmiö. Mikäli joukot 
olivat tottuneet aikaisemmin panssa
rivaunuihin, vaikkakin vain rauhan
ajan harjoituksissa, olivat ne huomat
tavasti immuunimpia panssarivaunuja 
kohtaan esiintyvälle pelolle. Eräs tär
keä edellytys oli tosin, että puolus
tajalla oli käytössään sellaisia aseita, 
että se yleensä pystyi panssarintor
juntatehtäviin. 

Yhdistelmä 

Vaikka panssarintorjunta liittyykin 
kaikkiin taistelulajeihin, se on luon
teeltaan defensiivistä. Näin ollen sen 
merkitys ilmeni nimenomaan puolus-

tustaistelun yhteydessä. Aloitteen ol
lessa hyökkääjällä oli puolustajan 
erittäin vaikea saada ajoissa riittäväs
ti torjuntavoimaa vihollisen valit
semalle painopistealueelle. Koska 
hyökkääjän menestys perustui yleen
sä runsaaseen panssarivaunujen käyt
töön, olisi vastassa pitänyt olla tor
junta-aseita oikeassa suhteessa. 

Pääongelmaksi voidaankin katsoa, 
ettei sopivia pst-aseita yleensäkään 
ollut tarpeeksi. Liian pieni asetiheys 
ja syvyys olivat vain sen seurannai
sia. Tekniset ongelmat kuten liikku
vuus, läpäisykyky ja ampumaetäisyys 
pystyttiin ratkaisemaan jo toisen 
maailmansodan aikana muodossa tai 
toisessa. 

Lukumäärän ongelmasta selvisivät 
vain venäläiset. Erään saksalaisen ja 
monesta varmaan yllättävältä tuntu
van mielipiteen mukaan oli eräs toi
sen maailmansodan tärkeimmistä ko
kemuksista puolustajan kyky torjua 
hyökkääjä. Edellyttäen, ettei hyökkää
jä ollut suhteettoman ylivoimainen, 
jolloin toisen osapuolen ponnistelut 
olivat tuomitut epäonnistumaan, tulos 
voitiin saavuttaa tulivoimaisella ja 
erittäin syvällä ryhmityksellä, missä 
näytteli pääosaa panssarintorjunta, jo
hon kuului niin varsinainen panssa
rintorjunta kuin kaikkien paikalla ole
vien aselajien ja puolustushaarojen 
osallistuminen siihen sekä runsaat su
lutteet. Vastustajan hyökkäys tukah
tui tällaiseen puolustukseen kuten ve
sivirta häipyy hiekkaan. 

Mitä tärk~immäksi kokemuksek
si voidaan katsoa maaston merkitys 
panssarintorjunnalle. Tässäkin tarkas
telussa mainitut harvat esimerkit riit
tänevät osoittamaan, että riippui aivan 
olennaisesti maaston laadusta, oliko 
panssarin torjunnalla menestymien 
mahdollisuuksia. Etulinjan puolusta
jien tilanne ei ollut valoisa, jos maas-
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to suosi panssarivaunuja. Kaikkien 
johtoportaiden olisi tullut pyrkiä sii
hen, että asemanvalinnan tärkeimpä
nä taktisena perusteena oli panssarin
torjunnalle edullinen maasto. 

Kuten ehkä on selvinnyt, ei toisen 
maailmansodan panssarintorjunnan 
~iisi ollut niin yksiselitteinen kuin 
usein luullaan. Sodan viimeisiä vuosia 
ajatellessa voidaan selvästi erottaa 
useita tekijöitä, jotka vaikuttivat ti
lanteen parantumiseen torjunnan kan-
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Aamulehti mukana tapahtumissa 

9 000 suurta sivua vuodessa täynnä ajan
kohtaista tietoa tieteestä ja taiteesta, 
urheilusta ja talouselämästä, kotoisista ja 
kaukaisista asioista. Tulkaa mukaan -
tilatkaa, lukekaa! 

AAMULEHTI 
Kuninkaankatu 30 Tampere puh. 21 200 

Cleneralmajor Börje B a c k s t r ö m 

NYLANDS REGEMENTES FÖRSÄTTANDE 
PÅ KRIGSFOT HÖSTEN 1939 OCH 
DESS BATALJONERS KRIGSDELTAGANDE 

ltegementet 

Den 13 mars detta år har 30 år för
gAtt sedan vinterkriget avslutades. 
Från regementet utgick i kriget två 
fältbataljoner. De anslöts till större 
finskspråkiga truppförband, varför de
ras insats är mindre känd. Det är 
därför på sin plats att nu, då tre de
cennier förflutit, skildra de då tima
de händelserna. 

Nylands Regemente erhöll detta 
namn år 1919 och förlades till Sand
hamn och Sveaborg. Det var helt 
Iinskspråkigt till år 1922. Nämnda år 
gjordes bataljonen på Sveaborg 
svenskspråkig. I samband med nyor
ganisationen av försvarsmakten år 
1934 blev regementet helt svensksprå
kigt. Detta möjliggjordes genom Gar
desjägarbataljonens förflyttning från 
Vasa till Sandhamn. I denna trupp ut
bildades sedan samtliga svenskatalan
de infanterister från Nyland, öster
botten och Aboland. 

Regementet bestod av stab med mu
sikkår, ~n bataljon, underofficerssko
la och rekrytcentral. Bataljonen inne
höll stab och sex grundenheter. Des
sa voro 1., 2. och 3. Gevärskompani 
samt Maskingevärs-, Förbindelse- och 
Kanonkompani. Skolan uppdelades på 
elevplutoner och kursavdelning. Rek
rytcentralen var organiserad i tre 
avdelningar. I dessa tjänade gevärs
kompaniernas rekryter de fyra förs-

ta månaderna, varefter de transpor
terades till motsvarande gevärsenhe
ter. 

Staben med musikkår och Rekryt
centralen befann sig på Sveaborg, me
dan Bataljonen och Underofficerssko
lan var på Sandhamn. 

Stampersonalen utgjordes av 37 of
ficerare och 80 underofficerare. Be
väringarna inryckte tre gånger per 
år, nämligen i januari, maj och 
september. Soldaternas tjänsteplikt 
var 350 samt aspiranternas och reserv
underofficerarnas 440 dagar. Rekryt
kontingentens styrka var i medeltal 
360 man. För att truppen vid krigs
fall skulle förfoga över ett tillräckligt 
antal väl utbildade beväringar, tillhör
de de värnepliktiga förbandets reserv 
3 månader efter hemförlovningen. 

Det andra världskrigets utbrott den 
1 sept. 1939 föranledde värt land att 
skärpa sin beredskap. På grund av 
detta inkallades aspiranter och grupp
chefer samt manskap den 10. 9. De 
förstnämnda tillhörde maj- och de 
sistnämnda septemberkontingenten 
1938. Deras utryckning hade skett i 
juli respektive augusti 1939. De åter
inkallades antal uppgick tili 325 och 
hade de genomgått fullständig utbild
ning. Soldaterna hade dessutom med 
januarikontingenten 1939 och septem
bergruppcheferna 1938 deltagit i den 
stora armemanövern på Karelska nä
set i augusti. De inkallade placerades 
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på sina grundenheter i Bataljonen. I 
dessa funnos från förut gruppchefer 
från september 1938, gruppchefer och 
äldre soldater från januari- och yngre 
soldater från maj-kontingenten 1939. 
De i Underofficersskolan varande 
eleverna tillhöre den sistnämnda. Dess
utom hade rekryterna ryckt in den 7 
september. Fem dagar senare uppgick 
regementets bokstyrka, stampersonalen 
medräknad, till 1600 man. 

Mobiliseringen 

Truppförbandets försättande på 
krigsfot skedde hösten 1939 i tre ske
den. Det första den 13.-15. 9., 
det andra från den 6.-11. 10. och det 
tredje i slutet av oktober. Det sist
nämnda kompletterades den 4.-10. 1. 
1940. 

Den 13 sept. erhöll regemente order 
att mobilisera täcktruppen. De åter
inkallade jämte januarikontingen
ten 1939 bildade huvuddelen av denna 
trupps värnpliktiga persona! cirka 700. 
Till körkarlar uttogs yngre soldater 
frän majkontingenten. Av stamperso
nalen placerades 17 officerare och 26 
underofficerare på denna trupp. Täck
truppsbataljonen omfattade tre ge
värskompanier, ett mg. kompani samt 
stabskompani och granatkastaravdel
ning. Som uppställare fungerade Gev. 
- enheterna och för de sistnämnda 
Förb. K r espektive Kan. K. Hästar 
och personbilarna anskaffades genom 
utskrivning. 

Den 15 sept. lastade truppen , som 
nu bar namnet Nylands Bataljon, på 
Hertonäs station och avreste till Åbo. 
Där förlades den i Lill-Heikkilä ka
sern för att vid behov kunna överskep
pas till Åland. I Åbo bedrevs utbild
ning i form av repitition. Det var 
blott de yngre soldaterna, som gavs 
körkarlsutbildning. Bataljonen löd un-
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der regementet. Som kommendör ver
kade major Runo Wiberg. 

Mellan den 6 och 10 okt. formerade 
militärdistrikten sina fältförband. Re
gemente överlät då huvuddelen av si
na befäls- och underbefälskader tili 
dem. Till täcktruppsbataljonen hörde 
även en lätt kolonn, omfattande en 
anununitionspluton och två proviant
plutoner. Den 10 erhölls order att 
ställa upp den. Styrkan var 1 off. 5 
und.-off. och 51 man jämte 52 häs
tar med fordon. Två dagar senare av
reste den från Sandhamn till Karels
ka näset för att förena sig med ba
taljonen. 

I slutet av oktober erhöll regemen
tet order att av den återstående per
sonalen bilda en gevärsbataljon, som 
omfattade tre gevärs-kompanier samt 
ett maskingevärs- och ett stabskom
pani. 

Rekrytcentralen flyttades från 
Sveaborg till Sandhamn. Dess perso
nai sammanslogs med den överblivna 
i Bataljonens grundenheter. Kompa
niernas styrkor voro decimerade och 
utgjorde cirka 50 % av full stat. Un
derofficersskolans ·verksamhet fort
sattes. Kvar var blott 2 officerare 
och 10 stamunderofficerare från NR. 
Som utbildare och chefer fungerade 
inkallade officerare och underoffice
rare från reserven. Regementes namn 
ändrades till NR/Ersättningsinfanteri
regemente 1. Som kommendör för 
trupperna på Sandhamn verkade ma
jor 0. Grönroos. 

Som det nya namnet anger, skulle 
truppen vara depåförband. Det vill 
säga: utbilda den tillbudsstående per
sonalen, mottaga oplacerade reservis
ter och täcka i fältförband uppkomna 
förluster. Skolningen bedrevs· som 
formell- , skytte- och stridsutbildning 
i grupp- och plutonförband. Denna 
splittrades dock i hög grad av de 

l 1lrlka vaktkonunenderingarna. Sand-
1, ~mns-förbandets styrka var efter for-
11111rlngen 685, av vilka 585 var bevä-
1 ln1rar från Nylands Regemente. 

l'lkktruppsbataljonen 

I Abo erhöll Nylands Bataljon den 
10. 10. order att avresa till Karelska 
nbet. Den anlände följande dag på 
kvällen till Leipäsuo och förlades i 
Punnus by på näset mellan Kirkko- och 
1,unnusjärvi. Här anslöts truppen till 1. 
Urlgaden som dess II Bataljon. Den 
13 anlände lätta kolonnen från Sand
hamn. I medlet · av månaden mottog 
hatl 2 stycken 37 mm:s Bofors pan-
1orvärnskanoner. Som manskap till 
.fessa kommenderades två grupper 
elever från Underofficersskolan. Den
na pluton anslöts till Grk-avdelnin-
1ren, som härefter bar namnet Gra
natkastarkompani. Senare utökades 
beväpningen med 2 st. 20 nun:s luft
värnspjäser . II/1. Br:s styrka var ef
ter uppmarschen till Karelska näset 
22 officerare, 29 underofficerare, 25 
ospiranter, 218 gruppchefer samt 594 
korpr aler och soldater, sanunanlagt 
888 man jämte 164 hästar och 2 per
sonbilar. 

I Punnus påbörjades genast fältbe
fästningsarbeten. Vid sidan av denna 
verksamhet bedrevs skolning. En all
deles ny utbildningsgren hade nu till
kommit, nämligen bibringande av 
färdighet i pansarvärn. Huvudvikten 
vid psv. plutonens skolning lades på 
snabbhet, stor rörlighet och stor träff
säkerhet. Skarpskjutning med de nya 
vapnen verkställdes i Kyyrölä i med
let av nov. Brännflaskor förfärdigades 
och i deras användning övades batal
jonens persona!, liksom även i mine
ringstjänst. Vistelsen i Punnus räckte 
6 veckor. Den 27 nov. flyttade trup
pen till Koprala för att bygga på en 

bakre ställning. När vinterkriget den 
30 nov. bröt ut utgjorde 1. Br. IIAK:s 
reserv. 

Den 9. 12. beordrades brigadens 
trupper att mottaga frontansvaret i 
Mannerheimlinjen. Grupperingen 
skedde följ ande dag mellan Taassio
lammet och Lumpeistenoja med II/1. 
Br till vänster och III/1. Br tili hö
ger i huvudställningen. I/1. Br bilda
de brigadreserv. Tyngdpunkten låg i 
järnvägens riktning på II B:s områ
de. Detta delades upp på två under
avsnitt. Det högra, Jarnvägen mr, 
besattes av 5.K + en mg. pluton, 
det vänstra av 6.K jämte huvudde
len av 2.MgK och 2.GrkK. Försvaret 
här stödde sig på två moderna, ar
merade betongkasematter med plats 
för 4 mg. Framför ställningarna rann 
Perojoki. Cirka 2 km mot Perkjärvi 
skars järnvägen av Kosenjoki. Dess 
nordvästra strand var nödtorftigt be
fäst som stridsförpostställning. Den
na bemannades av 4./K + 1/2 mg. 
pluton. 1. Batteriet av Sekt./1.Br stöd
de truppens försvar. Bataljonen hade 
mottagit ansvaret för "låset" i Karels
ka näsets port. 

Redan den 11 flammade striderna 
upp i Kosenjokiställningen. Efter två 
dygns strider drogs stridsförposterna 
bort. 4.K förlades som bataljonsre
serv bakom 6.K för att utbygga 
stödjelinjen. Veckan före jul anföll 
fienden mot 6.K med talrikt infante
ri, pansar och starkt artilleri. Samtli
ga anfall avslogs framför ställningar
na med stora förluster för ryssarna 
bl. a. sköts 4 pansarvagnar i brand. 
Efter julen intill början av febr. 
fortgick den fientliga störingselden 
kombinerad med spaningsanfalla mot 
bataljonen. Nattetid rörde de egna 
patrullerna sig flitigt på den ryska 
sidan sprängande kanoner samt ord
nande av bakhåll och mineringar. 
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Kända patrulledare var fänr. S. Holl-
1len sergeanterna H. Halme och T. 
Lindblad samt undersergeanterna B. 
Roos och P . Höglund. Den 30 dec. be
ordrades major R. Wiberg till kom
mendör för IRlO och kapten H. Char
pentier mottog befälet över bataljo
nen. 

Den 11 febr. brakade fiendes stor
offensiv lös. I fyra dygn rasade stri
derna oavbrutet. Men alla fiendens 
försök att bryta bataljonens motständ 
resulterade i enorma förluster för 
angriparna. Bl. a: 6 stridsvagnar för
stördes. Den 16 febr. kl. 19 lämnade 
II/1. Br på order med tungt sinne 
sina ställningar vid Leipäsuo. I nio 
veckors tid hade truppen hällit sina 
positioner i Mannerheimlinjen och 
avvärjt samtliga anfall. Ingen fiende 
hade någonsin satt sin • fot i bataljo
nens ställningar. 

Efter ett halft dygn i vila i terrän
gen SO om Kämärä by underställ
des II/1.Br den 18 3.Br. Uppdraget 
var att avlösa bataljon Hallbäck i 
Mellanställningen i riktningen vägen 
Kämärä station- Kämärä by strax 
norr om Perojoki. Förbandet kommen
derades nu av löjtnant E. Byholm ef
ter kapten Charpentier, som skadats. 
Pä morgonnatten var ställningarna 
mottagna delvis efter upprensning, ty 
fienden hade föregäende dag brutit in 
i vägens riktning och t.o.m. beman
nat några skyddsrum. I gryningen an
föll ryssarna understödda av pansar. 
6 vagnar bröt sig in, men sköts i brand 
och infanteriet skingrades av artille
ri och mg.eld. Efter att ännu i fyra 
dygn anfallit och blivit blodigt av
visade med förlust av ytterligare 3 
vagnar, avstod fienden frän vidare an
fall. Vid ett hurtigt nattanfall, före
taget av stridspatruller, förintades en 
fiendeavdelning fullständigt och bl.a. 
9 mg togs som krigsbyte. 

Den 27 erhöll bataljonen order att 
pä kvällen lösgöra sig frän 1Yiellan
ställningen och marschera över Pilp
pula till Lyykylä. Den 2. 3. hade rys
sarna grupperat sig och inledde sina 
anfall understödda av pansar. Pä em 
förstördes 5 stridsvagnar. Strax efter 
midnatt bröt en anfallsavdelning in 
i sömmen mellan 5. och 6.K. 4.K:s 
överraskande nattanfall pä skidor i ut
försbacke förintade denna. Cirka 400 
fiender blev pä valplatsen. Samtliga 
anfall blev de följande dagarna av
visade och en stridsvagn brändes, 2 
mg och dett rikligt krigsbyte togs. 

Den 8 mars transporterades l.Br till 
Wiborgska viken. Samma dag hade 
kapten Charpentier återtågit befälet 
över bataljonen och kommenderade 
sedan denna intill dess upplösning. 
Den 9 var brigaden samlad i Vanha
kylä och tilldelad 4. D. Följande dag 
underställdes II/1. Br IR 11 i Terva
joki. Där erhöll den order om motan
fall mot Repola udde, vilken fienden 
pä dagen erövrat. Efter förberedelser 
anföll bataljonen den 12. 3. kl. 01.40 
med 4. och 6.K i första linjen. Det 
förstnämnda gick till höger och 5.K 
efter detta. Anfallet gick fram med 
kraft och överraskade motständaren. 
Kompanierna ökade sin eld under 
framryckningen genom att vända de 
erövrade maskingevären mot ryssarna. 
Kl. 5.30 var striden slut, fienden 
krossad och udden helt äterta
gen. Fiendens förluster steg till när
mare 400 man. 20 mg, 9 sg och en 
stor mängd lätta handvapen togs. Pä 
kvällen underställdes 5.K jämte lätta 
gruppen från StabsK IR 12. Under 
dagens lopp hade Vahvaniemi udde 
gätt förlorad. På natten till den 13. 3. 
igångsattes motanfallet och i grynin
gen var hela udden rensad. 

Kl. 11.00 inträdde vapenstillestån
det. Följande vecka marscherade ba-
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taljonen över Miehikkälä-Davidstad 
-Savitaipale till Lemi, därifrån trup
pen hemförlovades under sommarens 
lopp. 

Ersättningsbataljonen 

Vid vinterkrigets utbrott berördes 
garnisonen på Sandhamn av fientlig
heterna. Ryskt flyg bombarderade den 
30 nov. kl. 10.00 kasernområdet. Civil
personalen och trupperna led förlus
ter. 

Samma dag i kvällskymningen flyt
tade enheterna till Hertonäs och för
lades i traktens hus. Underofficerssko
lan upphörde med sin verksamhet 
den 6 dec. och eleverna återkommen
derades till kompanierna. 

Den 20 dec. transporterades batal
jonen till Tavastehus. Vid årsskiftet 
meddelades att Ersättningsinfanteri
regemente 1 skulle bilda ett fältre
gemente, vars namn var IR61 och att 
NR:s trupp skulle utgöra detta för
bands III bataljon. I början av jan. 
1940 påfylldes denna med reservister 
så att den uppnådde full krigsstat. 
Den bestod då av 27 off., 128 und. 
off. och 690 man, sammanlagt 845 per
soner jämte 96 hästar. Officerarna var 
från reserven förutom en, som var till
fällig fänrik på aktiv stat vid Nylands 
Regemente. Av underofficerarna var 
65 från regementet, av dem 7 stam
underofficerare. Av 7., 8. och 3. Mg 
K:s stridsplutoner var 50 % av perso
nalen värnpliktiga från regementet. 
9.K:s samtliga plutoner utgjordes av 
beväringar. Däremot var enheternas 
underhållsplutoner och största delen 
av StabsK bemannade med reservis
ter. Stommen av bataljonens folk k6m 
från Nylands Regemente och uppgick 
till över 60 % av hela styrkan. 

Reservisterna var från Nyland och 
österbotten. Majoriteten av dem hade 
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tjänat vid NR på 1930-talet. Få av 
dem hade deltagit i rep.övning. En del 
av reservpersonalen hade fått sin skol
ning vid kustartilleriet eller andra va
penslag. Truppens utbildning var som 
helhet betraktad mycket heterogen. 
Hälften av soldaterna hade ej ens ge
nomgången rekrytskolning bakom sig 
då uppmarschen till fronten skedde. 
Pansarvärnsskolning var obefintlig. 

Vid fältförbandens mobilisering i 
oktober hade beväringarna blivit av· 
klädda sina militärpersedlar, vilka 
överläts till reservisterna. Beklädna
den ersattes med civilutrustning. Fö
re avfärden till fronten utdelades nya 
snödräkter så att hela truppen t>å det
ta sätt var enhetligt uniformerad. Fält
kök saknades helt och voro ersatta 
mes foderkokare. Huvuddelen av be
väpningen bestod av gevär m/91 ut
ökad med några tiotal gevär 
m/91-32. Pistolerna var av olika mo
dell. Maskinpistolerna och snabbelds
gevärena voro någorlunda nya, men 
maskingevärena hade många tjänste
år på nacken. I vapenstaten ingick 
varken granatkastare eller pansar
värnsvapen. 

Den 23 jan. anträdde IR61 sin järn
vägsresa till krigsskådeplatsen vid 
Taipalefronten. III/IR61 förlades i 
byarna norr om Pyhäjärvi sjö cirka 
2 mil norrut från fronten vid Vuok
sen. Här övade kompanierna och bygg
de ställningar. Bataljonen anslöts till 
IR62, som saknade en dylik. Händel
serna vid Summa åstadkom att detta 
regemente förflyttades till II AK och 
anlände till Tammisuo den 15. 2. på 
morgonen. 

Den djupa inbrytningen på Lähde
avsnittet vid Summa den 11--:12. 2. 
framtvingade truppernas dragande till 
Mellanställningen. III/IR61:s strids
delar transporterades i stark köld 
med lastbilar från Tammisuo till Kä-
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.m.1 JR 61,s gruppering 

vid Mustalampi 
den 16.-21. 2. 1940. 

märä och trängen genom marsch mot 
11amma mål. På em den 15. 2. gav 
övl. B. Ikonen, som var IR62:s kom
mendör, truppen order att bemanna 
Mellanställningen på Mustalampi ås 
norr om Kämärä station. 
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Mustalampiåsen var en direkt fott
sättning av Kämäräåsen. Den först
nämnda utgöres av en cirka 10 km 
lång serie av kullar, som börjar vid 
Postilampi och sträcker sig mot nord
ost. Kullarna gränsar i öster till Pe-
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rojoki samt i väster till vidsträckta 
kärr, Mustalampi och från den mot 
norr rinnande Kalkatsaarenoja. Ter
rängen var bevuxen med gles och ma
rig tallskog. Mellanställningen var ut
byggd längs Perojoki, gick från denna 
över åsen till Mustalampi, följande 
dess norra strand och Kalkatsaaren
oja mot väster. För att stärka för
svaret hade en slinga av ställningar 
byggts ut framför de egentliga. Den 
utgick från Perojoki mot väster till 
Postilampi och därifrån längs kärr
kanten till Mustalampi. Befästnings
verken var blott halvfärdiga. 

Bataljonen grupperade sig i Posti
lampiställningen med 8.K förstärkt 
med 1/2 mg. pluton. 7.K besatte ställ
ningarna från Perojoki till Mustalam
pi samt 9.K längs norra stranden av 
denna sjö och Kalkatsaarenoja. Res
ten av maskingevären var underställ
da dessa enheter. 

III/IR61 saknade helt pansarvärns
vapen. Pansarminor, buntladdningar 
och brännflaskor skulle senare tillstäl
las truppen. Den 16. 2. på em.hade 
den ryska anfallskilens pansarspets 
nått Kämärä station och i skymnin
gen fick egna patruller känning med 
denna framför Postilampiställningen. 

I morgongryningen följ ande dag 
öppnade ryssarna en häftig artilleri 
eld mot 8.K:s ställningar. I skydd av 
denna framryckte pansaret och bröt 
sig igenom linjen samt började rulla 
upp kompaniets försvar. Manspillan 
var stor bl.a. kämpade IV Plutonen 
väster om Perojoki till sista man. I 
skymningen drog sig spillrorna av 
kompaniet till Mustalampiställningen 
och grupperades väster om 9.K. Fyra 
dygn stred enheterna i Mustalampi
linjen med infanteriet framför sig 
och pansaret i ryggen. Inför det enor
ma trycket drog sig enheterna bort 
delvis över Perojoki dels över Kal-
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katsaarenoja från detta pansarspäc
kade område. 

Bataljonens strid var slut. Truppens 
elddop var hårt, ty den hade förlo
rat hälften av sin stridsstyrka i stu
pade, sårade och förfrusna. Persona
Ien hade med mod och offervilja 
kämpat mot den väldiga övermakten 
i fem dygns tid. 

Den 28.-29. 2. stred III/IR61 som 
eftertrupp i Rautlampilinjen, varifrån 
den på order drog sig till Leitimo 
som reserv. Denna plats lämnade den, 
underställd IR68, den 7. 3. och 
marscherade till Tervajoki vid Wi
borgska viken. 

Läget var synnerligen kritiskt, 
emedan stora ryska förband höll på 
att överskrida den isbelagda viken. 
Bataljonen beordrades gruppera sig 
till försvar längs strandlinjen från 
Tervajokivikens Östra strand till Van
kuri by. Avlösningen av därvarande 
spridda egna förband skedde den 8 
på kvällen. Terrängen var stenig och 
inga ställningar fanns. De~ 11. 3. var 
truppens hårdaste dag på denna palts. 
Anfall efter anfall avvisades. Samtli
ga maskingevär råkade ur funktion 
genom träffar. Här och där kom fien
den till inbrytning, men förmådde ej 
utvidga dem. Följande dag fortsatte 
trycket, men framgången uteblev för 
angriparna. Truppen hade stora för
luster och var starkt decimerad. Den 
besatt nu stridserfarenhet och hade 
hårda tag, ty den 13 på morgonen 
gick den till motanfall. Före fredens 
inträde var alla fiendens inbrytnin
gar upprensade och hela ställningen 
fast i bataljonens hand. 

Dagen efter fredsslutet marschera
de bataljonen till Kouvola, varifrån 
den reste med tåg till St. · Michel. I 
maj förflyttades truppen till Uttis. 
Här skedde under sommarens lopp 
hemförlovningen av reservisterna och 

de beväringar, som hade slutfört sin 
värnpliktstjänst. Cirka 200 man av 
sept. kontingenten/39 från Nylands 
Regemente överfördes i nov. till 13. 
Br f Dragsvik. 

Slutord 

Nylands Regem.entes täcktruppsba
taljon, II/1.Br, hade i kriget f;}-;nt· alla 
de uppgifter den tilldelats på ett be
römvärt sätt. Detta var möjligt g~nom 
den goda utbildning den. fått i 
regementet och den högå. and'a den 
besjälades av. Lägger man därtilI den 
beslutsamma och initiativrika ledning 
som utövades av ledare från grupp
chefer till bataljonskommendörer och 
den seghet soldaterna visade, så har 
det inest karakteristiska för bataljo
nen framförts. Den var i alla kamp
skeden fienden klart överlägsen som 
stridsenhet och tillhör som sådan de 
få elitbataljoner fältarmen förfogade 
över i vinterkrigets hårda prövnin
gar. 

Nylands Regementes ersättningsba
taljon, III/IR61, hade i kriget burit 
frontansvaret i 12 dygn. Syftet med 
dennas ursprungliga användning var 

ett helt annat än det blev. Dess be
väpning och utrustning samt bristfäl
liga skolning ävensom helt avsaknan
de av stridserfarenhet förutsatte icke 
en så krävande uppgift som den vid 
Mustalampi. Men nöden hade inga 
~ndra lösningar i det då råd;nde svå
ra krisläget. I striderna vid Wiborgs
ka viken var truppen tedan ett hårt 
fältfÖrband, som orubbligt höll sina 
ställningar till krigets slut. Truppen 
hade ej en dag fått kämpa med sitt 
eget regemente, utan var ständigt un
derställt främmande förband. 

I krig kan förluster ej undvikas, 
så var även fallet i vinterkriget. Av 
den personal, som fanns i regementets 
rullor den 15 sept. 1939, stupade 210 
och sårades 525. Totalförlusterna upp
gick till 45 % av regementes septem
berstyrka. De två fältbataljonerna, som 
utgick från Sandhamn hösten 1939, 
hade som stridande förband slutfört 
sin uppgift när vinterkriget var slut. 
Sedan de hemförlovats var även Ny
lands Regementes epok ändad. Det 
uppstod ej mera som regemente samt 
återkom ej till Sandhamn och Svea
borg. Som utbildningstrupp för svensk
språkiga ·infanterister hade det med 
all heder fyllt sitt värv. 

Oy illallasjuoma 
Lahti 
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L Ä H E M M'.tÄ K 5 1 -
TA R K E MliM A K 5 1 

PANORA on moni
käyttöinen prismakiikari. Optiikal
taan luotettava, rakenteeltaan erit
täin luja. 

Hinta
esimerkkejä: 

8x30 90. -
7x50 87.50 

-- - ---- - --- - -
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INSTRUMENTARIUM 
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•• 

~!!K~!~!6NNI 
TURKU, KOP-KOLMIO • ! 
TAMPERE, PYP:N TALO 
LAHTI, PAASIKULMA 
VALKEAKOSKI, KESKILINNA 

1 entl Ossian W u o r e n h e i m o 

lJUDENMAAN PRIKAATI 

1 un maanpuolustusväki kuulee 
,ukko-osastoista puhuttaessa Uuden-
um Prikaatin nimen, se usein ajat-

1, h•1 , että kyseessä on samanlainen 
,1ukko kuin mikä muu prikaati ta

i 1111&, mutta sikäli poikkeava, että 
,m ruotsinkielinen. Asia on kuiten-

1 111 niin, että tämän seikan lisäksi pri
' 111ti poikkeaa huomattavasti raken-
1 , Haan ja mahdollisuuksiltaan 
11111amme muista prikaateista. Ja tä-

11 1 poikkeaminen on yllättävän suu-
1 I Prikaatissa, sen RAUK mukaan 
1 11 ltuna, annetaan neljän aselajin, jal-
1 väki, kenttätykistö, pioneeri- ja 

ijoukot, koulutus lähes kaikissa 
1 ,,ulutushaaroissa. Prikaatin moot-

11 ,,itu, moderni kenttätykistöpatte-
1 1to on jo useamman vuoden me

lyksellä kouluttanut liikemaaliam
•nuntaa varsinkin merimaaleihin, pri-
1 1 1 ln pioneereilla on syöksyveneit-

1111ä lisäksi uiskot ja pintauimarinsa, 
l ljät, jotka ovat sangen tarpeelliset 
1risto- ja rannikko-oloissa harjoi
lloessa. Prikaatin jalkaväkiyksiköt 

1t varustetut polkupyörillä, joten 
11kaatin liikkuvuus suomalaisittain 
1 l,illen on kohtalainen ja pyrkimyk

on taistella jääkärijoukkojen ta-
11 

'Ujaintinsa sekä Syndalenin leiri
hwensa puolesta prikaatilla on erin-
111 iiset yhteisharjoittelumahdolli
uudet Uudenmaan Jääkäripataljoo-

11 1, Rannikkojääkäripataljoonan 
, 1 u Hangon Rannikkopatteriston 
11111sa. Laivastolippueen oleskelu 

,pohjassa tarjoaa myös mielenkiin-

toisia yhteistoimintamahdollisuuksia, 
joskin lippueen vilkas merellinen toi
minta vie sen prikaatin ulottuvilta. 
Lisäksi Kadettikoulun ja jopa Vaasan 
Rannikkopatteriston vierailut prikaa
tin alueella suovat mahdollisuuksia 
tiettyyn koulutukseen. Syndalenin 
alueella pidettyjen kurssien sekä ker
tausharjoitusten kytkeminen tavalla 
tai toisella palvelemaan myös prikaa
tin koulutusta on mitä luonnollisin 
asia samoin kuin sotakoulujen viime
aikaiset vierailut, jotka päällystön ja 
alipäällystön kannalta ovat mitä pa
rasta jatkokoulutusta. 

Kaikki tämä on viime aikoina joh
tanut siihen, että prikaatin tuntemus 
on positiivisella tavalla laajentunut ja 
joukoissa, jotka ennen eivät tavanneet 
Uudenmaan Prikaatia, on jouduttu 
huomaamaan, ettei ruotsinkielisyys 
suinkaan ole este hyvälle yhteistoi
minnalle. Huomattakoon myös tässä 
yhteydessä, että siltä osin kuin yh
teistoiminta ehdottomasti vaatii, 
Uudenmaan Prikaatin miehet on kou
lutettu hallitsemaan suomea täysin 
riittävästi niin, että esimerkiksi heit
timistön ja kenttätykistön tulenjohto 
ja tuliasematoiminnat selvitetään hy
vin sellaisissakin tapauksissa, joissa 
Uudenmaan Prikaatin ja suomenkie
lisen joukon henkilöstöstä on tehty 
kielellisesti sekay ksikköj ä. 

Jatkuvasti laajentuneen yhteistoi
minnan mielenkiintoisimpia muotoja 
ovat olleet Uudenmaan Prikaatista 
muodostettujen iskuosastojen hyök
käykset pimeänä aikana Hangon Ran-
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nikkopatteriston leireihin ja kurssei
hin liittyen avovesikautena meritse 
ja talvella jäätiköillä hiihtäen linna
kesaarille. Nämä retket ovat olleet 
kovuutta vaativia suorituksia, sillä 
useimmat niistä on tehty melko vai
keissa keliol~suhteissa. Vastavuoroi
suusperiaatteen mukaan on Hangon 
Rannikkopatteristo myös osallistunut 
Uudenmaan Prikaatin harjoituksiin. 

Nämä välähdykset lähinnä koulutus 
"rintamalta" osoittavat, että Uuden
maan Prikaatissa tehdään vakavaa 
työtä ja pyritään saamaan hyvistä 

NYLANDS BRIGAD 

Då man i försvarsmakten talar om 
olika förband och hör namnet Nylands 
Brigad, föreställer man sig ofta, att 
det är fråga om en likadan brigad, 
som vilken annan som helst, men med 
undantag av att den är svensksprå
kig. Förutom med språket avviker bri
gaden till sin struktur och sina möj
ligheter märkbart från landets övri
ga brigader. Denna avvikelse är för
vånansvärt stor. - I brigaden, inbe
räknat dess RUoSk, ges utbildning åt 
infanterister, fältartillerister, pionJa
rer och signalmän - i så gott som alla 
u~bildningsgrenar. Brigadens motorise
rade, moderna fältartillerisektion har 
redan under flera år med framgång 
givit utbildning i eldgivning mot rör
liga mål, i synnerhet marina mål; 
brigadens pionjärer förfogar utöver 
sina stormbåtar även över uiskon och 
ytsimmare. Dessa utgör faktorer 
som är synnerligen behövliga vid 
övningar i skärgårds- och kustför-
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naapureista sekä vieraista koulutus
mielessä irti kaikki mahdollinen, mut
ta myös antamaan oma reilu panos 
takaisinpäin molemminpuoliseksl 
hyödyksi. 

Kun prikaati nyt suunnittelee kou
lutustaan ja tehtäviään vuodelle 1970, 
ottaa se jälleen vakavasti huomioon 
kaikki mahdollisuudet saada tukea ja 
antaa sitä Etelä-Suomen sotilasläänin 
muille joukoille, jopa kauempaakin 
tuleville vieraille päämääränään olla 
vertaistensa arvostama suomalainen 
joukko-osasto. 

hållanden. Brigadens infanterien
heter är utrustade med cyklar, och 
sålunda är brigadens rörlighet med 
tanke på finländska förhållanden rätt 
god, och dess strävan till att funge
ra som jägarförband är betydande. 

Med tanke på sin placering och sitt 
lägerområde Syndalen, har brigaden 
utomordentliga möjligheter att öva 
tillsammans med Nylands Jägarbatal
jon, Kustjägarbataljonen samt Hangö 
K ustartillerisektion. Laivastolippues 
närvaro i Lappvik erbjuder även int
ressanta samarbetsmöjligheter, även 
om dess livliga marina verksamhet 
för den utanför brigadens räckvidd. 
Dessutom erbjuder Kadettskolans och 
till och med Vasa Kustartillerisektio·ns 
besök på brigadens område möjlig
heter till en viss utbildning. Att på 
ett eller annat sätt kombinera kurser 
som hållits i Syndalen samt reserv
övningar så, att de betjänar även ut
blidningen i brigaden är alldeles na-

1 l 1 1, alldeles som vid krigsskolor
besök den senaste tiden, vil-

1 rAn befälets och underbefälets 
11 utgör den bästa vidare utbild-

llt detta har på den senaste tiden 
11 tlll att kännedomen om brigaden 

1 t positivt sätt har utbretts, och 
11 1tt man i förband, vilka förut inte 
1111manträffat med Nylands Brigad, 

1 u kommit att märka att svensksprå
,rheten inte alls utgör ett hinder för 

11 iOtt samarbete. Må man även i 
11 :1 sammanhang observera, att i den 
111 samarbetet det nödvändigt

kräver, så har manskapet i Ny-
1 "'"· Brigad utbildats till att behärs-
1 tinska fullt tillräckligt, så att gra-

1tkasteriets och fältartilleriets eld
lnlng och eldställningsverksamhet 
klaras väl även i sådana fall, då 

1, m av Nylands Brigad och ett finskt 
1111 bands manskap i språkligt avseen

har format blandade enheter. 
De intressantaste formerna av det 

l lndigt ökande samarbetet har varit 
, lt anfall, som nattetid gjorts av stöt-

1 upper från Nylands Brigad mot 
l langö Kustartillerisektions läger och 

kurser, under den isfria tiden till 
sjöss och under vintern med skidor 
över isarna, mot de befästa öarna. 
Dessa färder har varit uppgifter som 
krävt uthållighet, ty de flesta av 
dem har utförts under tämligen svårt 
före. 

Enligt principen om ömsesidig verk
samhet har Hangö Kustartillerisek
tion även deltagit i Nylands Brigads 
övningar. 

Dessa glimtar närmast från utbild
nings "fronten" visar att man i Ny
lands Brigad utför ett allvarligt arbe
te och att man av goda grannar och 
av besökare i utbildningshänseende 
försöker få ut det mesta möjliga, men 
även att man försöker ge ett eget 
kännbart bidrag till ömsesidig nytta. 

Då brigaden nu planerar sin ut
bildning och sina uppgifter för år 1970, 
beaktar den ånyo allvarligt alla möj
ligheter att få stöd av och att ge 
stöd åt Södra-Finlands militärläns 
övriga förband, ja, till och med åt 
ännu mera avlägsna gäster. Ny
lands Brigads mål är att utgöra 
.ett . finländskt truppförband, som upp
skattas av sina likar. 

OY KOTKA STEVEDORING AB 
Kotka 
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VALTION 
PUKUTEHCAS 

Tilaukset ja mitanotto: 

Erikoisalamme VIRKAPUKUJEN li

säksi valmistamme myös SIVIILI

PUKUJA mittatilaustyönä. Kannattaa 

teettää yksilöllinen mittapuku sovi

tuksella melkein numeropuvun hin

nalla. 

Hämeenlinna, Valtion Pukutehdas. Puh. 21 432. Maanantai -
perjantai klo 8-16. 
Helsinki, Fabianinkatu 2 Puh. 625 801. Keskiviikko - torstai 
klo 10--16. 

Aleksanterinkatu 11 - Helsinki 10 - Puh. vaihde 14 511 

OL TERMANNIN HIIHTO 

HISTORIA 

"Oltermannin hiihdolla" on vanhat 
ja kunniakkaat perinteet. 26. 3. 1933 
luotiin silloisen 3. Divisioonan komen
tajan, eversti A S Heikinheimon 
aloitteesta 3. Divisioonan joukko
osastojen välinen viestihiihto. Kun
niapalkintona voittaneelle joukko
osastolle ojennettiin kilpailun päät
tyessä "Oltermannin sauva", johon 
kilpailun voittajan nimi kiinnitettiin. 
Tämä palkinto oli tarkka jäljennös 
vanhasuomalaisten oltermannin sau
vasta eli kylänvanhinten viestiväli
neestä, jolla he lähettivät alaisilleen 
käskyjä ja tiedotuksia kyläkuntaa 
koskevista yhteisistä asioista, kuten 
kokouksista ja vaaranuhasta. Sauva 
oli ontto yläpäästään, johon viesti 
tai käsky voitiin kuljetuksen ajaksi 
asettaa. Tämä "viestikapula" kulki 
sitten kyläkunnan talosta toiseen le
vitt~en annetun tiedon koko kylä
kuntaan. 

