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Jokaisen sukupolven tehtävänä on kehittää yhteiskuntaamme ei pel
kästään itseään vaan myös tulevia polvia varten. Pyrkimys parem
paan ja entistä ehompaan viitoittaa kaikkien yhteiskuntaryhmien työtä. 
Vain vapaan maan kansalaisina meillä on itse oikeus määrätä, miten 
me yhteiskuntamme rakennamme. 

Tämä kehitystyö voi edistyä vain rauhan vallitessa. Sota voi kuiten
kin yhdessä hetkessä raunioittaa ja tuhota sen, mitä tähän mennessä 
on saavutettu. Voidaksemme varmistaa rauhallisen kehitysty!)n MEI
DÄN JOKAISEN ON OLTAVA VALMIS PUOLUSTAMAAN ITSE· 
MÄÄRÄÄMISOIKEUTTAMME. Jos me emme pysty tarvittaessa tais
tellen puolustamaan oikeuksiamme, me ennen piitkää havahdumme totea
maan vetävämme vieraita vankkureita. 

Usein väitetään, että pienen kansan ei kannata valmistautua tais
telemaan maansa puolesta, koska suurvallat voivat sotilaallisen yli
voimansa turvin tuhota vähäisen vastustajansa. Pienen maan maan
puolustusvalmistelujen onkin oltava paitsi aineellisia myös henkisiä. 
JOS ME OLEMME YKSIMIELISIÄ MAANPUOLUSTUSKYSYMYK-
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SESSÄ, ME JO SILLÄ OSOITAMME MAAILMALLE, ETTÄ VALLOIT
TAJA HYöKKÄYKSELLÄ MEIDÄN MAAHAMME HANKKII LÄHES 
VIISI MILJOONAA VIHOLLISTA. Suurvallallakaan ei ole varaa sodan 
aikana lisätä vastustajiensa määrää, jos se pienen valtion riippumatto
muutta ja puolueettomuutta kunnioittamalla voi taata: itselleen lähes 
viisi miljoonaa ystävää. 

Meitä edeltäneet sukupolvet ovat tähän mennessä voittaneet ole
massaolotaistelunsa vaikkakin suurin uhrauksin ja menetyksin. Siitä 
on osoituksena meidän nykyinen: voimakkaasti kehittyvä yhteiskun
tamme. Myös me voimme voittaa ne vastoinkäymiset,. joihin me tule
vaisuudessa ehkä joudumme, jos me ajoissa valmistaudumme ne koh
taamaan. Maan1puolustustyö ei elä pelkän aatteen voimalla. Ilman soti
laallista puolustuskykyä - vaikka henkinen talstelutahtomme olisi 
miten mittava tahansa - me emme voi taata yhteiskunnallisen kehi
tystyön jatkuvuutta. Puolustuslaitoksen on saatava riittävästi varoja 
puolustusvalmisteluja varten. Maanpuolustuksen johdon, on huolehdit
tava väestönsuojelusta, teollisuuden sodanajan toimintaedellytysten 
luomisesta, välttämättömien raaka-ai<neiden varmuusvarastoinneista 
jne. Valmistelujen on ulotuttava yhteiskunnan eri aloille. Taloudellisia 
uhrauksia maanpuolustustyön hyväksi on tehtävä jo rauhan aikana. 

Puolustusvoimaimme runko ja pääaselaji on jalkaväkL Se on meillä 
kuten yleensä muuallakin hallitseva aselaji. Sen piiristä on noussut 
puolustusvoimaimme tärkein johtajisto. Jalkaväen kivääri~, panssarin
torjun.ta-, kranaatinheltini-, ilmatorjunta:-, pioneeri-, viesti- ja huolto
yksiköissä sekä rannikko- ja panssarijoukoissa on myös pääosa meidän 
miehistämme suorittanut asevelvollisuutensa. 