Ensimmäisen kerran kilpailtiin sau
vasta v 1933. Kilpailu tapahtui siten, 
että joukko-osastot saivat n 1 vrk 
ennen kilpailukäskyn lähteä hiihtä
mään viesti jonkun joukko-osaston si
joituspaikalta 3. Divisioonan esikun
taan. Hiihtojoukkueessa, joka aina 
käskettiin erikseen ja eri vuosina eri
laiseksi, oli tavallisesti 1-2 upseeria, 
2-3 kanta-aliupseeria ja 10-14 varus
miestä. Joukkue sai itse suunnitella 
viestiladun kulun ja omat vaihtopaik
kansa, kunhan latu vain kulki mää-

rättyjen maastopisteiden eli tarkastus
asemien kautta. Hiihtäjien asettami
sesta ladulle sekä näiden majoituk
sesta ja muonituksesta piti hiihto
joukkueen itse huolehtia. 

Maaliin saavuttuaan luki kilpailu
joukkueen viimeinen hiihtäjä (joh
taja) joukkueen mukanaan kuljetta
man viestin ja ojensi sen divisioonan 
komentajalle, "Oltermannille". 

Hiihdon herättämä mielenkiinto ei 
rajoittunut vain kilpaileviin joukko
osastoihin, vaan laajalti sitä seurat
tiin myös maakunnassa ja erityisesti 
niillä paikoin, joiden kautta viesti
latu kulki. Usein oli hiihtojoukkueen 
varusmieshiihtäjä määrätty hiihtä
mään viestiosuutensa juuri kotipaik
kakuntansa tutussa maastossa. 

Suoritetuista "Oltermannin hiihdois
ta" kertoo seuraava tilasto, jossa on 
mainittuna suoritusvuosi, voittaja, 
hiihtoreitti ja aika: 1933 Pohjois
Savon Rykmentti (PSR) Hamina
Mikkeli 13 t 27 min, 1934 Savon Jää
kärirykmentti (SJR) Lahti-Mikkeli 
15 t 34 min, 1935 Viipurin rykmentti 
(WR) Jaakkima--UVIikkeli 17 t 50 min, 
1936 Polkupyöräpataljoona 3 (PPP3) 
Mikkeli-Kuopio 23 t 4 min, 1939 
Kenttätykistörykmentti 3 (KTR 3) 
Kuopio-Mikkeli 18 t 20 min. 

Talvisodan alettua siirrettiin "Olter
mannin sauva" sotamuseoon, josta se 
v 1951 on jälleen tuotu kilpailtavaksi. 
Kilpailureitti, voittaja ja aika ovat 
vuosittain tämän jälkeen olleet seu
raavat: 
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V 1951 Lappeenranta-Hamina-Kouvola, JR 7 ............... . 12 t 3 
14 ,, 56 
11 ,, 23 
12,, 47 
12,, 52 
13,, 50 
24,, 
15,, 42 
12,, 03 
12,, 33 
15 ,, 22 
12 ,, 04 
15,, 04 

min 
V 1952 Mikkeli-Ristiina-Kouvola, JR 7 ..................... . 
V 1953 Lahti-Jaala-Kouvola, 6.Pr . . ............... . 
V 1954 Mikkeli-Taavetti-Lappeenranta, JP 6 (URR) ........ . " V 1955 Kouvola-Taavetti-sKyminlinna, JP 6 .............. . 
V 1956 Lappeenranta-Tuohikotti-Kouvola, JP 6 ........... . 
V 1957 Taipalsaari-Ravijoki-Kouvola, UudRakP ........... . 
V 1958 Mikkeli-Vierumäki-Kouvola, UudRakP ...... , ...... . " V 1959 Lahti-Elimäki-Kouvola, SavPr ................... . 

" V 1960 Mikkeli-Pahkajärvi-Kouvola, KymJP ............... . 
V 1961 Hamina-Luumäki-Kouvola, KymJP . ............... . " ,., V 1962 Mikkeli-Mäntyharju-Kouvola, UudRakP ......... . 
V 1963 Lappeenranta-Pahkajärvi-Kouvola, UudRakP ....... . " 

" V 1964 Kontiolahti-Kuopio, KymJP ......................... . 9 ,, 48 
19,, 03 
15,, 47 
13 ,, 32 
14 ,, 31 

V 1965 Hartola-Kouvola, UudRakP ......................... . " V 1966 Koria-Mikkeli, UudRakP ........................... . 
V 1967 Hamina-Lappeenranta, UudRakP . ................... . 
V 1968 Kyminlinna----Mikkeli, UudRakP ..................... . 

15 26 " V 1969 Savonlinna-Valkeala, UudRakP .................... . . 
V 1970 Inunola-Hamina, UudRakP .... . ........ . .. . ... .. .. . . 13 51 

" 
Kuten luettelo osoittaa on Uuden

maan Rakuunapataljoona hallinnut 
suvereenisesti tätä "Oltermannin hiih
toa" koko sodanjälkeisen ajan voit
taen hiihdon 12 kertaa ja viimeksi 
6 kertaa peräkkäin ollen voitot var
sin vakuuttavia viime vuosina. 

Voittoisa rakuunajoukkue muodos
tui v 1969 seuraavista: 

1. Alik Kari Palomäki ja 
Rak Pekka Auvinen 

2. Alik Hannu Sippola ja 
Rak Pekka Karilainen 

3. Opp Esko Vänttinen ja 
Rak Jukka Ruhanen 

4. Alik Heikki Rintala ja 
Rak Ari Kinttu . 

5. Ylik Esko Pekari ja 
Rak Jouko Peräharvio 

6. Alik Mauno Issakainen ja 
Rak Seppo Jääskeläinen 

7. Alik Seppo Valli ja 
Rak Olavi Pasanen 

8. Opp Heimo Kärnä ja 
Rak Markku Korhonen 

9. Alik Pentti Saari ja 
Opp Jouko A vikainen 

10. Kapt Erkki Hietamäki 
Huoltaja Ylik Paavo Pystynen 
Autonkuljettaja tkm Alpo Vento 
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HIIHDON VALMISTELUT 

KSS1:n esikunta johtaa kilpailun 
valmisteluineen. Kilpailureittejä suun
nitellaan useita, joista sotilasläänin 
komentaja valitsee sopivimman. Val
mistelut tapahtuvat jo osittain kesä
aikana, ettei mikään joukko-osasto 
saisi vihiä reiteistä. Hiihtoa pyritään 
vuosittain kehittämään mahdollisuuk
sien mukaan ja saamaan mukaan 
ainakin jotain yllättävää edellisiin 
kilpailuihin nähden. 

Nykyiset säännöt on laadittu perus
luonteeltaan samantapaisiksi kuin en
nen sotia tapahtuneissa hiihdoissa. 
Suurin muutos oli v 1967, jolloin 
hiihto suoritettiin ensimmäisen ker
ran siten, että kutakin osuutta hiihti 
kaksi miestä, vain viimeisen osuuden 
hiihtäjä (upseeri) hiihti yksin. 

KSSl antaa kilpailukalenterissaan 
ylimalkaisen ajan, jolloin joukko
osastojen on oltava valmiina asetta
maan Oltermannin viestijoukkueensa. 
Yleensä tämä ajankohta on helmi
maaliskuun vaihteessa. Kaikki valttä
mättömimmät tarvikkeet ja välineet 
voidaan varata näin ollen etukäteen 
ja valmentautuminen voidaan suunni-
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tella muuhun kilpailutoimintaan liit
tyen. Jokainen joukko-osasto varaa 
15---20 miestä tätä hiihtoa varten ja 
valmentaa heitä kartanlukuharjoituk
sin sekä pyrkii järjestämään ainakin 
yhden harjoituskilpailun tuntuman 
saamiseksi tähän varsin erikoislaatui
seen ja taitoa vaativaan kilpailuun. 
Samalla voidaan myöskin valita par-

haat miehet ja sopivat taistelijaparit. 

Kilpailujoukkueita on tällä hetkellä 
11. Nämä ovat: 

- Karjalan Prikaati 
- Savon Prikaati 
- Kymen Jääkäripataljoona 
- Uudenmaan Rakuunapataljoona 
- Laskuvarjojääkärikoulu 
- Karjalan Tykistörykmentti 
- Kymen Pioneeripatalj oona 
- Salpausselän Ilmatorjunta-

patteristo 
- Kotkan Rannikkopatteristo 
- 3. Erillinen Autokomppania 
- 3. Erillinen Viestikomppania 

KILPAILUN SUORITUS 

YLEISTÄ 

Kilpailu alkaa varsinaisesti silloin, 
kun KSSl:n lähettämä kilpailukäsky 
tulee joukko-osaston komentajalle ja 
hän kutsuu valitsemansa johtajan 
puhutteluun antaen tälle tehtävän 
joukkueen kokoamisesta ja siirtämi
sesta käskyn edellyttämään ko
koontumispaikkaan. Kilpailujoukkueen 
vahvuus on yleensä 1 upseeri, 1 ali
upseeri ja 10-15 miestä, sekä huol
taja-aliupseeri ja autonkuljettaja. 
Joukkueet kootaan useimmiten johon
kin varuskuntaan, koska n 150-200 
kilpailijan majoittaminen vaatii mel
koisesti tilaa. 

Saman päivän iltana kilpailun joh
taja pitää puhuttelun kilpailujouk
kueiden johtajille, jossa selvitetään 

missä lähtö ja maali sijaitsevat, sekä 
mitkä ovat ne reitin varrella olevat 
rastit (tarkastusasemat), joiden kautta 
viesti on vietävä. Lähtöpaikka saattaa 
sijaita hyvinkin kaukana kokoontumis
paikasta. Esim v 1969 joukkueet koot
tiin Mikkeliin. Lähtö oli Savonlinnasta 
ja maali oli Valkealan kasarmilla. 

SUUNNITTELU 

Kun kilpailuohjeet on annettu sul
keutuvat joukkueet omiin huoneisiin
sa suunnittelemaan yksityiskohtaisesti 
oman kilpailureittinsä. Käytettävissä 
on alueelta 1:100 000 kartta, sekä 
uusin käytettävissä oleva maantie
kartta. Tehokkain suunnitteluryhmä 
on johtajan lisäksi 3-4 miestä, muut 
voivat levätä. Edullisin reitti löytyy 
siten, että piirretään kartalle lähdöstä 
maaliin rastien kautta "linnuntie" ja 
sitten ryhdytään hakemaan sen tun
tumasta edullisia käyttökelpoisia reit
tejä. Mitään aivan lopullista reittiä ei 
voida karttasuunnittelun perusteella 
tehdä, vaan yksityiskohdat ratkeavat 
maastossa ladun valmistelun yhteydes
sä. Seuraavana ratkaistaan vaihtopai
kat, osuuksien pituudet ja mikä tais
telijapari hiihtää minkin osuuden. 
Taisteilijaparit on yleensä vallittu jo 
etukäteen ja tämä valinta on hyvin 
tärkeä koko kilpailulle. Parin pitäisi 
omata suunnistustaitoa, tasapäistä fyy
sistä kuntoa, päättäväisyyttä ja yh
teisymmärrystä. Osuuksien pituudet 
olisi osattava valita niin, että kaikkien 
voimavarat tulisi käytettyä mahdolli
simman tarkkaan. 

Kun suunnitelma on kartalla valmis 
siitä piirretään peitepiirros, joka jäte
tään kilpailun johdolle seuraajia ja 
tarkkailua varten. Lopuksi lasketaan 
aikataulu kullenkin vaihtopaikalle, 
että hiihtäjät olisivat valmiina vaihto
paikoilla tarpeeksi ajoissa. Jokaiselle 
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taistelijaparille leikataan oma osuus 
kartasta, mihin on suunniteltu eri 
reittimahdollisuuksia, jotka tutkitaan 
maastossa ja valitaan paras mahdol
linen. 

Auton käyttö miesten jakamisessa 
seuravan päivän valmisteluihin on 
suunniteltava erittäin huolellisesti. 
Tavoitteena on se, että jokaiselle tais
telijaparille jäisi mahdollisimman pal
jon valoisaa aikaa reitin valmistelui
hin. Varajohtajalle annetaan yleensä 
vaikein ja rasittavin osuus, tämän 
lisäksi häntä voidaan käyttää muiden 
taistelijaparien opastamiseen ja osit
tain reitin valmisteluunkin. Huoltaja
aliupseeria voidaan myöskin käyttää 
tehokkaimmin jonkun vaikean reitin 
valmisteluihin. Suunnitteluvaihe kes
tää normaalisti pikkutunneille ja he
rätys on otettava ainakin tuntia ennen 
sallittua lähtöä, että ehditään nauttia 
aamupala. Joukkueet saavat lähteä 
liikkeelle yleensä klo 05.00. Auto on 
palautettava saman päivän iltaan 19.00 
mennessä kokoontumispaikkaan. 

HIWTOREITIN VALMISTELU 

Miesten jakaminen kilpailureitin 
vaihtopaikoille voidaan suorittaa mo
nellakin eri tavalla. Yleisimmin käy
tetty tapa on se, että taistelijaparit 
viedään oman osuutensa päätepistee
seen, jossa he ensimmäiseksi tiedus
televat itselleen majapaikan lähim
mästä talosta, jättävät sinne osan 
varusteistaan ja lähtevät valmistele
maan omaa hiihtoreittiään "nurin 
päin". Osuudet vaihtelevat 10-25 
km:iin, joten pitkän osuuden saaneet 
miehet eivät ehtisikään hiihtää omaa 
osuuttaan edestakaisin. Lyhyemmät 
osuudet ainakin viestireitin alkupuo
lella (valoisaa valmisteluaikaa enem
män) voidaan valmistella lähtöpaikal
ta seuraavalle vaihtopaikalle ja takai-
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sin. Hiihtoreitin yksityiskohtainen tut
kiminen maastossa jää kokonaan kun
kin osuuden hiihtäjien suoritettavaksi. 
Maastosta olisi löydettävä käyttökel
poiset tiet, polut, järvenselät, mahdol
liset ladut jne. Usein käy niin, että 
mitään valmiita uria ei löydy, joten 
latu on avattava synkkään korpeen 
tai yli järvenselkien. Tämän lisäksi 
latu on merkittävä, että yöllä ja ehkä 
lumipyryssä ei eksytä reitiltä. Koko 
kilpailujoukkueen jakaminen valmis
telutehtävään vie aikaa n 8-12 tun
tia. Alkupään hiihtäjille jää yleensä 
valoisaa valmisteluaikaa tarpeeksi, 
mutta loppupään hiihtäjät voivat jou
tua valmistelemaan latujaan läpi yön. 
Kilpailun eräs ratkaisevimmista teki
jöistä on reitin huolellinen valmistelu. 
Tyydyttävän reitin löytää useimmiten 
varsin vähällä vaivalla, mutta hyvän 
reitin eteen on tosiaan tehtävä ahke
rasti työtä ja käytettävä tarkkaan 
koko valmisteluaika unohtamatta kui
tenkaan välttämätöntä lepoa ja hen
kilökohtaista huoltoa ennen varsinais
ta kilpailua. 

HIIHTO 

Kilpailupäivän illan hämärtyessä n 
klo 19.00 ensimmäisen osuuden vies
tinviejät kokoontuvat lähtöpaikalle. 

Kilpailuvarustus on maastopuku 
(lumipuku), sotilassukset ja sauvat 
(kiintositeet sallittu), sotilaslakki, ko
nepistooli, taskulamppu (otsalamppu 
sallittu), heijastin, kompassi ja viesti
sauva, jonka s1saan joukko-osaston 
komentaja on laatinut viestin. 

Lähtöpaikka on valittu niin, että 
kullakin kilpailujoukkueella on estee
tön pääsy omia latuja pitkin reitilleen. 

Sotilaallisten alkuseremonioitten, jäl
keen Oltermanni - KSSl:n komen
taja - lähettää ensimmäiset viestin
viejät yön pimeyteen tavoittel,emaan 

t 

Oltermannin, kenrl M S Hannilan onnittelut hiihdon useina vuosina voittaneen 
UudRakP:n joukkueen johtajalle kapt E Hietamäelle 

erittäin arvostetun Oltermannin vies
tinhiihdon voittoa tai ainakin mahdol
lisimman hyvää sijoitusta. Hiihto
reitin kokonaispituus vaihtelee 130-
160 kilometriin. Kilpailun aikana saat
tavat olosuhteet muuttua, joten kilpai
lijoiden on varauduttava yllätyksiin. 
Vaihtopaikoilla on oltava tarpeeksi 
ajoissa. Tosin turhan pitkä värjöttely 
pakkasessa ei ole hyväksi. Edelleen 
harhaanhiihtomahdollisuus jopa eksy
minen on aina mahdollista ja silloin 
kysytään taitoa päästä takaisin oikeal
le reitille. 

Näin viestiä viedään taistelijapareit
tain läpi yön kukin joukkue omaa 
reittiään. Jos hiihtoreitit menevät sa
malla polku-uralla tai samaa järven-

selkää pitkin, saattavat kilpailijat 
nähdä toistensa valojen pilkahduksia. 
Hiihtäjien keskinopeus vaihtelee 3-6 
km tunnissa. Yön pimeimpinä hetkinä 
ja vaikeakulkuisessa maastossa etene
minen on hidasta, kun taas jäisellä 
tiellä aamun sarastaessa nopeus nou
see melko suureksi. Kilpailun johdon 
asettamilta tarkastusrasteilta saadaan 
tietoja kilpailun kulusta. Itse kilpai
lijoilla ei useinkaan ole täysin selvää 
kuvaa kilpailun sujumisesta. Mikäli 
laskettu aikataulu pitää suurinpiirtein 
paikkansa voi siitä päätellä kilpailun 
kuluneen ilman suurempia kommelluk
sia. Joskus saattaa samaa reittiä hiih
tävillä joukkueilla syntyä koviakin 
kamppailuja keskenään. Aamun saras-
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taessa ryhtyvät myöskin viimeisen 
osuuden hiihtäjät - johtajat - val
mistautumaan omaan hiihtoonsa. 
Yleensä takana on huonosti nukuttu 
yö, varsinkin jos yöpyminen on ta
pahtunut tarkastusrastilla, jossa on 
voinut radioiden välityksellä seu
rata kilpailun edistymistä. Johtaja 
hiihtää viimeisen osuuden yksin sa
massa varustuksessa kuin muutkin. 
Viimeisillä metreillä siivittää jokaisen 
johtajan hiihtoa oman joukko-osaston 
kunniamarssin sävelet antaen nam 
hiihdolle juhlallisen päätöksen. Maa
liin päästyään lukee johtaja Olterman
nille joukko-osastonsa lähettämän 
viestin. 

Kilpailujoukkueiden maaliintulo kes
tää usean tunnin ajan. Palkintojen 
jaon suorittaa KSS1:n komentaja luo
vuttaen Oltermannin sauvan voitta
neelle joukkueelle. 

KILPAILUN SEURAAMINEN 

Kilpailun seuraajien määrä on ra
joitettu hyvin pieneksi. Kustakin 
joukko-osastosta on komentajan lisäk
si vain 3-4 seuraajaa. Tämä sen 
takia, että ei tapahtuisi mitään avun
antoa viestijoukkueille. Seuraajat 
liikkuvat yhtenä joukkona autoilla 
tarkastusrastilta toiselle kilpailun 
edistyessä. Useissa joukko-osastoissa 
on seuraaminen järjestetty niin, että 
päivystävä upseeri kysyy määrävälein 
tilannetiedot kilpailun johdon anta
masta puhelinnumerosta ja nämä 
tiedot välitetään yksiköihin, jossa 
päivystäjät kirjaavat tiedot erikseen 
laadittuun tulosluetteloon. Lähtö- ja 
maalipaikalla on kilpailun seuraami
nen sallittua ja usein niistä joukko
osastoista, jotka taistelevat voitosta 
rientää onnittelijoita vastaanottamaan 
joukkueen ankkuria ja antamaan tuo-
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reeltaan onnittelut hyvästä suorituk
sesta. 

Kilpailua seuraavat tietenkin myös 
siviili-ihmiset matkan varrella niissä 
kylissä ja taloissa, joiden kautta vies
tireitit kulkevat. Viestiä on hiihdetty 
jo niin monia vuosia, että hiihto on tun
nettu lähes koko KSSl:n alueella. Vies
tinviejillä ei yleensä ole mitään vai
keutta saada yösijaa osuutensa pääte
pisteessä. Usein käy niin, että viestin
viejille laitetaan vuoteet parhaaseen 
kamariin ja lämmitetään sauna, jossa 
voi käydä peseytymässä hikisen ura~ 
kan päätteeksi. 

YHDISTELMÄ 

Oltermanilin hiihto on antanut 
aihetta moniin keskusteluihin; sitä on 
arvosteltu; mutta enimmäkseen arvos
tettu. On liikkunut huimia kertomuk
sia, miten jonkun joukkueen hiihtäjiä 
on viety autolla tai hevosella. On 
kerrottu juttuja, että joillekin viestin
viejille olisi tehty latuja ulkopuolis
ten toimesta tai annettu jotain muuta 
apua. Voi olla, että joskus on jotain 
tämäntapaista sattunut, koska valvon
ta on varsin vaikea järjestää tämän
laatuisessa kilpailussa. Usein kuitenkin 
on niin, että tämäntapaiset kertomuk
set johtuvat kilpailun kiristyneessä 
tunnelmassa lausutuista olettamuksis
ta, joilla on haluttu peittää omaa epä
onnistumista ja on näin annettu alku 
huhulle, joka on sitten kasvanut 
hyvinkin suureksi. Viime vuosina kil
pailu on ollut kuitenkin niin hyvin 
järjestetty ja johdettu, että epäselviä 
huhuja ei ole liikkunut. Kilpailu on 
ollut armottoman kovaa taistelua 
hyväkuntoisilla joukkueilla voitosta 
ja jos voitto on ratkennut, on käyty 
kilpaa muista sijoituksista. Päätavoit
teena on ollut, kuten sotilaslääni11 ko-

mentaja on monasti sanonut, tuoda 
viesti perille. Tähän päämäärään ovat 
ihailtavan hyvin yltäneet myöskin 
pienen varusmiesvahvuuden omaavat 
erilliset yksiköt. ' 

Tästä kilpailusta ovat arvovaltaiset 
sotilasjohtajat lausuneet ylistäviä sa
noja ja pitäneet sitä eräänä vaativim
mista sotilaskilpailuista. Sitä se on 
varmaan sanan täydessä merkitykses
sä. Se vaatii kaikilta kilpailujouk
kueen jäseniltä täydellistä yhteishen
keä, pitkäjännitteisyyttä, poikkeuksel
lista taitoa selviytyä yllättävistä ja 
vaikeista tilanteista, kovaa fyysistä 
kuntoa ja erinomaista suunnistustaitoa. 
Kilpailu vaatii kantahenkilökuntaan 
kuuluvilta johtajilta kokemusta ja 
taitoa löytää paras mahdollinen rat
kaisu suunnitteluvaiheessa ja edel
leen taitoa käyttää hyväksi maastossa 
esilletulevat tilanteet tai väistää vai
keudet. 

voittoa tai 
käyttää, ja 

käytetään 

Saavutettua arvokasta 
hyvää sijoitusta voidaan 
useissa joukko-osastoissa 
"vitamiiniruiskeena" koko 
osaston hyväksi, osoittaen 

joukko
kilpailu-

joukkueessa esimerkin mihin hyvin 
koulutettu ja johdettu joukkue pys
tyy. 

Oltermannin sauvan luovuttaminen 
joukko-osaston komentajalle tapah
tuukin yleensä koko joukko-osaston 
edessä siten, että kilpailujoukkue 
hiihtää komentajansa eteen ja luovut
taa sauvan. Komentajalla on tällöin 
kaikkien kuullen tilaisuus palkita 
kilpailujoukkuetta ja ehkä joukko
osastoakin arvokkaan voiton johdosta. 

Oltermannin hiihdolla voidaan sa
noa olevan jo perinteitä. Se on sotilas
kuntoa ja taitoa vaativa kilpailu. Sillä 
on tulevaisuudessakin erittäin vank
kumaton paikka muiden sotilaskilpai
lujen joukossa. Sen avulla esimiehillä 
on yhä edelleen tilaisuus testata niin 
yksityisen sotilaan kuin johtajankin 
taidot. Hiihdon eri vaiheissa, joko kil
pailijana tai seuraajana, mukanaelänyt 
tietää testin tuloksen. Se on osoittanut 
vuodesta toiseen sen, että suomalainen 
sotilas yhä edelleen pystyy vaativiin 
suorituksiin ja täyttää esimiestensä 
antaman tehtävän - vie viestin pe
rille - vaikeuksista huolimatta. 

PORIN PUUVILLA OY 
Pori - Pohjoisrantakatu 11 
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LAPUAN 
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TARKKAA 
TYÖTÄ ... 
... niin ampuminen kuin pat
ruunoiden valmistuskin. La
puan patruunoilla Teidän on 
hyvä tehdä tarkkaa työtä. 
Lapuan Patruunatehtaan val
mistusohjelmaan kuuluvat pie
noiskiväärin patruunat, kivää
rin patruunat, erilaiset met
sästyspatruunat, messinkiset 
haulikon hylsyt sekä luodit ja 
hylsyt eri patruunalaatuihin. 

- .. ,.. ! 111 
PATRUUNATEHDAS • LAPUA 

Puolustuslaitoksen 
Va.mmaskosken 

Tehdas 

VAMMALA 

Vänrikki res 
Pekka Sakari T e p. h u n e n 

NUOREN JOUKKUEENJOHTAJAN 
MIETTEITÄ KERTAUS
HARJOITUKSISTA 

Käsky saapua reservin kertaushar
joituksiin 21. 9.--4. 10. 1969 väliseksi 
ajaksi saapui minulle täydellisenä yl
lätyksenä. Olin kotiutunut vasta 10. 5. 
1967, joten en odottanut kutsua näin 
pian. Kuultuani erittäin monen saa
neen saman käskyn, muodostui minul
le ensimmäinen kuva edessä olevasta 
harjoituksesta, kuva, joka ehti muut
tua monta kertaa ennen kuin lauantai 
4. 10. oli käsillä. 

Odotin varsinkin ensimmäisestä vii
kosta leppoisempaa ja rauhallisempaa. 
Ohjelma antoi kuitenkin heti eri ku
van, palvelu alkoi viimeistään 7.30 ja 
loppui klo 21.00. Tämä karsi varmaan 
monelta haluja tutustua siviilielämään 
"harmaissa", eipä silti kyllä energiaa 
riitti vielä siihenkin. Päällystön kou
lutusviikko vastasi muuten melkolail
la sitä odotusta, joka minulla siitä oli
kin. Henkilökohtaisesti olisin kaivan
nut enemmän harjoituksia varusmies
ten kanssa, sillä alipäällystön ja mie
histön astuessa palvelukseen tuntui 
joskus varusmiesaika ja sen antamat 
kokemukset niin kovin kaukaisilta, 
huolimatta siitä, että se minullakin oli 
vain parin vuoden takaista. En tosin 
keskustellut asiasta aikaisemmin pal
velleiden kanssa, mutta olin huomaa
vinani, että myös heillä esiintyi kai
puuta samaan. Tähän ei harjoitusajan
lyhyys, opittavan asiamäärän suuruus 
ym. antaneet mahdollisuuksia. 

Itse komppanian muodostaminen su
jui ainakin oman komppaniamme koh
dalta melko mukavasti. Henkilökoh
taisesti jännitin tätä vaihetta eniten. 
Yleisesti ottaen oman joukkueeni mie
het suhtautuivat erittäin asiallisesti 
koko harjoitukseen, tosin joukossa oli 
pari heikommin sopeutuvaa, mutta 
heitähän on jokaisessa joukossa. En
nakko-odotusten mukaan muutamat 
alkoholin vaikutuksen alaiset olivat 
harmina, mutta eivät kuitenkaan niin 
paljon kuin olin ajatellut. 

Koulutuskausi Padasjoella antoi ai
nakin minulle aikaa tutustua miehiin 
ja heidän mielipiteisiinsä kertaushar
joituksista ja niiden tarpeellisuudesta. 
Täällä ja sittemmin koko harjoituk
sen ajan tuli esiin miesten heikko fyy
sinen kunto. Jo parinkymmenen kilo
metrin polkupyörämarssi sai joukku
eeni taistelukunnon uhkaavalla taval
la horjumaan. Tämän miehet vieritti
vät elintarvikepuolen niskoille eli ei 
ollut "hyvää eikä riittävästi". Pääosa 
joukkueestani puolsi erittäin paljon 
ampumakoulutusta, joka olikin erit
täin tärkeää, sillä osa miehistä ei tun
tenut rynnäkkkökivääriä laisinkaan. 
Muuhun taistelukoulutukseen nähden 
asenne oli sama kuin varusmiesaika
na. Eniten ihmeteltiin, voiko joku 
unohtaa etenemisen vaikeakulkuisessa 
maastossa jääkärin malliin polkupyö
rä "pykälässä", itse ihmettelen samaa 
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asiaa. Samassa yhteydessä kävi ilmi, 
että harjoitus, jota ei pystytä tai osata 
kylliksi motivoida joukoille saa ai
kaan enemmän huonoa kuin hyvää. 
Asia, joka ajattelutti minua Useaan eri 
otteeseen harjoituksen aikana oli, että 
olin toiseksi nuorin joukkueessani, 
nuorimpia koko komppaniassa. Tästä 
ei ollut mitään haittaa; miten olisi 
mahtanut olla, jos miehet olisivat sen 
tienneet. 

Varsinainen sotaharjoitus sujui suu
remmitta kommelluksitta, jopa joka 
suhteessa yli odotusten. Asiat, jotka 
oli opittu edellisellä viikolla ja muu
tama vuosi aikaisemmin olivat "kyp
syneet" käyttökelpoisiksi kokonai
suuksiksi. Varsinkin yhteistoiminta eri 
muodoissaan selvisi minulle tämän 
harjoituksen aikana. Yhteistoimintaa 
korostettiin varusmiespalveluksen ai
kana, mutta minulle se oli jäänyt 
enemmän teoriaksi, varsinkin kranaa
tinheittimistön osuus, joka on kuiten
kin aivan perustavaa laatua. Varus
miesajan harjoituksissa ei krh voi käy
tännöllisistä syistä olla jatkuvasti mu
kana, mikä olisi ihanne, sillä juuri sil
loin joukkueenjohtaja muistaisi sen 
olemassaolon ja oppisi käyttämään si
tä oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Täs
sä yhteydessä toisin esiin vielä myös 

muiden aselajien yhteistoiminnan tar
peellisuuden harjoituksissa. Mielestäni 
pitäisi varusmieskoulutuksessa ny
kyistä enemmän kiinnittää huomiota 
tähän. Ei riitä, että yhteistoimintaa 
harjoitellaan sotaharjoitusten lisäksi 
vain muutamia satunnaisia kertoja, 
kuten ainakin minun varusmiesaika
nani tapahtui, sitä pitää terottaa mie
hille jatkuvasti. En tiedä pystytäänkö 
tämä käytännössä järjestämään, mut
ta mielestäni se olisi erittäin suotavaa. 

Yleisvaikutelma koko harjoitukses
ta oli positiivinen. Työmäärä, jonka 
kantahenkilökunta oli tehnyt, oli suu
ri, mutta uskon, että tulokset vastasi
vat hyvin sitä. Har-joituksen päätyttyä 
jäin kaipaamaan j.onkinlaista keskus
telua; se olisi voinut olla hyvinkin va
paamuotoinen, koetun pohjalta. Luu
len, että tässä olisi tullut esille arvok
kaita yksityiskohtia, jotka voisivat 
vaikuttaa seuraavien kertausharjoitus
ten onnistumiseen ja jopa varusmies
koulutuksen mahdollisiin muutoksiin. 
Haluaisin tässä kiittää kaikkia harjoi
tukseen tavalla tai toisella osallistu-

. neita, joiden kanssa jouduin tekemi
siin. JP 35 täytti nähdäkseni ne vaa
timukset, joita sille oli asetettu. Us
kon, että se tekisi sen vastaisuudessa
kin, jos sitä joskus siltä vaaditaan. 

TUKKUKAUPPOJEN OY 
Helsinki 13 

Fabianinkatu 23. - Puh. vaihde 13 831 
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Vänrikki res Heino P a r ta n e n 

KOMPPANIANPÄÄLLIKKÖNÄ 
RESERVIN 
KERTAUSHARJOITUKSISSA 

Kaksi viikkoa kestänyt kertaushar
joitus jakaantui upseerien osalta kah
teen viikon kestävään jaksoon; kou
lutusjaksoon, jolla annettiin teoreettis
ta koulutusta ja harjoittelujaksoon 
joukkojen kanssa. 

Harjoitusten tarkoituksena oli 
komppanianpäälliköiden osalta antaa 
koulutusta komppanian varustamises
ta, koulutuksesta sekä taistelutoimin
nasta. 

Ohjelma koulutusjaksolla, jonka 
rungon muodostivat kartta- ja maasto
harjoitukset, oli erittäin tiivis, joten 
kaikkien oppitunneilla esitettyjen 
uusien asioiden omaksuminen tuotti 
vaikeuksia. Erityisesti eri aselajien 
yhteistoiminta pelkkien teoreettisten 
oppituntien valossa oli myöhemmin 
harjoitusvaiheessa vaikeasti käytän
töön sovellettavissa. 

Suurimmaksi vaikeudeksi harjoituk
sen sujumiselle oletin muodostuvan 
miehistön ja alipäällystön väärän suh
tautumisen kertausharjoituksiin sekä 
sen, kuinka heidän fyysinen kuntonsa 
kestää harjoituksen rasitukset. Nämä 
epäilyt osoittautuivat kuitenkin har
joituksen kuluessa täysin vääriksi. 
Miehet kestivät fyysiset rasitukset 
suhteellisen hyvin siitäkin huolimatta, 
että kunnon ylläpitäminen siviilissä oli 
monelta jäänyt vähäiseksi. Miehet suh
tautuivat myös erittäin positiivisesti 
harjoituksiin, ja mitä pitemmälle har
joitus kului, sitä yhtenäisemmäksi 

12 - Jalkaväen vuosikirja 

komppania hengeltään ja pyrkimyk
siltään muodostui. 

Toiseksi yhtä suureksi pulmaksi 
odotin muodostuvan komppanianpääl
likön ja joukkueenjohtajien tietojen, 
taitojen ja koulutuksen riittämättö
myyden itsenäisesti hoitaa heille kuu
luvia hyvin moninaisia tehtäviä. Tä
mä epäily piti monessa suhteessa paik
kansa. Erityisesti komppanianpäällik
kö joutui monta kertaa sellaisten teh
tävien ja ratkaisujen eteen, joist.a hä
nellä ei ollut aikaisempia kokemuksia. 

Harjoitus oli monessa suhteessa an
toisa. Se täydensi tehokkaasti aikai
semmassa koulutuksessa olleita puut
teita ei yksin komppanianpäällikön 
vaan myös komppanian jokaisen mie
hen osalta. 

Tärkeimpänä seikkana pitäisin sitä, 
että harjoitus antoi selkeän ku
van komppanian kokonaistoiminnasta, 
sen perustamisesta, kouluttamises
ta, taistelutoiminnasta ja purkamises
ta ja niihin liittyvistä monista yksi
tyiskohdista. Toisena on mainittava 
kokemukset yhteistoiminnasta eri ase
lajien nimenomaan epäsuoran tulen ja 
panssarivaunujen kanssa. Lisäksi har
joitus selvensi kuvaa siitä, miten 
komppania toimii pataljoonan yhtenä 
osana yhteisten tavoitteiden saavutta
miseksi. 

Harjoitus- kuten koulutusjaksokin 
oli erittäin nopeatempoinen, joten 
kaikkia komppanian koulutukseen ja 
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taistelutoimintaan liittyviä asioita ei 
kyllin tehokkaasti voitu harjoitel
la. Tämä tuli er ityisesti esille lyhyen 
sotaharjoitusvaiheen aikana, jolloin ta
voitteet oli asetettu pitkälle ja vas
tuualueet olivat laajat. 

Vaikeuksia tuotti myös komppanian 
koulutuksen suunnittelu ja suoritta
minen, koska näihin seikkoihin ei kc>u-

lutusvaiheessa ollut kiinnitetty tar
peeksi huomiota. 

Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, 
että harjoitus antoi selvän kuvan 
komppanian ja pataljoonan toiminnas
ta sekä komppanianpäällikön moni
naisista tehtävistä ja niiden suoritta
misesta ja vastasi täten koulutuksel
lisessa mielessä hyvin tarkoitustaan. 

MATKATOIMISTO OY TRAVEK 

Helsinki 13 

Eteläranta 16. - Puh. vaihde 61 631 

RAUTARAKENNEALAN töitä ammatti
taidolla 
• Kaiteet 
• Palotikkat 
• Palo-ovet 
• Liikkeiden tuulikaapit 

ym. alan työt 
myös matkatöinä. - Pyytäkää 
tarjouksemme 

KAIDETYO 
Jyväskylä, Ronnintie 29 
Puh. 941 -14568 ja 941-71172 
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Suoritamme ajanmukaisin konein ja 
menetelmin kaikkia maa- ja vesi
rakennusalan töitä. 

RAIVAUSTYO JUSLENIUS 

Naantali - Puh. 53 848 
Turun toimisto: puh. 17 073 

Pastori Risto R a n t a k a r i 

KIRJOITUS 
KERT AUSHARJOITUSAJAL TA 

Mitä odotin - mitä sain? 

Kutsu reserviin on tänä vuonna 
käynyt useammassa suomalaisessa ko
dissa kuin vuosikymmeniin. Minulle 
henkilökohtaisesti kutsu merkitsi ilois
ta yllätystä ja mieluisan velvollisuu
den täyttämistä. Tällä kertaa teh
täväkseni määrättiin toimia jääkäripa
taljoonan sotilaspastorina, koska olen 
siviilissäkin pastori Luterilaisen kir
kon palveluksessa. Olen Keski-Lahden 
seurakunnan II kappalainen. 

Erikoisen kiinnostavaa oli tieto pääs
tä jalkaväen sotaharjoituksiin, koska 
olen saanut mielestäni liian suppean 
ja yksipuolisen opetuksen jalkaväen 
toiminnoista. Olen nimittäin palvellut 
asevelvollisuusaikani Tampereen Ilma
torjuntapatteristossa ja kaksi viimeis
tä kuukautta Jääkäripatteristossa Hä
meenlinnassa. 

Suhtauduin kertausharjoituksiin 
mennessäni hiukan ennakkoluuloises
ti miesten taisteluhenkeen ottaen huo
mioon sen epäisänmaallisen ja ku
mouksellisen hengen, jota viime päi
vien kulttuuriradikaaliset ohjelmatoi
mittajat ovat erikoisesti televisiossa ja 
radio-ohjelmissa määrätietoisesti le
vittäneet. Huomasin sotaharjoitusten 
alkaessa, että ainakaan Lahden soti
laspiirin alueella ei pääkaupungin ra
dikaalien harjoittama yllytys aseista 
kieltäytymiseen ole johtanut tuloksiin. 
Sain päinvastoin rohkaisua sille uskol
leni, että suomalaisten ylivoimainen 
enemmistö on jatkuvasti sitä mieltä, 

että tätä maata tulee puolustaa ja 
puolustetaan. Siitä syystä pojat ovat re
servissä. He ovat omalta osaltaan luo
massa toimintavalmiutta. He ovat 
myös saamassa itse luottamusta puo
lustusvoimiin ja antamasa sitä toisil
le. Keskustelut reserviläisten kanssa 
osoittivat, että he ovat vieläkin val
miit maatansa puolustamaan. Toivot
tavasti myös maan hallitus ja edus
kunta osaltaan huolehtivat siitä, että 
luottamus säilyy. 

Pidän erittäin tärkeänä sotilaspas
torin työtä ajatellen saada kertaus
harjoituksissakin toimia oman · koti
paikkakuntansa miesten parissa. Suuri 
joukko miehistä oli jo ennestään tuttu
ja. Olin ollut heidän kodeissaan kas
tetilaisuuksissa ja monia olin vihki
nyt avioliittoon. Kertausharjoituksis
sa sain kahden viikon aikana tilai
suuksia keskustella satojen uusien 
miesten kanssa. Sain todellisuuden
tuntuisen kuvan siitä, mitä on toimia 
pataljoonan sotilaspastorina sotahar
joitusten tarjoamissa kenttäolosuh
teissa. 

Mitä toivoisin? 

Ensimmäinen toivomukseni on se, 
että kertausharjoituksia olisi järjestet
tävä säännöllisesti tässä laajuudessa 
kuin niitä on ollut tänä vuonna 1969. 
Tunnettua suomalaista maanpuolustus
tahtoa kuvaa nuorten miesten kunnioi
tus puolustusvoimia kohtaan. Olen ta~ 
vannut lukuisia miehiä, jotka ovat 
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hieman pettyneitä siitä, että heille ei 
ole tullut kutsua saapua kertaushar
joituksiin, vaikka monelle muulle on 
tullut. Yhteiskunnan jäseninä emme 
voi emmekä tahdo vetäytyä pois vel
vollisuuksistamme isänmaatamme 
kohtaan. On etu olla kansalaisena sel
laisessa maassa kuin Suomi, etu, joka 
velvoittaa. 

Henkilökohtainen toivomukseni on, 
että meitä pappejakaan ei unohdettai
si maanpuolustustyössä, vaan meitä 
olisi tähänastista useamminkin kutsut
tava sinne, missä miehiä koulutetaan 
aseellisesti puolustamaan maamme it
senäisyyttä. Onhan tunnettua, että vii
me sotien aikana Suomen nuorempi 
papisto tuli lähemmäksi Suomen mie
hiä kuin papistomme ehkä milloin
kaan suuria herätysaikoja lukuunot
tamatta. Toverina ja aseveljenä on 
suomalainen pappi aina liikkunut so
tilaiden parissa, jakanut yhdessä hei
dän kanssaan sodan vaivan ja vaa
ran ja saanut suuria, yhteisiä ja roh
kaisevia muistoja. Tällä tosiasialla on 
kirkon elämässä suuri merkitys rau
han aikanakin. Se antaa erikoisen 
kiinnekohdan juuri miesten sielunhoi
dolle. Papilla, joka on ollut siellä mis
sä muutkin miehet, on muodostunut 
miesten kanssa kiinteä ja läheinen 

suhde, joka auttaa häntä hänen tule
vassa toiminnassaan. 

Kertausharjoituksissa saamieni 
myönteisten kokemusten perusteella, 
edelleen toivon, että puolustusvoi
miemme ylin johto ei koskaan taipui
si niiden nuorten radikaaliteologien 
vaatimusten edessä, jotka vaativat 
mielistelemällä aseista kieltäytyjiä 
myöskin sotilaspastorin viran lakkaut
tamista. Pidän edelleenkin horjumat
toman luotettavana sitä korkealta ta
holta annettua lausuntoa, jonka mar
salkka Mannerheim antoi kerran so
tilassielunhoitajille osoittamassaan kii
toksessa. Siinä hän toteaa, että vapau
temme ja pyhimpien arvojemme puo
lesta käydyissä viime sodissa armeijan 
ja kansan äärimmilleen jännitetyn 
puolustustahdon murtumattomana sa1-
lymiseen sotilassielunhoidolla oli pe
rustava merkitys. 

Vaikka toivonkin puolustusvoimiem
me antaman koulutuksen kehittyvän 
jatkuvasti yhä ajanmukaisemmaksi, 
yhdessä suhteessa toivon sen aina pa
laavan menneisyyteen ja muistavan 
kokemuksesta: Suomalainen voi kär
siä, kestää ja kieltäytyä miltei rajat
tomiin, mutta Suomen kansa on 
kestänyt kaiken siksi, että se on tur
vannut isien Jumalaan. 

Eurooppalainen tavara- ja matkatavaravakuutus Oy · 
Helsinki 13 

Fabianinkatu 9 A - Puh. vaihde 658 422 
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Valmistaja: 

VARTA 
Sa,teår 

Samaan akkuun yhdistettynä: 
suurempi kapasiteetti 
• kylmäkäynnistyksessä kor

keampi purkausjännite 
• pitempi purkausaika 
• suuremman levymäärän 

vuoksi suurempi käynnis
tysvirta 

• siis suurin mahdollinen 
kylmäkäynnistysteho 

Konttori • Kilo, puh. 590 055 vaihde 
Tehdas ja varasto • Hämeentie 157, 
puh. 790 122 vaihde 

Lahden Rautateollisuus Oy 

LAHTI 
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LÄNNEN SOKERI 
Tuotantolaitokset 

Sokeritehdas 
Konepaja 

Säilyketehdas 
- Rehutehdas 

SÄKYLÄ 

OY 

LAPPEENRANTA 
ETELÄ-KARJALAN KESKUS 

Vireä ja vilkas lornakaupunki. 

Viihtyisä matkailukohde. 

Erinomainen leirintäalue majoineen ja saunoineen ym. 

Kaupunki ympäristöineen tarjoaa sekä kesällä että 
talvella mitä vaihtelevimpia mahdollisuuksia ulkoi
lulle ja retkeilylle. 

Nähkää Saimaan kanava - viettäkää loma Lappeen-_ 
rannassa! 

JOUKKO-OSASTOT KERTOVAT 

POHJAN PRIKAATI 

Hiukkavaarassa järjestettiin 20. 5.-
2. 6. kivääripataljoonan kertausharjoi
tus, jonka johti everstiluutnantti 
T S a v i s a 1 o. Pataljoona osallistui 
koulutuksensa lopuksi prikaatin ko
mentajan eversti L S a r e s s a 1 on 
johdolla pidettyyn varuskuntasotahar
joitukseen 30. 5.-1. 6. ja osoittautui sii
nä pystyvänsä mittaviin taistelusuori
tuksiin. Melkoista fyysistä kuntoa vaa
tivasta harjoituksesta suoriutuivat re
serviläiset hyvin. 

Samaan aikaan kertausharjoituksien 
kanssa prikaati sai vieraita naapuri
maastamme Ruotsista. Kuninkaallisen 
Norrbottenin Rykmentin komentaja 

Eversti B Jansson tutustumassa 
RAuK :n toimistoon 

Ruotsalaiset vieraat lahjoittivat 
prikaatille rykmenttinsä pienoislipun 

eversti B Jansson vieraili kolmen up
seerin kanssa prikaatissa 27.-30. 5. 
Vieraat seurasivat erittäin suurella 
mielenkiinnolla kertausharjoituksen 
järjestelyjä ja koulutusta sekä alku
vaiheissa pataljoonan toimintaa taiste
luharjoituksessa. 

Kuuman, hikisen ja nokisen jakson 
prikaatin kesäkauden ohjelmassa 
aloitti Lumijoen metsäpalo kesäkuun 
lopussa. Sitä seurasivat Rantsilan, 
Haapajärven, Kärsämäen, Tyrnävä
Muhoksen, Vaalan, Kiimingin, Simon 
ja Kuivaniemen metsäpalot. 

Prikaatin osuus näiden vaarallisten 
palojen torjunnassa nousi n 8100 mies
työpäivään. 

Eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata 
riehuvien tulipalojen lisäksi aiheutti
vat prikaatille lisäkiireitä useiden val
takunnallisten urheilu tilaisuuksien 
järjestämiset. Oulun Varuskunta jär
jesti 5.-6. 8. Puolustusvoimain yleisur
heilumestaruuskilpailut Raatin ken
tällä. 29.-31. 8. prikaati järjesti am
munnan Suomenmestaruuskilpailut ja 
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1.-,-3. 9. Aliupseeriliiton ampumames
taruuskilpailut Hiukkavaaran ampu
maradoilla. Molemmat kilpailut onnis
tuivat järjestelyiltään erinomaisesti, 
joten kilpailijat olivat tyytyväisiä ja 
tulostaso muodostui korkeaksi. 

Toinen suurempi kertausharjoitus 
toimeenpantiin prikaatissa 26. 8.-10. 9., 
jolloin prikaatin viestikomppania, ar
meijakunnan es*untakomppania sekä 
prikaatin esikul).takomppania tuliva\ 
kertaamaan vanhaa ja oppimaan uutta. 
Loppuvaiheissa toimeenpannun -taiste-'. 
luharjoituksen aikana räjäytettiin 
"atomipommi", pidätettiin karkureita 
ja pakokauhuisia sekä kuljetettiin 
viestejä eri tavoin. 

Prikaati oli syysampumaleirillä Sar
riojärvellä 15.-25. 9. Noin 300 km pi
tuisen, polkupyörillä suoritetun paluu
marssin aikana todettiin miesten kun-

300 km on takanapäin, mutta kunto on 
hyvä ja mieli reipas 
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non olevan erinomais~n. Marssi sujtfi 
kitkattomasti ja mt~het tulivat perille 
hyväkuntoisina ja reippaina. 

Prikaatin komentajan johdolla pide
tyssä sissiharjoituksessa 1.--3. 10. tut
kittiin Tannilan-Oijärven-Olhavan 
alueella alueellisen sissitoiminnan ja 
sen vastatoimenpiteiden mahdollisuuk
sia. Harjoituksessa toimivat johtaja
tehtävissä erikoishenkilöstön kertaus
harjoituksessa olleet reserviläiset, jot
ka selviytyivät urakastaan hyvin. 

Rakennustoiminta jatkuu Hiukka
vaaran kasarmialueella edelleen. Soti
laskodin uusi laajennettu osa avataan 
varusmiesten käyttöön vielä joulukuun 
aikana, jolloin tungos sotilaskodissa 
vähenee ja saadaan käyttöön runsaasti 
muita vapaa-ajanviettoon tarkoitettuja 
tiloja. Lisäksi on rakenteilla polikli
nikka, joka tähän asti on toiminut täy
sin tilapäisissä ja erittäin ahtaissa 
tiloissa. 

Urheilun alalla prikaati on saavut
tanut tänä vuonna hopeatilan Puolus
tusvoimain mestaruuskilpailujen pesä
pallo-ottelussa, toisen sijaµ talvimes
taruuskilpailujen varusmiesten viesti
hiihdossa ja kuudennen sijan yleis
mestaruudesta kiistelleiden joukko
osastojen keskuudessa. Sotilasläänin 
ampumamestaruuden prikaati vei ni
miinsä tänä vuonna. 

Kesän suurpalojen aiheuttamasta 
koulutusajan menetyksestä huolimatta 
koulutustaso on pystytty säilyttämään 
ja syntyneet aukot paikkaamaan syys
kauden tiiviin koulutuksen ansiosta. 

KAINUUN PRIKAATI 

Kulunut vuosi on antanut Kainuun 
Prikaatille runsaasti työtä, joskin myös 
tuloksia. 

Normaalin varusmieskoulutuksen 
ohella on ollut runsaasti kertaushar
joituksia, kahdeksan kappaletta. Näis
tä osa on tapahtunut tutulla tavalla 
tukeutuen Prikaatiin tai ollen sen vä
littömässä läheisyydessä. Osa kertaus
harjoituksia taas on pidetty uudella 
tavalla, jolloin esim reserviläispatal
joona on koulutettu oman pitäjänsä 
alueella sotilaspiirin huolehtiessa pe
rustamisesta ja Kainuun Prikaatin an
taessa kouluttajat. Tällä tavoin läpi• 
viedyt kertausharjoitukset ovat ha
vaintomme mukaan saaneet erittäin 
suopean vastaanoton pitäjän asujamis
ton keskuudessa. 

Varusmieskoulutuksen suhteen voi
daan todeta, että Pääesikunnan suo
rittamassa koulutustarkastuksessa Pri
kaati sai arvosanan hyvä osin kiitet
tävä. 

Prikaatin patteristo on voinut suo
rittaa kovapanosammunnat Lapissa, 
tosin ilman kranaatinheittimistöä, mi
kä on valitettava puute. Yhteistoiminta 
jalkaväen ja patteriston välillä on ollut 
tärkeä osa koulutuksessa. 

Viime kesän kuivuus aiheutti sen, 
että jouduimme antamaan noin 5000 

miestyöpäivää metsäpalojen sammut
tamiseen. 

Kainuun. Pz:ikaati ei myöskään tänä 
vuonna unohtanut siviilimaailmaan 
kohdistuvaa toimintaa. Kesän aikana 
suoritimme noin 1500 miestyöpäivää 
siviiliväestön auttamiseksi, pääosin työ
apu kohdistui sotainvaliideihin. 

Vuoden muita merkittäviä tapahtu
mia olivat: Puolustusvoimain hiihto
mestaruuskilpailut sekä Ruotsin Sota
korkeakoulun vierailu Itä-Suomen tais
telupaikoille. 

Henkilökunnan viihtyisyyttä lisäsi 
uuden kerhorakennuksen valmistumi
nen. Kasarmialuetta täydensi uusi esi
kuntarakennus sekä alueen teiden ja 
pihojen asfaltisointi. 

Urheilun alalla vuosi oli eräs me
nestyk:sekkäimmistä, saavutimme seu
raavia tuloksia: 

- KaiPr oli toinen kilpailtaessa 
Presidentti Kyösti Kallion mal
jasta sekä toinen kenraali Yrjö 
Keinosen kiertopalkinnosta; 

- Puolustusvoimain hiihtomesta-
ruuskilpailuissa vaap Mauno 
Luukkonen oli ensimmäinen sar
jassa M 35 sekä ampumahiihdossa 
että 15 km maastohiihdossa. Ma
juri Kyösti Jäppinen voitti sarjan 
m 40 ampumahiihdossa. Varus
miesten 15 km maastohiihdossa 
alik:t T Lavela ja J Repo toivat 
Kainuun Prikaatille 1. ja 2. sijan; 

- Puolustusvoimain ampumamesta
ruuskilpailuissa voitti vapaaki
väärin ylik O Leivo polviasennon. 

- Varusmiesten kp-ammunnan jouk
kuekilpailun voitti KaiPr, alik 
A Uiton tullessa henkilökohtai
sessa kilpailussa ensimmäiseksi. 
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Samaten varusmiesten Parolan 
kilpi kilpailussa Kainuun Prikaati 
otti mestaruuden; 

- Pv:n yleisurheilumestaruuskilpai
luissa Oulussa voitti maastojuok
sun sarjan m 50 ev T O Lehti ja 

sarjan m 40 maj K Jäppinen. 
Maastojuoksun joukkuekilpailun 
voitti KaiPr. Kiekonheiton mes
taruuden voitti ylik A Ojala. 
Yleismestaruuden yleisurheilussa 
voitti Kainuun Prikaati. 

Myllykosken Paperitehdas OY 
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MYLLYKOSKI 

OY SUOMEN 
AUTOTEOLLISUUS AB 

Helsinki 51 - Fleminginkatu 27 
Puh. vaihde 70 101 

KULJETUSLIIKE P. NYHOLM 

Vaasa - Laturintie 4 

PORIN PRIKAATI 

Vuosi 1969 on ollut Porin Prikaatissa 
tiiviin varusmies- ja kertausharjoitus
koulutuksen aikaa. Lisäksi tavan
omaista arkipäivää ovat värittäneet 
lukuisat Porin Prikaatiin suoritetut 
vierailut. Urheilussa porilaiset ovat 
menestyneet erittäin hyvin. Samoin on 
kuluneen vuoden aikana prikaatille 
annettu myös puolustusvoimien arvo
kilpailuj en järj estämistehtäviä. 

Varusmiesten koulutuksen huipentu
mana on pidetty kullekin saapumis
erälle sotaharjoitus Säkylän lähiympä
ristössä. Näihin kuhunkin on myös liit
tynyt kertausharjoitukset, joihin osal
listunut henkilöstö on toiminut lähinnä 
yksikön päällikön ja vääpelin tehtä
v1ssa. Lokakuussa sotaharjoitukseen 
osallistui lisäksi kertausharjoituspatal
joona, joka oli RauSpE:n perustama ja 
Porin Prikaatin kouluttama. Tällai
sesta sotilaspiirin ja joukko-osaston 
yhteistyöstä kertausharjoituksissa saa
tiin arvokkaita kokemuksia. 

Runsaista Säkylän varuskuntaan 
suoritetuista vierailuista mainittakoon 
mm 

- Puolan yleisesikunnan päällikön 
varapuolustusministeri kenraali
luutnantti Boleslaw Cocha'n vie
railu maaliskuussa 

- Norjan puolustusministeriön edus
tajien vierailu toukokuussa, jonka 
aikana tutustuminen suomalai
seen kasarmiarkkitehtuuriin, 

- Sveitsiläisen prikaatieversti Hans 
Ulrich von Erlachin vierailu 

- Norjan maavoimien naishenkilös
tön tarkastajan ja Norjan koti
joukkojen naishenkilöstön tarkas
tajan vierailu 

- Englantilaisen majuri W D Cole
ridgen au-pair upseerivierailu Po
rin Prikaatissa marras-joulu
kuussa. 

Kenraalimajuri O Yliriskun johta
mana pidettiin jalkaväen joukko-osas
tojen komentajien neuvottelupäivät 
Huovinrinteellä 28.-29. 10. Porin Pri
kaatin järjestäminä. Tärkeimmiksi 
neuvottelukohteiksi muodostuivat jal
kaväen koulutuskysymykset ja reser
vin kertausharjoitukset. 

Prikaatissa järjestettiin 4. 8. valati
laisuuden yhteydessä omaistenpäivät, 
joille kokoontui varusmiesten omaisia 
yli kaksi sataa. Isät ja äidit seurasivat 
mielenkiintoisina valaa, uuden kasar
mialueen esittelyä, taistelunäytöstä ja 
sotakoirien ja koiranohjaajien koulu
tusta. Tilaisuuden päätti Turun Varus
kuntasoittokunnan ulkoilmakonsertti 
ja mieliinpainuva kenttäpäivällinen pri
kaatin ruokalassa. 

"Porilaisten" ja siviilimaailman välit 
ovat olleet hyvin lämpimät. Siitä osoi
tuksena sai Porin Prikaati 19. 8. vas-

Satakunnan Liikenne Oy:n Porin Pri
kaatille lahjoittama linja-auto kunnos
tettuna luovuttamista odottamassa. 
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taanottaa Satakunnan Liikenne Oy:ltä 
lahjoituksena linja-auton, jonka puo
lustuslaitoksen puolesta ottivat vastaan 
juhlallisessa tilaisuudessa LSSlE:n ko
mentaja kenraalimajuri C-0 Lindeman 
ja Porin Prikaatin komentaja eversti 
E Setälä. 

Puolustusvoimain ampumamesta-
ruuskilpailut pidettiin Säkylässä ja 
j alkapallomestaru uskilpailut Turussa 
Porin Prikaatin järjestäminä. 

Porilaisten saavutukset vuoden 1969 
arvokilpailuissa olivat myös varsin 
korkeata tasoa. Mainittakoon näistä 
mm 

Puolustusvoimain 
mestaru uskil pailuj en 
taruus 

suunnistus
yleismes-

Samojen kilpailujen varusmiesten 

Porin Prikaatin komentaja ev Erkki 
Setälä vastaanottamassa Puolustusvoi
main suunnistusmestaruuskilpailuissa 
saatuja palkintoja. Palkintojen luovut
tajana kilpailujoukkueen johtaja evl 
Uuno Tarkki. 

VARATTU 
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suunnistuksen joukkuekilpailun 
voitto 

- Edelleen suunnistuksen joukkue
kilpailun voitto 

- Varusmiesten henkilökohtaisen 
kilpailun voitti opp T Peltola Po
rin Prikaatista 

- M/40 sarjan voitti sotmest E Lai
ne Porin Prikaatista 

- Puolustusvoimain jalkapallo-
mestaruus 

- Presidentti Kyösti Kallion kierto
palkinto, Kallion Malja 

- Kenraali Keinosen kiertopalkinto 
- Ylik Sairan henkilökohtainen 

mestaruus puolustusvoimain am
pumamestaruuskilpailuissa 

- Alik Vasalan henkilökohtaiset 
mestaruudet puolustuslaitoksen 
y leisurheilumestaruuskilpail uissa 
800 m:n ja 1500 m:n matkoilla. 

Jalkaväen Säätiön plaketilla on va
rusmiespalveluksen erinomaisesta suo
rittamisesta palkittu seuraavat porilai
set 

- III/67 saapumiserä . 
Vänr Eero Olavi R i s t o 1 a i n e n 
Kers Pauli Ensio H a 1 m i n e n 

- I/68 saapumiserä 
Vänr Mark~u Juhani H e 11 e 
Kers Raimo Kalevi R a u t a n e n 

- II/68 saapumiserä 
Vänr Heikki Uolevi He 1 m i ne n 
Kers Reino Heikki K a r i r i n n e 

URHEILU SEPPO 

Säynätsalo 

NYLANDS BRIGAD 

Den 26 augusti fick Nylands Brigad 
ny brigadkommendör. överste Os -
sian Wuorenheimo överlämnade 
då brigaden åt överste E s ko Ra u -
n i o för att kunna tillträda posten som 
chef för generalstabsavdelningen vid 
Krigshögskolan. överste Wuorenheimo 
hann vara brigadkommendör i två re
priser, tjänstförrättande brigadkom
mendör 5. 11.65-16.4.66 samt brigad
kommendör 1. 9. 67-26. 8. 69. överste 
Raunio har senast verkat som chef för 
planeringsavdelningen vid huvudsta
ben. 

Vid överlämningshögtidligheten på 
flaggplanen prisade överste Wuoren
heimo det goda samarbete, som rått 
vid brigaden och önskade brigaden 
fortsatt framgång. överste Raunio åter 
uttryckte i sitt tal sin tillfredsställelse 
över utbildningsgranskningen för kont
ingent II/69, vid vilken han tillsam
mans med överste Wuorenheimo hade 
haft tillfälle att närvara. Han sade sig 
redan Iita på brigaden och hoppades 
att den också skulle Iita på honom. 

Utbildningsgranskningen torde också 
ha gett belägg för en väl genomförd 
skolning, att döma av det antal duglig
hetspermissioner överste Wuorenheimo 
beviljade. En speciell sporre utgjorde 
dock säkert de båda överstarnas när
varo, för de sågs hinna bevaka de 
flesta granskningspunkterna. 

Under juni månad bekantade sig 

Manöver i september. Det vimlar av 
reservister i skogen. 

Krigshögskolan med Västnyland. 
Hundra officerare var stationerade i 
Dragsvik och utgående härifrån skapa
de de sig en noggrann bild av Västny
lands militärgeografi, industri, befolk
ning och näringsliv. "Här råder en på
fallande fri och företagsam anda", var 
gen. maj. Lehtis kommentar om Drags
vik. 

Den största finlandssvenska mön
stringen av reservister efter kriget, 
ägde rum den 21-27 september (för 
officerarna 14-27 september). 53 offi
cerare, 163 underofficerare och 704 
man i reserven hade inkallats till repe
titionsövning som kombinerades med 
slutmanövern för kontingent I/69. 
Den egentliga, tre dagar långa, manö
vern följde klart uppgjorda ritningar, 
vilka både den av major Lindeman 
ledda reservistbataljonen och den av 
major Wigren ledda beväringsbataljo
nen kände till. En seger för någondera 
parten var alltså utesluten. Istället 
strävade man till en så effektiv övning 
som möjligt. Som övningsledare för 
hela manövern fungerade överstelöjt
nant Stewen. 

Nylands Brigads årsdag, den 18 ap
ril, firades mera festligt än vanligt. Då 
utdelades för första gången Siikajoki
korset. Korset har instiftats av Ny
lands Brigad stödd av Nylands Brigads 
Gille, för att utdelas åt personer som 
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I Bataljonens standar bärs för första 
gången vid paraden den 4 juni. Batal
jonen leds av sin kommendör, övl R 
W Stewen, som varit initiativtagare 
både tili Siikajokikorset och bataljons
standaren. 

stått brigaden nära och stött dess verk
samhet. Dåvarande brigadkommen
dören, överste Wuorenheimo, förrätta
de utdelningen då bl.a. förre prosten i 
Siikajoki, Aarno Seppo, som är en av 
dem som föreslagit Siikajokidagen tili 
brigadens årsdag, erhöll korset. 

Nestekloori 
Natronlipeä 
Natriumhypokloriitti 

Nylands Brigads Gille uppvaktaa'e 
också på årsdagen och dess ordföran
de .Jarl Seppävuori överlämnade fyra 
standar. Standaren, som är avsedda 
för vardera bataljonerna, de avdelta 
enheterna och reservunderofficerssko
lan, har ritats av konstnär Olof Eriks
son. 

Försvarsmaktens flaggfest blev spe
ciellt festlig genom att de nya standa
ren då spikades och bars vid paraden 
för första gängen. 

Svenska Dagen den 6 november gick 
helt i traditionernas tecken med parad 
på förmiddagen och solenn fest på ef
termiddagen. Vid detta tillfälle erhöll 
bl.a. överste Wuorenheimo Siikajoki
korset. 

Slutligen kan konstateras att bygg
nadsverksamheten vid brigaden fort
går och hopp finns om att reservun
derofficersskolans elever redan våren 
eller försommaren 1970 skall få flytta 
in i en helt ny kasern. 

Natriumkloraatti 
AIV-liuos 
Suolahappo 

FINNISH CHEMICALS OY 

KYMINLAAKSON 
OSUUSLIIKE 

Kotka 

Äetsä 

SÄÄSTOKULMA 

Vaasa - Vaasanpu istikko 17 
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KARJALAN PRIKAATI 

Mikä se on, kun ihan rauhalliset 
miehet yht'äkkiä alkavat sotia? Se on 
kertausharjoitus. "Kertausharj oituk
set ja niiden tehokas läpivieminen 
muodostavat tänä vuonna (v. 1969) 
Karjalan Prikaatin koulutustehtävän 
tärkeimmän osan", sanoi prikaatin ko
mentaja eversti Sakari R u sama vuo
den alkupuolella. Eikä hän perunut sa
nojaan vuoden lopussakaan, vaan tote
si prikaatin täyttäneen erinomaisesti 
sille asetetut koulutustehtävät. 

Sota ... 

Toukokuun 16. ja 30. päivien välise
nä aikana Karjalan Prikaati järjesti 
erikoishenkilöstölle kertausharjoituk
set, joihin otti osaa 61 upseeria ja ali-

Kapteeni S Kymäläinen pitää tilanne
katsausta "siellä jossakin" kertaushar
joitusten aikana. Oikealla reservin 
luutnantti Kouvolan linja-autoaseman 
hoitaja Torgny Söderström kuuntelee 
tarkasti. 

upseeria. Koulutusta saivat pataljoonan 
esikunnan henkilöstö, erilaisten komp
panioiden päälliköt, vääpelit ja muu 
erikoishenkilöstö. Reserviläiset toimi
vat koulutuksensa mukaisissa tehtä
vissä Kaakkois-Suomen sotilasläänin 
kevätsotaharjoituksissa 27. 5.-29. 5. 
Siitä huolimatta, että harjoitus jäi ly
hyeksi, todettiin reserviläisten osaavan 
asiansa. Vielä erikseen järjestettiin 
prikaatin esikunnan kertausharjoitus 
5.-20. 6. Vekaranjärvellä. Tämä har
joitus sisälsi pääasiassa kartta- ja 
maastoharjoituksia. "Loppukokeena" 
oli 4 vuorokauden johtamisharjoitus 
maastossa. 

.Joukkojen kertausharjoituksiin syk
syllä Karjalan Prikaati varusti lähes 
tuhat reserviläistä. Näistä muodostet
tiin kivääripataljoona sekä raskas kra
naatinheitinkomppania koulutusvai
hetta seuranneeseen syyssotaharjoituk
seen. Nykyiset varusmiehet huomasi
vat reserviläiset koviksi vastustajiksi 
Tuohikotin-Lemin maastossa käydyssä 
kolmen päivän sodassa. 

Vilkasta syksyä täydensi syyskuun 
alussa Kymen .Jääkäripataljoonan jär
jestämä kokeiluharjoitus Ravijoen
Lapjärven-Luotolan alueella, johon . 
myös Karjalan Prikaatista osallistui 
joukkoja. Tässä "kuuden päivän so-

Eversti Sakari Rusama puhuu ja reser
vin yliluutnantti pankinjohtaja Raimo 
Aarnio hymyilee. Tiukka kertaushar
joitus alkaa olla menestyksellisesti 
ohitse. 
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dassa" tutkittiin erityisesti kivääripa
taljoonan kokonaisorganisaatiota j~ 
liikkuvuutta. Mukana oli runsaasti 
vuokrattuja siviilitraktoreita, joten jo
kaiselle joukkueelle riitti oma ajoneu
vo varusteiden ja kaluston kuljetuk
seen. Prikaatin osuus joukoista oli 
kaksi kiväärikomppaniaa, pääosa huol
tokomppaniaa, raskas- ja kevytsinko
joukkue sekä viestijoukkue. Harjoituk
sen raskausaste oli melko "yläkantissa" 
varusmiesten kannalta, sillä Karjalan 
Prikaatin joukot joutuivat vajaan vii
kon aikana liikkumaan polkupyörillä 
yli 400 km. 

Heti juhannuksen jälkeen sai Karja
lan Prikaatin Reservialiupseerikoulu 
tilaisuuden näyttää mihin suomalainen 
sotilas ja erityisesti kurssin l/69 oppi
las pystyy. Maassamme vierailulla ol
leille Ruotsin jääkäripataljoonien ko
mentajille järjestettiin Pahkajärven 
leirialueella taistelunäytös, johon vie
raat ilmaisivat varauksettoman tyyty
väisyytensä. Koulukin oli tyytyväinen 
saatuaan ylimääräisen viikkovapaan. 

.. ja rauha 

Jotta suhteet suureen yleisöönkään 
eivät aivan olisi päässeet rämettymään, 
hoiteli prikaati PR-toimintaansa mo
nella saralla. Utin maatalousnäytte
lyssä heinäkuussa kantoi Karjalan Pri
kaati päävastuun puolustusvoimien 
monipuolisesta osastosta. Myös Karja
lan Kaartin-Prikaatin Kilta esitteli 
osaston yhteydessä toimintaansa. 

Perinteiseksi tulleita metsämarsseja 
tehtiin kolmeen otteeseen Kouvolan 
ympäristöön kaukaisimman kohteen ol
tua aina Luumäellä saakka. Vesurit 
heiluivat metsänparannustöissä niillä 
alueilla, joita prikaati on käyttänyt 
harjoitusmaastonaan vuoden mittaan. 
Maanomistajat olivat tyytyväisiä 
"vuokraan", sillä siellä ei enää risu 
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kasvanut, mihin prikaati metsämarssil-
laan asti.Ii. · 

Toinen tuntuva kädenojennus suun
nattiin sota- ja polioinvalideille sekä 
sotaveteraaneille,. joiden pyynnöstä 
KarPr:n eri yk,siköt lähettivät 10-20 
miehen ·osastoja auttamaan erilaisissa 
töissä syys-marraskuun aikana. Li
säksi RAuK:n oppilaat keräsivät sota
invalidiviiktn merkeissä Kouv.olassa ja 
ympäristössä ovelta -övelle rahaa. Ke
räys tuotti yli kaksituhatta markkaa. 

RAuK niinikään järjesti majuri Esko 
Korjalan johdolla Pahkajärvellä Ky
menlaakson teollisuus- ja liikelaitosten 
sekä sotilasyksiköiden välisen suunnis
tuskilpailun. Mukana suunnisti yli 200 
harrastajaa. 

Karjalan Kaartin-Prikaatin Kilta on 
oliut aktiivisesti jakamassa prikaatin 
murheita ja erityisesti iloja. Killan 
edustajat ovat vierailleet kaikissa pri
kaatin juhlatilaisuuksissa. RAuK:n op
pilaskunta vastaanotti kurssin I/69 
päättäjäistilaisuudessa Killan Kouvolan 
paikallisosastolta kiertopalkinnon, josta 
kilpaillaan oppilaiden kuntokilpailussa. 

Kilvoittelu .. 

Urheilevana joukko-osastona piti 
Karjalan Prikaati mainettaan yllä si
joittumalla eri lajien puolustusvoimien 
mestaruuskisoissa jatkuvasti kuuden
nen - seitsemännen sijan paikkeille. 
Mitalisijoituksia ei tällä kertaa tullut, 
mutta vahvoja pistesijoja kuitenkin. 
Parhaita yksittäissuorituksia oli ali
kersantti Tapio L e h i koi s en kuudes 
sija puolustusvoimien sotilaskolmi
ottelukilpailuissa. Prikaati sijoittui 
näissä kisoissa kokonaispisteissä vii
denneksi. Yhdeksännentoista kerran 
hiihdetyssä Oltermannin viestissä pri
kaati sauvoi kuudennelle tilalle. 

Aivan oman lukunsa ansaitsevat ma
juri Olavi E r on e n ja luutnantti Tuo-

mas H ä n n i n e n. Kummankaan käsi 
ei vapissut ammuttaessa kultaa ja kun
niaa Suomen sotilasurheilulle. CISM:n 
ammunnan maailmanmestaruuskilpai
luissa kuului majuri Eronen Suomen 
kultaa voittaneeseen sotilaskivääri
joukkueeseen. Kokonaispisteissä Suomi 
tuli toiseksi! Myös upseereiden pohjois
maisissa mestaruuskilpailuissa pril~aa
tin molemmat mainiot ampujat kun
·nostautuivat. UAY:n omat mestaruus
kilpailut ammuttiin Utissa Tyrrin ra
dalla Karjalan Prikaatin toimiessa jär
jestäjänä. 

Jo kauan Karjalan Prikaatin toimin
taa haitannut "jako kahteen" alkaa vä
hitellen olla lopussa. Vekaranjärven 
uusi kasarmialue vastaanottaa vuoden 
1970 kesäkuun puoliväliin mennessä 
siellä jo olevan I Pataljoonan lisäksi 
prikaatin muutkin yksiköt RAuK:a lu
kuunottamatta, joka jää vielä muuta
maksi vuodeksi Kouvolaan. Koulutus-

Kaatakaa kahvit 

iloisesta 

LEENA-pannusta 

AMMUS-SYTYTIN OY 
Rauma 

13 - Jalkaväen vuosikirja 

toiminta tehostuu, sillä Vekaranjärvellä 
harjoitusmaasto on aivan äärellä, joten 
"turhaa" matkaa harjoituspaikalle ja 
takaisin ei pääse syntymään. Vastaval
mistunut täysimittainen ampumarata 
tarjoaa Vekaranjärvellä sekä palvelus
että urheiluammuntaan entistä parem
mat mahdollisuudet. 

.. ja palkitut 

Karjalan Prikaatissa on ansiokkaasta 
palveluksesta palkittu Jalkaväen Sää
tiön plaketilla seuraavat varusmiehet: 

- I/68 sapumiserä 
Vänr Kauko H ä k k i n e n 
Kers Pekka S u i k k a r i 

- II/68 saapumiserä 
Vänr Erkki Reko 1 a 
Kers Jorma M ä k el ä i n e n 

- III/68 saapumiserä 
Vänr Pertti S i m o n e n 
Kers Matti A h o n e n 

Turun Asennuspaja 
Suunnittelee ja urakoi 

- maaseutusähkölaitoksia ja erillisiä 
muuntopiiriä, sekä vanhojen ver
kostojen peruskorjauksia 

- maa- ja merikaapelointla 

- satama-, katu- ja tievalaistuksia 

- laivasähköistyksiä 

- laivaradiolaitteiden asennuksia ja 
huoltoa 

- sekä urakoi kerrostalojen, kuten 
sairaaloiden ja koulujen, sekä 
tehdas- ja asuinrakennusten säh
köasennuksia 

Turku - Kristiinankatu 4 - Puh. 20 052 
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SAVON PRIKAATI 

Prikaatin irtautuminen vanhalta ka
sarmialueelta jatkuu. Parhaillaan on 
Karkialammelle rakenteilla kuntotalo 
ja uusi ruokala. Seuraavana aloitetaan 
moottoriajoneuvohuoltolan ja useiden 
varastorakennusten tekeminen. Raken
teilla on myös uusi ampumarata Ky
rönpellon maastoon. 

Pääosa joukoista on jo siirtynytkin 
Karkialammelle ja siellä toimii evl E J 
Koiviston komentama I ja maj 
L K u u s i m a a n II pataljoona sekä 
reservialiupseerikoulu. Sillanpäätä 
kaupungissa pitää prikaatin esikunta, 
esikuntakomppania ja 5. komppania. 

Varusmiesten pääosa saapuu Mikke
lin, Jyväskylän ja Kuopion sotilaspii
reistä, mutta osa heistä aina Helsingistä 
saakka. Prikaatin rauhanajan tehtävä
nä on kouluttaa heistä taistelutaitoisia 
ja -kykyisiä jalkaväen sotilaita ja 
edustettuna ovat kaikki jalkaväen kou
lutushaarat. Suurin osa miehistä palve
lee kivääriyksiköissä. 

Päivittäinen koulutus tapahtuu pää
osin prikaatin omalla, Karkialammen 
kasarmialueeseen liittyvällä, 840 heh
taarin laajuisella metsäalueella. Myös
kin ampumarata liittyy sopivasti 
muuhun harjoitusalueeseen, mutta 
taisteluammunnat suoritetaan kaikilta 
osin Pahkajärvellä, jonne on Mikkelistä 
matkaa 85 km. 
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Varuskunnan sairaala Savon Prikaatin 
Karkialammin kasarmialueella. 

Sotaharjoitukset tapahtuvat useim
miten Mikkelin kaakkois- tai eteläpuo
lella siitä syystä, että ne ovat yhteisiä 
muiden Kaakkois-Suomen sotilasläänin 
joukko-osastojen kanssa. Savon Pri
kaatin elämään kuuluu päätehtävän 
ohella paljon muutakin, urheilua ja 
erilaista harrastustoimintaa. Kun kun
totalo kesällä 1970 valmistuu voidaan 
urheilutoimintaa laajentaa ja ottaa ym
pärivuotiseen ohjelmaan enemmän si
sätiloja vaativia lajeja. Nykyisin ja tu
levaisuudessakin ovat päälajeina am
munta, hiihto ja suunnistus, mutta esi
merkiksi jalkapallossa on prikaati jo 
useana vuotena ollut kärkisijoilla koko 
puolustusvoimien mestaruuskilpai
luissa. Kuluneen vuoden saavutuksiin 
sotilasläänitasolla voidaan kirjata mm 

Ampumaleirillä. 

hiihtäjien tuoma voitto Kymenlaakson 
kilvestä kilpailtaessa ja esikuntakomp
panian voitto läänin perusyksiköiden 
umpumakilpailussa. 

Savon Prikaatin hyväksi toimii kol
me huomattavaa yhdistystä, nimittäin 
Savon Prikaatin Kilta, Mikkelin Soti
laskotiyhdistys ja Savon Sotilask~pp~
liyhdistys antaen arvokasta tukea pri
kaatille kukin omalla sarallaan. 

Savon Prikaati tuntee Mikkelin koti
paikakseen ja haluaa myös kaikin ta
voin olla mukana niin Mikkelin kau
pungin kuin myös koko maakunnan 
riennoissa. 

Jalkaväen Säätiön plaketilla on vuo
den 1969 aikana palkittu seuraavat va-

Valtion Viljavarasto 
H e I s i n k i 2 5, Stenbäckin
katu 26 
Posti lokero 25 121 
puhelin 413400 

Varastot : 

Helsinki ... ... . ..... . . 
Iisalmi (Peltosalmi) .. . . 
lmpivaara (Sein~joki) .. 
Koria ............... . 
Kuopio . ........... . . 
Loimaa ... , ..... , .. . . 
Mustia ............... . 
Naantali . . .... . ..... . . 
Pieksämäki . .... . .... . . 
Riste (Kokemäki) ..... . 
Seinäjoki . ......... · · 
Turenkl ...... . ...... . 
Turku . .............. . 
Vainikkala ... . ....... . 
Ylivieska . ............ . 

puh. 33840 
1779 

21517 
152 

13772 
2320 

48231 
53201 

2084 
62094 
21475 
82215 

.. 14954 
51 
72 

rusmiespalveluksensa ansiokkaasti 
suorittaneet: 

- 15. 2. 68 saapumiserä 
Vänr Jouni P a a v i 1 a i n e n 
Kers Lauri Kalevi K a t t e 1 u s 

- 15. 6. 68 saapumiserä 
Korpr Reijo Alpo Tapio A n t t i -
la 
Kers Kari Olavi K a i p o n e n 
Vänr Heikki Tuomas V i s k a r i 

- 15. 10. 68 saapumiserä 
Kropr Taisto Kalevi K i n n u n e n 
Vänr Mikko Johannes K a 11 i o -
Iin n a 
Kers Kari Juhani M ä n n i s t ö 

- 17. 2. 69 saapumiserä 
Korpr Keijo Antero Reima n 

Oy AI RAM Ab 

Helsinki 15 

Pursimiehenkatu 29 - 31 
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PANSSARIVAUNU
PATALJOONA 

Vuosi 1969 on ollut suomalaisten 
panssari vaunuj oukkoj en juhlavuosi, 
sillä tulihan 14. 7. kuluneeksi 50-vuotta 
maamme ensimmäisen panssarivaunu
joukko-osaston Hyökkäysvaunuryk
mentin perustamisesta. Onkin varsin 
luonnollista, että tämä 50-vuotisjuhla 

muodostui kohokohdaksi Panssarivau
nupataljoonan kuluneen vuoden toi
minnassa. 

Juhlapäivän vietossa otettiin päivä 
ennakkoa, sillä 13. 7 kauniina sunnun
taipäivänä kokoontuivat entiset ja ny
kyiset tankkimiehet runsaslukuisasti 
Parolannummelle . viettämään oman 
"aselajinsa" juhlapäivää. Päivän juh
lallisuudet alkoivat Panssarivaunupa
taljoonan kantahenkilökunnan ja va
rusmiesten edustajien suorittamalla 
seppeleenlaskulla Hattulan sankarihau
dalla. Tämän jälkeen kokoontui koko 
pataljoona kalustoineen Parolan lippu
kentälle panssarimuistomerkin eteen 
II/69 saapumiserän valatilais1.fo.teen, 
jossa 240 · alokasta Panssarivaunu patal
joonan lipun ja päällystön edessä, van
hojen tankkimiesten seuratessa vakavi
na vastapäätä, vannoi sotilasvalan liit-

Tankkimiehen vala 
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tyen näin panssarimiesten kunniakkai
siin riveihin. Seuranneen ohimarssin 
otti vastaan Etelä-Suomen Sotilasläänin 
komentaja kenraaliluutnantti P I 1 m o-
1 a. Iltapäivällä esittivät nykyiset tank
kimiehet sitten taitojaan kahdessa tais
telunäytöksessä, joista ensimmamen 
käsitti tiedustelu- ja rynnäkköpanssa
rivaunujen hyökkäyksen vesistön ylit
se ja toinen kahden tstpsvkomppanian 
hyökkäyksen aukeamaastossa. Var
maankin niin Lehijärvellä räiskynyt 
vesi kuin lentokentällä noussut sankka 
pölypilvi panssarivaunujen tykkien 
jyminän säestäessä palautti vanhojen 
tankkimiesten mieleen ajat vajaa kol
mekymmentä vuotta sitten. Samalla 
nämä näytökset antoivat viitteitä siitä, 
että nykyiset tankkimiehet osaavat 
tarpeen vaatiessa asiansa. Juhlapäivän 
eittämättömän kohokohdan muodosti 
uudessa panssarivaunuhallissa pidetty 
päiväjuhla, jossa juhlaesitelmän piti 
Panssarivaunupataljoonan entinen ko
mentaja everstiluutnantti P a avo 1 a. 
Hänen tilaisuudessa pitämänsä erin
omainen esitelmä säilyy läsnäolleiden 
mielessä varmasti kauan. Samassa ti
laisuudessa luovutti Panssarikilta 
P anssarivaunupataljoonan yksiköille 
yksikköviirit, joiden kuviointina ovat 
Laguksen nuolet ja viirien pohjavärit 

Hyökkäys vesistön yli 

Evl evp Paavola puhuu 

musta, vihreä ja punainen symbolisoi
vat panssarivaunujoukkojemme viime 
sotien taistelutantereita. Päiväjuhlan 
yhteydessä palkittiin myöskin majuri 
P K a n t a k o s k e n kirjoittama pans
sarivaunujoukkojemme historiikki 

Panssarivaunut hyökkäävät 
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"Suomalaiset panssarivaunujoukot 1919 
-1960". Mieliinpainuva tilaisuus päät
tyi Panssarivaunupataljoonan kunnia
marssiin "Parolan marssiin". 

Panssarivaunupataljoonan tärkein 
koulutustilaisuus oli eittämättä touko
kuussa pidetty panssarivaunukomppa
nian ja panssaritiedustelujoukkueen 
kaksiviikkoinen kertausharjoitus. Täl
löinhän Parolannummelle koottiin en
simmäistä kertaa sodan jälkeen täys
vahva panssarivaunuyksikkö. Tämä 
harjoitus, jonka johti Panssarivaunu
pataljoonan komentaja everstiluut
nantti O Hank a 1 a, osoitti, että re
servistä muodostettu panssarivaunu
yksikkö kykenee pienen alkuverrytte
lyn jälkeen tehokkaaseen toimintaan 
taistelukentällä. Reserviläisten ammat
titaito ja asiaan paneutuminen oli kii
tosta ansaitsevaa. 

Varusmiesten koulutus pataljoonassa 
on kulkenut entiseen tapaan poikkeuk
sena ilmatorjuntapanssarivaunumie
het, joiden koulutusaika piteni 330 
vuorokauteen. Tällä hetkellä ainoas
taan panssarijääkärit palvelevat 240 
vrk. Taistelukelpoisen panssarivaunu
yksikön kouluttaminen vaatisikin eh
dottomasti, että myöskin heidän koulu
tusaikansa olisi sama kuin muidenkin 
panssarimiesten. 

Kuluneen vuoden aikana Panssari
vaunupataljoona on entiseen tapaan 
osallistunut pelottomana maaliosastona 
sotilasläänin alueella järjestettyihin 
sota- ja yhteistoimintaharjoituksiin, 
joissa miltei poikkeuksetta todettiin 
jälleen kerran, etteivät kyseiset har
joitukset ainakaan panssarimiehille 
muodostu miksikään koulutuksen ko
hokohdaksi. Syytkin tähän ovat selvät; 
talviaikaa lukuunottamatta vaunut 
ovat harjoitusmääräyksestä johtuen 
täysin sidottuja teihin, ja toiseksi vas
tapuolelta yleensä puuttuvat panssari
vaunujen tärkeimmät viholliset, toiset 
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vaunut. Tärkeimmiksi koulutustilai
suuksiksi ovatkin näinollen muodostu
neet kerta toisensa jälkeen Niinisalossa 
toimeenpannut ampumaleirit, joiden 
yhteyteen on sovitettu myöskin taiste
luharjoituksia psvkomppanian puit
teissa. 

Oman mielenkiintoisen lisänsä Pans
sarivaunupataljoonan koulutustoi
mintaan ovat antaneet eri joukko
osastojen ja sotakoulujen kanssa pide
tyt psvesittelyt sekä alkeisyhteistoi
mintaharjoitukset, joiden yhteydessä 
toivottavasti on onnistuttu lisäämään 
yleistä tietoutta panssarivaunuista sekä 
ennenkaikkea antamaan kuva vaunu
jen toimintamahdollisuuksista suoma
laisissa oloissa. 

Kokonaisuutena voi Panssarivaunu
pataljoona kirjata kuluneen vuoden 
tililleen erittäin positiivisena. Kehi
tystä on tapahtunut ja sitä on myöskin 
parhaillaan tapahtumassa, joten Pans
sarivaunupataljoona eteenpäin pyrki
vänä ja jatkuvasti kehittyvänä jouk
ko-osastona katsoo luottavasti tulevai
suuteen tuntien vakavasti sen vastuun, 
joka sille armeijamme ainoana panssa
rivaunujoukko-osastona kuuluu. 

Jalkaväen Säätiön levykkein on pal
kittu seuraavat varusmiespalvelukses
saan kunnostautuneet 

- III/67 saapumiserä 
Vänr Martti Antero J u s s i 1 a 
Kers Eero Antero T a 11 i n e n 

- I/68 saapumiserä 
Vänr Pentti Olavi J a n t u n e n 
Alik Heikki Juhani S a 1 o 

- II/68 saapumiserä 
Vänr Lauri Mikael A n t t i 1 a 
Kers Mauno Juhani Lindgren 

- III/68 saapumiserä 
Vänr Alpo Antti U u t e 1 a 
Alik Mauri Erkki Olavi O i no -
nen 

PANSSARINTORJUNTA
PATALJOONA 

Panssarintorjuntapataljoonan ku-
lunut kolmas toimintavuosi itsenäisenä 
joukko-osastona on ollut työntäyteinen. 
Pyrkimyksenä on ollut mahdollisim
man monipuolisen panssarintorjunta
miehen kouluttaminen ja koulutusoh
jelmien ja -suunnitelmien vakiinnutta
mistyö. Puutteista huolimatta tulokset 
kentällä ovat kirjaamisen arvoisia. 

Panssarintorjuntapataljoonalla on 
ollut viime vuosina pyrkimyksenä hy
vien suhteiden luominen ympäristö
kuntiin ja niiden väestöön, suuntaa
malla valatilaisuutensa varuskunnan 
ulkopuolelle. Kuluneena vuonna näitä 
tilaisuuksia onnistuttiin järjestämään 
tosin vain yksi. Se oli I/69 saapumis
erän valajuhla Janakkalassa 22.3.1969. 
Tilaisuuteen liittyi myös kutsuvieraille 
järjestetty kalusto- ja koulutustilaesit
tely. 

Oman lisänsä toi toukokuussa toi
meenpantu tavanmukainen pst-erikois
henkilöstön kertausharjoitus, joka vä
häisestä kouluttajavoimasta johtuen 
jouduttiin osaksi suorittamaan yksik
köjen palvelusohjelmien mukaan. 

Kevätkesällä toimeenpannuissa Ps
Pr:n ampuma- ja maastomestaruuskil
pailuissa pataljoona menestyi hyvin. 
Se voitti joukkuekilpailun yhdistetyssä 
sotilaskivääri kenttä- ja konepistooli
ummunnassa sekä ltn P L ehto se n 

johtama partio voitti PsPr:n maasto
mestaruuden. 

Alkuvuoden julkistetuimman tilai
suuden muodosti I/69 ohjusampuja
kurssin päätösammunnan yhteydessä 
Hätilässä 25. 6. 69 järjestetty lehdistö
tilaisuus, jossa paikkakuntalehdille ja 
maan valtalehdille selvitettiin nykyistä 
pst-ohjuskoulutusta ja sen tarpeita. 

Puolustusministeri hyväksyi 26. 6. 69 
PstP:n komentajan evl H S arpa -
rannan esityksestä, että entinen 
musta-oranssi aselajitunnus kauluslaa
tassa palautetaan käyttöön. Uuden vä
rin käyttöönotto tapahtui 12. 9. 1969. 
Samassa yhteydessä myös musta tur
kislakki vaihdettiin harmaaksi. Vaikka 
kysymys on ulkonaisesti vähäisestä 
muutoksesta, on sillä joukko-osaston 
yhtenäisyyden kannalta huomattava 
merkitys. Tunnuksen musta väri sym
bolisoi panssariasetta ja oranssi räjäh
tävän ammuksen leimahdusta. 

Loppuvuoden huomattavimmaksi ta
pahtumaksi muodostui III/69 saapu
miserän valatilaisuus 29. 11. 69 Parolan 
lippukentällä, jossa PstP:n perinne
joukko-osaston PsjP:n veteraanit luo
vutivat pataljoonan yksiköille yksikkö
viirit. l.K:n viirin värinä on musta 

Yksikköviirien luovutustilaisuus Paro
lan lippukentällä 29. 11. 1969. Puhu
massa luovuttajien edustaja evl evp 
Lauri Lehto. 
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pohja, jossa on ristissä oranssinväriset 
panssarinyrkit. Tämä symbolisoi eri
tyisesti PsjP:n syntyaikaa eli jatkoso
taa, jonka loppuvaiheessa panssarinyr
kit näyttelivät ratkaisevaa osaa. Se oli 
lähes ainoa ase, joka pystyi läpäise
mään silloiset vaunutyypit. 2.K:n vii
rin värit ovat oranssi pohja, josta ko
hoaa musta ohjus. Tämä kuvaa nyky
aikaa, jolloin ollaan siirrytty nykyai
kaiseen ohjuskoulutukseen. Ohjuksen 
silhuetti on otettu Vigilant-pst-ohjuk
sesta, j_oka .p._ijiILensimmäisenä ohjuk
senamme 0jää jälkipolville muistutta
maan olemassaolostaan. Viirien kärki, 
Laguksen nuoliryhmä, . muistuttaa 
PsD:sta, johon PstP:n perinnejoukko, 
osasto PsjP kuului. 

Tulevaisuutta ajatellen näkymät 
ovat sekä hyvät että huonot. Haittaa
vina tekijöinä on edelleen nähtävä 
henkilökunnan puute ja sinkoharjoitus
a-tarvikkeiden niukkuus. Positiivista on 
kokeilukäyttöön saadut sinkojen infra
punalaitteet, jotka tulevat luomaan 
pst-koulutukselle uuden ulottuvuuden. 

Ansiokkaasta palveluksesta on Pans
sarintorjuntapataljoonassa palkittu 
Jalkaväen Säätiön plaketilla seuraavat 
varusmiehet: 

- III/67 saapumiserä 
Vänr Esko Johannes H a mm a -
r en, Utula 
Kers Pauli Tapio N y k ä n e n, 
Hauki vuori 

- l/68 saapumiserä 
Vänr Jukka Elias H on k a m a a, 
Punkalaidun 
Kers Pentti Antero Väisänen 
Pyhäjärvi 

- II/68 saapumiserä 
Vänr Kari Pentti Juhani Hu h -
t a 1 a, Kihniö 
Kers Ilkka Juhani Heiniö, Kis
ko 

- III/68 saapumiserä 
Vänr Sulo Ilmari H ä k k i n en, 
Tampere 
Kers Erkki L i i m a t aine n 
Hankasalmi 

JOUTJÄRVI OY 
Lahti 
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HÄMEEN 
JÄÄKÄRI PATALJOONA 

Hämeen Jääkäripataljoona jatkaa 
edelleen koulutustyötään Hämeen van
han linnan liepeillä Linnankasarmil
la Hämeenlinnassa. Pataljoonan sijai
tessa keskellä Hämeenlinnan kaupun
kia ovat hyvät harjoitusmaastot etään
tyneet. Kasarmitilat ovat ahtaat ja 
osaksi ala-arvoisessa kunnossa. Odo
tammekin mielenkiinnolla ratkaisua 
pataljoonan mahdollisesta uudesta si
joituspaikasta tai muista järjeste
lyistä. 

Päättynyt vuosi on kulunut tasai
sen, joskin tiiviin työn ja varsin tu
loksellisen toiminnan merkeissä. Pa
taljoonassa ei oikeastaan ole tapah
tunut mitään tavanomaisesta elämän
menosta poikkeavaa. Muutamia täh
denvälejä voitanee kuitenkin viedä 
aikakirjoihin. 

Pataljoonan elämää ja koulutusta 
kuvaava filmi valmistui keväällä ja 
ensi esitys järjestettiin arvovaltaisen 
kutsuvierasjoukon läsnäollessa. Filmi 
todettiin mielenkiintoiseksi ja hyvin 
valmistetuksi. Se esittää hyvän läpi
leikkauksen varusmiehen jokapäiväi
sestä elämästä aina koulutuksesta juh
lahetkiin saakka. Filmiä on vuoden 

Sotaharjoituspataljoonan komentaja 
kapt P Jouttijärvi suorittamassa perus
tetun komppanian tarkastusta · ennen 

syyssotaharjoitukseen lähtöä 

Pataljoonan mitali valmistui syksyl
lä. Se jaettiin ensimmäistä kertaa 12. 1. 
1970 kotiutuville varusmiehille, kunkin 
yksikön parhaalle ja ansioituneim
malle. 

Pataljoona on tänä vuonna pitänyt 
kaksi harjoitusleiriä Padasjoen nyt lä
hes valmiiksi rakennetulla leirialueel
la. Alue suo hyvät mahdollisuudet eri
laisten harjoitusten toimeenpanemi
seen. Lisäksi se on varsinkin kesä-
aikaan erittäin luonnonkaunis moni-
ne järvineen, metsineen ja mataline 
harjanteineen. 

Urheilun alalla pataljoona on me
nestynyt hyvin. Parhaista tuloksista 

aikana esitetty runsaasti erilaisissa Konekiväärimies tuliasemassa valmiina 
koulutus- ja juhlatilaisuuksissa. aloittamaan tulituksen 
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mainittakoon Puolustusvoimain mes
taruus varusmiesten kenttäammunnas
sa sekä henkilökohtaisessa että jouk
kuekilpailussa, ESSl:n partiohiihto
mestaruus ja ESSl:n pesäpallomesta
ruus. P anssariprikaatin mestaruuksis
ta mainittakoon hiihdon yleismesta
ruus. 

Jalkaväen Säätiön plaketteja on pa
taljoonassa jaettu seuraaville asepal
veluksensa menestyksellisesti suorit
taneille varusmiehille: 

NESTE OY 

202 

15. 10. 67 saaperä 
Kok P K R a e v a a r a, Tampere 
Kers MTAHeino, Lammi 
15. 2. 68 saaperä 
Kok MK Tuominen, Tampere 
Kers H J T o r k k o, Valkeakoski 

15. 6. 68 saaperä 
Kok J M N ä s i, Tampere 
Kers P K M a t t j u s, Ylöjärvi 

15. 10. 68 saaperä 
Kok J K Hartman, Tampere 
Kers V U H i r v i k o s k i, Espoo 

ORAVA PINNOITUS 
PITÄÄ PINTANSA 

Riihimäki Puh. 914/33 811 

PANSSARI KOULU 

Panssarikoulu on kuluneen vuoden 
aikana täyttänyt tehtävänsä kolmen 
reservialiupseerikurssin ja erilaisten 
erikois- sekä kantahenkilökurssien 
kouluttajana. Viimeksimainitusta kes
keisimpänä mainittakoon aliupseerien 
Peruskurssi 28 III jakson panssarivau
nu- ja panssarintorjuntalinjojen n vii
den kuukauden koulutusjakso. 

Asetetut koulutustavoitteet on saa
vutettu, joskin yleisesti Puolustuslai
tokselle annettujen määrärahojen 

niukkuus on pakostakin heijastunut 
harjoitusampumatarvikkeiden ja kul
jetusvälineiden puutteena koulutusteh
tävää suoritettaessa. 

Merkittävänä muutoksena v 1969 to
detaan, että Hämeen Ratsujääkäripa
taljoonan reservialiupseerien koulutus 
Panssarikoulussa päättyi kuluneen 
kurssin 2/69 mukana. Lahteen, patal
joonan yhteyteen, perustettiin seuraa
van kurssin alkaessa oma reservialiup
seerikoulu. PsK:n oppilasmäärä vähe
ni siten seuraavan kurssin alkaessa n 
90 oppilaalla. Muutos lievitti koulussa 
todettua tilan ahtautta ja samalla edis
ti tehokkaampien koulutusyksiköiden 
luomisessa. 

Yhteistyö naapurijoukko-osastojen 
välillä on ollut hyvä ja yhteistoimintaa 
on ylläpidetty erilaisten maanpuolus
tusta suosivien järjestöjen. kanssa. 

Seuraaville Panssarikoulusta kotiu
tetuille apukouluttajille on jaettu Jal
kaväen Säätiön plaketti hyvin suorite
tusta palveluksesta Panssarikoulussa. 

- 15. 6. 68 saapumiserä 
Kers Timo Matti R u u s u n en, 
JK/PsK kotipaikka Kuru 
15. 10. 68 saapumiserä 
Kers Pekka Antero H e 11 s t en, 
PsvK/PsK kotipaikka Tampere 

TYYLI N 

TEKE E 
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LAPIN JÄÄKÄRI
PATALJOONA 

Miesmuistiin p1sm, lähes kymmenen 
kuukauden valkoinen talvi, poutaisin 
kesä kymmeniin vuosiin, Belgian ku
ningasvierailu, Savukosken maatalous
näyttelyn 14000 osastoomme tutustu
jaa, Kyläjärven taisteluampumarata
ja harjoitusalueen käyttöön otto ja 
vilkas rakennuskausi ovat vupden 
päätapahtumat. Rakennusvaiheessa ol
laan päästy suunnitelmien loppusuo
ralle. Niinpä tammikuussa otettiin 
käyttöön Sodankylän kunnan ja varus
kunnan yhteissairaala, jossa kummal
lakin osapuolella on 45 potilastilaa. 
Vihkiäisjuhlassa oli puolustusministeri 
Sulo Suorttanen seurueineen. 

Alusta lähtien on kunnansairaala 
ollut täydessä käytössä. Omalla puo
lella ollaan tultu toimeen ilman käytä
väpotilaspaikkoja, paitsi flunssaepide
mian aikana, jolloin sairaalamme oli 
ylikuormitettu. 

Syyskuussa 1969 aloitti toimintansa 
Sodankylän Vaatetuskorjaamo ja p~-. 
sula. Laitos työllistää 21 henkeä ny~ 
kyisellä toimintakapasiteetillaan ja 
kuuluu siihen märkäpesula, kemialli
nen pesula ja jalkinekorjaamo. Märkä
pesula käsittelee pyykkiä noin tuhat 
kiloa päivässä. Kemiallisen pesulan 
päiväkapasiteetti on noin 200 kiloa. 
Jalkinekorjaamon suutari ehtii täys
korjata noin 15 paria saappaita. Vaate-
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korjaamolla käsitellään ja korjataan 
pesukoneitten pesemä pyykki ja teltat
kin paikataan itse. Sodankylän varus
kunnan lisäksi ovat laitoksen asiak
kaina Lapin Rajavartiosto, Rovanie
men varuskunta ja Sodankylän Yhteis
sairaala. Tulevaisuudessa asennetta
neen pesulaan toinen märkäpesukone. 
jolloin käsittelykapasiteetti saadaan 
lähes kaksinkertaiseksi nykyisestä. 

Valmistumisvaiheessa on kahden yk
sikön kasarmirakennus, kerhot, ampu
mapaviljonki ja kylmävarasto. 

Helmikuun alokkaat lunastivat Jaa
kärinkannuksensa Rovaniemen hiihto
marssilla ja Vikajärven näytösharjoi
tuksessa, jonka todistajina olivat puo
lalaisvieraat. Kesäkuun alokkaat an
toivat sotilasvalansa jylhän kauniissa 
Saariselän maastossa, Kaunispään hui
pulla yönä, jolloin yöttömän yön au
ringonkehrä oli viimeisen .kerran koko 
vuorokauden näkyvissä. Punainen tai
vaanpallo, kesäisten tuntureitten arvoi
tukselliset kyömyt sinitaivasta vasten, 
lappilaiset rakotulet ja vaasalainen 
soittokunta jääkärinmarsseineen eivät 
hevillä lähde valanvannojien mielestä. 
Seuraavana aamuna oli ohimarssi Iva
lon keskustassa ja kotimatka. Vala
marssin pituudeksi kertyi yli 300 kilo
metriä, joka pyöräiltiin kahdessa päi
vässä. 

Vala Kaunispäällä. 

Kuningasvierailu. 

Samaan aikaan kuin jäät lähtivät 
Inarinjärvestä, olivat jääkärit "hel
teessä" samoilla vesillä. Kaukainen ku
ningasvierailu asetti kykymme koetuk
selle, josta kiitosmaininnoin selvittiin. 
Lapin Jääkäripataljoona oli osoittanut 
pystyvänsä kansainvälisten mittapuit
ten täyttävään toimintaan. 

Heinäkuun 5.-6. päivinä esitteli pa
taljoona puolustuslaitosta ja omaa toi
mintaansa itäkairassa, Savukosken 
maa-, metsä- ja porotalousnäyttelyssä. 
Yli 14000 näyttelyvierasta kävi tutus
tumassa aseisiimme, kalustoomme ja 
toimintaamme. Yleisön vetäjänä alueel
lemme omien toimintojemme lisäksi 
olivat Laskuvarjojääkärikoulun kaksi 
hyppääjää, jotka hyppäsivät tuhannes
ta metristä "nastaan" näyttelyalueel
lemme. Helsingin varuskunnan soitto-

Savukosken maatalousnäyttely. 

Lapin jääkäri joen ylityksessä. 

kunta viihdytti säveleillään näyttely
vieraitamme. 

Jos mainitsen vain edelläolevat juh
latilaisuudet, jäisi lukijalle se kuva, 
että Lapin Jääkäripataljoona on jokin 
paraatijoukko, joka pohjoisen sijain
tinsa · vuoksi joutuu eri tilaisuuksissa 
ja vierailuissa edustamaan ja esittä
mään puolustusvoimia. Mutta nuo ti
laisuudet ovat niitä arkisen harmauden 
kohokohtia sotilail,n jokapäiväisessä 
elämässä. Juhlahetket jäävät mieleen 
ja säilyvät siellä ja antavat vielä uutta 
uskoa ja palvelusintoa, Todellisuudessa 
Lapin jääkärin päivä on kenttäpuvun 
harmaa, kuten muuallakin. Ehken se 
on olevista oloista johtuen vieläkin 
harmaampi kuin jgJJ.akin etelän jouk
ko-osastolla. Mutta sitähän me, Lapiri 
Jääkäripataljoonassa palvelevat, emme 
ole tottuneet ruikuttamaan maail
malle. 
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Kyläjärven ensimmäiset kranaatit. 

Kyläjärven taisteluampumarata- ja 
harjoitusalue ovat mahdollistaneet 
komppania- ja pataljoonaharjoitusten 
sijoittamisen entisestään laajemmalle 
alueelle. Ristilammen kankaat ovat 
jääneet ampumaleireineen unholaan ja 
nyt käydään taisteluammunnoissa ko
toa käsin. Koulutus on edennyt jo 
totuttuja uomiaan. Sotaharjoitukset 
tahtovat muodostua vain aina talviso
taharjoituksiksi, kun se uusi,. pehmeä 
tai vanha sohjoinen lumi yllättää niin 
jääkärin kuin harjoituksen johdonkin. 

Pataljoonan esityksestä tai toimesta 
on voitu palkita paikkakuntalaisia, 
jotka ovat olleet ratkaisevasti edesaut
tamassa varuskunnan saantia ja raken
nustoimintaa Sodankylässä tai muulla 
tavoin toimineet erittäin ansiokkaasti 
maanpuolustuksen hyväksi. Puolustus-

"Kaasusotaa" Lapissa syksyllä 1369. 
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voimain ansiomitalin kunniakirjoineen 
ovat saaneet; Kansanopiston johtaja
tar, Sodankylän sotilaskotiyhdistyksen 
puheenjohtaja Lempi Mikkonen ja evp 
kapteeni ja kunnanhallituksen puheen
johtaja Uuno Laine. Lapin Jääkäripa
taljoonan "peruskivi" kunniakirjoineen 
on luovutettu opettajat Lasse Tolose
lalle ja Oiva Walliukselle Sodankyläs
tä ja Savukosken maa-, metsä- ja poro
talousnäyttelyn päätoimikunnan johta
jalle, maanviljelijä Mauno Piiparille. 

Varusmiehistä on palkittu Jalkaväen 
Säätiön plaketilla seuraavat: 

- Vänrikit: 

Matti Juhani K ä p y 1 ä 
Matti Kalervo J u t i 1 a 
Toivo Kullervo T a 11 a v a a r a 
Jouni P enn an en 

- Kersantit: 

Juha Sakari M ä k i k a 11 i o 
Erkki Juhani K e k k i 
Heimo Aulis H a u t a j ä r v i 
Jouni K i v i n i e m i 

Kun puhutaan Lapin J ääkäripatal
joonasta, niin ei sovi unohtaa myös
kään JP 1 - LapJP:n Kiltaa. Edelli
sen vuoden patsashankkeen toteutuk
sen jälkeen ei Kilta suinkaan ole pistä
nyt "käsiään taskuun" jääden toimet
tomaksi. Tämän vuoden saavutuksista 
voidaan mainita ennenkaikkea patal
joonan oman puukon aikaansaminen. 
Puukko ei ole tavallinen kalarauta, 
vaan se on kokonaisuudessaan käsin 
tehty, taiteilija Lasse Taloselan suun
nittelema ja luutyömestari Laurin 
verstaassa tehty. Puukko on tarkoitettu 
pataljoonassa palvelleiden ja palvele
vien tunnusmerkiksi, niin palvelus
kuin kotikäyttöönkin. 

Vanhoille "pumpuille" tiedoitetta
koon, että Etupyörä ilmestyy nykyisin 
kolme kertaa vuodessa ja toimii se 

samalla reserviupseerikoulun kurssi
julkaisuna. 

JP 1 - LapJP:n Kilta piti muuten 
oman kiltanuo'ioiltansa Savukoskella 
5. 7. 69. Qs311ottajia ja kiinnostunutta 
yleisöä oli satamäärin Kemijokivar
ressa. Tulevaisuudessa tullaan joka 
vuo:;i järjestämään kiltakokous vuosi
päivän aattona eli 10. 3. ja mahdolli
se~ti myös lisäksi kiltailtoja. 

Pataljoonan saavuttaessa miehen iän, 
50 vuotta 11. 3. 1971, ilmestyy juhla
j ulkaisu pataljoonan vaiheista aina Te
rijoelta-Sodankylään. Siis tähtäin on 
asetettu korkealle, mutta niinhän jää
käreillä tulee ollakin. 

Lokakuun puolivälissä 1969 juhlivat 
varuskunnan vihreät sisaret, sillä So-

dankylän sotilaskoti r.y. täytti kym
menen vuotta. Nuoresta iästään huoli
matta sotilaskoti on erittäin pirteästi 
toimiva, kaiken kiitoksen ansaitseva, 
reilu harmaitten veljien rinnalla kul
keva, ja vapaa-ajan toimintaa tukeva 
yhdistys. Sotilaskoti aloitti toimintansa 
aikoinaan parakkipahasessa. Nykyinen 
kaunis koti on varusmiesten eniten 
käyttämä vapaa-ajan viettopaikka. 
Tunnustukseksi kymmenvuotisesta toi
minnastaan luovutti varuskunnan pääl
likkö, everstiluutnantti Kauko Kuis
manen sotilaskodille myönnetyn puo
lustusvoimain pronssisen ansiomitalin 
kunniakirjoineen. Tähän kunnianosoi
tukseen yhtyy varauksetta jokainen 
Lapin jääkäri. 

REIMA-PUKINE OY 
Kankaanpää 

AB R. NORDSTRÖM & CO OY 

Loviisa Tullisilta Puh. 51 801 
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UUDENMAAN 
JÄÄKÄRI PATALJOONA 

Vuosi 1969 alkoi pataljoonassamme 
influenssaepidemian merkeissä jopa 
siinä määrin, että talvisotaharjoitus
kin jouduttiin peruuttamaan. Han
kalasta alusta huolimatta päästiin kui
tenkin pian koulutuksessa varsin hy
viin tuloksiin sekä taidollisesti että 
fyysisesti, jota viimeksimainittua ko
ko pataljoonan suorittama Tahkonhiih
tokin 6. 2. 1969 osaltaan todisti. 

17. 2. 1969 saapumiserän kunnon 
koetus alkoi vuorostaan 10. 4. 1969 
klo 04.00, jolloin pataljoonamme suun
tasi marssinsa Ruotsinpyhtäälle tu
tustuen samalla Loviisan vanhoihin 
linnoituksiin ja pitäen jääkäritan;sit 
Ruotsinpyhtään ystävällisten kunnan 
isien avustamana. 11. 4. 1969 aamu
hartauden ja seppeleenlaskun jälkeen 
lähti pataljoona paluumarssille. Ilta
päivällä olivat jääkärit jälleen Santa
haminassa 240 km marssitaivalta ta
kanaan ainoina tappioina polkemises
ta puutuneet jalat. 

Majoitustilanne on tullut vuoden 
mittaan hieman paremmaksi, kun l.JK 
ja 3.JK ovat päässeet heinäkuussa 
uuteen kasarmiin ja RAuK on saanut 
käyttöönsä entisen jaetun kasarminsa. 
Uuden esikuntarakennuksen peruskor
jaustyöt ovat jatkuneet koko vuoden 
ja ehkäpä ensi kesänä pääsee myös 
esikunta uusiin tiloihin. 
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Naapurit ovat jälleen vaihtuneet Ty
kistökoulun siirryttyä Niinisaloon ja 
Rannikkotykistökoulun tultua tilalle. 

Mieliinpainuvaksi jäi viime vuodel
ta myös lokakuun 14 päivä, jolloin 
Jalkaväkirykmentti 56, Rukajärven ja 
Petroskoin suunnan maineikkaan 
joukko-osaston veteraanit saapui
vat Uudenmaan J ääkäripataljoonan ti
loihin viettämään kotiuttamisensa 25 
vuotisjuhlaa. He olivat majoitettuina 
Reservialiupseerikoulun tiloissa ja sai
vat tilaisuuden seurata jääkärikärjen 
hyökkäysnäytöstä sekä uusien aseiden 
esittelyjä. Kranaatinheittimistön, sin
kojen ja kevyiden aseiden näyttävät 
suoritukset herättivät veteraaneissa 
vilpitöntä ihastusta ja kunnioitusta. 
Ruhjovalla voimalla läpiviety jääkä
rikärjen hyökkäys puolestaan osoitti 
vanhoille sotureille, ettei heidän so
tansa ollut turha ja että uusi polvi 
on valmis vastaamaan, jos niin tarvi
taan, tämän maan turvallisuudesta. 
Näytöksestä vastasi Reservialiupseeri
koulu. 

Pataljoonamme on järjestänyt vuo
den mittaan useita vastaavanlaisia 
näytöksiä, joista mainittakoon tiedus
telu-upseerien kertausharjoituskurs
seille ja SALT-neuvottelutilaisuuden 
lehtimiehille sekä Mäntsälän ja Ruot
sinpyhtään kuntien edustajille järjes
tetyt tilaisuudet. 

Urheilusaavutuksista mainitta-
koon, että presidentti Kyösti Kallion 
palkinnosta kilpailtaessa sijoituimme 
joukko-osastoista kuudenneksi. ES
Sl:n mestaruuksista kirjattiin UudJP: 
lle varusmiesten ampumahiihto, viesti
hiihto ja partiosuunnistus sekä talvi
mestaruuskilpailujen 2. sija yleismes
taruudessa. 

Urheilukomppaniamme jääkäreis-
tä ovat parhaimpiin saavutuksiin yl
täneet seuraavat: 

upsopp I K u j a n en nuorten PM pai
nissa, 

alik A Quanström SM nyrkkei
lyssä, 

upskok P Pursiainen nuorten SM 
110 m:n aitajuoksussa, 

alik T K a n t a n e n nuorten SE 2000 
m:n estejuoksussa, 

jonka lisäksi on saavutettu useita Pv:n 
mestaruuksia ja ennätyksiä yleisurhei
lussa ja uinnissa. 

Uutteraa työtä on tehty myös San
tahaminan taisteluampumaradalla, jos
sa on valmistunut ryhmän hyökkäys
ja puolustusrata liikkuvine maalilait
teineen ja korsuineen helpottamaan ja 
havainnollistamaan maali toimintaa 
taistel uamm unnoissa. 

14 - Jalkaväen vuosikirja 

Useat esitykset ja vierailut ovat ol
leet vuoden mittaan omiaan teettä
maan lisätyötä koulutushenkilökun
nalle, mutta ovat tuoneet myös samal
la täyden tyydytyksen onnistumisil
laan. 

Ansioituneesta palveluksesta Uuden
maan Jääkäripataljoonassa on palkit
tu Jalkaväen Säätiön plaketilla ja 
kunniakirjalla seuraavat varusmiehet: 
II/68 2.JK vänr Chare Staven 

3.JK kers Kalle Taipale 
1.JK krpr Kauko Gustafsson 

III/68 l.JK vänr Matti Jantunen 
KrhK kers Matti Raahenkari 
KrhK korpr Pauli Salonen 

I/69 KrhK vänr Risto Pirinen 
EK kers Taisto Vuorinen 
KrhK korpr Kari Lehtoranta 
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RANNIKKO
JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Pataljoonan yhdeksäs toimintavuo
si on kulunut tiiviin koulutus- ja ke
hittämistyön merkeissä. Vesistökoulu
tuksen osuutta on jossain maarm vä
hentänyt uiskojen ajotuntimäärän ra
joittaminen. 

Pataljoonan komentajan everstiluut
nantti H Anttilan ollessa puolen vuo
den ajan YKSP 11:n komentajana 
Kyproksella, toimi komentajan vi
ransijaisena majuri H Nokkala. Myös 
useiden muiden kantahenkilökuntaan 
kuuluvien palvelu YK-tehtävissä hei
kensi pataljoonan kouluttajatilannetta 
tänä vuonna. 

Koulutus- ja kalustonäytökset ovat 
edelleen olleet tunnusomaisia kevät
ja kesäkaudelle. Tutustumiskäynnillä 
Upinniemessä kävi muun muassa 
Ruotsin merivoimien komentaja Ake 
Lindemalm ja oli näkemäänsä erittäin 
tyytyväinen. 

Kertausharjoituksissa on kolmessa 
erässä koulutettu reserviläisiä jääkä
ri-, torjunta- ja kranaatinheitinkomp
panian päälliköiksi, komppanian vää
peleiksi sekä kranaatinheitinkomppa
nian taso- ja laskija-aliupseereiksi. 
Syksyllä oli koulutettavana myös pa-
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taljoonan esikunnan upseereita. Sota
harjoituksissa johtajina ovat reservi
läiset toimineet taidolla ja innostuk
sella. 

Talvisotaharjoitus jouduttiin peruut
tamaan varuskunnassa vallinneen inf
luenssaepidemian vuoksi ja sen sijaan 
pidettiin pataljoonan oma taisteluhar
joitus. Kevätsotaharjoitus pidettiin 
Porkkalan alueella. Siinä pataljoona 
taisteli torjuntapataljoonan kokoonpa
nossa reserviläisten toimiessa yksikön 
päällikköinä ja vääpeleinä. Syyssota
harjoitus taisteltiin Tirmon-Espoon 
alueella Porvoon maalaiskunnassa. 
1. Jääkärikomppaniasta osallistui jää
kärijoukkue ilmatorjuntajoukkojen 
ampumaleirille Lohtajalla hyvällä me
nestyksellä ollen paras yksilöasein suo
ritetussa ilma-ammuntakilpailussa. 

Urheilurintainalta · mainittakoon 
pataljoonan edelleen jatkunut hyvä 
menestyminen sotilassoudussa valas
veneellä ja sisähankanelosella. Patal
joona järjesti syyskuussa ESSL:n 
maastomestaruuskilpailut Kirkko
nummen-Pikkalan maastoissa ja suo
riutui tehtävästään kilpailijoita ja seu
raajia hyvin tyydyttävällä tavalla. 

Jalkaväen Säätiön plaketilla on pal
kittu: 

8.9.1968 
Vänr K H u i k k o n e n 

9. 1. 1969 
Vänr S T P e 1 t o n e n 
Kers M O L e p p ä n e n 

10.5.1969 
Vänr J E R a t a 1 a 
Kers R G S i 1 f e r 

9.9.1969 
Vänr I A öhman 

HÄMEEN RATSU
JÄÄKÄRI PATALJOONA 

Hämeen Ratsujääkäripataljoonan ai
kakirjoihin on kuluneen vuoden osalta 
vietävänä runsaasti merkittäviä tapah
tumia. Koulutuksellisesti vuosi on ollut 
työntäyteinen, sillä varusmieskoulutuk
sen lisäksi vuoden kuluessa on järjes
tetty kolmet kertausharjoitukset. Kou
lutustehtävissä saavutetut tulokset 
ovat kaikilta osin olleet tasoltaan hy
viä, kiitos nuorekkaan mutta silti tai
dokkaan kouluttajakunnan. 

Kertausharjoituksista kaksi oli pieni
mittaisia, mutta syys-lokakuun vaih
teessa pidetty jääkäripataljoonan ker
tausharjoitus käsitti lähes 1000 miestä. 
Harjoitus tapahtui aluksi kolmella lei-

Evl U Pohjola tarkastaa kertausharjoi
tuksiin saapunutta jääkärikomppaniaa 

rialueella, pääpaikkana Padasjoki, 
jonne pataljoona koulutusvaiheen jäl
keen koottiin sotaharjoitusta varten. 
Loppusota käytiin Padasjoen-Asikka
lan-Hollolan alueella ja komea loppu
paraati päätti harjoituksen Hollolan 
lentokentällä 4. 10. 

Pataljoona osoittautui liikkuvuudel
taan ja taistelutaidoiltaan ankarankin 
arvostelun kestäväksi. 

Hälvälän leirialueen kehittämistä on 
jatkettu suunnitelmien ja ennenkaik
kea käytettävissä olevien varojen puit
teissa. Taisteluampumaradan maali
laitteistoja on täydennetty siten, että 
rataa voidaan käyttää hyvinkin moni
puolisesti. Valmiina rakenteina on tällä 
hetkellä viisi maalikorsua, yksi sähkö
käyttöinen ja kaksi käsikäyttöistä maa
lilaiterataa. Tämän lisäksi on koulura
toja paranneltu tehokkaampaa käyttöä 
ajatellen. Näkyvin uudistus on kuiten
kin suureksi osaksi varusmiestyövoi
min rakennettu Johtokeskus-rakennus 
Kastarlammella, joka nimensä mukai
sesti on tarkoitettu leirien, sotaharjoi
tusten yms johtopaikaksi. Rakennuk
sessa on mm luentosali, jossa voidaan 
pitää komppaniankin oppitunnit. Ra
kennus valmistui syyskesällä ja ensim
mäinen tilaisuus oli 22. 9. Kastarlam
mella pidetty pataljoonailta riemuk
kaine ohjelmineen ja päätöstanssei
neen. Hennalan alueella valmistui vuo
den lopulla myös monikäyttöinen, 
moottoroitu sinkorata pst-koulutuksen 
tarpeita varten. 

Pitkällisten vaiheiden jälkeen patal
joona sai oman RAuK:n, jossa ensim
mamen reservialiupseerikurssi alkoi 
29. 12. 1969. Tähänastinen käytäntö vei 
oppilaat Panssarikouluun Parolaan val
mistumaan ryhmänjohtajiksi, vaikka 
pataljoonan kannalta luonnollinen 
koulutuspaikka onkin oma ympäristö. 
Pataljoona haluaakin tässä yhteydessä 
lausua parhaat kiitokset Panssarikou-
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lulle sen suorittamasta suuriarvoisesta 
ja tehokkaasta työstä ryhmänjohtajien 
koulutuksessa sekä hyvästä yhteistoi
minnasta. 

Pataljoonalla on vankat perinteet 
urheilun, erityisesti sotilasurheilun 
alalla. Tässä suhteessa ei vuosi ollut 
parhaita, mutta kirjattavia saavutuksia 
ovat mm ESSl:n mestaruuskilpailujen 
yleismestaruus, puolustusvoimain mes
taruuskilpailujen varusmiesten viesti
hiihdon kolmas sija sekä henkilökoh
taisesti ratsumies Matti P i t k ä s e n 
voitto puolustusvoimain mestaruuskil
pailujen varusmiesten ampumahiihdos
sa. Suunnistuksessa saavutettiin ESSl:n 
mestaruuskilpailujen yleismestaruus ja 
puolustusvoimain mestaruuskilpai
luissa yleismestaruuden kolmas sija. 

Lisäksi urheilurintamalla oteltiin pe
rinnäiseen tapaan talvella ja kesällä 
Tinamäki-ottelut sotilasurheilulajeissa 
UudRakP:n kanssa tasapäisyyden mer
keissä, sekä ammunnassa HämJP:aa 
vastaan kesäkuussa, voiton tullessa ko
tiin. Mainittava on myös jatkuva her
rasmieskilpailujen sarja HO:n reser
vinupseerien kanssa kahdesti vuodessa. 
Tänä vuonna voitot tasattiin herras
miesten tapaan. 

Erilaatuisten kilpailujen järjestämis
tehtäviä kertyy vuosittain pataljoonan 
osalle useitakin. Näistä mainittakoon 
seuraavat. Yhteistoiminnassa Lahden 
Ratsastajat ry:n kanssa pataljoona oli 
toisena osapuolena järjestämässä LR:n 
30-vuotisjuhlakilpailuja, joiden yhtey
dessä ratkottiin myös rataesteratsas
tuksen Suomen mestaruudet. Onnistu
neet kolmipäiväiset kilpailut pidettiin 
elokuun lopussa ratsastusperinteistä 
rikkaalla Hennalan lippukentällä. 

Suomen Aliupseeriliitto uskoi niin
ikään liiton talvikilpailut pataljoonan 
järjestettäviksi ja niinpä aliupseeri
kunnan hiki virtasikin Tiirismaan rin
teillä helmikuun puolivälin tienoilla. 
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Koulutusnäytös omaistenpäivänä 

Vuoden kohokohtiin kuuluvat niin
ikään valatilaisuudet, jotka totuttua 
käytäntöä noudattaen pidettiin maa
kunnassa, keväällä Orimattilassa, ke
sällä Kärkölässä, jossa valan yhtey
dessä järjestettiin taistelunäytös ja 
ase-esittely sekä ratsumiestanssiaiset. 
Syksyn valatilaisuus vietettiin Nasto
lassa. 

Pataljoonan vuosipäivää 7. 9. juhlit
tiin omaistenpäivien mer1'.eissä. Noin 
250 varumiesten omaista saapui seu
raamaan nykypäivän varusmiehen ar
kea ja juhlaa paraateineen ja koulutus
näytöksineen sekä tutustumisineen ka
sarmiolosuhteisiin. Kaikki olivat var
sin tyytyväisiä näkemäänsä ja kuule
maansa. 

Monipuolinen yhteistyö Ratsumies
killan kanssa on jatkunut hyvissä mer
keissä. Pataljoonasta osallistui Ratsu
mieskillan järjestämään 14.-15. 6. Ilo
mantsin Hattuvaarassa pidettyyn patal
joonan perinnejoukko-osaston, Hä
meen Ratsurykmentin muistolaatan 
paljastustilaisuuteen lippujoukkue, 
komppaniaviirit kantajineen sekä lu
kuisa joukko henkilökuntaa. Killan ala
osastot ovat pitäjittäin järjestäneet 
kullekin saapumiserälle yhteistoimin 
Sotilaskotiyhdistyksen kanssa tulojuh
lat arvokkaine ohjelmineen. 

HRR:n muistolaatan paljastustilaisuus 
Hattuvaarassa 

Sotainvalidien auttaminen heidän 
vaikeuksissaan on vuosittain ollut tär
keänä osana pataljoonan toiminnassa. 
Sotainvalidien Veljesliiton myötävaiku
tuksella tätä kansalaiskasvatukseksi 
katsottavaa työtä on monin eri tavoin 
toteutettu vuoden mittaan Lahden ym
päristöalueilla. 

Vaikka monet koulutusta haittaavat 
tekijät, ennenkaikkea määrärahojen 
niukkuus ja rajoitetut majoitustilat 

sekä harjoitusmaastot, ovatkin lyöneet 
leimansa, voidaan kulunutta vuotta ko
konaisuutena pitää hyvin tuloksellisena 
joka suhteessa. Tämä lähtökohtana pa
taljoona katsoo toiveikkaana ja luotta
vaisena suoraan eteenpäin. 

Jalkaväen Säätiön plaketin saajat: 

- 14. 11. 67 saapumiserä 
Vänr Pekka Juhani T u r t i a i -
ne n, Vammala 
Kers Atte Markku K a i n ula i -
nen, Karkku 

· - 15. 2. 68 saapumiserä 
Vänr Hannu Kalevi A s p e 1 i n, 
Lahti 
Kers Seppo Väinö Juhani P a j u -
1 a, Lahti 

- 15. 6. 68 saapumiserä 
Vänr Reijo Aaro Valdemar N i e -
m e l ä, Mänttä · 
Kers Veli Kaarlo Laine, Ori
mattila 

- 15. 10. 68 saapumiserä 
Vänr Leo Sakari V i r t a n e n, 
Tyrvää 
Kers Risto Juhani M a 1 i n en, 
Tampere 

lippu korkealla • • • 
Hyviä seuramerkkejä, viirelä Ja pienoislippuja tekemällä 
pidämme lippumme korkealla. - Pyytäkää näytteitä Ja tar
jouksiamme! 

TAITOPAI NO Tampere, Kaskit.ie 10 - Puh. 50 130 

MAAN VANHIN ALAN ERIKOISLIIKE 
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KYMEN 
JÄÄKÄRI PATALJOONA 

Vuosi 1969 on kulunut Kymen Jää
käripataljoonassa määrättyihin kou.~u
tustavoitteisiin pyrkivässä ja työntay
teisessä toiminnassa. Vuoden aikana on 
pataljoona osallistunut omien harjo!
tustensa lisäksi KSSIE:n, RUK:n Ja 
KarPr:n järjestämiin sotaharjoituksiin. 
Sotaharjoitusten runsas määrä onkin 
mahdollistanut verrattain hyvät mah
dollisuudet pataljoonan henkilöstön 
johtaja- ja taistelukoulutukseen. ~yk
syllä toimenpantiin evl V S a 1 on Joh
dolla noin viikon kestänyt kokeiluso
taharjoitus, jossa tutkittiin traktor~i
dun pataljoonan liikkuvuutta ja ta1s
telukelpoisuutta. Pääosa kuljettajista 
ja traktoreista oli siviilistä. Harjoitus-

Vastaan tullut vesistökään ei ole estee
nä jääkärien etenemiselle - polku.
pyörä olalle ja "Iivarin"-pikasiltaa yh. 
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Pataljoonan esikunta toimin~a~sa reser
vin upseereiden karttahar301tuksessa. 

pataljoona muodostettiin KarPr:n ja 
UudRakP:n osista sekä KymJP:sta. 

Vuoden aikana järjestettiin erikois
henkilöstön kertausharjoituksia mm 
kahdelle pataljoonan esikunnalle, 
komppanioiden päälliköille, vää~:~eille 
ja krh-aliupseereille. Reserv1la1sten 
yritteliäisyys teki mahdolliseksi koulu.: 
tustavoitteiden saavuttamisen lyhyesta 
harjoitusajasta huolimatta. 

Elokuun lopulla vieraili puolustus
voimain komentaja Haminassa tarkas
taen pataljoonassa tapahtuvaa koulu
tusta ja tutustuen sen toiminta~n. . 

Puolustusvoimain piirissä suoritettui
hin kilpailuihin on pataljoona ottanut 
osaa lähes kaikilla eri aloilla. Huomat
tavimpia kilpailujen järjestelytehtäviä 
vuoden aikana olivat KSSl:n hiihto
mestaruuskilpailujen ja puolustusvoi
main pesäpallosarjan loppuotteluiden 
järjestäminen. 

Sotainvalidien tukitoimintaan on pa
taljoona osallistunut järjestämällä_. t!ö
apua muutamille vaikeavamma1s1lle 
sotainvalideille sadonkorjuussa, puun
keräyksessä ja muissa vastaavan laa
tuisissa töissä. Sotainvalidiviikon mer-

keissä järjestettiin laaja keräystem
paus yhteistoiminnassa paikallisten 
Sotainvalidien Veljesliiton alaosastojen 
kanssa. Tuloksista voidaan mainita esi
merkkinä Haminan ja Vehkalahden 
alueilla suoritettu keräys, jossa koot
tiin viljaa yhteensä 14 000 kg, joka ra
haksi muutettuna teki 6 580 mk. Tämän 
lisäksi kerättiin rahaa 4 304 mk. Tästä 
määrästä Haminan kaupungin alueelta 
saatiin 2 804 mk. 

Jo perinteelliseksi tavaksi on muo
dostunut osallistuminen metsämarssei
hin, joita lähikuntien metsänhoitoyh
distykset ovat järjestäneet keväisin ja 
syksyisin ja joihin pataljoona on osal
listunut kokonais.uudessaan. Metsä
marssit on jo usemman vuoden aikana 
suunnattu pääasiassa Virolahden ja 
Miehikkälän kuntien alueille. 

Saavutetuista urheilutuloksista voi
daan mainita puolustusvoimain pesä
pallomestaruus, Oltermannin hiihdon 
toinen sija, KSSl:n ampumamestaruus
kilpailujen yleismestaruus varusmies
sarjassa sekä puolustusvoimain ampu
mamestaruuskilpailuissa Säkylässä va
rusmiesten saavuttama kivääriammun
nan toinen sija joukkuekilpailuissa. 

Syksyllä tapahtui pataljoonaupseerin 
vaihto, jolloin pataljoonassa pitkään ja 
ansiokkaasti palvellut majuri Teuvo 

T i r k kone n luovutti tehtävät maju
ri Sami S i h v o 11 e. 

Pataljoonassa on varusmiespalveluk
sensa suorittaneille luovutettu Jalka
väen Säätiön plaketteja seuraavasti: 

- 15. 10. 67 saapumiserä 
Upskok Antti Juhani Ko r h o -
n e n, Pihtipudas 
Kers Pentti Ensio Ikonen, Kor
pilahti 

- 15. 2. 68 saapumiserä 
Korpr Seppo Kalevi K e e n i n e n 
Jyväskylä 
Upskok Risto Tapani Muu r -
m a n, Vehkalahti 
Kers Leo Arttur M ä k i n e n, Pe
täjävesi 

- 15. 6. 68 saapumiserä 
Korpr Lasse Juhani L e h t on en, 
Jyväskylä 
Upskok Heikki Kullervo Ko r t -
t i 1 a, Hamina 
Kers Teuvo Sakari P o k k i, Sip
pola 

- 15. 10. 68 saapumiserä 
Korpr Pekka Ensio M a n u 1 a, 
Jämsä 
Upskok Matti Olavi K u p a r i, 
Jyväskylä 
Kers Erkki Johan Kortti 1 a, 
Kotka 

F. E. WAHLROOSIN 

RUISKU- ja METALLITEOSTEN TEHDAS OY 

Turku - Tikkumäentie 1 
Puh. 23 158 
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UUDENMAAN 
RAKUUNAPATALJOONA 

Katsauksen tarkoittama ajanjakso on 
kulunut Uudenmaan Rakuunapataljoo
nassa, kuten muuallakin, kovan työn 
merkeissä. Vuosi 1969 alkoi huonoin 
entein, kun influenssaepidemia kaatoi 
vuoteeseen niin suuren määrän henki
lökuntaa ja varusmiehiä, että talvisota
harjoitus jouduttiin peruuttamaan. Te
hokasta koulutustyötä on eniten hai
tannut yleisesti tunnettu syy: määrä
rahojen niukkuus. Erityisen selvästi 
kyseinen tekijä on tuntunut moottori
ajoneuvojen vähyydessä, joka tekijä 
nimenomaan jääkäripataljoonan kou
lutuksessa antaa sekä johtajille että 
miehistölle virheellisen käsityksen toi
minnasta. Tyydyttäviin koulutustulok
siin on kuitenkin vaikeuksista huoli
matta päästy, joskin puutteita on epäi
lemättä jäänyt entistä suuremmassa 
määrin. 

Koulutuksen alalla saavutetuista nu
meroin mitattavista tuloksista voidaan 
mainita rakuunoiden hyvä menestys 
Kaakkois-Suomen Sotilasläänin jouk
ko-osastoissa ja perusyksiköissä suori
tetussa ammunnan koulutustarkastuk
sessa. Tämä nykyisin marraskuussa pi..:
dettävä tarkastus tapahtuu kilpailun 
muodossa samanaikaisesti kaikissa so
tilasläänin varuskunnissa. Kilpailussa 
ammutaan kivääriammunta n:o 5 
(kenttäammunta) ja siinä edustaa ku-
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Rakuunoiden 16. ( 44.) komentaja 
evl .Juhani Ruutu 

takin perusyksikköä 5 ryhmänjohtajaa 
ja 15 miestä, v -69 kuitenkin vain 10 
miestä. Uudenmaan Rakuunapataljoona 
voitti joukko-osastojen välisen kilpai
lun jo kolmannen kerran peräkkäin. 
Vuonna -68 voitti perusyksikköjen vä
lisen kilpailun 2. Eskadroona. Vuonna 
-69 jäi 2. Eskadroona toiseksi Savon 
Prikaatin esikuntakomppanian voit
taessa niukasti kilpailun. 

Kuluneena vuonna on pataljoona 
kouluttanut kertausharjoituksissa eri
koishenkilöstön lisäksi määrävahvuuk
sien mukaisen sinkokomppanian. Sin
kokomppanian kertausharjoitus oli sa
malla kokeiluharf d1tus, jo·ssa komppa
nian upseerit, aliupseerit ja miehistö 
astuivat palvelukseen samana päivänä. 
Komppanian päällikkö johti alusta al
kaen komppanian perustamisen ja kou
luttamisen kantahenkilökunnan toi-

miessa ainoastaan valvojana. Reservi
läisten yhteinen mielipide oli, että vas
tuu joukon hallinnosta, huollosta ja 
koulutuksesta kaikkine vaikeuksineen 
vasta antaa todellisen kuvan niistä teh
tävistä, jotka kuuluvat reservin upsee
reille ja -aliupseereille,. 

Joukko-osastossa suoritetuista vie
r ailuista mainittakoon Ruotsin Jääkäri
koulun edustajien ja omien jääkäripa
taljoonan komentajiemme käynti Lap
peenrannassa juhannuksen jälkeisellä 
viikolla. Ohjelmaan kuului mm Reser
vialiupseerikoulun taistelukoulutus
harjoitus "vahvennettu jääkärikomp
pania kärkenä". Harjoituksen muodol
lisessa osassa esitettiin vaiheittain, 
kuinka suomalainen jääkärikärki toi
mii ja sen jälkeen sama sovellettuna 
tilanteen puitteissa sillä vauhdilla ja 
ripeydellä, mitä jääkäreiltä vaaditaan. 
Vieraat tuntuivat olevan näkemäänsä 
tyytyväisiä. 

Rakuunapataljoona on jatkuvasti pi
tänyt yhteyttä myös siviilimaai~aan. 
Vuoden aikana on järjestetty valatilai
suus yhdessä kunnan ja seurakunnan 
kanssa syksyllä Lemillä ja kesällä 
Luumäellä. Kummassakin paikassa sai
vat rakuunat ystävällisen vastaanoton 
ja runsaan yleisöjoukon seuraamaan 
valaj uhlallisuuksia. 

Metsämarsseja on suoritettu entiseen 
tapaan nyt Luumäen, Taipalsaaren ja 
Lappeen alueelle. 

Valatilaisuus Lemilfä 

Pataljoonan luovutus- ja vastaanotto
tilaisuus 12. 12. 1969, jossa komentajan 
sijainen maj N Brask luovutti vataljoo-
nan evl .J Ruudulle · 

Kuluneeseen vuoteen sattuu myös 
komentajan vaihdos evl M; S uho s en 
siirtyessä eläkkeelle 5. l'i. 1969 ja luo
vuttaessa pataljoonan komentajan teh
tävät kuukaudeksi maj N B r a s k i 11 e. 
Uudenmaan Rakuunoiden 16. ( 44.) ko
mentaja evl J u iia n i Ruutu otti ko
mentajan tehtävät vastaan 12. 12. 1969. 

Urheilun merkeissä on yhteydenpitoa 
jatkettu Loviisan kaupungin kanssa. 
Viime talvena Loviisassa käydyssä 
hiihto-ottelussa olivat rakuunat parem
pia, reservin rakuuna Lars Sandvikin 
tosin voittaessa henkilökohtaisen kil
pailun. Kuluvan vuoden kesäkuussa ra
kuunaupseerit olivat Loviisan kaupun
gin vieraina tutustuen mm Svarthol
man linnoitukseen ja kaupungin mu
seoon. 

"Ratsuväen hiihtomestaruuskilpai
luja" jatkettiin perinteelliseen tapaan 
Lappeenrannassa kahden veljesjoukko
osaston HämRjP:n ja UudRakP:n 
(HH-URR) välillä. Tämä Tinamäen 
hiihdon nimellä kulkeva kilpailu suo
ritettiin ensimmäisen kerran jatkosodan 
aikana v 1943. Viime talven ottelu päät
tyi tasapisteisiin ratsumiesten voittaes
sa ampumahiihdon ja rakuunoiden 
puolestaan viestinhiihdon. 

Alkukesästä katsastivat rakuunat ja 
ratsumiehet vielä kuntoaan ammun-
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nassa ja suunnistuksessa. Tässä Lap
peenrannassa käydyssä ottelussa voit
tivat rakuunat ammunnan ja ratsu
miehet suunnistuksen. 

Kun puhutaan sotilasurheilusta par
haimmassa muodossaan, ei voida olla 
mainitsematta Oltermannin hiihtoa. 
Tämän erittäin kovaa sotilaskuntoa 
vaativah kilpailun voittivat rakuunat 
jo neljännen kerran peräkkäin. Tällä 
kertaa Savonlinnasta alkanut ja Pah
käjärvel.le päättynyt kilpailu käytiin 
lähinnä rakuunoiden ja Kymen jääkä
reiden välillä rakuunoiden vasta vii
meisillä osuuksilla nykäistessä turval
lisen etumatkan. Mainittakoon, että ra
kuunoiden kilpailujoukkueen johtaja 
ja samalla joukkueen Ankkuri, kaptee
ni E r k k i Hieta mäki, oli voitta
massa tätä kilpailua jo kolmannen 
kerran.1

) 

Vuonna -68 KymJ~:1le niukasti hä
vitty kaikkien KSSl:n joukko-osastojen 
tavoittelema kenrl Jäl'ventauksen lah
joittama "Kolmosen pytty" saatiin jäl
leen v -69 kotiin. Voittaja tämän kier
topalkinnon sääntöjen mukaan on se 

1
) V 1970 UudRakP voitti Oltermannin 

hiihdon jäl1e.en 

joukko-osasto, jonka sijoitusten yh
teenlaskettu luku on pienin seuraavissa 
KSSl:n joukko-osastojen välisissä kil
pailuissa: Oltermannin hiihto, partio
suunnistus- ja varusmiesten ampuma
kilpailu. 

Sotilaana osoitetusta kunnosta ja an
siokkaasta palveluksesta on jaettu Jal
kaväen Säätiön plaketti seuraaville: 

- 1/68 saapumiserä 
Upskok Kari Juhani R u oho 
Kers Kauko Johannes P i s p a 

. Korpr Tuomo Esko T e r i n e n 
- II/68 saapumiserä 

Upskok Hannu Kalevi K i v i -
koski 
Kers Vesa Kalevi l ko n ·e n 
Korpr Juha Pietari M a t i kai -
nen 

- Ill/68 saapumiserä 
Upskok Arto Juhani A s t i kai -
nen 
Kers Matti Pekka T i k k a 
Korpr Risto V i i r u 

- 1/69 saapumiserä 
Korpr Pekka Olavi Lo i s a 

Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy 
Turku - Helsinki - Pori - Jyväskylä - Forssa 
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KARJALAN JÄÄKÄRI
PATALJOONA 

K arjalan Jääkäripataljoona toimii 
Pohjois-Karjalassa n 20 km Joensuusta 
pohjoiseen Kontiolahden kunnan 
alueella. Kirkasvetinen Höytiäinen, 
laajat, vaihtelevat ja metsäiset vaara
maisemat, hyvät kasarmit, sotaväelle 
myötäm\elinen väestö sekä palveluk
seen myönteisesti suhtautuvat varus
miehet tarjoavat suotuisat edellytyk
set täällä toimivalle joukko-osastolle. 

Koulutuksen kannalta olosuhteet 
Kontiolahden varuskunnassa ovat hy
vät. Maastoharjoitukset voidaan aloit
taa välittömästi kasarmilta lähdet
täessä ja näin vältytään aikaavieviltä 
turhilta marsseilta. Lähiympäristöön 
on suunniteltu vakioharjoituksia ja 
koulutusratoja, joiden avulla pyritään 
koulutusta tehostamaan ja saamaan se 
yhdenmukaiseksi eri yksikköjen kes
ken. Varsin suurta haittaa aiheuttaa 
kuitenkin yhden yksikön (1. JK) sijoit
taminen kasarmitilojen puutteen vuoksi 
Ylämyllylle. Tällainen järjestely ei 
aiheuta ainoastaan koulutuksellisia 
vaikeuksia, vaan se on taloudellisesti
kin rasittavaa, sillä joudutaanhan vä
hän väliä eri tilaisuuksia varten kul
jettamaan sekä henkilöstöä että varus
miehiä edestakaisin Ylämyllyn ja Kon
t iorannan välillä. Olisikin toivottavaa, 
että Kontiorantaan saataisiin uusi ajan
mukainen kasarmi majoitus- ja kunto
hallitiloineen. 

Toimintaamme ovat vuoden aikana 
edelleenkin vaikeuttaneet traktorien 
puute, henkilöstön runsaasta jatkokou
lutuksesta johtuva vaikea kouluttaja
tilanne sekä osittain myös leirirahojen 
niukkuus. Taisteluampumaradalle on 
tiedusteltu uusi paikka. Toivottavasti 
asia saa pian myönteisen ratkaisun 
PE:ssa ja ammunnat saadaan entistä 
tehokkaammin läpiviedyksi. 

Kuluneena vuonna on erityisesti 
kiinnitetty huomiota RAuK:n oppilait
ten koulutukseen ottaen huomioon sen, 
että koulutettavien sivistyksellinen 
taso on viime aikoina noussut huo
mattavasti. Samoin on ryhmänjohta
jien jatkokoulutus tullut entistä tär
keämmäksi, jotta varsin monen RUK:n 
ulkopuolelle jäävän ylioppilaan (vast) 
työpanos tulisi käytettyä tehokkaasti 
palvelusajan loppuun saakka. 

Koulutuksen huipentumia ovat olleet 
sotaharjoitukset. Kovassa pakkasessa 
Heinävaaran alueella suoritetusta tal
visotaharjo'ituksesta selvittiin ehjin na
hoin. Keväällä pidetyn komppanian 
päälliköitten ja aliupseerien kertaus
harjoitusten jälkeen alkoi pyörämarssi 
sotilaskodin upouuden auton saattele
mana kohti Kuopiota slkom:n johta
maan sotaharjoitukseen ja lippujuhla
päivän valtakunnalliseen paraatiin. 

SKS1:n komentaja kenrm M Sisto tar
kastaa KarJP:aa valtakunnallisessa pa
raatissa Kuopiossa 4. 6. 1969 
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Kollaan miehet paraatikatselmuksessa 
Kollaan Vasamalla 12.10.1969. 

Syksyn vaativat kertausharjoitukset 
asettivat pataljoonan henkilöstön tiu
kalle, mutta kaikista vaikeuksista huo
limatta saatiin ne vietyä kunnolla läpi. 
Kertausharjoitukset päättyivät kenraa
limajuri M Siston johtamaan Lieksan 
ja Nurmeksen välillä pidettyyn sota
harjoitukseen. 

Suhteet maakuntaan ovat entistään
kin syventyneet. Helmikuun saapumis
erä vannoi valan Kontiolahdessa. Ke
säkuun saapumiserä suoritti 2.-3. 8. 
maakuntamarssin Pohjois-Karjalan 
eteläisimpään kuntaan, Kesälahteen, 
jossa vannottiin vala ja jossa RAuK:n 
oppilaskunta järjesti mieliin painuvan 
maanpuolustusjuhlan. Kesälahden 
kunta ja seurakunta tarjosivat valan
vannojille kahvit. Lokakuun saapumis
erän vala tapahtui 6. 12. Kontiolahden 
kirkossa. Valatilaisuuden jälkeen oli 
Kontiolahden kunnan ja seurakunnan 
sekä varuskunnan yhteinen maanpuo
lustusjuhla keskikoululla. 

Elokuussa oli Karjalan Jääkäripatal
joonalla kunnia edustaa Puolustusvoi
miamme Kiteen maatalousnäyttelyssä. 
Varsin suosittuja olivat asekäsittely
paikat, joissa näyttelyssä kävijät sai
vat käsitellä nykyisiä ja entisiä asei
tamme. Ehkä eniten herättivät kuiten
kin huomiota kahdesti päivittäin suori
tettavat rs skor:n ja kv heitinr:n ase-
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Kiteen maatalousnäyttely. 

maanmenonäytökset sekä tulitoiminta 
paukkulatauksin ja hakrein. 

Valtakunnallista Kiltapäivää vietet
tiin 24. 8. Joensuussa. KarJP osallistui 
päiville järjestäen Puolustusvoimien 
näyttelyn ja antamalla näytteen koulu
tustasostaan joukkueen sulkeisjärjes
tys-, rssko- ja heitinryhmäesityksin. 
Lisäksi koko pataljoona osallistui 
Joensuun urheilukentällä pidettyyn 
päiväjuhlaan. 

Tarkasteltaessa pataljoonan urheilu
saavutuksia mainittakoon seuraavaa: 

Sotilasläänin hiihtomestaruuski-
soissa voittivat hiihtäjämme kuusi 
mestaruutta eli puolet kilpailtavista 
mestaruuksista ja niiden lisäksi kaikki 
joukkuemestaruudet. Jääkäri Otto Ero
nen saavutti Mikkelissä ampumahiih
tomestaruuskilpaluissa puolustusvoi
mien sarjassa pronssia. 

Sotilasläänin suunnistusmestaruus
kilpailuissa kesällä saavutti ltn E Hap
posen johtama partio mestaruuden. Sa
moin voitimme yleismestaruuden. 

Puolustusvoimain ampumamesta-
ruuskilpailuissa varusmiesjoukkueem
me saavutti toisen sijan "Parolan Kil
pi" kilpailuissa. Lisäksi jääkäri Kari 
Kilpeläinen oli konepistooliammun
nassa henkilökohtaisessa kilpailussa 
pronssilla ja yhteistuloksessa neljäs. 

KarJP:n tukitoiminta sotainvalidien 
hyväksi on jo muodostunut pysyväksi 
perinteeksi. Paitsi sotainvalideille siitä 
aihsutuvaa taloudellista hyötyä, on toi
minnalla varusmiehiä ajatellen suuri 
kasvattava merkitys. Sotainvalidien 
tapaaminen ja heidän hyväkseen ta
pahtuva toiminta muistuttaa nuorille 
varusmiehille, että tämän pa1van va
paus ja hyvinvointi eivät ole tulleet 
ilmaiseksi. ' 

Jotta tukitoiminta ja muukin sota
invalidien hyväksi suoritettava työ sai
si heidän että meidän kannalta tarkoi
tuksenmukaiset muodot, tehtiin tätä 
varten tarkat suunnitelmat yhteistyös
sä sotainvalidien paikallisen piirin joh
don kanssa. Suunnitelma edelleen hy
väksyttiin sotilasläänissä ennen toteut
tamista. 

Tänä ~uonna KarJP:lla oli 19 työ
kohdetta, jotka käsittivät pellon rai
vauksesta talon korjaamiseen. Kaik
kiaan tehtiin n 1200 mtpv sotainvali
dien hyväksi. Lisäksi RAuK:n oppilas
kunta yhdessä joensuulaisten koulujen 
kanssa suoritti erillisen rahakeräyksen. 

SATARAUTA OY 

Pori - Antinkatu 9 
Puh. 16 061 

Ansiokkaasta palveluksesta Karjalan 
Jääkäripataljoonassa on jaettu seuraa
ville Jalkaväen Säätiön plaketit kun
niakirj oineen: 

- 15.2.1968 saapumiserä 
Vänr R O Laulaiselle, Kei-
teleeltä \ 
Kers H H H a 11 i k a i s e 11 e, 
Helsingistä 
Korpr R O H i r v o s e 11 e, Lipe
ristä 

- 15.6. 1968 saapumiserä 
Vähr R M Leissolle, Helsin
gistä 
Kers J V K e r k ä 11 e, Liperistä 
Korpr K K Pii r o i se 11 e, Kiih
telysvaarasta 

- 15. 10. 1968 saapumiserä 
Vänr H I Aira ks i se 11 e, Nur
meksesta 
Kers R O Miettiselle, Var
paisjärveltä 
Korpr K J P e h k o s e 11 e, 
Juuasta 

- 17.2.1969 saapumiserä 
Korpr E J S o i n i s e 11 e, Pyhä
selästä 

RAUMA-REPOLA OY 

Porin Tehtaat 



KAARTIN PATALJOONA 

Kaartin Pataljoona siirtyi uuteen ko
koonpanoon 1. 10. 1968. Samalla ta
pahtui pataljoonan muutto Merikasar
min alueelta Katajanokalta pääosin 
Taivallahteen lakkautetun Autopatal
joonan tiloihin yhden yksikön siirtyes~ 
sä Santahaminaan entiseen It-koulun 
rakennukseen. 

U udelleenj ärj estelyissä liitettiin pa
talj oonaan autokomppania ja Sotilas
poliisikoulu sekä korjaamo, jotka oli
vat aikaisemmin kuuluneet Autopatal
joonaan. Muutosten jälkeen on Kaar
tin Pataljoona ainoa jäljelle jäänyt 
joukko-osasto Kanta-Helsingin alueel
la. Entisten tehtävien lisäksi hoitaa 
pataljoona nyt myös kuljetukset Hel
singin alueella, antaa peruskoulutuk
sen autokomppaniaan palvelukseen as
tuville sekä pitää autoryhmänjohtaja
ja sotilaspoliisialiupseerikursseja. Pa
taljoonan uudelleenjärjestelyjen vä
littömänä seurauksena on ollut kou
lutuksen monipuolistuminen sekä kou
lutusmahdollisuuksien huomattava pa
rantuminen nimenomaan Santahami
naan sijoitetun 1. Komppanian osalta, 
jolla uudella sijoituspaikallaan on har
joitusalueet kasarmin välittömässä 
ympäristössä. Taivallahden alueella 
olevat yksiköt saavat koulutustaan 
omalla kasarmialueellaan sekä var
sinkin taistelukoulutusta Malmilla ja 
Santahaminassa. 
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KaartP valmistautumassa paraatikat
selmukseen 18. 9. 1969 

Vuoden 1969 aikana on pyritty 
uusissa olosuhteissa sopeutumaan käy
tännön työskentelyyn, koulutukseen ja 
yhteistoimintaan Helsingin alueella 
olevien esikuntien, laitosten ja jouk
ko-osastojen kanssa. Varuskunnallisiin 
sotaharjoituksiin on pataljoona otta
nut osaa erilaisten osastojen puitteis
sa Helsingin lähiympäröstössä. Sota
invalidien tukemiseksi ovat pataljoo
nan varusmiehet suorittaneet sekä 
käytännön töitä että rahankeräystä 
Helsingin kaupungin alueella. 

Nykyisessä kokoonpanossaan patal
joona vietti ensimmäistä vuosipäivään
sä 18. 9. 1969. Paraatikatselmuksen li
säksi oli Taivallahden ruokalassa päi
väjuhla, jonne kutsuvieraina oli saa
punut naapurijoukko-osastojen edus
tajien lisäksi runsas joukko niiden 
laitosten, yhdistysten ja viranomaisten 
edustajia, joiden kanssa pataljoonalla 
on yhteistoimintaa sekä palvelusteh
tävissä että vapaa-aikoina. Vuosipäi
vän kunniavieraana oli entinen Suo
men Kaartin aliupseeri Kalle Aalto
nen, joka yli 90 ikävuodestaan huoli
matta pirteänä liikkui kaartilaisten 
joukossa. Erikoisesti jokaisen päivä
juhlassa mukanaolleen mieleen jäi tä
män vanhan kaartilaisen pitämä voi
makashenkinen kokemuksiin perustu-

Vanhan Suomen Kaartin Aliupseeri 
Kalle Aaltonen 

va puhe nykypolven kaartilaisille. 
Vuosipäivänään Kaartin Pataljoona sai 
Helsingin Sotilaskotiyhdistys ry:n 
ja NMKY:n lahjoituksina taiteilija M 
Vepsäläisen suunnittelemat kiertokil-

Liike-, asunto- ja tehdas

laitosten sähköasennuksia 

Turun 
Valo ja Voima Oy 
rurku - Y~pistonkatu 12 b 
Puh. 13 780, 22 361, 29 901 

A-ryhmän sähköurakoitsija 

vet yksiköiden välisiin ammunta-, 
suunnistus- ja joukkuejuoksukilpailui
hin. 

Jalkaväen Säätiön plaketteja ovat 
saaneet seuraavat: 

15. 2. 1968 saapumiserä 
vänr P Alajoki 
kers M T e 1 k k i 

15. 6. 1968 saapumiserä 
vänr M K u u s e 1 a 
kers J H e 1 a n n i e m i 

15. 10. 1968 saapumiserä 
vänr O P e 1 t o m a a 
kers M ö s t e r m a n 

17. 2. 1969 saapumiserä 
vänr R Li n d e b e r g 
kers R M ä k i h o n k o 

Suunnan
näyttäjä 
tiettömille 
taipaleille 
Suunta-. 
marssi-
kompassi 
M 311 
SUU NJO kompassit 
maailmankuulua tarkkuutta 
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KAAKKOIS-SUOMEN 
RAJAVARTIOSTO 

Kaakkois-Suomen rajavartioston toi
minta on jatkunut pääpiirteissään enti
senlaisena, joskin yhä vilkastuvan toi
minnan merkeissä. Kuluneen kerto
muskauden merkittävin tapahtuma oli 
eittämättä rajavartiolatoksen 50 vuo
den virstanpylvään sivuuttaminen 
21. 3. 1969, jota myöskin Immolassa 
vietettiin monin arvokkain juhlalli
suuksin. 

Rajavartioston henkilöstön osalta 
tapahtui tavallista runsaammin huo
mattavia henkilövaihdoksia. Yli 7 

K-SR:n komentaja vaihtui v 1969 hel
mikuussa. Oikealla eläkkeelle siirty
nyt ev Osmo Karhunen ja vasemmalla 
1. 3. tehtävät vastaanottanut uusi ko-

mentaja ev Urho Leskinen. 
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vuotta komentajana toiminut eversti 
0 s m o K a r h u n e n siirtyi 8, 2. 69 
eläkkeelle ja hänen seuraajakseen tuli 
Lapin rajavartioston entinen komen
taja eversti U r h o L e s k i n e n. Ko
mentaj avaihdoksen lisäksi ovat vuoden 
sisällä vaihtuneet komentajan apulai
nen sekä kaikki esikunnan toimisto
päälliköt ja yksiköiden päälliköt. 

Tärkein toimintasektori - rajan var
tiointi - on voitu hoitaa edelleen tu
loksellisesti huolimatta rajaseudun elä
män kaikinpuolisesta vilkastumisesta, 
mikä osaltaan kohdistuu myös painee
na rajavyöhykkeelle päin. Uuden piir
teen rajavartioston tehtäviin toi 
5. 8. 1968 käyttöön vihitty Saimaan ka
nava, jonka liikenne tosin vielä etsii 
muotojaan. Saimaan kanavan lisäksi 
tapahtuu liikennettä rajan yli Vaali
maalla, Vainikkalassa, Nuijamaalla 
Saimaan kanavan vartta kulkevalla 
maantiellä sekä Pelkolassa. Yhteistoi
minta Neuvostoliiton rajaviranomais
ten kanssa on sujunut ystävällisen 
ilmapiirin vallitessa ja kaikki käsitel
täväksi otetut asiat on voitu selvittää 
rajavaltuutettujen kesken molempia 
osapuolia tyydyttävällä tavalla. 

Koulutustoimintaa on jatkettu enti
seen tapaan pyrkien rajavartiokoulu
tuksen lisäksi kehittämään sissitoimin
taa. 5.-17. 8. järjestettin Parikkalassa 
kertausharjoitus, johon osallistui 20 
reservin upseeria. 

Urheilurintamalla kyettiin suunnil
leen entisenlaisiin saavutuksiin. Ar
vokkaimpana voittona lienee pidettävä 
ltn Kauko A u v i se n1 rajaylik 
P e n t t i T i i r a n, jääk P e k k a K o
s os en ja jääk P e k k a L a isin saa
vuttamaa Puolustusvoimain partiohiih
tomestaruutta v 1969. Myöskin Mexico 
Cityn olympia-areenalla oli K-SR:stä 
edustus rajavääp J a a k k o M i n k k i
s en hahmossa, tosin ilman mainittavaa 
saavutusta. 

Sissiryhmä nousemassa kuljetusheli
kopteriin pieneltä peltoaukealta vihol
lisen selustassa. Kuva K-SR:n sissi-

harjoituksesta 14.-18. 4. 1969. 

Huollon alalta kannattaa mainita en
nen muuta huomattavat uudisraken
nustyöt. Immolaan valmistui v 1969 
alkupuolella uusi henkilökunnan asun
tokerrostalo. Kesäkuun loppuun men
nessä valmistuivat ruokalarakennuk
sen laajennus sekä Imatran rajajääkä
rikomppanian kasarmirakennus, jossa 
myös viestiasema saa ajanmukaiset 
toimintatilat. Nuijamaalle valmistui 
Saimaan kanavan rakennustöihin liit
tyen Suomen nykyaikaisin vartioasema 
asuinrakennuksineen. Huoltoon liitty
vänä seikkana mainittakoon vielä, että 

OY BRAHESTAD 
STEVEDORING Ltd 

Raahe - Fellmanninpuistikkok. 2 
Puh. 3146 

15 - Jalkaväen vuosikirja 

v 1968 aikana poistettiin viimeiset he
voset palveluksesta ja niiden vasta
kohtana sai K-SR 30. 8. 68 uuden, ny
kyaikaisen helikopterin AB-206 A "J et 
Ranger" oltuaan lähes vuoden ilman 
helikopteria. 

Jalkaväen Säätiön plaketti on luovu
tettu palkintona hyvästä palveluksesta 
seuraaville Jääkärikomppanian varus
miehille: 

- 15. 10. 67 saapumiserä 
Korpr Pertti Heikki Antero M i k
k o n e n, Sääminki 
Vänr Kari Kalervo Hovi, Kuu
sankoski 
Kers Pentti Tauno Kalevi K o j o, 
Simpele 

- 15. 2. 68 saapumiserä 
Korpr Hannu Tapio J o k i m i e s, 
Miehikkälä 
Kers Seppo Teuvo Juhani S i 1-
v en no i ne n, Rautjärvi 
15. 6. 68 saapumiserä 
Korpr Pentti Tapani J o k e 1 a, 
Vehkalahti 
Kers Raimo Tapio S u t i n e n, 
Kouvola 

- 15. 10. 68 saapumiserä 
Korpr Heimo Antero K o n t u 1 a, 
Imatra 

AURAN PANIMO OY 

Turku - Linnankatu 48-52 
Puh. 26140 
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POHJOIS-KARJALAN 
RAJAVARTIOSTO 

Pohjois-Karjalan Rajavartioston ko
mentaja vaihtui 11. 3. 69, jolloin eversti 
Y r j ö Kärkkäinen luovutti tehtä
vät everstiluutnantti Aarno S i h -
V O 11 e. 

Maaliskuun 21. päivänä 1969 täytti 
rajavartiolaitos 50 vuotta. Valtakun
nallisten juhlallisuuksien ohella jär
jesti kukin vartiosto omat tilaisuutensa 
tapahtuman johdosta. Pohjois-Karjalan 
Rajavartiostossa kuului juhlapäivän 
ohjelmaan seppeleen lasku Joensuun 
sankarihaudalla, paraati, tervehdysten 
vastaanotto, päiväjuhla sekä iltajuhlat 
päällystölle, alipäällystölle ja varus
miehille. Päiväjuhlassa jaettiin ensim
mäisen kerran rajavartiolaitoksen an
sioristejä ja -mitaleja. P-KR:n henki
löstölle oli myönnetty yksi ansioristi 
ja seitsemäntoista ansiomitalia. Lukui
sat järjestöt, liikeyritykset ja yksityi
set muistivat vartiostoa lahjoituksin ja 
onnittelukäynnein. 

Rajavartiosto on toimintansa 50-vuo
tisjuhlavuonnakin saanut jatkaa rajan 
vartiointia myönteisissä ja rauhallisissa 
olosuhteissa. Hyvät suhteet siviiliväes
töön ovat edesauttaneet tehtävän suo
rituksessa. Paikallisten maanpuolustus
järjestöjen ja yhdistysten kanssa on 
oltu vilkkaassa yhteistoiminnassa. So-
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Rajavartiostojen päällikkö, kenrl Veik
ko Koppinen jakaa mestaruusmitalit 
rajavartiolaitoksen tärkeimmän kilpai
lun, rajapartiokilpailun voittajapar
tiolle, johon kuuluivat (oikealta) ylil 
H Ahonen, ylirajajääk L Itkonen ja 

rajajääk R Laiho. 

tainvalideja on edelleen autettu erilai
sin työtempauksin. 

P-KR:lla oli oma osastonsa Kiteen 
maatalousnäyttelyssä ja vartiosto osal
listui valtakunnallisten kiltajuhlien 
järjestelyihin ja ohjelman suoritukseen 
Joensuussa. 

P-KR on menestynyt eri sotilasur
heilukilpailuissa tänäkin kertomuskau
tena. Parhaana saavutuksena on pidet
tävä Presidentti Kyösti Kallion kierto
palkinnon saamista P-KR:n haltuun 
varusmiesten hiihto-, ammunta- ja 
suunnistuskilpailujen perusteella. Ylil 
H Ahosen johtama Ilomantsin raja
jääkärikomppanian rajapartio voitti 
rajavartiolaitoksen raj apartiomesta
ruuskilpailut Juntusrannassa. Saman 
komppanian rajakoira, spu Rajan Lip
po selvisi mestariksi laitoksen rajakoi
ramestaruuskilpailuissa. 

Varusmieskoulutuksessa on paino
piste ollut käytännön sissikoulutukses
sa. Naapurijoukko-osastojen kanssa on 
ollut yhteisiä sotaharjoituksia, jotka 
ovat omien sissileirien ohella muodos
tuneet koulutuksen huipentumiksi an-

taessaan mahdollisuuden elävämpään 
ja todentuntuisempaan harjoitukseen, 
jossa "vihollinen" on ollut elävä. 

Seuraavat varusmiehet on palkittu 
Jalkaväen Säätiön plaketilla: 

- 14. 11. 67 saapumiserä 
Kers Seppo K T i i h o n e n, Lie
vestuore 

- 15. 2. 68 saapumiserä 
Vänr Kyösti E J ä ä s k e 1 ä i n e n, 
Kiihtelysvaara 
Kers Unto H u r s k a i nen, Ki

tee 
- 15. 6. 68 saapumiserä 

Kers Pertti E Ikonen, Kitee 

Rajakoiramestaruuskilpailun voitti sak
sanpaimenkoira Rajan Lippo, jonka 
ohjaajana toimi rajajääkäri R Laiho. 
Vaativan ja vaikean kilpailun voitosta 

oli syytä olla iloinen. 

PARVIS-VENE OY 

Moisio - Puh. 76 723 

Suoritamme kaikkia maa- ja vesi
rakennusalaan kuuluvia töitä 

KIIKAN MAANRAKENNUS 

Virtanen & Kaiva 

Kiikka 
Puh. 32 124- 32 125 

IVALON OSUUSKASSA 

1 va I o 

---- -----------

INARIN OSUUSKAUPPA 

1 va I o 
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KAINUUN 
RAJAVARTIOSTO 

Jalkaväen Säätiön hallituksen vara
puheenjohtaja, eversti Paavo J u n t -
t i 1 a ojensi hyrynsalmelaiselle korpr 
M a t t i T u r u s e 11 e säätiön 10-vuo
tisjuhlastipendin Kainuun Rajavar
tiostossa 11.12.1968. Korpr Turusen 
ripeä toiminta pelasti korpr Paavo 
Kärnän hengen 5. 10. 68 KaiPr:n sota
harjoituksessa, johon KR osallistui va
kiintuneen tavan mukaan. Irtaantues
saan pimeässä suoritetun iskun jälkeen 
sissiryhmänjohtajana toiminut korpr 
Kärnä oli kompastunut, jolloin ryn
näkkökiväärin etutähtäin oli tunkeutu
nut posken läpi katkaisten valtimon. 
Korpr Turunen järjesti neuvokkaasti 
shokkitilassa olleen toverinsa kulje
tuksen varuskuntasairaalaan ohi kul
keneella taksilla. Hän piti koko ajan 

Jo siviiliin päässyt korpr M Turunen 
ottaa vastaan 500 mk:n arvoisen sti
pendin ev P Junttilalta. Vasemmalla 
KR:n komentaja evl G Ahonen. 
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Näin kauniilta näyttää Suomussalmen 
Rajajääkärikomppanian Puraksen var
tion rajaladun alku. 

toista kättään potilaan suussa estäen 
verenvuodon suuhun ja toista kasvoilla 
estäen verenvuodon ulos. 

Tasavallan Presidentti myönsi myö
hemmin korpr Turuselle hengenpelas
tusmitalin. 

Talven vaikutusta alueellisen sissi
toiminnan suori tusmahdollisu uksiin 
kokeiltiin helmikuussa Hiisijärvellä 
KaiPr:n kanssa. Olosuhteet olivat an
karat kovan pakkasen ja honkongilais
epidemian ansiosta. Kaikkien sissien 
haastattelut nauhoitettiin. Heiltä kysyt
tiin mm, miten kovasti harjoituksessa 
oli paleltanut. Kokeilun tulosta luon
nehtii erään jääkärin vastaus: "Eipä 
minulla mitään hätää ollut, minähän 
olin niitä alueellisia sissejä". Rajasoti
las!cotiyhdistyksen Kajaanin osasto 
vietti 50-vuotisjuhlaansa Kainuun Ra
javartioston juhlasalissa 27. 11. 68. Ra
j asotilaskotiy hdisty ksen kunniapu-

hl'cnjohtaja, rouva Ra u h a P u r o m a 
piti juhlapuheen tilaisuudessa, johon 
" 1allistui satamäärin sotilaskotityön 
ystäviä ja varusmiehiä. 

Rajavartiolaitoksen 50-vuotisj uhla
päi vää vietettiin 21. 3. 69 monin eri ti
luisuuksin Kajaanissa ja rajakomppa
nioissa. Iltajuhlassa rajavartioston ko
mentajalle everstiluutnantti G e o r g 
Ah o se 11 e luettiin koko rajaosuudel
la suoritetun juhlatarkastuksen partio
Ilmoitus. Tarkastuksessa oli todettu, 
1•ttä Kainuun rajoilla vallitsi juhlapäi
vänä syvä erämaan rauha, jota ny
kyään voidaan pitää siellä normaalina 
olotilana. 

Puolustusvoimain hiihtomestaruus
kilpailut olivat Kainuun Rajavartios
ton juhlaa: 

Yleismestaruus KR 422 pistettä 2. 
P-KR 223 pistettä 

Ampumahiihto sarja 40 1. rajavääp 
P Haikonen KR 

AHT AUSLIIKE 
WASS & LUNDBERG OY 

Rauma 
Puh. 10530 

HUONEKALULIIKE 
VESAVA OY 

Ulvila - Puh. 88 372 
Pori - Valtakatu 5 - Puh. 12 760 

15 km:n maastohiihto 1. rajakers 
Kalevi Oikarainen KR 2. oppilas Man
ne Liimatainen AuK (KR:n miehiä) 3. 
rajakers Martti Määttä KR 

Varusmiesten 3 x 10 km:n viestin
hiihto 1. KR (jääk P Pöllänen, jääk 
M Leinonen ja jääk S Korhonen) 

Partiohiihto 1. K-SR 2. KR 
Ampumahiihdon SM-kisojen varus

miessarja 1. jääk Ilkka Räinä KR 

Jalkaväen Säätiön plaketteja ovat 
saaneet: 

- 15. 10. 67 saapumiserä 
Kers J T L u u k k o n e n, Suo
mussalmi 

- 15. 2. 68 saapumiserä 
Kers T K K o s k e 1 o, Sotkamo. 

- 15. 6. 68 saapumiserä 
Vänr J A A 1 a t a 1 o, Kuusamo 
Kers P O M u s t o n e n , Sotkamo 

PORIN TULITIKKU
TEHDAS OY 

Pori 

---· ------------

VARSINAIS-SUOMEN 
OSUUSMEIJERILIITTO JA 
JÄSENOSUUSKUNNAT 
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LAPIN RAJAVARTIOSTO 

Rajavartiolaitoksen juhlavuoden 
erääksi merkittävimmäksi osoitukseksi 
muodostui vartioston kohdalta Muo
nion Rajakomppanian Kalmankaltion 
vartion uhrautuvan hengenpelastajan 
rajajääkäri Timo Kuru n nimeämi
nen vuoden rajamieheksi. 

Vuoden rajamies rj T Kuru, jolle raja
miespatsaan luovutti rv-päällikkö kenrl 
Koppinen rvl:n hiihtomestaruuskilpai-

lujen palkintojen jaon yhteydessä. 
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Aikaisempi komentaja ev U Leskinen 
ja ev Y Kärkkäinen suorittamassa teh
tkvien luovutus- ja vastaanottokatsel-

musta 

Tunnusomaista juhlavuodelle oli 
myös rajantarkastusviesti, joka rajan 
tarkastuspartioiden mukana kulki ra
jaa seuraten koko vartioston rajaosuu
den ja luovutettiin komentajalle Rova
niemelle järjestetyssä päiväjuhlassa. 

Henkilöstön kohdalta on nähtävä 
huomattavimpana muutoksena komen
tajan vaihtuminen, jolloin seitsemän 
vuotta komentajana toiminut ev Urho 
L e s k i n en luovutti helmikuussa teh
tävät ev Y r j ö K ä r k k ä i se 11 e. 

Muutoin kulunut vuosi on ollut nor
maalin kehityksen ja työn ajanjakso, 
jolloin on erityisesti pyritty kehittä
mään edelleen yhteistoimintaa muiden 
virkakuntien kanssa. Huumausaineval
vonnan organisoiminen yhdessä tulli
ja poliisiviranomaisten kanssa on ollut 
oleellisimpia uusia toimintamuotoja. 

Maakunnan siviiliväestöön ovat suh
teet . olleet edelleen luottamukselliset 
ja sotainvalidien tukitoimintaan on 
kaikilla sijoituspaikoilla yhä enene
västi osallistuttu. 

Lapin Jääkäripataljoonan kanssa on 
yhteistoiminta tapahtunut lähinna kou
lutuksen merkeissä kuten muidenkin 
Pohjois-Suomen alueelle sijoitettujen 
joukko-osastojen kanssa. 

LR:n komentajan apulainen evl Rautsi 
ojentaa jv-säätiön plaketin 15. 2. 68 
11aap erän kersantti Esko Savukoskelle. 

Belgian kuningaspari Bauduoin vie
raili Suomessa käynnin yhteydessä 
myös Ivalossa, johon tilaisuuteen var
tiosto asetti kunniaosaston ja osallistui 
muutoinkin järjestelyihin. 

RAKENNUSLIIKE 
PAAKKI & HYVÄRINEN 

Lappeenranta - Kirkkokatu 14 

OULUN OSUUSKAUPPA 

Oulu 

Vuoden mainittavimpana urheilusaa
vutuksena on kirjattu rajakersantti 
Teuvo H a t u s en saavuttama hiih
don 30 km:n Suomen mestaruus. 

Palvelusajan päättyessä on Jalka
väen Säätiön pienoisplaketti jaettu 
seuraaville varusmiehille: 

- 15. 10. 67 saapumiserä 
Kersantti Markku Armas S i p o -
v a a r a, Kemijärvi 

- 15. 2. 68 saapumiserä 
Vänr res Veikko Johannes V i r -
t a n e n, Sodankylä 
Kersantti Esko Juhani S a v u -
k o s k i, Savukoski 

- 15. 6. 68 saapumiserä 
Kersantti Arvi Olavi K i n n u -
n e n, Rovaniemi 

GRAND HOTEL TAMMER 

Tampere 

VILLE MATTINEN OY 

Helsinki 10 
Mikonkatu 8 

231 



RAJAKOULU 

Rajakoulun 36. vuosi on alkanut 
vilkkaan koulutuksen ja kehityksen 
merkeissä. Sissikoulutus on ollut jat
kuvasti kotimaisten ja ulkomaisten so
tilaiden mielenkiinnon kohteena. Tästä 
eräänä osoituksena on ruotsalaisen 
Jääkärikoulun upseerien ja omien 
jääkäripataljooniemme komentajien 
vierailu koululla kesäkuun lopulla. 
Vieraita kiinnosti erityisesti alueelli
sen sissitoiminnan koulutus ja he lau
suivat tyytyväisyytensä näkemäänsä. 

Koulussa pyritään seuraamaan oman 
alan kehitystä niissä puitteissa kuin se 
on mahdollista. Tilapäisten miinojen 
kokeilu ja kehittely jatkuu jo toista 
vuotta. Samoin ns sissikrh:n kokeilu on 
antanut lupaavia tuloksia. Tietenkään 
mitään mullistavaa ei nykyisillä kou
lutusmäärärahoilla ole mahdollista 
saada aikaa, mutta jotain uutta kuiten
kin pyr itään luomaan. 

Koulusta valmistuu nykyään vuosit
tain n 140 peruskoulutettua rajajääkä
riä maar ajoille ja n 260 sissiryhmän
johtajaa. 

Keväällä -69 pidettiin koululla var
tiopäällikkö- ja sissijoukkueenjohtaja
kurssi, jolle osallistui 36 nuorempaa 
r aj a-alipäällystöön kuuluvaa oppilasta. 

Yhteistoiminta KS-R:n kanssa on 
jatkuvasti lisääntynyt. Vaativien sissi-
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J ukajärvellä pidettävien leirien yhtey
dessä on hyvä tilaisuus kokeilla sis
seille suunniteltuja tilapäismiinoja. 

leirien lisäksi on pidetty yhteisiä sota
harjoituksia, Joissa johtajatehtävissä 
olevat ovat saaneet tuntuman sissijoh
tajan vaativiin tehtäviin. 

·' 

Rajajääkäreiden koulutus tapahtuu 
todentuntuisissa olosuhteissa harjoitus
rajalla. Suomalainen rajapartio on 
kohdannut naapurimaan partion. 

LASKUVARJO
JÄÄKÄRI KOU LU 

L askuvarjojääkärikoulun toiminta 
on v 1969 kulkenut osittain jo totut
tuja uomia. Vuoden 1968 saapumis
erä soti vielä ennen kotiutumistaan 
kevättalvella vaativan ja rasittavan, 
jo perinteelliseksi tulleen tiedustelu
harjoituksen, joka tällä kertaa tapah
tui Keski-Suomessa. Uusi saapumis
erä astui palvelukseen 2. 5. 69 ja kou-

lutuksessa oli suurin muutos aikai
sempaan se, että hyppykoulutus an
nettiin kahdessa osassa, joista ensim
mäinen osa oli kesäkuussa ja toinen 
elokuussa. Täten saapumiserä ansait
si barettinsa jo kesäkuun alkupuolel
la, kun se tähän asti on tapahtunut 
vasta elokuussa. 

Kesäkuussa järjesti Laskuvarjojää
kärikoulu vuorostaan Pohjoismaiset 
laskuvarjojääkäripäivät, joille tuli 
edustajia Ruotsista, Norjasta sekä 
Tanskasta. Päivät vietettiin osin Utis
sa, jossa oli mm tarkkuushyppykil
pailut laskuvarjoilla, osittain Orilam
men retkeilymajalla, jossa vieraat 
saivat tutustua Suomen kesäiseen 
luontoon. 

Heinäkuussa järjesti Laskuvarjojää
kärikoulu laskuvarjohypyn Pohjois
maiden mestaruuskilpailut. Tämä oli 
antoisaa paitsi kilpailujen järjeste
lyjen oppimisen kannalta, myös siksi, 
että samalla saatiin käsitys siitä, mil-

Sky-diving ryhmä 
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lä tasolla Pohjoismaissa tämä Lasku
varjojääkärikoulua lähellä oleva ur
heilulaji on. 

Syyspuolella valmistui myös uusi 
jo kauan kaivattu harjoitushalli, jos
kin hyppykoulutus annettiin vielä 
vanhassa hallissa. 

Uutta koulutuksessa on nyt ensim
mäistä kertaa osalle varusmiehistä 
annettu itseaukaisuhyppykoulutus. 
Normaali koulutushan käsittää hyp
pykoulutuksen ja hyppyjä pakkolau
kaisuvarjoilla, jotka avautuvat auto
maattisesti heti miehen hypättyä len
tokoneesta. Itseavattava varjo aukeaa 
vasta silloin, kun hyppääjä vetää var
jon laukaisukahvasta. Koulutuksen 
perusidea on siinä, että miehet hyp
päävät erittäin korkealta ja putoavat 
vapaasti suurimman osan matkasta 
maahan ja avaavat varjot vasta ma
talalla. Lisäksi käytettävät varjot ovat 
erittäin tehokkaasti ohjautuvia, muis
tuttaen ominaisuuksiltaan jo Hitoko
neita. Täten hyppääjä voi valita maa
hantulopaikkansa harkintansa mu
kaan, sekä myös hypännyt joukko 
voi ohjata samaan paikkaan maassa 
niin, että jo~ko pysyy hyvin koossa. 
Tämä koulutus, jota annetaan 11 
varusmiehelle, vaatii paitsi rohkeutta, 
myös hermojen tiukkaa hallintaa, fyy
sistä kuntoa sekä reaktionopeut
ta. Hyppykoulutus on edistynyt suun
nitelmien mukaan, vaikka sen omak
suminen vaatiikin paljon, ja tällä 
hetkellä liitelee tämä 11 miehen sky
diver ryhmä, kuten sitä nimitetään, 
jo lintujen lailla taivaalla. 

Sitä, että tämän laatuinen koulu~ 
tus on uutta todistaa sekin, että esl
merkiksi USA:n armeijassa, on vas
taava koulutus aloitettu vasta 1960-
luvulla. 

Urheilun alalla on hyvä menestys 
jatkunut ja parhaita tuloksia ovat: 
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Hyppääjien varustus yli 4,5 km:n 
korkeudesta tapahtuvaa hyppyä varten 

3. sija Sotilasläänin Oltermannin 
hiihdossa, yliv E Hakkaraisen saavut
tama ikämiesten ampumahiihtomesta
ruus KSSl:n kilpailuissa, sekä samois
sa kilpailuissa varusmiesten ampuma
hiihdossa kers J Virtasen 2. sija ja 
alik K Rönkön 4, sija. Lisäksi Lasku
varjojääkärikoulun hiihtojoukkue 
voitti Kymenlaakson Viestin sotilas
sarjan. Suunnistuksessa saavutti ylik 
P Hakala Sotilasläänin mestaruuskil-
pailuissa 2. sijan ja koulun 
maastomestaruuskilpailuissa 
kolme parasta: 

1. opp J-P Niemenlehto 
2. opp V -P Dickman 
3. opp E Mannola 

omissa 
olivat 

Jalkaväen Säätiön plaketit saivat 
palveluksen perusteella' 
vänr Eero Svensk ja 
krs Viljo Pentikäinen 

TAISTELUKOULU 

Taistelukoulun kurssi- ja koulutus
toiminta on kuluneena vuote·na ollut 
entiseen tapaan tiivis ja työntäyteinen. 
Koulussa päättyi 30. 4. -69 Esiupsee
rikurssi 23, jolla oli 30 oppilasta sekä 
jalkaväen kapteenikurssi 41, jolta sai 
todistuksen 44 oppilasta. Kesäkuussa 

pidettiin 32:lle reservinupseerille ker
tausharjoitus ja elokuussa järjestet
tiin jalkaväen upseerikokelaiden tie
dustelukurssi. 

Syksyllä -69 aloitti opiskelunsa Tais
telukoulussa ennätyksellisen suuri jal
kaväen kapteenikurssi, jolla on 73 op
pilasupseeria. Sen jälkeen, kun Esiup
seerikurssi 24 aloitti toimintansa ovat
kin koulun majoitustilat viimeistä si
jaa myöten täytetyt. Koulurakennuk
sen laajennus saatiin kuitenkin vih
doin alulle kesällä -69. 

Kurssin ohjelmat on pystytty vie
mään läpi suunnitelmien mukaisesti 
vaikkakin koulun opetustilat eivät 
vastaakaan nykyajan vaatimuksia. 
Yhteistoiminta eri kurssien ja muiden 
sotilasopetuslaitosten kanssa on vil
kastunut entisestään. Huhtikuussa pi-

Taistelukoulun vuosijuhlan yhteydessä 10. 10. 1969 luovutettiin entisille koulun 
johtajille pienoisliput. Luovutustilaisuudessa oli vasemmalta kenrm U M a t i
k aine n, kenrl evp A P u r oma, jvkenr S S i m eli u s, nykyinen johtaja 
ev P M u l t a n e n, kenrl evp V O i n o n e n ja kenrl evp A E h r n r o o t h. 
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dettyyn sotapeliin osallistui omien 
kurssien lisäksi huoltoesiupseerikurs
si sekä ilmatorjunta- ja kentätykis
tön kapteenikurssit. Koulun omat joh
tamisharjoitukset pidettiin Kajaanin ja 
Säkylän alueilla yhdessä esiupseeri
ja jalkaväen kapteenikurssille. Ke
vään johtamisharjoitukseen osallistui 
lisäksi myös kenttätykistön kapteenj
kurssi. 

Esiupseeri- ja kapteenikurssien ope
tuksen pääpaino on ollut edelleen tak
tiikassa. Jalkaväen kapteenikurssin 
oppilaille, joista koulutetaan sodan 
ajan vastuullisia etulinjan pataljoonan 
komentajia, on lisätty harjoituk
sia joukkojen kanssa. 

Kenttätykistöpatteristolla vahven-
netun määrävahvuisen pataljoonan n 
viikon kestävät harjoitukset pidettiin 
KaiPr:n, PorPr:n ja SatTR:n joukko
jen kanssa. Tällaisia harjoituksia on 
lisätty nyt käynnissä olevan kurssin 
ohjelmaan. Kaikki joukko-osastot, joi
den joukkoja on käytetty koulun har
joituksissa ja joihin harjoituksissa on 
jouduttu tukeutumaan, ovat suhtautu
neet yhteistoimintaan kiitettävällä ta
valla. 

Prikaatin komentoesikunta toiminnassa 
linja-autossa, jossa on paikalla esikun
tapäällikkö kapt A L i n d f o r s ja tie
dustelu-upseeri ylil J H K a 1 p a maa, 
prikaatin ja pataljoonien komentajien 

liikkuessa maastossa. 

236 

Esiupseerikurssi 23:n priimus kapt R 
R i i k o n e n saa todistuksensa koulun 
johtajalta ev P M u 1 tase 1 ta ja kurs-

sin johtajalta evl I T i a i se 1 ta 

Vapaaehtoisten maanpuolustusjär-
jestöjen kanssa on edelleen pidetty tii
vistä yhteistoimintaa esitelmien ja kil
pailujen puitteissa. 

Esiupseerikurssi 23:n suorittivat kii
tettävästi: 
kapt R U Riikonen, RUK 
kapt R J M a u n u 1 a, IlmavE 
kapt V K Simo 1 a, HämRjP 

Jalkaväen kapteenikurssi 41 :Itä sai 
kiitettävän yleisarvosanan seuraavat: 

ylil J J Heinonen, PohPr 
y 1il K J I i v a n a i n e n, AuK 
ylil P T U u t ani em i, RannJP 
ylil H H Vilen, RUK 
ylil P J Virtanen, RUK 
ylil K T Hietanen, HämRjP 
ylil J H A K a 1 p a m a a, LjK 
ylil H M Lammi, UudJP 
ylil K J Savo 1 a i n en, UudJP 

Heidät voitiin kaikki palkita st_ipen
dillä, joita voitiin jakaa Urlus-, Vaka
ja Maanpuolustuksen kannatussäätiön 
sekä Jalkaväen Säätiön lahjoittamista 
varoista. 

KADETTI KOULU 

Kulunut vuosi 1969 on ollut Kadetti
koululle suurten juhlien vuosi. Tänä 
vuonna tuli kuluneeksi 50-vuotta itse
näisyyden ajan Kadettikoulun perusta
misesta. Merkkipäiväänsä koulu vietti 
monin juhlallisuuksin Santahaminassa 
runsaan ja arvovaltaisen kutsuvieras
joukon läsnäollessa. Samassa yhtey
dessä koulu sai vastaanottaa runsaasti 

sekä onnentoivotuksia että lahjoituksia 
lukuisilta kansalaisjärjestöiltä, yhdis
tyksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. 

Välittömästi 50-vuotisj uhlallisuuk
sien jälkeen 29. päivänä maaliskuuta 
uusi kadettikurssi, numeroltaan 53., 
päätti opintonsa jo totutuin perinteelli
sin menoin. Upseereita valmistui tällä 
kertaa maavoimiin 106, ilmavoimiin 9 
ja merivoimiin 23. 

Juhlallisuuksien sarjaan liittyi kesä
kuun 5.-8. päivä vietetyt Pohjoismai
set Kadettipäivät. Tänä vuonna isän
nän tehtävät hoiti Kadettikoulu. Ka
dettipäiville osallistuivat sekä Ruotsin, 
Norjan että Tanskan Kadettikoulut. 
Osanottajia oli kustakin maasta 10 up
seeria rouvineen sekä 50 kadettia. Päi
vät kuluivat urheilun, retkeilyjen ym 
merkeissä erinomaisesti. Urheilukilpai-

53. Kadettikurssi vannoi upseerivalan presidentin linnassa 29.3.1969 
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Ev Magnus Haaksalo jakoi palkinnot 
kadettipäivillä 

luissa tosin isäntämaa oli perin epä
kohtelias otettuaan lähes kaiken otet
tavissa olevan. Kaikki Kadettipäivien 
osanottajat saattoivat tallettaa päivät 
erinomaisena Pohjoismaisen kanssa
käymisen lujittajana kokemustensa 
joukkoon. 

Viime vuosina ovat kadettikurssien 
vahvuudet edelleen pienentyneet. Ka
detteja otetaan kouluun vain vuotuisen 
upseeripoistuman verran. Niinpä tällä 
hetkellä koulussa opiskelee kadetteja 
seuraavasti: 111 vuosikurssilla 92 ka
dettia, joista 42 on jv-linjalla. II vuosi
kurssilla on 71 maavoimien kadettia 
sekä I vuosikurssilla 70 kadettia. 

I vuosikurssien kadeteista on maa
voimien osuus 50, ilmavoimien 12 ja 
merivoimien 8 kadettia. Em luvut an
tanevat selvän kuvan siitä minkälaiset 
määrät uusia upseereita valmistuu lä
hivuosina. Merkillepantavinta tilan
teessa on kuitenkin se, että huolimatta 
kurssien pienentymisestä hakijoitten 
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määrä on vuosittain kasvanut. Tänä 
vuonna voitiin hakupapereihin ja kol
m1pa1va1seen valintatilaisuuteen pe
rustuvan karsinnan jälkeen ottaa oppi
laiksi vain noin 18 % hakupaperinsa jät
täneistä. 

Koulutus on tapahtunut pääperiaat
teessa samankaltaisen opetusohjelman 
perusteella kuin edellisinä vuosinakin. 
Huomattavaa on, että uudistuksista ja 
ohjelman monipuolistumisesta huoli
matta muodostavat sotilasaineiden tun
nit 75 % opetusohjelman kokonaistunti
määrästä. Kun vielä huomioidaan, että 
kokonaistuntimäärästä on noin 65 % 
katsottava käytännön harjoitteluksi ja 
loput 35 % puhtaaksi teoriakoulutuk
seksi, on todettava, että kadetit saavat 
nykyisen 2,5 vuoden koulutuksen aika
na varsin selvästi sotilas- ja käytäntö
voittoisen koulutuksen akateemisuu
destaan huolimatta. Näin ollen lähtö
kohta nuorella upseerilla on ehkä van
kempi kuin koskaan aikaisemmin. 

Huomattavimmat muutokset uusim
piin opetusohjelmiin on tehty talvi- ja 
kesäleirien kohdalla. Leirit järjeste
tään jälleen koko koulua koskevina. 
Talvileiri pidettiin tällä kertaa Pahka
järven-Mäntyharjun alueella Kadetti
koulun johtajan eversti Magnus 
H a a k s a l o n johdolla. Leirin aikana 
kadetit saivat käytännössä harjoitella 
erämiestaitojaan sekä kokeilla fyysi
sen ja henkisen kuntonsa kestävyyttä 
joko johtajatehtävissä tai yksityisenä 
sissinä. 

Kesäleiri oli nyt ensimmäistä kertaa 
järjestetty noin kuukauden pituisena 
elokuussa. Tukialueena oli Sarriojär
ven leirialue Lapissa. Leirille osallis
tuivat molemmat silloin koulussa ol
leet kadettikurssit. Ohjelmaan oli si
sällytetty erilaisia taistelu- ja pst.am
muntoja, tunturipuolustusharjoitus, ty
kistön ampumaleiriin ja sotahistorialli
siin kohteisiin tutustumiset, pioneeri-

alan leiri sekä lopuksi viikon mittainen 
sissiharjoitus. Kokonaisuutena leiristä 
saatiin varsin myönteiset kokemukset. 
Leiri tullaan järjestämään pääpiirteit
täin samanlaisena myös vuoden 1970 
kesällä. 

Kadettien koulutuksen ohella on Ka
dettikoulu järjestänyt kuluvan vuoden 
aikana useita erilaisia esikunta-alan 
kertausharjoituksia. Näissä on vajaan 
kahden kuukauden aikana saanut jat
ko-opetusta noin 120 reservin upseeria. 
Lisäksi koululla on pidetty useita Pää
esikunnan johtamia kertausharjoituk
,;ia. Kun näihin lisätään lukuisat eri 
kansalaisjärjestöjen ja siviiliyhteisöjer 
suorittamat vierailut, on todettava, että 
kanssakäyminen siviilipiirien kanssa on 
ollut hyvin vilkasta. Näin on voitu te
hokkaasti antaa maanpuo}ustustietout
ta myös · puolustusla~toksen ulkopuo
lelle. 

V. W. SUOMINEN OY 

Nakkila - Puh. 73 400 

KAUPPAHUONE 
AUG. LIPSANEN OY 

Pori - Antinkatu 6 
Puh. 16121 

Kadettioppilaskunnan toiminta on 
viime vuonna ollut hyvin vilkasta. Or
ganisaatiomuutosten jälkeen toiminta 
on selvästi voimistunut ja niinpä ny
kyisin oppilaskunnalle varatut kaksi 
arki-iltaa viikossa ovat hyvinkin te
hokkaassa käytössä. Erittäin näkyvinä 
toimintamuotoina ovat tulleet esiin ur
heilutoiminta ja kadettikuoron toi
minta. Näkyvä osuus oppilaskuntailto
j en ohjelmistossa on ollut yleissivistä
villä luennoilla ja esitelmäsarjoilla, joi
ta ovat käyneet pitämässä sekä upsee
rit että siviilihenkilöt. 

Vuosi 1969 on Kadettikoulussa ollut 
vilkkaan ja monipuolisen toiminnan 
vuosi. Tyydytyksellä voidaan todeta, 
että saavutukset ovat olleet hyviä ja 
että Puolustusvoimat tulevat vastaisuu
dessa saamaan riveihinsä entistäänkin 
perusteellisemman ja paremman kou
lutuksen saaneita nuoria upseereita. 

SAJAKORPI OY 

Tampere - Mariankatu 24 

PYYNIKKI OY 

TÄHTI-OLUT OY 

Hämeenlinna - Puh. 21 434 
Riihimäki - Puh. 33 951 
Loimaa - Puh. 2004 
Forssa - Puh. 11 217 
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RESERVIUPSEERI
KOULU 

Vuoden 1969 aikana valmistui kol
melta kurssilta (129., 130. ja 131.) 
uusia reservin upseereita 3429. Heidän 
kouluttamisensa on jälleen vaatinut 
tiiviin työtahdin ja sitkeän uurastuk
sen koko RUK:n henkilökunnalta. 

Kuluneen vuoden toimintaa väritti
vät erikoisesti runsaat henkilömuu
tokset, arvovaltaiset vierailut ja Ky
menlaakson Messut sekä Hamina-päi
vät, joihin RUK antoi oman tärkeän 
panoksensa. 

Reserviupseerikoulu menetti useita 
pidettyjä kouluttajiaan, heidän jou
kossaan koulun johtajan apulaisen evl 

. Harry Luovan ja maj Olavi Erosen, 
jotka molemmat suorittivat pitkän 
päivätyön reservin upseerien koulutta
jina. Kiitämme kaikkia poissiirtyneitä 
ansiokkaasta palveluksesta. Uudeksi 
koulun johtajan apulaiseksi siirtyi ke
sällä evl Jukka Suviniemi LapJP:sta. 

Kesällä vieraili Haminassa RUK:uun 
tutustumassa Ruotsin Sotakorkeakou
lun maasotalinja. 

17. 7. kurssin 130 päättäjäisjuhlalli
suuksiin liittyen Aro-Yhtymä Oy Auto
keskuksen myyntipäällikkö K Buss 
luovutti RUK:n käyttöön luovutetun 
henkilöauton avaimet puolustusminis
teri Sulo Suorttaselle. 

Alkukesällä valmistui noin 4,5 vuo
den rakennustyön tuloksena uusi hie-
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Evl Jukka Suviniemi 

no tykistökasarmi, joka tuntuvasti hel
potti erityisen vaikeaa luokkatilannet
ta. Tykistökasarmiin on majoitettu 
KtPtri, ItPtri ja KrhK. Tykistökasar
min tiloista mainittakoon 260-paikkai
nen auditorioluokka, 6 nykyaikaisin 
audiovisuaalisin opetusvälinein varus
tettua luokkaa, joista yksi on mm Ha
minan Sotilaskotiyhdistyksen lahjoit
tama 30-paikkainen studioluokka. Tä
tä luokkaa ei kuitenkaan ole käytet
ty varsinaiseen kielenopiskeluun. 
RUK:ssa se on käskynantoluokkana. 
Sen avulla opetetaan upseerioppilail
le komento- ja käskynantotekniikan 
käytännölliset perusteet, johon maas
tossa tapahtuva koulutus nojaa ja jo
ta se täydentää. Studioluokka ei hou
kuttele pitämään sisäharjoituksia. 
Päinvastoin se lisää maastoharjoitus
ten tehokkuutta ja oppilaiden käskyn
antovalmiutta. 

" ... 150 piirua tuosta kaatuneesta 
puusta oikealle .•. " 

25. 6.-4. 7. välisenä aikana toimeen
pantiin RUK:n johtama esikuntatek
nillinen kertausharjoitus, johon osal
listui noin 20 reservin upseeria. Ty
kistökasai;min luokkatilat antoivat 
erinomaiset puitteet harjoituksen läpi
viennille. Erikoisesti reserviläisten 
omatoimisuus ja aloitteellisuus edis
tivät huomattavasti harjoituksen on
nistumista. 

Urheilutoimintaakaan ei tiiviistä 
koulutustyöstä huolimatta ole unoh
dettu. Parhaat sijoitukset kuluneen 
vuoden aikana olivat 

1. Pv:n uintimestaruuskilpailut 
- ups-opp T Eriksson 1. 200 m ru 
- ups-opp J Kokko 3. 100 m pu 
- ups-opp J Kokko 3. 100 m pu 
- RUK 1. sekauintiviesti 
- RUK 1. joukko-osastojen välinen 

joukkuekilpailu 

2. Pv:n suunnistusmestaruuskilpailut 
- ups-opp T Sundbäck 2. varus

miessarj assa 

3. Pv:n yleisurheilumestaruuskilpai
lut 

- kers T Lille 1. 5-ottelussa 

Oman lukunsa RUK:n urheilutoimin
nassa muodostavat hyvät henkilökun
taan kuuluvat ampujat. Ylik J Laak-

16 - Jalkaväen vuosikirja 

son suorituksista kuluneelta vuodelta 
mainittakoon 

- SM-kisat 1. ilmakivääri 40 ls 
- osanotto PM-kisoihin Oslossa 
- osanotto EM-kisoihin Pilzenissä 
- Pohjoismaiset sotilasampuma-

mestaruuskilpailut Norrköpin-
gissä 
1. sotilaskiväärin pika-ammunta 
2. sotilaskiväärin 3 x 20 ls 

- CISM:n ampumamestaruuskil-
pailut Granadassa 
3. sotilaskiväärin pika-ammunta 
3. sotilaskiväärin 3 x 20 ls 

Maj O Eronen osallistui myös Poh
joismaisiin sotilasampumamestaruus
kilpailuihin ollen 5. maastoammunnas
sa ja 6. sotilaskiväärin 3 x 20 ls:n 
ammunnassa. 

Reserviupseerikoulu siirtyy aloitta
maan uutta vuosikymmentä uudis
tuvien ja nykyaikaistuvien opetussuun
nitelmien sekä eräiden varuskunnal
listen, lähinnä huollollisten muutosten 
merkeissä. 

Seuraavat upseerikokelaat ovat saa
neet kurssinsa juhlallisessa päättäjäis
tilaisuudessa vastaanottaa Jalkaväen 
Säätiön plaketin. 

Kurssi 128 
upskok Matti Kalervo J u t i 1 a, Ra
nua 

Kurssi 129 

upskok Heikki Kullervo L a a p i o, 
Lappeenranta 

Kurssi 130 

upskok Eero Ilmari L u o t o n e n, Es
poo 

Kurssi 131 

upskok Esko Tapio R ö n k k ö, Var
kaus 
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ALIUPSEERJKOULU 

Aliupseerikoulussa on kuluneena 
vuotena jatkettu tiivistä koulutustyötä 
jo vakiintuneiden koulutusohjelmien 
mukaisesti. Peruskurssien suuresta op
pilasmäärästä johtuva opetus- ja ma
joitustilojen ahtaus vaikeuttaa opetus
työtä Aliupseerikoulussa. Voitaneen 
kuitenkin todeta, että peruskurssien 
oppilaiden jatkuvasti lisääntyvä halu 
pyrkiä hyviin opiskelusaavutuksiin, 
on osittain poistanut vaikeahkojen olo
suhteiden vaikutuksen opiskeluun. 

Edellisen vuosikirjan ilmestymisen 
jälkeen on Aliupseerikoulussa toimeen
pantu seuraavat peruskurssien jaksot: 

- IIl/27 
- I/28 
- II/28 
- IIl/28 
- I/29 

31. 7.-21. 12. 1968 
2. 9.-21. 12. 1968 
7. 1.-27. 6. 1969 

30. 7.-20. 12. 1969 
1. 9.-20. 12. 1969 

Peruskurssi 27:n III jakson kivääri
linjan parhaaksi selviytyi LSSIE:n ker
santti Kauko Antero Peltonen ja krh
linjan paras oli SavPr:n kersantti Jou
ko Olavi Muhonen. 

Peruskurssi 28:n I jakson priimus 
oli UudRakP:n kersantti Pentti Kari 
Juhani U ski. 

Peruskurssi 28:n II jaksolla aloitti 
7. 1. 1969 opiskelunsa 362 oppilasta, 
heistä 90 vähintäin keskikoulun suo
rittanutta. Kurssin päättyessä 27. 6. sen 
parhaaksi selviytyi LR:n kersantti Rai-
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II jakson oppilaat taistelukoulutuksessa 

mo Armas Antero Valkonen. Kurssin 
aikana komennettiin joukko-osastoonsa 
eri syistä kaikkiaan 14 oppilasta. 

Aliupseerien peruskurssin valintajär
jestelmässä siirryttiin peruskurssi 
29:lla oppilaita valittaessa uuteen me
netelmään. Aliupseerin tointa väliai
kaisena hoitamaan määrätylle henki
lölle suoritetaan 2-3 kk harjoittelun 
jälkeen testaustutkimus Pääesikunnan 
sotilaspsykologian työryhmässä. Tutki
muksessa selvitetään testattavan hen
kilön oppimisedellytykset, tekniset ky
vyt ja persoonallisuuden yleisrakenne. 
Testauksen hyväksyttävästi suorittanut 
voidaan esittää oppilaaksi aliupseerien 
peruskurssille. 

Yleissotilaallisten tietojen ja fyysi
sen kunnon koe järjestetään kaikille 

aliupseerien peruskurssille esitetyille 
sotilasläänien nimeämissä varuskunnis
sa. Kokeisiin Aliupseerikoulu laatii 
tehtävät ja suorittaa arvostelun. Yleis
sotilaallisten tietojen ja fyysisen kun
non kokeeseen oppilaaksi esitetty saa 
osallistua enintään kaksi kertaa. Poik
keuksen edellä esitettyyn valintamene
telmään muodostavat Rajavartiolaitok
sesta Aliupseerikouluun oppilaaksi esi
tetyt, joille testaustutkimus suoritetaan 
Aliupseerikoulussa 2 päivää ennen pe
ruskurssin I jakson alkua. 

Peruskurssin lisäksi Aliupseerikou
lussa toimeenpantiin 5.-20. 6. 1969 pri
kaatin esikunnan henkilöstön kertaus
harjoitus, johon osallistui 19 reservi
upseeria. 

Tiukkaan työn tahtiin on antanut 
väriä ja piristystä aktiivisesti toimiva 
peruskurssin oppilaskunta, josta on 
riittänyt esiintyjiä koulun sisäisten ti
laisuuksien lisäksi myös erilaisten si
viilijärjestöjen järjestämiin viihdeiltoi
hn. Myös urheilun alalla on oppilas-

Koulun panssarivaunujoukkue ylivää
peli Urho Kaurasen johdolla paraatissa. 

Koulun huoltopäällikkö, kapteeni Vesa 
Kankkunen ohjaa kertausharjoitusup
seeria huoltosuunnitelman laatimisessa. 

kunta toiminut kuluneena vuotena erit
täin pirteästi. 

Aliupseerikoulun Esikuntakomppani
an varusmiehille jaettiin tänä vuonna 
ensimmäisen kerran Jalkaväen Säätiön 
plaketit. Hyvistä sotilaallisista suori
tuksista sen saivat: 

- kersantti Raimo Tapani Muona 
ja 

- jääkäri Pekka Rissanen. 

VASABLADET 
Vasa - Sandögatan 6 
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JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 

I Säätiön nimi, kotipaikka ja toimialue sekä tarkoitus ja peruspääoma 

1 § 
Säätiön nimi on "Jalkaväen säätiö", sen kotipaikka Helsingin kaupunki ja 

toiminta-alueena valtakunnan alue. 
2 § 

Säätiön tarkoituksena on maamme pääaselajin, jalkaväen kehityksen edis
täminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa palkintoja ja apurahoja 
lahjakkaille, ansioituneille ja eteenpäin pyrkiville jalkaväkeen kuuluville hen
kilöille sekä tukee ja edistää jalkaväen piirissä tapahtuvaa opinto-, tutkimus-, 
kokeilu- ja julkaisutoimintaa. 

3 § 

Säätiön alkupääomana on säädekirjassa mainittu satatuhatta (100.000) van
haa markkaa. 

Säätiön omaisuus on sijoitettava turvatusti ja tuottavasti. 

II Säätiön hallintoelimet 

4 § 

Säätiön hallintoeliminä ovat valtuuskunta ja hallitus. 

5 § 
Säätiön valtuuskuntaan, jonka säätiön perustajat valitsevat, kuuluu 30 jäsentä, 

jotka mikäli mahdollista on siten valittava, että vähintään 1/3 heistä on säätiön 
kotipaikkakunnalta tai sen lähistöltä muiden edustaessa mahdollisimman tasa
puolisesti valtakunnan muita osia. Valtuuskunnan jäsenet valitaan 3 vuodeksi 
kerrallaan siten, että joka vuosi on 1/3 jäsenistä erovuorossa. Ensimmäisen sekä 
toisen vuoden päätyttyä määräytyy erovuoroisuus arvan perusteella ja sen jäl
keen erovuoron mukaan. Valtuuskunta kutsuu erovuoroisten jäsenten tilalle 
jäsenet täydentäen täten itsensä. 

6 § 

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, 
jotka ovat mieluummin säätiön kotipaikkakunnalta. 

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
ja vähintään 8 jäsentä on saapuvilla. Kokouksista ilmoitetaan jäsenille vähin
tään kaksi ;viikkoa ennen kokousta kirjeellisesti. Jokaisella jäsenellä on yksi 
ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

7 § 
Säätiön valtuuskunta valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan hallituksen, 

johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4 jäsentä. Hallituksen puheen
johtajan, varapuheenjohtajan ja kahden jäsenen tulisi olla säätiön kotipai:kka• 
kunnalta tai sen lähistöltä. Hallituksen jäsenten erovuoroisuus määräytyy 5 §:n 
mukaisesti. Hallituksen jäsenet eivät saa kuulua valtuuskuntaan. 

Hallitus ottaa tarpeelliset toimihenkilöt. 
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi sen jäsentä on läsnä. 

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. 
Hallituksen tehtävänä on 
- ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi, 
- edustaa säätiötä, 
- valmistella valtuuskunnan käsiteltäväksi tulevat asiat, 
- laatia toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvioehdotus, 
- hoitaa säätiön rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia varojen luotet-

tavasta ja tuottavasta sijoittamisesta sekä periä säätiön saatavat, 
- määrätä toimihenkilöiden palkkioista talousarvion mukaisesti ja 
- laatia vuosikertomus sekä 
- muutenkin hoitaa säätiön asioita, ellei niitä nimenomaan ole näissä sään-

nöissä uskottu valtuuskunnalle. 

8 § 

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
yhdessä taikka jompikumpi heistä yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hal
lituksen ottaman toimihenkilön kanssa. 

9 § 

Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä ja jätettävä tilintar
kastajille ennen seuraavan helmikuun 1. päivää. Tilintarkastajien, joiden on 
oltava esteettömiä ja tehtäväänsä kykeneviä sekä ainakin toisen ja hänen vara
miehensä (KHT tai MTH), on annettava ennen helmikuun loppua lausuntonsa 
koko hallinnon ja tilien tarkastuksista. 

Jäljennös vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä sekä tilintarkastajain lau
sunnosta on hallituksen ennen huhtikuun loppua lähetettävä oikeusministeriölle. 

10 § 

Valtuuskunnan vuosikokous pidetään maaliskuun aikana. Kokouksessa käsi-
tellään seuraavat asiat. 

1. Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt. 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus säätiön toiminnasta sekä 

tilintarkastajain lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös, minkä jälkeen päätetään 
antavatko ne aihetta toimenpiteisiin. 

4. Päätetään säätiön varojen käyttämisestä. 
5. Hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvaa toi

mintavuotta varten. 
6. Kutsutaan valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. 
7. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle puheenjohtaja, vara

puheenjohtaja sekä jäsenet. 
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8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä kuluvaa tili
vuotta varten. 

9. Päätetään valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten matkakorvauksista enin
tään matkakustannusten korvauksesta ja päivärahoista annettujen säännösten 
mukaisesti. 

10. Käsitellään kokousilmoituksessa mainitut tai muuten esilletulevat asiat, 
jotka näiden sääntöjen mukaan on uskottu valtuuskunnalle. 

11 § 

Säätiön valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille ei suoriteta palkkiota. Toimi
henkilöille sen sijaan voidaan maksaa palkkiota. 

12 § 

Säätiön valtuuskunnan kunniapuheenjohtajiksi tai -jäseniksi voidaan kut
sua erityisen ansiokkaasti jalkaväen toimintaa edistäneitä henkilöitä. 

III Säätiön varat ja niiden käyttö sekä muut määräykset 

13 § 

Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi säätiö hankkii varoja 
- vastaanottamalla lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä 
- muilla laillisilla tavoilla, kuten julkaisutoiminnan avulla, ao luvalla jär-

jestetyillä keräyksillä tms. 

14 § 

Jos säätiö varojen vähyyden takia tai muusta syystä purkautuu tai muuten 
lopettaa toimintansa, on säätiön valtuuskunnan hankittava tähän oikeusminis
teriön suostumus sekä määrättävä mahdollisen omaisuuden käytöstä maanpuo
lustustyön hyväksi. 

15 § 

Säätiön purkamiseksi taikka toiminnan lopettamiseksi vaaditaan, ennen 
oikeusministeriölle alistamista, että asia käsitellään kahdessa vähintään yhden 
kuukauden väliajalla pidettävässä valtuuskunnan kokouksessa, jossa kummas
sakin kokouksessa päätöstä kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä. 

Sääntöjen muutos on käsiteltävä valtuuskunnassa ja hyväksyttävä vähintään 
3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Muutos on sen jälkeen alistettava oikeus
ministeriön vahvistettavaksi. 

16 § 

Muissa kohdissa noudatetaan säätiölain määräyksiä. 

Oikeusministeriö on vahvistanut säännöt 25. 2. 1958 ja säätiö merkitty säätiö
rekisteriin 6. 3. 1958. 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

KIRJAVÄLITYS OY 
Helsinki 

+ 
HÄMEEN RAUT AVARASTO 

Hämeenlinna 

+ 
LENNART BACKMAN 

Vaasa 

+ 
LAUKKU- JA SALKKUKORJAAMO 

V. NORMO 
Turku 

+ 
T:MI PLASTIPAK 

Salo - lnkere 

+ 
KALA- JA VIHANNESLIIKE LEHTONEN 

Nokia 

+ 
KUUETUSLIIKE VILLE KANGASNIEMI 

Tampere 

+ 
LEPPIHALMEEN AUTOKORJAAMO 

Tampere 

+ 
LAAKAKUVA OY 

Tampere 

+ 
SUOMEN KIVITEOLLISUUS OY 

Uusikaupunki 

+ 
SUOMEN LAKKITEHDAS OY (SLOY) 

1

Tampere 

C 

SÄYNÄTSALON KUKKA JA VIHANNES 
Säynätsalo 

+ 
AUTOILIJA EINO MÄKINEN 

Jyväskylä 

+ 
GULF-HUOLTO JA BAARI 

P. MÄKI-TOYLI 
Ylistaro 

+ 
NAANTALIN WIENERLEIPOMO 

Naantali 

+ 
NAKOLINNAN RAUTA 

Turku 

+ 
NIIRALAN KIRJAKAUPPA 

Kuopio 

+ 
SALORA OY 

Salo 

+ 
PYYNIKIN AUTOVARUSTE 

Tampere 

+ 
RUMMAKKO & CO 

Jyväskylä 

+ 

~J!ialt&t 
Jyväskylä 

+ 
TEHO-KALASTUS A. RUPPA 

Jyväskylä 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

T:MI KELO O. LAAKOLI 
Muurame 

+ 
PUTKIASENNUSLIIKE 
JORMA 0. PITKÄNEN 

Jyväskylä 

+ 
MAANSIIRTOLIIKE VELI. TIETÄVÄINEN 

Puuppola 

+ 
HUONEKALULIIKE MATII PAJUNEN 

Kuusankoski 

+ 
LAKEUDEN VESI- JA LÄMPOLIIKE 

Seinäjoki 

+ 
KEINOKIVI P. BOMAN KY 

lahti - Vartiokallio 

+ 
LAHDEN SATO OY 

lahti 

+ 
ELINTARVIKELIIKE VÄLIMAA 

Rauma - Hallituskatu 6 

+ 
VALINTA TÄHKÄ 

lnkeroinen 

+ 
ELIMÄEN OSUUSKAUPPA 

Koria 

+ 
SOITIN JA KORJAAMO 

ARVO BYCKLING 
Kuusankoski 

+ 
Kultasepänliike - Koruvalmistamo 

MARTII VIIKINNIEMI 
Heinola 

KOIVISTON AUTO OY 
lahti 

+ 
KOTKAN AJO OY 

Kotka 

+ 
T:MI KÄRENKULMA 

Hamina 

+ 
HELSINGIN VUOKRA-AUTOILIJAT R.Y. 

Helsinki 

+ 
JUVANKOSKEN VOIMA OY 

Salo - Romsila 

+ 
LOHJAN RENGAS - VULCANO 

Lohja 

+ 
NURMIJÄRVEN KUKKAKAUPPA 

K. MANNER 
Nurmijärvi 

+ 
LIIKENNOITSIJÄ V. VENTONIEMI 

Jokela 

+ 
MATKUSTAJAKOTI JA RAVINTOLA 

LIEKORANTA 
Vammala as. 

+ 
LIHAKAUPPA E. HEIKKINEN 

Kuopio - Kauppahalli 

+ 
TURENGIN SOKERITEHDAS OY 

Turenki 

+ 
OY IMPREGNO AB 

Hamina 

Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

RAKENNUSLIIKE REPO OY 
Savonlinna 

+ 
OY BLOMBERG AB 

Hamina 

+ 
REPOSEN KONEPAJA 

Nakkila 

KALALIIKE VELJEKSET MÄKINEN 
Pori 

+ 
RUOKA- JA KAHVIBAARI KULTAKALA 

Pori 

+ 
PORIN VALOKOPIOLAITOS 

Pori 

+ 
KIRKKO - APTEEKKI 

Pori 

+ 
SÄRKINIEMEN PUUSEPÄNLIIKE 

Harjavalta 

+ 
PUISTO - APTEEKKI 

Pori 

+ 
POMARKUN APTEEKKI 

Pomarkku 

+ 
VASIKKANIEMEN KAHVIO 

Pori - Mäntyluoto 

+ 
HOTELLI OTAVA 
Pori - Valtakatu 15 

PUKINE RATSULA 
Pori - Torilinna 

+ 
LUJALAN KUMIKORJAAMO 

Pori 

+ 
TELEVISIO JA RADIOHUOLTO 

V. NIEMI 
Pori 

+ 
NUOHOUSLIIKE ARMAS SUNIVA 

Pori 

+ 
TURUN KULTASEPPÄ OY 

Turku 

+ 
TA-AUTO 

Turku- Helsingin Valtatie 2 

+ 
ULVILAN PUU 

Pori 

+ 
NAKKILAN APTEEKKI 

Nakkila 

+ 
PORIN KESKUS-APTEEKKI 

Pori 

MERSTOLAN LEVYTEOS 
H. LINDBLOM 

Merstola 

+ 
KY NAKKILAN MAALAUSLIIKE 

L. MYLLYMÄKI 
Nakkila 

+ 
PORIN LINJA-AUTO OY 

Pori 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

TUONTI JA TUKKULIIKE ERÄPURO OY LÄNSIKUMI 
Pori Pori 

+ + 
TIILIMÄEN HUOLTOASEMA KIVITYO SATAKUNNAN GRANIITII OY 

Pori Pori 

+ + 
TIETOKONEYHTYMÄ 

TOIVONEN JA T AAVELA VERHOILULIIKE SILLANPÄÄ 

Pori Pori 

+ + 
VALOKOPIOLAITOS RAHIKKA LAELMAN VÄRI 

Pori Pori 

+ + 
SATAKUNNAN 

PELTI- JA VASKISEPÄNLIIKE 
PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA 

K. T. TÄHTINEN 
Pori 

Pori + + 
PUISTO-BAARI 

TIILIMÄEN ROMULIIKE 
Pori 

Pori 
+ 

HITSAUS- JA ASENNUSLIIKE + 
E. FAGERLUND PORIN KAUPPATORIN APTEEKKI 

Pori Pori 

+ + 
SATA-SÄHKO OY OY WAHLROOS & CO AB 

Pori Mäntyluoto 

+ + 
KUUETUSLIIKE M. JA A. LAMMI PORIN LAATULEIPÄ 

Ulvila Pori 

+ + 
TIKKUKYLÄN HUOLTOASEMAN BAARI PORIN LIHA 

Pori Pori 

+ + 
SATAKUNNAN OSUUSTEURAST AMO VAATETUSLIIKE HÄRKONEN 

Pori Pori 

+ + ' 

PORIN PESULA KALEVAN SAUNA 
Pori Pori 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

KUUETUSLIIKE W. LEHTONEN 
Pori 

+ 
KOKEMÄEN KEHRÄÄMO 

Kokemäki 

+ 
HARJAVALLAN RAUTA JA VÄRI 

Harjavalta 

+ 
MATKAKOTI MALMINPÄÄ 

Pori 

+ 
HUONEKALULIIKE VAKIOKALUSTE 

Pori 

+ 
MÄNTYLUODON HOTELLI 

Mäntyluoto 

+ 
PORIN TERVEYSRAVINTO 

Pori 

+ 
NAKKILAN OSUUSMEIJERI 

Nakkila 

+ 
TEUÄN VALINTA 

OM. ANTII KORTESOJA 
Pori 

+ 
TEUÄN GULF-HUOLTO 

Pori 

+ 
REPOSAAREN APTEEKKI 

Pori - Reposaari 

+ 
HARJAVALLAN APTEEKKI 

Harjavalta 

PORIN KENKÄHUOL TO 
Pori 

+ 
PUUSEPÄNLIIKE E. SALMINEN 

Harjavalta 

+ 
VUORIKEMIA OY 

Pori 

+ 
LÄNNEN MUOVI 

Pori 

+ 
TULLI BAARI 

Pori 

+ 
SOKOS TAVARATALO 

Vaasa 

+ 
VAASAN UUSI PESULA 

Vaasa 

+ 
MERENKURKUN SÄHKOTYO OY 

Vaasa 

+ 
KALATUKKULIIKE T:MI 1. SMIRNOFF 

Vaasa 

+ 
OY VOLTAM 

Vaasa 

+ 
HUOLTOKORJAAMO E. SMEDS 

Vaasa 

+ 
POLKUPYORÄLIIKE J. B. ~UND 

Vaasa 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

HERÄTIÄJÄN KIRJAKAUPPA 
Lapua 

+ 
POHJANMAAN KUKKA 

Seinäjoki 

+ 
MAKKARA TEHDAS V. NYMAN & K:NI 

Vaasa 

+ 
KELLO- JA KULTASEPÄNLIIKE 

HOVISEPÄT 
Vaasa 

+ 
ILKANTIEN UNION-HUOLTO 

Seinäjoki 

+ 
VALION BAARI 

Vaasa 

+ 
T:MI T. HONKALA 

Seinäjoki 

+ 
RAKENNUS OY TEKNO 

Vaasa 

+ 
VAASAN ROMUKAUPPA 

Vaasa 

+ 
KOTILEIPOMO A. HÄMÄLÄINEN 

Vaasa 

+ 
EINO JÄÄSKEN LAKKINEULOMO 

Kurikka 

+ 
AUTOPELTISEPPÄ T. E. TUOMINEN 

Turku 

HAMMASLABORATORIO CORODENT 
JUKKA ARO & KUMPP. 

Turku 

+ 
T:MI SIIRTOHYLLY 

Turku 

MALLIPALA OY 
Turku 

+ 
SÄHKOMOOTTORIKORJAAMO 

P. TOUKONIEMI 
Turku 

ELINTARVIKELIIKE AARO SAARINEN 
Turku 

-t• 

LAATULEVY M. HUOTARI 
Turku 

+ 
NAANTALIN RAKENNUSPUU 

Naantali 

OSTO- JA MYYNTIASUSTE 
Turku 

+ 
KLASSIKON BAARI 

Turku 

+ 
LEIPOMO JA KONDITORIA 

T:MI A. LUND 
Turku 

+ 
OY KATISKA AB 

T1,1rku 

+ 
AUTOMAALAAMO 

A. SUOMINEN & E. LEHTINEN 
Turku 

Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

HUONE- JA KATURAKENTAJA OY 
Turku 

+ 
MAALAUSLIIKE AUTO 

Turku 

+ 
VEIKON VALINTA 

OM. VEIKKO LEMMETYINEN 
Turku 

+ 
LAITILAN I APTE~KKI 

Laitila 

+ 
KULTASEPPÄ S. MIETIINEN KY 

Turku 3 

+ 
ILVESKULTA OY 

Turku 

+ 
KULTASEPÄNLIIKE T:MI M. KANTOLA 

Turku 

+ 
KUMI - SALAMA 

Turku 

+ 
LEIPOMOLIIKE SIRKKA 

Turku 

+ 
KANGASKAUPPA T:MI SENORITA 

Turku 

+ 
TURUN KYLLÄSTYSLAITOS OY 

Turku - Ihala 

+ 
KYRON TAKOMO 

Kyrö 

KIVIHIOMO PALIN & VUORI 
Mynämäki 

+ 
KULTA- JA KELLOLIIKE K. REMI 

Turku 

+ 
KONE- JA ROMUVÄLITYS OY 

Turku 

+ 
PIIKKION SEMENTIIVALIMO 

Piikkiö 

+ 
UNION-HUOLTO ALLAN ITÄMERI 

Turku 

+ 
VAINION KAUPPAPUUTARHA 

Turku - Paattfnen 

+ 
RUOLAN HUONEKALULIIKE 

Turku 

+ 
PARAISTEN PUHELIN OY 

Parainen 

+ 
AUTOKORITEHDAS K. NUMMELA OY 

Turku 

+ 
LINTU- JA KALANVILJELYS 

M. VAURAS 
Turku 

+ 
KAUPPAPUUTARHA H. WIGELIUS 

Turku - Maaria 

+ 
NAANTALIN APTEEKKI 

Naantali 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

RAKENNUSTOIMISTO 
NUUTINEN & NORDSTROM OY 

Turku 

+ 
HOUSU-BAARI 

Turku 

+ 
MAALAUS OSK. JERNBERGIN JÄLK. 

Turku 

+ 
PUUSEPÄNLIIKE V. LAXELL 

Turku 

+ 
ESSO-HUOLTO G. OSTMAN 

Turku 

+ 
TURUN VAIHTOKALUSTE OY 

Turku 

+ 
TURUN KAIHDIN 

Turku 

+ 
TURUN RAKENNUSPESU 

HIRVILAHTI & KUMPP. 
Turku 

+ 
TEHDAS-OSAKEYHTIO SERES 

Turku 

+ 
KOPEN TEHTAAT 

Naantali 

+ 
KARINAISTEN SÄÄSTOPANKKI 

Kyrö 

+ 
VEISTÄMON VALINTA 

Turku 

TURUN PUKU 
Turku 

+ 
MYNÄMÄEN KEMIKALIKAUPPA 

Mynämäki 

+ 
VIHERSAAREN AUTOJOUSIPAJA 

Turku 

+ 
LIHAKAUPPA LASSE HELMINEN 

Turku 

+ 
K. RUOHOSEN LIIKENNE OY 

Paimio - Haanpää 

+ 
AUTONHAJOTIAMO M. SIMOLA 

Turku 

+ 
LIIKENNOITSIJÄ LAURI AALTONEN 

Lieto - Ilmarinen 

+ 
HÄMEEN RUOKA 

Turku - Hämeenkatu 3 A 

+ 
ITÄHARJUN VALINTA 

MARKKU MALMI 
Turku 

+ 
KAHVILA HERKKU 

Turku 

+ 
OSUUSKAUPPA NOUSTENMAA 

Nousiainen 

+ 
LÄÄNIN KULJETUS OY 

Turku 

Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

PESULAITOS OY JUSLA AB 
Turku 

+ 
TURUN VAUNUKESKUS 

Turku 

+ 
AURAN KULTASEPPÄ OY 

Turku 

+ ? 
KAARINAN SÄIL YKE 

Turku - Kaarina 

+ 
KETO & VAHTERA OY 

Turku 

+ 
RAKENNUSTOIMISTO L. & P. L. LOUHI 

Turku 

+ 
RAKENNUSTOIMISTO 

R. JÄRVINEN OY 
Turku 

+ 
AUTOLAVA OY 

Raisio 

+ 
RAKENNUSTOIMISTO 
AIMO SALMINEN OY 

Turku 

+ 
LIIKENNE R. LAHTONEN - Y. FORBOM 

Turku 

+ 
OY BERGMAN AB 

Turku 

+ 
VELI. J. JA P. SUORTII & KUMPP. 

Hamina - Sibeliuksenkatu 26 A 

SÄHKONALLITEHDAS RAIKKA OY 
Rauma 

+ 
RAUMAN MATKAPALVELU 

Rauma - Rantakatu 16 

+ 
MAATALOUSLIIKE PAAVO ISOTALO 

Kokemäki 

+ 
YHTEISAUTO OY 

Kouvola - Kymenlaaksontie 

+ 
RAKENNUSLIIKE M. RUHALA 

Parka no 

+ 
KAUTIUAN KAUPPA 

(A. Viljanen) 
Kauttua 

+ 
KULJETUSLIIKE Y. AURAMAA 

Kauttua 

+ 
AUTOKORJAAMO JA SHELL-HUOLTO 

KOSTI KALLIO 
Ikaalinen 

+ 
KEMIKALIO HELIN 

Rauma - Kauppakatu 6 

+ 
PIRKKA-BAARI 

Rauma - Kauppakatu 2 

+ 
LANTULAN SAHA OY 

Vammala 

+ 
VAMMALAN ROMU JA VÄLITYS 

Vammala 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

NAISTEN PUKUTEHDAS OY 
Lahti • Erkonkatu 9 

+ 
KALAKUKKOLEIPOMO 

ENNI KONTIINEN 
Kuopio 

+ 
RAKENNUSLIIKE TONNING OY 

Oulu 

+ 
E. NIEMISEN ROMULIIKE 

Oulu 

+ 
RAKENNUSTOIMISTO 

A. PUOLIMATKA 
Pori 

+ 
SATAKUNNAN LIIKENNE OY 

Pori - mlk. 

+ 
VALOKUVAUSTARPEISTO 

FOTO-JÄRVINEN 
Jyväskylä 

+ 
RAUMAN LEVY- JA MATIOVALINTA 

Rauma 

+ 
SATA-LAATIA OY 

Pori 

+ 
HANNES KARENIEMI KY 

Eura 

+ 
KEMIKAALI JA KUKKAKAUPPA SÄKY 

Säkylä - Huovinrinne 

+ 
PYORÄ- JA MOPOKORJAAMO 

TOUKO KORPIVAARA 
Kiukainen 

T:MI 1. SINISALO 
Rauma - Kuninkaankatu 21 

+ 
KAUSE OY 

Pori 

+ 
T:MI KORSMAN 
Eurajoki • Huhta 

+ 
RAKENNUSLIIKE T. POTINKARA OY 

Kuusankoski 

+ 
MAALAUSLIIKE PEKKA AHLSTEN 

Rauma - Syväraumankatu 18 

+ 
SEPÄNLIIKE JA AUTOKORJAAMO 

MARTII VIRTANEN 
Nakkila 

+ 
RAKENNUSLIIKE 

J. KOSKINEN JA POJAT 
Pori - Malminkatu 38 

+ 
KIITOLINJAT K. MÄKINEN 

Vammala - lllo 

+ 
POHJANMAAN PESULA 

Seinäjoki - Lapua - Kauhava 

+ 
PAAROLAN KENKÄ OY 

Pori 

+ 
LEIPOMO & KONDITORIA 

LÄNSI-LEIPÄ 
Pori - Pihlava 

+ 
PUTKIRAKENTAJAT OY 

Pori - Lounainen linjakatu 6 

Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

LOHJAN UUSI KIRJAKAUPPA OY 
Lohja - Laurinkatu 48 

MATKUSTAJAKOTI VALTAVÄYLÄ 
Rauma - Valtakatu 3 

+ 
HIRVI - URHEILUKENKÄ OY 

Rauma - Varikonkatu 2 

+ 
KURIKAN LAKKITEHDAS OY ? 

Panttila 

+ 
SALON HUOL TOKORJAAMO 

OM. H. R. FORSMAN 
Salo 

+ 
VAATETUSTEHDAS PIIRONEN OY 

Järvenpää 

+ 
KAKKURIN SAHA JA MYLLY 

Kurikka - Lohiluoma 
Puh. 43126 

+ 
KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA 

Salomonkatu 1 - Helsinki 10 

+ 
PARTURILIIKE MAIRE RUINI 

Kauniainen - Laaksotie 9 

+ 
TURKKURINLIIKE A. NIINIMÄKI 

Turku - Uudenmaankatu 6 

+ 
TURKISOMPELIMO TYYNE SALONEN 

Turku - Humalistonkatu 4 

+ 
JYLLIN KENKÄTEHDAS 

Kankaanpää 

17 - Jalkaväen vuosikirja 

HOTELLI TURUN HOSPITS OY 
Turku - Yliopistonkatu 29 A 

+ 
SAVOKARLA OY 

Helsinki 

+ 
KENKÄTEHDAS ISAK KOSKELA 

Kankaanpää 

+ 
MAIJALAN LEIPOMO 

Seinäjoki 

+ 
V. OLSSONIN KAUPPAPUUTARHA 

Seinäjoki 

+ 
WARIKSEN SÄHKO- JA KONELIIKE 

Tampere 

+ 
TAPIOLAN APTEEKKI 

Tapiola 

+ 

VARATIU 

+ 
ARKKITEHTITOIMISTO PEKKA RAJALA 

Helsinki 

+ 
OY UNION-OUY AB 

Helsinki 

+ 
RÄJÄHDYSAINELIIKE 

FRANS LUNDELIN 
Turku 

+ 
LINJA-AUTOLIIKE 0. V I L K A S 

Kotka 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

RAASEPORIN TIILI OY INSINOORITOIMISTO 
Raaseporl HINTIKKA & PEKKOLA 

+ 
Helsinki 

+ 
OY HELSINGIN LEIMASINTEHDAS KORTIILAN KENKÄ OY 

Helsinki Hamina 
+ + 

PAPERI-HUOLTO OY ASFALTOR OY 
Helsinki 

Helsinki 
+ + 

OY ELEKTRO-DIESEL AB KIINTEISTONOMISTAJIEN 
Helsinki DESINFEKTIOKESKUS OY 

+ Helsinki 

PALKKI OY + 
Helsinki OY HUGO KLINKMAN AB 

+ Vaasa 

OY CALR KNIEF AB + 
Helsinki OY G. L. HASSELBLATT 

+ Vaasa 

RAKENNUSLIIKE AIRIOLA + 
Kouvola - Kappelikatu 6 OY WAASA WOOD AB 

+ Vaasa 

LIIKENNOITSIJÄ EINO TUOMALA + 
Kouvola - Savonkatu 37 YHTYNEET MUOVITEHT AAT OY 

+ Vaasa 

LINJA-AUTOLIIKE + 
OY Hj. HOLMSTROM AB AB ALLFORSÄLJNING OY 

Loviisa Vaasa 

+ + 
TUKKULIIKE M. PAAVOLA OY KAHVILA RUOKALA HOVI-KESKUS 

Hamina Vaasa 

+ + 
KULTASEPÄNLIIKE K. A. LIND MATKAKOTI BOTNIA 

Helsinki (Forum) Vaasa 

+ + ' 

PAINOTARVIKE OY VAASAN MET ALLITYO 
Helsinki Vaasa 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

SUOMEN HANSIKASTEHDAS 
BACK & BACK 

Vaasa 

+ 
MOSAIKKIVALIMO KAUKO LAASONEN 

Vanha Vaasa 

+ 
MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 

Vaasa 

+ 
VAASAN SÄHKO pY 

Vaasa 

+ 
MATKATOIMISTO OY POLARIS AB 

Vaasa 

+ 
ASIANAJOTOIMISTO 

HEMMER & WESTERBERG 
Vaasa 

+ 
ROINEN AUTOKOULU 

Vaasa 

+ 
LEIPOMO AARRE AALTONEN 

Vaasa 

+ 
KUKKA-HARTMAN 

Vaasa 

+ 
RAKENNUSTOIMISTO 
BERG & BACKLUND 

Vaasa 

+ 
OY POHJANMAAN ROHDOS 

Vaasa 

+ 
BOTHNIA APTEEKKI 

Pietarsaari 

MAALAUSLIIKE TOR KARLSSON 
Pietarsaari 

+ 
T:MI VARUS 

Pietarsaari 

+ 
PIETARSAAREN JÄÄTELOTEHDAS 

Pietarsaari 

+ 
ETELÄ-NUMMEN AUTO 

Pietarsaari 

+ 
RAKENNUSTOIMISTO 

HÄGGBLOM & HYOVÄL TI 
Pietarsaari 

+ 
OY SNELLMANIN LIHA & MAKKARA 

Pietarsaari 

+ 
MATKUST AJAKOTI CHOREA 

Pietarsaari 

+ 
HUONEKALULIIKE H. KOLEHMAINEN 

Pietarsaari 

+ 
OY HALDIN & ROSE AB 

Pietarsaari 

+ 
POHJANMAAN MATKATOIMISTO 

Pietarsaari 

+ 
PURMOTUOTE OY 

Pietarsaari 

+ 
KELLARIGRILLI 
Uusikaarlepyy 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

AUTOKORJAAMO BJARNE FORS 
Uusikaarlepyy 

+ 
UUDENKAARLEPYYN TELL-TIILI 

Uusikaarlepyy 

+ 
UUDENKAARLEPYYN VENEVEISTÄMO 

Uusikaarlepyy 

+ 
HANSENIN KAHVILA 

Uusikaarlepyy 

+ 
OY VALIORAVINTO AB 

Uusikaarlepyy 

+ 
MUOVITEHDAS OY PREVEX AB 

Uusikaarlepyy 

+ 
SIIRTOMAATAVARAKAUPPA 

ARNE MARKKULA 
Uusikaarlepyy 

+ 
JAAKON SAUNA 

Pietarsaari 

+ 
PUUTARHAHALLI OY 

Pietarsaari 

+ 
NORPPA 

Pietarsaari 

+ 
PIETARSAAREN VAATETUS 

Pietarsaari 

+ 
LUUKKOSEN LEIPOMO 

Pietarsaari - Kivilös 

R. NYLUNDIN LEIPOMO 
Pietarsaari 

+ 
LEIPOMO ROGER FAGERUDD 

Pietarsaari - Larsmo 

+ 
KOKKOLAN HUONEVÄLITYS 

E. LAAKSO 
Kokkola 

+ 
KOKKOLAN KÄSINETEHDAS OY 

Kokkola 

+ 
LASITUSLIIKE H. WITICK 

Kokkola 

+ 
LAHNAKOSKEN NAHKATEHDAS 

Kokkola - Lahnakoski 

+ 
E. A. ASTROM & CO 

Kokkola 

+ 
KULTASEPÄNLIIKE O. NIEMI 

Kokkola 

+ 
RAKENNUSLIIKE ANTII SALONEN 

Kokkola 

+ 
VAPE OY 
Kokkola 

+ 
TEERIJÄRVEN KEHRÄÄMÖ OY 

Kokkola - Teerijärvi 

+ 
LASTEN PUKUTEHDAS OY 

Kokkola 

Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

VI-MA TURKIS OY 
Oulu 

+ 
SOK TOPPILAN MYLLY 

Oulu - Toppila 

+ 
K. J. KILPONEN 

SEPÄNLIIKE JA HITSAAMO 
Oulu 
+ 

LAA TUVANERI OY 
Oulu 

+ 
MATKUSTAJAKOTI POHJA 

Oulu 

+ 
OULUN PUUKALUSTE 

Oulu 

+ 
POHJOLAN KUKKA 

Oulu 

+ 
OULUN NEON 

Oulu 

+ 
RAKENNUSLIIKE MARTII HEISKARI 

Oulu 

+ 
POHJOIS-SUOMEN MEIJERILIITTO 

Oulu 

+ 
POHJOIS-SUOMEN RAKENNUS OY 

Oulu 

+ 
OULUN TURISTIAUTO 

om. P. Jääskeläinen 
Oulu 

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKAKULMA 

Oulu 

+ 
MAANSIIRTOYHT. KUKKONEN 

Oulu 

+ 
KULJETUSLIIKE P. VILHUNEN & K:NI 

Oulu - Tuira 

+ 
KAAPELITEOLLISUUS OY 

Oulu 

+ 
RILLA-BAARI 

Oulu 

+ 
LASIHIOMO V. VÄISÄNEN 

Oulu 

+ 
OULUN II UUSI APTEEKKI 

Oulu 

+ 
RAVINTOLA MERIKOSKI 

Oulu 

+ 
MAANSIIRTOLIIKE SIMILÄ & K:NI 

Oulu 

+ 
SIIKAJOEN OSUUSKAUPPA 

Siikajoki 

+ 
Y. & M. SIPOLA 

Raahe - Ruonankatu 4 

+ 
T:MI H. S. TOKOLA 

Raahe - Kauppakatu 50 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

MAARAKENNUSLIIKE TEHO-KARHU 
Pomarkku 

+ 
MAALAUSLIIKE V. A. NISSINEN 

PORI - Tapionkatu 28 

+ 
MAARAKENNUSLIIKE JOKELA & KARES 

Nakkila 
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+ 
NAHKA-ASUSTE K. LEHTONEN 

Söömarkku 

+ 
KALAKAUPPA OLLI LAHTONEN 

Pori - Kauppatori 

+ 
OY AUTO-RUPONEN AB 

Lappeenranta - Hämäläistenkatu 3 

+ 
MOOTIORI-KESKUS OY 

Lappeenranta - Valtakatu 58 

+ 
AJOKKI OY 

Tampere - Kuokkamaantie 2 

+ 
PERUSYHTYMÄ OY 

Helsinki 12 - Yrjönkatu 2 

+ 
T:MI AUTOLASI 

Lappi TI. 

+ 
ANKKURI-BAARI 

Raahe - Kauppakatu 30 

+ 
APTEEKKI 

Raahe - Kauppakatu 31 

APTEEKKI 
Raahe - Ruukki 

+ 
RUOKA- JA SEKA T AVARALIIKE 

T:MI J. KETOLA 
Raahe -Teinlkatu 13 

+ 
OSUUSLIIKE RAAHENSEUTU 

Raahe 

+ 
RAAHEN KONEPAJA OY 

Raahe - Pajakatu 1 

+ 
TEKSTIILI-PAPERI- JA KEMIKALIO 

TE-PA-KE 
Pori - Esivallankatu 18 

+ 
VÄINO KUUSELA SEUR. 

Pori - Valtakadun ja Antinkadun kulma 

+ 
ITÄ-SUOMEN TUKKUKAUPPA OY 

Pori - Kunlnkaankatu 6 

+ 
PALIN OY 

Pori - Yrjönkatu 21 

+ 
T:MI SAPOL-TUOTE 
Pori - Itäpuisto 8 D 

+ 
SAIMAAN OSUUS-AUTO 

Lauritsala - Laurltsalantie 107 

+ 
SÄHKOLUX 

Turku - Humalistonkatu 8 

+ 
RAKENNUSLIIKE VEUEKSET LAAKSO 

Lohja - Laurinkatu 45 

Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

ARISUO OY 
Turku - Kaarina - Puh. 86 186 

+ 
KELLO- JA KULTALIIKE EINO JOKINEN 

Salo - Turuntie 10 

+ 
KUUETUSLIIKE 

IIVONEN & RAHKONEN 
Kotka - Jylpintie 24 

+ 
PUUTOIMI OY 

Tampere, Ylöjärvi, Sopeenmäki 

+ 
SOMMAN KUKKA 

Jyväskylä - Väinönkatu 36 B 
? 

+ 
KAAJAN KONELIIKE 

Turku - Tuureporinkatu 10 

+ 
OY TRAKTOR AB 
Porvoo - Loviisa 

+ 
LEIPOMO !RENE PARTANEN 

Kuopio - Kemiläntie 8 

+ 
11 (UUSI) APTEEKKI 

Lappeenranta 

+ 
HAUTAUSTOIMISTO A. TOLVANEN 

Perust. 1928 
Lappeenranta 

+ 
HAUTAKIVIHAKKAAMO E. TERSA 

Lappeenranta 

+ 
HIIRELÄ OY 
Lappeenranta 

HAUTAUSTOIMISTO E. TORRONEN 
Lappeenranta 

+ 
E. JURVASEN MAALAAMO 

Lappeenranta 

+ 
JÄÄHDYTIÄJÄKORJAAMO P. PASANEN 

Lappeenranta 

+ 
TAVARALINJA-ASEMA KAUKO-KIITO 

Lauritsala 

+ 
KEMIKALIO MERI-LUOMA 

Lauritsala 

+ 
LAPPEENRANNAN RAUTARAKENNE 

JA HITSAAMO 
Lappeenranta 

+ 
LAURITSALAN PESULA OY 

Laurifsala 

+ 
LAATUPEITE OY 

Vehmainen 

+ 
OPTIKKO LASSE HEINIO 

Tampere 

+ 
KOKKOLAN MINKKITARHA 

MIKKO ALHO 
Ykspihlaja 

+ 
T:MI VÄRI-VELJET 
MA TII MÄKINEN 

Tampere 

+ 
VALOKUVAAJA SEPPO LESKINEN 

Tampere 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

YHTYMÄ AUTOPEILI 
Ylöjärvi 

+ 
PUTKITYOLIIKE A. HAKALA 

Saha lahti 

+ 
PIRKAN KIITO OY 

Tampere 

+ 
PIRKAN MAALAAMO OY 

Tampere 

+ 
PYYNIKIN SÄHKOLIIKE 

Tampere 

+ 
PUUSEPÄNLIIKE A. HYVÄRINEN 

Tampere, Ruutana 

+ 
PIETILÄISEN PUUTARHA 

Kangasala 

+ 
LAHJATAVARALIIKE PIRKAN PUOTI 

Nokia 

+ 
PIKAPESULA 

Tampere 

+ 
PISPALAN VÄRI- JA TAPETTIKAUPPA 

Tampere 

+ 
LAPPEENRANNAN TERÄSVALMISTE 

Lappeenranta 

+ 
LEVYALA 

Lappeenranta 

KONDITORIA LIUKKO 
Lappeenranta 

+ 
MAALAAMO E. JURVANEN 

Lappeenranta 

+ 
HAKALIN LEIPOMO 

(BRUUNO HIIRI) 
Lauritsala 

· + 
MÄNNISTON PESULA 

Kuopio 

+ 
T:MI U. PAKKANEN 

Vaasa 

+ 
T:MI HUONEKALUMIES 

Vaasa 

+ 
OSUUSLIIKE MÄNTY 

Mänttä 

+ 
HELSINGIN ROMULIIKE 

Helsinki 

-l

PUUTAVARALIIKE 
LAURI PITKÄNEN OY 

Oulunkylä 
+ 

MIKKELIN UUSI APTEEKKI 
Hallituskatu 7 

+ 
AKKUHUOLTO J. JÄÄSALMI 

Mikkeli 

+ 
G-LEVY OY 

Mikkeli 

1 

Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

HAUTAUSTOIMISTOJA LAPPEENRANNAN PIKA-PESU 
KUKKAKAUPPA H. YLONEN Lappeenranta 

Mikkeli + + 
MIELOSEN HAUTAUSTOIMISTO PAKETTIAUTOILIJA V. SUOMALAINEN 

JA KUKKAKAUPPA Lappeenranta 
Mikkeli + + 

HELSINKILÄINEN ITSEPALVELU PESULA 

LEIPOMO & KONDIITTORI Lappeenranta 

Mikkeli + + 
KULTASEPÄNLIIKE K. KUNNASSALO HITSAUSALA ANTERO PÄTILÄ 

Lappeenranta Lappeenranta 

+ + 
KATTOLIIKE ONNI LAUKKANEN VESIJOHTOLIIKE E. TAMMELIN 

Kaukas Lappeenranta 

+ + 
LENINKIATELIER SUVIANNE AKKU-ARKKA 

Tampere Lappeenranta 

1 + + 
LOUHINTALIIKE E & K SIREN MAANSIIRTOA P. TOIKKA 

Tampere Lappeenranta, Pontus 

+ + 
HOVIN RUOKA- JA KAHVIBAARI VELSA OY 

Tampere Kurikka 

+ + 
HURMEEN LEIPOMO SUOMEN SÄHKOTARVIKE OY 

Tampere Lappeenranta 

+ + 
JYVÄSKYLÄN RAUTA- JA ROMU OY KULJETUSLIIKE V. RIPATTI 

Jyväskylä Lappeenranta 
+ + 

T:MI T. MANNINEN 
Lappeenranta, Pontus SAIMAAN SÄVEL OY 

+ Lappeenranta 

MAANSIIRTOURAKOITSIJA + 
VEIKKO HIRSIMÄKI SAIMAAN VÄRI 

Kaukas Lappeenranta 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

KALALIIKE VELJEKSET VENTO RAKENNUSTOIMISTO KONTE 
Lappeenranta Vaasa 

+ + 
LINJA-AUTOLIIKENNE BAARI JÄNNÄ-JUSSI 

TURKUJEN LINJAT Lahti 
Lappeenranta + + 

RAVINTOLA HÄLLÄPYORÄ 
VAKIOPAINE OY 

Hämeenlinna 
Lappeenranta 

+ + 
SEKATAVARAKAUPPA K. SUORANTA 

KAAKON KUMI OY 
Lohjan as. 

Lappeenranta 
+ + 

KONEPAJA R. NURMI 
LA TTIAPÄÄLL YSTELIIKE Pusula-lkkala 

LAITINEN & KUMPP. + Mikkeli 
+ AUTOMAALAAMO E. KARILA 

MAALAUSLIIKE KOUKONEN & KUMPP. 
Kuopio 

Mikkeli + 
+ MATIN TURKIS JA NAHKA 

Mänttä 
OPTIKKO KY SAVON SILMÄLASI & CO + Mikkeli 

KAHILAN KAHVILAT JA 
+ LEIPOMO-KONDITORIA 

MIKKELIN PESUPALVELU Joensuu 
Pitkäjärvi + 

+ MOOTTORIPYORÄKORJAAMO 

VESIJOHTOLIIKE TA S 0 NIILO KOIVISTO 

Mikkeli Heinola 
+ + 

RAKENNUSLIIKE MÄKINEN OY 
MIKKELIN KALUSTE Lahti 

Mikkeli + 
+ MAALAUSLIIKE ALPO OTTELIN 

KONEELLINEN PUHDISTUSHUOLTO Lahti 
Lauritsala + 

+ RADIO- JA SÄHKOKONEKORJAAMO 
LAPPEENRANNAN MUSIIKKIKAUPPA 0. HIETANEN 

Lappeenranta Karhula 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

LASINPUHALTAMO VÄNSKÄ 
Karhula 

+ 
VASARAMÄEN HAUTAKIVIHAKKAAMO 

Turku 

+ 
JALOSEPÄT OY 

Seinäjoki 

+ 
RAVINTOLA JUKOLA 

Lappeenranta 

+ 
RUOKALA HÄMEEN HELMI 

Lahti 

+ 
HATTELMALAN HUOLTOASEMA 

KORJAAMO JA BAARI 
Hattelmala 

+ 
OY HEMMING & CO 

MUOVITEHDAS 
Kuopio 

+ 
KARA N KARTANO 

Riihimäki 

+ 
OITIN VEHNÄMYLL Y 

Oltti 

+ 
KAHVI-PIRTTI 

Otalampi 

+ 
KAUHAVAN KAIDETEHDAS 

F. PIHLGREN 
Kauhava 

+ 
VELJEKSET HONGISTO OY 

Liminka 

RAKENNUSLIIKE 
MARTTI KUITTINEN OY 

Oulu 
+ 

HOTELLI TYRVÄÄ 
Vammala 

+ 
MÄNTÄN KIRJA 

Mänttä 

+ 
LYDMANIN KOTILEIPOMO 

Salo 

+ 
VALKEAKOSKEN PESU 

Valkeakoski 

+ 
MAALAUSLIIKE VELI. HIETALA 

Oulu 

+ 
FOTO-KERÄNEN 

Oulu 

+ 
MET ALLISORV AAMO 

NIEMINEN &AALTO 
Nakkila 

+ 
BP-JAKELU KUJANSUU 

Pori 

+ 
AIMION LEIPOMO 

Pori 

+ 
AUTO- JA KONEKORJAAMO 

MÄENPÄÄ & SALONEN 
Nakkila 

+ 
AUTOKORJAAMO P. KÄLVÄLÄ 

Harjavalta 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

URAKOITSIJA E. AALTO 
Harjavalta 

+ 
LIHA- JA LEIKKELELIIKE 

HEIKKI AHDE 
Pori 
+ 

ANTII FRIBERGIN PUUTARHA 
Pori 

+ 
BAARI RAVINTOLA SAAKKA 

Pori 

+ 
ESSO-HUOLTOASEMA M. LEHTI 

Pori 

+ 
ELINTARVIKELIIKE RITVA HELMINEN 

Por! 

+ 
RUOKA- JA SIIRTOMAATAVARALIIKE 

SEMMI HAAPAKKA 
Pori - Reposaari 

+ 
SEKATAVARAKAUPPA 

ANNE HIETAOJA 
Pori 

+ 
KÄSILAUKKUTEHDAS 

ERKKI HUHTALA 
Pori 

+ 
SIIRTOMAA- TEKSTIILI-, RAUTA- JA 

MAATALOUSTAVAROITA 
VEIKKO HURTIILA 

Noormarkku 
+ 

HUONEKALULIIKE K. MARTIILA 
Harjavalta 

+ 
ELINTARVIKELIIKE AINO HUHTALA 

Pori 

Y. HÄMÄLÄISEN METALLITYOPAJA 
Harjavalta 

+ 
VIHANNESKAUPPA ESA JÄNTII 

Pori - Pihlava 

+ 
KAHVILA SÄPPI 

Pori 

+ 
LIHA- JA LEIKKELELIIKE 

VELI. KATAJISTO 
Pori 

+ 
KORTELAISEN LEIPOMO-KONDITORIA 

Pori 

+ 
VÄINO KOLI JA KUMPP. 

Pori 

+ 
KESOIL-HUOLTOASEMA 

JOUNI ITÄLINNA 
Pori - Hyvelä 

+ 
KESOIL-HUOLTOASEMA 

MARKKU TUOMINEN 
Pori - Tampereentie 3 

+ 
ESSO KÄPPÄRÄN AUTOHUOL TO JA 

BAARI 
Pori 
+ 

OULUN TV-HUOLTO 
K. NIEMI-PESOLA 

Oulu 

+ 
POHJOLAN MAKEINEN 

Oulu Kempele 

+ 
RUOKA- JA SEKATAVARAKAUPPA 

ARVO PESONEN 
Oulu - Patenlemi 

Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

0. ISONIEMEN 
PUUNJALOSTUSTEHDAS 

Toholampi 
+ · 

SIESTA-BAARI 
Oulu 

+ 
SAIRAANKULJETUS PENTII KIIRA 

Oulu 

+ 
RUOKA- JA SEKATAVARAKAUPPA 

T:MI SALO 
Oulu - Kello 

+ 
VALINTA KISAKULMA 

Oulu 

+ 
VESIJOHTOLIIKE MÄLLINEN & CO 

Oulu 

+ 
SEKATAVARAKAUPPA A. HIRVI 

Lohtaja 

+ 
KAHVILA-PIKAGRILLI TERVAPORVARI 

Oulu 

+ 
HUONEKALULIIKE M. LOFROOS 

Pori 

+ 
VIEMÄRIKAIVOJEN TYHJENN. 

J. JULLENMAA 
Pori 
+ 

TERTIU JUUSELAN LEIPOMO 
Pori 

+ 
SEKATAVARAKAUPPA 
ANNA-LIISA JORMA 

Pori 

MUSAN KOTILEIPOMO 
Pori 

+ 
TAMMER-RAKENNUS OY 

Tampere 

+ 
VAATETUSLIIKE OTAVA 

Oulu 

+ 
PORIN RAKENNUSTYO OY 

Pori 

+ 
PORIN TRAKTORIHUOLTO 

Pori 

+ 
PORIN PYORÄ OY 

Pori 

+ 
PORIN VUOTA 

Pori 

+ 
YYTERIN AUTOHUOLTO 

Pori 

+ 
RAKENNUSLIIKE VELI. LAMMI 

Muhos 

+ 
URAKOITSIJA SEPPO ANTIILA 

Oulu, Kempele 

+ 
AJAN-AUTO 
Oulu Toppila 

+ 
AUTOSÄHKOKORJAAMO 

S. J. NISULA 
Oulu 50 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

SORAN JA HIEKAN AJOA 
PEKKA ANNALA 

Oulu, Kello 

+ 
ASEMAN KULMAN ASO 

Oulu 

+ 
ALA-AHON KUKKA 

Oulu 

+ 
MAANSIIRTOURAKOITSIJA 

SEPPO AUTIO 
Oulu 
+ 

BAARI DOMUS BOTNICA 
Oulu 

+ 
MAALI JA TAPETTI AALTO 

Uusikaupunki 

+ 
UUDENKAUPUNGIN AUTOKOULU 

Uusikaupunki 

+ 
TEHO BAARI 

Lahti 

+ 
TEHO-PESU 

Lahti 

+ 
TAIPALSAAREN 

LINJA-AUTO T. VENTÖ 
Lappeenranta 

+ 
BAARI-KESKI 
Lappeenranta 

+ 
BAARI ADRIANO 

Lappeenranta 

LAPPEENRANNAN KAHVIKAUPPA 
OM. MAIJA SOKURA 

Lappeenranta 

+ 
LAURITSALAN KONEISTUS JA 

LEVY OY 
Lauritsala 

+ 
PUUTAVARALIIKE OLAVI SAIKKO 

Lappeenranta 

+ 
LAPPEENRANNAN YMPÄRISTON 

OSUUSMEIJERI 
Lappeenranta 

+ 
VALOKUVAAMO KUVA-TYO 

Vaasa 

+ 
A. W. LILJEBERG OY 

Helsinki 

+ 
YRJO FORSS KY 

Lahti 

+ 
ELINTARVIKELIIKE E. TURUNEN 

Jyväskylä 

+ 
AUTOVUOKRAAMO E. LOPPI 

Seinäjoki 

+ 
KOUVOLAN TELEVISIO 

Kouvola 

+ 
TAMMER-DIESEL OY 

Tampere 

+ 
ORIVEDEN SÄHKO OY 

Orivesi 

Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

VALOKUVAAMO PALLAS 
Hyvinkää 

+ 
TEKSTIILILIIKE HELMI HANELIUS 

Pori - Reposaari 

+ 
SATA-ROHDOS 

Pori 

+ 
VAATTURILIIKE B. LUNDBERG 

Pori 

+ 
VALLIN PARTURITARVIKELIIKE 

Seinäjoki 

+ 
TAMPEREEN KAUPPAKEITTIO 

Tampere 

+ 
JANAKKALAN OSUUSKAUPPA 

Turenki - Tervakoski 

+ 
JÄÄHDYTINKORJAAMO 

T:MI KENNOALA 
Helsinki 

+ 
T AIDEKUTOMO 

LAURA KORPIKAIVO-TAMMINEN 
Lappeenranta 

+ 
LAPPEENRANNAN AUTOKESKUS OY 

Lappeenranta 

+ 
KONE- JA URHEILULIIKE 

T. HAGQVIST 
Riihimäki 

+ 
MAANVILJELIJÄIN OY 

Lapua 

F. W. MERI OSAKEYHTIO 
Rauma 

+ 
NURMIJÄRVEN AUTO- JA 

KONEMYYNTI 
Nurmijärvi 

+ 
TAIKOO- JA LYHYTTAVARALIIKE 

AHTI KULTAVIRTA 
Vaasa 

+ 
KAUPPAPUUTARHA ENSIO MATTILA 

Kangasala 

+ 
KEMIKALIO RITVA 

Hamina 

+ 
MAARAKENNUSLIIKE 

MARTTI TOPO JA K:NI 
Hamina 

+ 
PAJUSEN HAUTAUSTOIMISTO 

Seinäjoki 

+ 
LEIJONA-PESULA 

Helsinki 

+ 
VALINTA JAAKKO PAULAMÄKI 

Hämeenlinna 

+ 
INSINOORITOIMISTO KONTEST 

Helsinki 

+ 
INSINOORITOIMISTO 

OY VESI-PEKKA 
Helsinki 

+ 
MÄKISEN JALKINELIIKE OY 

Hämeenlinna 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

HÄMEENLINNAN NAHKATEHDAS OY 
Hämeenlinna 

+ 
PRONSSIVALU OY 

Hämeenlinna 

+ 
KENKÄ-TALKA 
Lappeenranta 

+ 
IMATRAN MOOTIORI OY 

Tainionkoski 

+ 
VALTA-VALINTA 

Lappeenranta 

+ 
TAPETII- JA MAALITARVIKE 

Kauhava 

+ 
E-P. PUHELIN OY 

Seinäjoki 

+ 
ORVI-TUOTE 

Seinäjoki 

+ 
SEINÄJOEN LASIKESKUS 

Seinäjoki 

+ 
SEINÄJOEN JÄÄHDYTIÄJÄKORJAAMO 

Seinäjoki 

+ 
OSUUSLIIKE HÄME 

Hämeenlinna 

+ 
T:MI M. RÄIHÄ 

Järvenpää 

KULMALAN PUUTARHA 
Kangasala 

+ 
KUOPION MAALAAMO 

Kuopio 

+ 
SEKATAVARAKAUPPA 
EINARI ~AAVALAINEN 

Pori 

+ 
POHJANMAAN PUTKIERISTYSLIIKE 

Vaasa 

+ 
POHJOLAN VMILIIKE 

E. KIVIRINTA & KUMPP. 
Turku 

+ 
AUTOMYYNTI ERKKI SEPPÄLÄ 

Tampere 

+ 
SHELL-HUOLTO K-G. FINNE 

Vaasa 

+ 
ORAS LIIKENNE 

Rauma 

+ 
KELLOSEPPÄ H. HILAVAARA 

Pori 

+ 
KONTIORITEKNIIKKA 
OY TAMPEREEN KT 

Tampere 

+ 
KELLOSEPPÄ URHO KORPOLA 

Kangasala 

+ 
KOSKEN LEIPOMO 

Turku 

Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

PUUSEPÄNLIIKE PAUL KOSKI 
Uusikaupunki 

+ 
RAKENNUSLIIKE.R. KOSKI OY 

Uusikaupunki 

+ 
KOSSILAN LIIKENNE 

Kouvola 

+ 
KOUVOLAN VAATEHUOLTO 

Kouvola 

+ 
SUOLAAMO JA SAVUSTAMO 

J. TAPOLA 
Tampere 

+ 
KALALIIKE K. E. MÄKINEN 

Jyväskylä 

+ 
RAKENNUSLIIKE HEIKKI NIEMI 

Seinäjoki 

+ 
KAUPPIAS JUKKA NIEMI 

Vesilahti 

+ 
SVENSKIN PUUTARHA 

Nokia 

+ 
SÄHKOKORJAUS E. JA P. HILDEN 

Hämeenlinna 

+ 
SÄKYLÄN MUNAOSUUSKUNTA 

Säkylä 

+ 
SÄRKÄNNIEMEN VENEVEISTÄMO 

Tampere 

18 - Jalk;aväen vuosikirja 

KYTOSEN SAVIHOITOLA 
Naantali 

+ 
ROMULIIKE K. LAAKSONEN 

Vammala 

+ 
JYVÄSKYLÄN TYOVÄEN RAVINTOLAT 

Jyväskylä 

+ 
TIILIKAN LEIPOMO JA 

KONDIITIORILIIKE 
Hyvinkää 

+ 
S. MÄENPÄÄN VALINTAMYYMÄLÄ 

Hyvinkää 

+ 
PARKANON-KIHNION OSUUSMEIJERI 

Parka no 

+ 
KUUETUSLIIKE K. HELLBERG & K:NIT 

Turku 

+ 
KULJETUSLIIKE M. SARILO 

Säkylä 

+ 
KUUETUSLIIKE A. SARPO 

Seinäjoki 

+ 
VAMMALAN KONEPAJA OY 

Vammala 

+ 
KULJETUSLIIKE HONKANEN 

Turku 

+ 
HOVIN BAARI 

Lahti - Lahdenkatu 26 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

MAALAUSLIIKE 0. MULTISILTA 
Pori 

+ 
MAALAUSLIIKE FALIN & JUNNILA 

Ulvila 

+ 
ARKKITEHTUURITOIMISTO 

UNTO OJONEN & HEIKKI SIPPONEN 
Lahti 
+ 

OY NATIONAL CASH REGISTER 
COMPANY OF FINLAND AB 

Helsinki 
+ 

RAKENNUSMUOVI OY 
Lahti 

+ 
YHTYNEET HARJA- JA 
SIVELLINTEHTAAT OY 

Turku 
+ 

KY KAINO LEINO 
Hinnerjoki 

+ 
NOKIAN NAHKA- JA LASTENPUKIMO 

Nokia 

+ 
NUMMEN PUTKIASENNUS 

Saukkola 

+ 
KUORMA-AUTOKESKUS OY 

Jyväskylä 

+ 
MAALAUSLIIKE M. V. JULLA 

Turku 

+ 
JYVÄSKYLÄN KUNNAN SÄHKO 

Jyväskylä 

HUMPPILAN MEIJERI OY 
Humppila 

+ 
HURINGIN AUTOHAJOITIAMO 

Tampere 

+ 
NÄSIN PELTI JA KORJAAMO 

Porvoo 

+ 
LINJA-AUTOLIIKENNE V. JYRKILÄ 

Langinl<oski 

+ 
TURUN TELE OY 

Turku 

+ 
TURUN VAIHTOAUTO 

· Turku 

+ 
PANELIAN KONELIIKE 

POUTANEN & TAMMILEHTO 
Panelia 

+ 
RAISION PESULA 

Raisio 

+ 
RAKENNUSVASARA OY 

Raisio 

+ 
PELTISEPÄNLIIKE R. RANTANEN 

Turku 

+ 
RAKENNUSLIIKE T. RAUMAN 

Salo 

+ 
PORIN YMPÄRISTON OSUUSMEIJERI 

Pori 

Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

R. HONKANEN 
Riihimäki 

·+ 
RAKENNUSTOIMISTO E. J. HYDEN 

Jyväskylä 

+ 
SIRENIN PUUTARHA 

Tampere 

+ 
LIIKENNOITSIJÄ V. NYHOLM 

Turku 

+ 
VESIJOHTOLIIKE P. NEKKI 

Turku 

+ 
SAUNA 

Aaltosenkatu 41 - Tampere 

+ 
ORIVEDEN SÄÄSTOPANKKI 

Orivesi 

+ 
OTK:N HYVINKÄÄN TEHDAS 

Hyvinkää 

+ 
RUOKALA OTAVA 

Tampere 

+ 
NUMMEN SEMENTIIVALIMO 

Lappi TI. kk 

+ 
TURUN LEIPOMO 

Turku 

+ 
AUTOKORJAAMO JYVÄS-AKKU 

Jyväskylä 

KAUPPATOIMISTO OY 
Helsinki 

+ 
KALEVAN VILLA OM. R. PIETILÄ 

Tampere 

+ 
KULJETUSLIIKE TIMO SULLANMAA 

Tampere 

+ 
LIIKENNOITSIJÄ KALEVI PÄKKILÄ 

Haukipudas 

+ 
MAANSIIRTOLIIKE 

KALERVO MYLLYMÄKI 
Seinäjoki 

+ 
JATALAN VENEVEISTÄMO 

Alavus - Lehtimäki 

+ 
MAANSIIRTOLIIKE 

JAAKKO KOIVUNEN & KUMPP. 
Jyväskylä 

+ 
T:MI LEINOLA JA KUMPPANI 

Vaasa 

+ 
PEL TISEPÄNLIIKE V. SAARINEN 

Jyväskylä 

+ 
JYVÄSKYLÄN LÄMPOSUUNNITIELU 

Jyväskylä 

+ 
ELINTARVIKELIIKE T:MI V. RANTIILA 

Jyväskylä 

+ 
PUUSEPÄNLIIKE SULO TURPEINEN 

Keljonkangas 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

A.K. PENTTISEN KALALIIKE MAALAUSLIIKE VANNINEN 
Jyväskylä Tampere 

+ + 
JYVÄSLEIPÄ JALANNE & CO VATIALAN PUUSEPÄT 

Jyväskylä Tampere 

+ + 
OY TRAK-TEK AB TYRVÄÄN VILLA 

Jyväskylä Vammala 

+ + 
LIIKENNE E. J. VARIS PERIK. ELINTARVIKELIIK!;: N. PYLKKÄNEN 

Jyväskylä Hamina 

+ + 
LINNATIIVISTE V. PIISPANEN TERÄSPUTKIKALUSTE 

Jyväskylä Ilmajoki 

+ + 
T. LAHTISEN ROMULIIKE 

TAMPEREEN IKKUNAPESU 

Keljonkangas 
Tampere 

+ + 
LEIPOMO-KONDITORIA PAA VONLEIPÄ 

SAT AKUNAAN VALU 

Jyväskylä 
KOMMANDIITTIYHTIO MIKKOLA 

Harjavalta 
+ + 

ELINTARVIKEMYYMÄLÄ L. RANTA METALLITEHDAS J. WINTER 
Jyväskylä Korso 

+ + 
RAKENNUSLIIKE A. & 0. KOSKINEN KURIKAN MUOVI 

Jämsänkoski Kurikka 

+ + 
KULJETUS JA KAIVIN OY KAUHAVAN TEKSTIILI OY 

Tampere Kauhava 

+ + 
VAMMALAN MALLASTEHDAS 

Vammala JÄMSÄNKOSKEN PUUTYO 

+ + . 
KEMIALLINEN PIKAPESU LAPUAN OSUUSKAUPPA 

Hamina Lapua 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

SÄHKOLIIKE V. ARVOLA 
Kauhava 

+ 
OY MERIKIITO AB 

Helsinki 

+ 
ELINTARVIKELIIKE MIRJA KRISTO 

Vaasa 

+ 
LEIPOMO-KONDITORIA 

H. & J. ROSTEN 
Turku 

+ 
ANTIIKKILIIKE J. RINNE 

Turku 

+ 
RAUMAN VALU OY 

Salo - Hajala 

+ 
LAATUKILPI OY 

Hanko 

+ 
STEENIN AUTO- JA URHEILULIIKE OY 

Pori 

+ 
SEMENTTIVALIMO J. TOYKKÄLÄ 

Rajamäki - Hyvinkään ja Rajamäen 
tien varrella 

+ 
T:MI A. MÄKINEN 

LIHALIIKE 
Tampere 

+ 
MYNÄMÄEN UUSI KIINTEISTO- JA 

IRTAIMISTOVÄLITYS 
Mynämäki 

+ 
PUNKALAITUMEN AUTOKOULU 

Lauttakylä 

AUTOKOULU P. HÄKKINEN 
Järvenpää 

+ 
RAAHEN KELLO JA KULTA 

KALLE HOLAPPA 
Raahe 

+ 
POHJOLAN PERUNA OY 

Vihanti 

+ 
KÄYTETTYJEN AUTO-OSIEN 

MYYNTI OY 
Turku 

+ 
TALOUSPUU K. HOIKKALA JA KUMPP. 

Kouvola 

+ 
LYHYTTAVARA JA KEMIKALI LUMIA 

Turku 

+ 
HITSAUSPALVELU OY 

Helsinki 

+ 
KENKÄTALO MAAHEIMO 

Salo 

+ 
RUOKA- JA SIIRTOMAA 

PENTTI KAUPPI 
Myllykoski 

+ 
KELLOSEPÄNLIIKE MATTI KANTOLA 

Lappeenranta 

+ 
HÄMEEN MATKATOIMISTO OY 

Hämeenlinna 

+ 
T:MI KAUKO JOKINEN 

Nokia 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

MYNÄMÄEN MAANRAKENNUS 
Mynämäki 

+ 
PUIJON VÄRI OY 

Kuopio 

+ 
URHEVA OY 

Jyväskylä 

+ 
KONELIIKE KONE-LASTU 

Tampere 

+ 
PERNION KEHRÄÄMO 

Perniö 

+ 
NORMI-LÄMPO OY 

Turku 

+ 
KÄRKOLÄN OSUUSMEIJERI 

Järvelä 

+ 
ELINTARVIKELIIKE AILI WILEN 

Kotka - Tammikatu 30 

+ 
REUNANEN & ROVIOLA 

Lappi TI. 

+ 
UUSI KUKKAKAUPPA 
Vaasa - Kauppap. 16 

+ 
MIKAELIN BAARI 

Turku - Puutarhakatu 28 

+ 
LOIMAAN HAUT AKIVIVEISTÄMO 

Loimaa 

LOIMAAN KUMIKORJAAMO 
Loimaa 

+ 
LOKAKAIVOJEN HUOLTO 

OM. P. LAUKKANEN 
Jyväskylä 

+ 
TEOLLISUUS-ERISTYS OY 
Tampere - Kauppakatu 12 C 

+ 
KOTILEIPOMO KALTEVA & TAIMISTO 

Riihimäki, 

+ 
PUUTARHA- JA KASVIHUONE

RAKENTAJA 
Turku - Koivulantie 37 

+ 
URHO TUOMINEN OY 

Pori - Pohjoiskauppatori 1 

+ 
SEINÄJOEN TAPETTI JA VÄRI 

Seinäjoki 

+ 
PERNION ASEMASEUDUN 

MEIJERI OY 
Perniö as. 

+ 
ELINTARVIKELIIKE MAIRE PELTONEN 

Tampere - Kyröskoski 

+ 
VESIJOHTO- JA METALLI OY 

Lahti 

+ 
HINNERJOEN VEHNÄMYLL Y 

Hinnerjoki 

+ 
HELON KAUPPAPUUTARHA 

Rauman mlk. - Unaja 

Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

KULJETUSLIIKE T. KOSKINEN 
Hämeenkyrö 

+ 
KUJANPÄÄN PUUTARHA 

Hämeenkyrö 

+ 
KELLOKULMA MAURI RIUTTU 

Tampere 

+ 
KOLARIKORJAAMO KALLE KANERVA 

Tampere 

+ 
RAKENNUSTOIMISTO 

MATTINEN & NIEMELÄ KY 
Tampere 

+ 
LOUHINTALIIKE 

JÄRVELÄ & ST AHLBERG 
Jämsä 

+ 
HUONEKALULIIKE K. SUOMELA 

Lappeenranta 
+ 

VÄINO ANTTONEN MAANSIIRTOLIIKE 
Parikkala 

+ 
IMATRAN AUTOHUOLTO 

L. KETTUNEN 
Imatra 

+ 
MAANSIIRTOLIIKE L. MOLKENTIN 

Imatra 

+ 
IGNATIUS OY LEIPOMO 

Hyvinkää 

+ 
RIIHIMÄEN SEURAHUONE 

Riihimäki 

RIIHIMÄEN UUSI APTEEKKI 
Riihimäki 

+ 
HYVINKÄÄN RAKENNUS JA 

GRANIITTI 
Hyvinkää 

+ 
OSUUSKUNTA ANVA 

Vaasa 

+ 
OY ST AHL & CO. AB 

Vaasa 

+ 
MYLL YKOSKEN KIRJAKAUPPA 

Myllykoski 

+ 
UUDENKAUPUNGIN SÄÄSTOPANKKI 

Uusikaupunki 

+ 
AUTO JA AKKU OY 

Karhula 

+ 
KOTKAN AUTOKESKUS OY 

Kotka 

+ 
SEMENTTIVALIMO 
JAAKKO KORPINEN 

Kausala 

+ 
LOUHEN RAUTASÄNKYTEHDAS KY 

Turku 

+ 
MIKON ASU 

Rauma 

+ 
KOUVOLAN UUSI AUTOKOULU 

Kouvola 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

HELININ LEIPOMO 
Mänttä 

+ 
KY LAHDEN MAANSIIRTO 

Lahti 

+ 
HEISKAMO OY 

Lappeenranta 

+ 
HÄMEEN KULJETUS OY 

Tampere 

+ 
PIRKAN RAUTARAKENNE 

Tampere 

+ 
KOUVOLAN ENSIMMÄINEN APTEEKKI 

Kouvola 

+ 
KAARINAN ROMULIIKE 

Turku 

+ 
T:MI YNGVE NYMAN F:MA 

Veikkola 

+ 
RAKENNUSVUOKRAAJA K. JAAKKOLA 

Tampere 

280 

+ 
VIHANNESLIIKE ALMA LAMPILA 

Tampere 

+ 
ASEMAN BAARI 

Nokia 

+ 
KAUPPALIIKE PENTTI MÄKI 

Nokia 

!KURIN PUUSEPÄNLIIKE 
Tampere 

+ 
IHARIN KAUPPA 
VILHO HEIKKILÄ 

Kangasala 

+ 
KAUNIIT KUKAT JA SIDONTATYOT 

ILKON KUKKAKIOSKI 
Vati ala 

+ 
!KURIN PUUSEPÄT 

Tampere 

·+ 
AARNE JANHUNEN OY 
Tampere - Koivistonkylä 

+ 
LOKAKAIVOJEN HUOLTO 

EINO JOKINEN 

+ 
JÄÄHDYTYSKONEKORJAAMO 

LIN-MET OY 
Tampere 

+ 
SEKATAVARAKAUPPA 

ANTTI JOKINEN 
Tampere 

+ 
T. H. JOKISEN MAALAAMO 

Tampere 

+ 
JAAKKOLAN LEIPOMO 

Tampere 

+ 
HUOLTOASEMA R. KIVINIEMI 

Ylöjärvi 

+ 
KOIVISTON MAITO- JA 
SEKATAVARAKAUPPA 

Tampere 

Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

SEKATAVARAKAUPPA 
RAUHA KAUPPILA 

Lempäälä 
;. 

KATARIINAN BAARI 
Tampere 

+ 
RIIHIMÄEN I APTEEKKI 

Riihimäki 

+ 
LAPPEENRANNAN RAUTAKAUPPA 

Lappeenranta 

+ 
KYTOLÄN LEIPOMO 

Jyväskylä 

+ 
JYVÄS-SAUNAT 

Jyväskylä 

+ 
JYVÄSKYLÄN VESI- JA 

LÄMPOJOHTOLIIKE 
Jyväskylä 

+ 
KULMA-BAARI 

Jyväskylä 

+ 
KEUON LINJAN KAHVIO 

Jyväskylä 

+ 
UUSI APTEEKKI 

Jyväskylä 

+ 
MAALAUSLIIKE BJORN & HILTUNEN 

Jyväskylä 

+ 
JYVÄSKYLÄN SIIVOUSPALVELU 

Jyväskylä 

TEKSTIILILIIKE VER-MA 
Jyväskylä 

+ 
T. YLI-JASKARIN 

KIINTEISTOTOIMISTO 
Jyväskylä 

+ 
PUUSEPÄNLIIKE V. LAMBERG 

Tampere, Kulju 

+ 
POTILAN TIILITEHDAS 

Hämeenkyrö 

+ 
SEKATAVARAKAUPPA R. VENTONEN 

Sahalahti 

+ 
VAATETUSLIIKE VIITANIEMI 

Kyröskoski 

+ 
VERHOILULIIKE TOIVO KOSKIPÄÄ 

Tampere 

+ 
VAATTURILIIKE E. SAARINEN 

Tampere 

+ 
VALINTA-SIUROLA 

Tampere 

+ 
YLOJÄRVEN VEHNÄMYLL Y 

Ylöjärvi 

+ 
JURVALAN KUKKA 

Tampere 

+ 
KP-PESU 

Kemiallista pikapesua 
Tampere 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

KUUETUS- JA KUORMAUSLIIKE RISTNIEMEN OY 
PAULI VETTENRANT A Hamina 

Tampere 
+ + 

KANGASALAN LASI VALMET OY 

Kangasala Kuoreveden tehdas 
Halli 

+ + 
KOTISAAREN AUTO INSINOORITOIMISTO H. AURAMO 

Tampere Helsinki 

+ + 
LAKEUDEN KUKKA OULUJOKI OY 

Seinäjoki Helsinki 

+ + 
HUITTISTEN APTEEKKI KUUSAKOSKI OY 

Lauttakylä Klaukkala 

+ + 
RAVINTOLA KALEVANHOVI OY HANS PALSBO AB 

Tampere Helsinki 

+ + 
RAKENNUSTOIMISTO POULSEN & RAGOCZY 
P. KALLIO & KUMPP. 

Tampere - Tammelanpuistokatu 60 
Jyväskylä 

+ + 
PÄIJÄNTEEN VESI JA LÄMPO OY ROMULIIKE M. K. PERÄMÄKI 

Jyväskylä Pori 

+ + 
TEKNILLINEN TOIMISTO PORVOON SÄÄSTOPANKKI 

OY RUNEBERG Porvoo - Mannerheiminkatu 11 
Helsinki + + 

RAKENNUS- JA INSINOORITOIMISTO 
ETELÄ-SUOMEN SANOMAT BETRA OY 

Lahti Oulu 

+ + 
OY RAHKOLA AB OULUN AUTOKULJETUS OY 

Vaasa Oulu 

+ + 
KUORMAKONE OY TURKISMUOKKAAMO TUPO 

Helsinki Turku - Tampereentie 34 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

TYRVÄÄN KERAMIIKKA 
Vammala as. 

+ 
KONDIITTORI WI-BOX 

Tammisaari - Karjaa 

+ 
RAKENNUSLIIKE MUURAMA OY 

Salo 

+ 
HELTA OY 

Helsinki 

+ 
SÄKYLÄN ESSO-HUOLTO 

Säkylä 

+ 
JUNNILAN KONEPAJA 

Mynämäki as. 

+ 
KOMMANDIITIIYHTIO PENTTI PIISI 

Pori - Keskusaukio 

+ 
SÄKYLÄN PIKAPESU 

Säkylä 

+ 
PORIN VAATEPESU 

Pori 

+ 
TV-SEPPO VASKO & SIMONEN 

Jyväskylä 

+ 
URHEILUALA OY 

Jyväskylä 

+ 
VESANGAN TALOUSKAUPPA 

Vesanka 

VALINTA KOLI 
Jyväskylä 

+ 
VALOKOPIOLAITOS VALO-OTE 

Jyväskylä 

+ 
VALINTA VUORENMAA 

Jyväskylä 

+ 
VALINTAMYYMÄLÄ V. PYLKKÄNEN 

Jyväskylä 

+ 
KP-RENGAS 

Jyväskylä 

+ 
KELJON KOTITARVIKE 

Keijo 

+ 
RAUTAURA 
Li evestuore 

+ 
VANHA APTEEKKI 

Jyväskylä 

+ 
NOKIAN KUMIKORJAAMO 

Nokia 

+ 
LIIKENNOITSIJÄ J. V. VÄLINEN 

Jyväskylä 

+ 
LAPPEENRANNAN PUTKITYO OY 

Lappeenranta 

+ 
LINJA-AUTOLIIKE R. TOIKKANEN 

Lappeenranta 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

KONlTORIKONELIIKE S. LEPPÄSALO 
Lappeenranta 

+ 
VELJEKSET ISSAKAINEN OY 

Lappeenranta 

+ 
LAPPEENRANNAN KUORMAUS

MIEHET 
Lappeenranta 

+ 
LAPPEENRANNAN KONEPAJA OY 

Lappeenranta 

+ 
NAHKA-, JALKINE- JA VALJASKAUPPA 

HANNES MEHTONEN 
Lappeenranta 

+ 
MAKKARATEHDAS VELI. VAATERI 

Lappeenranta 

+ 
PELTOLAN KAUPPAPUUTARHA 

Lappeenranta 

+ 
RAKENNUSLIIKE HÄNNIKÄINEN & CO 

Lappeenranta 

+ 
KAAKON ROMU 

Lappeenranta 

+ 
ELINTARVIKELIIKE T:MI K. RAINEMAA 

Lappeenranta 
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+ 
KULTA- JA KELLOLIIKE 

J. MARTIKAINEN 
Lappeenranta 

+ 
KUORMA-AUTOJEN TILAUSKESKUS 

KTK 
Lappeenranta 

SANOMALEHTI ITÄ-SAIMAA 
Lappeenranta 

+ 
KARJALAN KIRJAPAINO OY 

Karjalan Sanomat 
Lappeenranta 

+ 
RAUTANEVAN PUUTARHA 

Tampere 

+ 
T:MI A. OKSANEN, 

Tampere 

+ 
LIHATUKKU T. BANG OY 

Turku 

+ 
KUUSISTON JALKINETEHDAS OY 

Hirsilä 

+ 
AUTO-RAI 
Mäntsälä 

+ 
KULJETUSLIIKE LAHTI & TOIKKA 

Keljonkangas 

+ 
NUMMEN SEMENlTIVALIMO OY 

Kurikka 

+ 
RAKENNUSTOIMISTO 
ARNE JUNGERSTAM 

Vaasa 
+ 

MOOlTORI JA KONEISTUSTYO 
Kuopio 

+ 
SALON RAUTAKAUPPA OY 

Salo 

Allamainitut liikelaitokset 

KENKÄ-MÄKINEN 
Vaasa 

+ 
RAKENNUSLIIKE P. YLISAARI 

Lapua 

+ 
RAUMAN SÄÄSTOPANKKI 

Rauma 

+ 
VIKMANIN HAUTAKIVIHAKKAAMO 

Turku 

+ 
KULMALAN MAITO- JA MEIJERILIIKE 

Turku 

+ 
TOIJALAN SEUDUN OSUUSKAUPPA 

Toijala 

+ 
OY VALOJOHTO AB 

Kerava 

+ 
KERAVAN KIRJAKAUPPA 

Kerava 

+ 
NAHKA- JA VAUASTEHDAS 

E. KESKIMÄKI 
Ilmajoki 

+ 
KULJETUSLIIKE VELI. MALINEN OY 

Lahti 

+ 
HAMINAN I APTEEKKI 

Hamina 

+ 
HAMINAN KONEPAJA OY 

Hamina 

ovat tukeneet toimintaamme: 

LAPUAN I APTEEKKI 
Lapua 

+ 
MATKAILU JA KULJETUS OY 

Turku 

+ 
LAINEEN LIIKENNE OY 

Salo 

+ 
AUlTILA OY 
Rakennusliike 

Tampere 
+ 

OY KETJUPYORÄ 
Helsingin pit. 

+ 
HIKIÄN KAlTOTIILITEHDAS OY 

1 Hikiä 
1 

+ 
METY OY 
Tampere 

+ 
VELI. MÄNNIKON RAKENNUSLIIKE 

Seinäjoki 

+ 
LEIPOMO T:MI J. HÄNNINEN 

Vaasa 

+ 
HERRAIN VAATETUSLIIKE 

HELGA COLLANDER 
Vaasa 

+ 
SALPAUSSELÄN TIILITEHDAS OY 

Noppo 

+ 
HÄMEENLINNAN VANHA SÄÄSTO-

PANKKI 
Hämeenlinna 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

SAIMAAN VANERI 
V. LUUKKONEN & K:NIT 

Lappeenranta 
+ 

VIIPURIN LINJA-AUTO OY 
Imatra-Savonlinna-Kouvola-Mikkeli 

+ 
HYVINKÄÄN TALORAKEN~US OY 

Hyvinkää 

+ 
VALINTA MATTINEN 

Seinäjoki 

+ 
RISLAPUU 
Seinäjoki 

+ 
T:MI TUOMINEN & TORKKELI 

Vaasa 

+ 
AUTOKORJAAMO ILMARI KAHISAARI 

Kuusankoski 
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+ 
KUUETUSLIIKE VILHO RANTANEN 

Lieto 

+ 
SATAKUNNAN KENKÄTEHDAS OY 

Rauma - Myllymäenkatu 3 
Puh. 2 500 

+ 
HUITTISTEN LIHAPOJAT 

Lauttakylä 

+ 
PIKATERÄ 

Kausala 

+ 
RA VINTOLA-RUOKALA-JUSSIKKA 

Pori - Yrjönkatu 10 

HIRSILÄN KENKÄTEHDAS OY 
Orivesi 

+ 
TOIJALAN APTEEKKI 

Toijala 

+ 
VANHA APTEEKKI 

Heinola - Kauppakatu 10 

+ 
IISAKKI JÄRVENPÄÄ 

Kauhava 

+ 
OY SUMATRAN KAHVI AB 

Helsinki 50 - Vanha Talvitie 15 

+ 
LUMIVALKO OY 

Turku - Rautatienkatu 9-11 

+ 
MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMISTO 

NIEMELÄ KY 
Tapiola - Menninkäisent. 4 A 

+ 
SIVENIN KONELIIKE OY 

Helsinki 

+ 
TURUN VARTIOKESKUS OY 
Turku - Aninkaistenkatu 12 E 

+ 
MERIHUOLTO OY 

Helsinki 

+ 
ERI OY 

Helsinki 21 - Itälahdenkatu 10-12 

+ 
HOOVER OY 

Helsinki 27 - Tukholmankatu 2 

1 

Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

OY FENNIA TRADING AB KAVASTE OY 
Helsinki 10 - Arkadiankatu 12 B Rauma 

+ + 
HÄMEENLINNAN OSUUSMEUERI KALARANNAN KONEPAJA OY 
Hämeenlinna - Palokunnankatu 5 Kotka 

+ + 
VALINTAMYYMÄLÄ K. RAUTIO HAMINAN KAIVINKONE OY 

Helsinki 67, Paloheinäntie 7 Hamina 

+ + 
VÄINO PAUNU OY KANNAKSEN MAKAROONITEHDAS 

Tampere - Kuoppamäentie 14 Hyvinkää 

+ + 
RIISLA OY LOIMAAN AUTOKORJAAMO OY 

Rauma Loimaa 

+ + 
PUUTAVARALIIKE E. & J, LEINO OY 

MIKKO KALOINEN OY Salo 
Hämeenlinna + + 

VAMMALAN LIHA OY LOHJAN SEMENTTITUOTE 

Vammala Lohja as. 

+ + 
SUKKA- JA ALUSVAATELIIKE VESIJOHTOLIIKE E. SUNDSTROM 

AINO VIRTANEN Tammisaari 
Lahti - Aleksanterinkatu 13 + + 

SOTKA OY JOKELAN APTEEKKI 

Hämeenlinna - Lahti - Sotkla Jokela 

+ + 
KAUPPALIIKE ILMARI NURMI VARTIOIMISTOIMISTO KYMEN SALPA 

Rauma - Unaja Kouvola 

+ + 
KAURIALAN LEIPOMO KELLOLIIKE T:MI MÄKELÄ 

Hämeenlinna - Aulangontie 59 Säkylä - Vähäkylä 

+ + 
ARVOSEN KUKKAKAUPPA NAULATEHDAS T:MI PINTOS 

Rauma - Linja-autoasema Eura kk. 
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Allamainitut liikelaitokset ovat tukeneet toimintaamme: 

KANGAS- JA PUKINELIIKE 
SIMO RINNE 

Säkylä - lsokylä 
+ 

EURAN SÄÄSTUPANKKI 
Eura kk 

+ 
RAKENNUSTOIMISTO 

HOLGER WINQVIST AB 
Helsinki 

+ 
TURUN PESUHUOLTO 

Turku 

+ 
VALOKUVAUSLIIKE RAILA 

Seinäjoki 

+ 
SALPAUSSELÄN KIRJA OY 

Lahti 

+ 
NOKIAN KENKÄTEHDAS OY 

Nokia 

+ 
JÄRVENPÄÄN KENKÄKAUPPA 

Järvenpää 

+ 
KAUHAVAN KUUETUS OY 

Kauhava 

+ 
SEKATAVARAKAUPPA T. T. KANTOLA 

Seinäjoki 

+ 
LAUTI AKYLÄN LIHA OY 

Lautta kylä 

+ 
LIHAKAUPPA M. TONNING 

Tampere 

HUONEKALULIIKE ANTII JALARVO 
Lautta kylä 

+ 
MESSUKYLÄN LEIPOMO 

Tampere 

+ 
LÄNSI-LINJAT OY 

Tampere 

+ 
MATKAILIJAKOTI KALEVALA 

Tampere 

+ 
RAKENNUSURAKOITSIJA 

EERO LAHTINEN 
Ylöjärvi 

+ 
PARKANON APTEEKKI 

Parkano 

+ 
LUHTAPUU OY 

Jyväskylä 

+ 
KUKKA- JA SIEMENKAUPPA 

T. ASTROM 
Jyväskylä 

+ 
LEIPOMO- JA KONDIITIORILIIKE 

LEMPI HAPPONEN 
Kuopio 

+ 
LAHDEN LIIKENNE OY 

Lahti 

+ 
LAHDEN I APTEEKKI 

Lahti 

+ 
KOUVOLAN SEMENTIIVALIMO OY 

Kouvola 

JALKAVÄKI
MIEHET 

Jalkaväen säätiö tarvitsee työssään jatkuvasti varoja. Ostamalla ja välittä

mällä ystävillesikin jalkaväen vuosikirjoja tuet parhaiten toimintaamme. 
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