Jalka:väen Säätiö on tässä vuosikirjassaan halunnut esittää maamme 
lähes 500 000 jalkaväkimiehen puolesta vetoomuksen maanpuolustuksen 
kohottamiseksi sille kuuluvaan arvooill vapaan yhteiskunnan toiminta
muotona. Tämä on niiden miesten, vetoomus, jotka sodassa, taistelevat 
silmätysten vihollisen kanssa ja jotka myös kantavat taistelussa ras
kaimman taakan - ja menetykset. Näistä miehistä ei kukaan halua 
sotaa, koska suuri osa heistä parhaiten tietää, mitä sota on, He ovat 
olleet - ja ovat nytkin - valmiit puutteellisestikin varustettuina täyt
tämään velvollisuutensa. He kuitenkin toivovat, että tämä kansa löytäisi 
JO RAUHAN AIKANA YKSIMIELISYYDEN MAANPUOLUSTUS
KYSYMYKSESSÄ. Silloin voidaan, kenties rahalla korvata se, mitä sodas
sa joudutaan maksamaan taistelijain verellä. 

Helsingissä lokakuun 15 päivänä 1961 

Jalkaväen Säätiön hallitus 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖ 

Kunniapuheenjohtaja, jalkaväen kenraali E Heinrichs 

Valtuuskunta 
Puheenjohtaja, Kenrm A E M a r t o l a 
varapuheenjohtaja,, jalkaväen tarkastaja kenrl Ali Ko s k i maa 

Jäsenet: 
johtaja 
toimitusjohtaja 
-,,-

pankinjohtaja 
eversti 
-,,-
-,,- evp 

johtaja 
kenraalimajuri 
kenraaliluutnantti -.~ 
kenraali.majuri 
vuorineuvos 
majuri 
eversti 
toimitusjohtaja 
- ,,-
-,,~ 
-,,-
- ,,-

metsänhoitaja 
eversti evp 
pankinjohtaja 
ylivääpeli 
everstiluutnantti 
varatuomari 
toimitusjohtaja 
johtaja. 

Hallitus 

evp 

A Ahola 
E Berner 
W Eklöf 
V Hautala 
P .T Hirvelä 
J Hynninen 
B Ikonen 
P !patti 
J Järventaus 
E W Kukkonen t 
A Kurenmaa 
P Lammetmaa 
E Liljeroos 
V Lundström 
T Luukko 
E Lönnqvist 
I Nemes 
V Nikander 
V Nordgren 
O Penttilä 
V Pentikäinen 
R Reunanen 
E J Saarinen 
K Sinkko 
J Suninen 
L Tukaiainen 

.K A Vakkuri 
A Virkkunen 

Puheenjohtaja, eversti, pankinjohtaja V N i h t i l ä 
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Jäsenet: 
varatuomari 
toiminnanjohtaja. 
everstiluutnantti 
pääsihteeri 
everstiluutnanttt 

Sihteeri: 
kapteeni 

V Aaltonen 
G Lehti 
K Karttunen 
A Raassina 
S Sirkkanen 

J Suviniemi 

Säätiön kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena 
valtakunnan alue. 

Säätiön osoite Et Makasiininkatu 8 C
Postisiirtotill N:o 6582 
Pankki KOP Museokatu 18 

MAANPUOLUSTUSTILAfSUUKSIEN 
JÄRJESTÄJILLE 

Jalkaväen Säätiö haluaa ojentaa auttava.n käden Teille. Tarvites
sanne sotila.saiheisten esitelmien piltäjiä tilaisuuksiinne kääntykää lähim
män yhdysmiehemme puoleen. He ovat valmiita mahdollisuuksiensa 
mukaan avustamaan Teitä järjestämällä käyttöönne esitelmöitsijöitä 
tai esitelmäaineistoa. Mikäli kyseessä on valtakunnallinen tilaisuus 
kehoitetaan kääntymään suoraan Jalkaväen Säätiön puoleen osoitteella 
Helsinki Et Makasiininkatu 8 C. 

Säätiön yhdysmiehet ovat seuraavat: 

Oulun varuskunta 
Maj E V Järvilehto 
ylil J Kauppinen 

Kuopion varuskunta 
kapt E Hirvonen 

Turun varuskunta 
maj E O Lastunen 

Ekenäs garnison 
maj J H Blomqvist Dragsvik, 

1.DE 
PohPr 

PohSavPr 

PorPr 

NylBr 

Kouvolan varuskunta 
maj A Lehtonen 

Mikkelin varuskunta 
kapt E Valkonen 

Vaasan varuskunta 
kapt A Fasta 

Helsingin varuskunta 
maj E J Koivisto 
maj K K Kuismanen 
kapt Hastio 
ylil A Mäkipää 

Porkkalan varuskunta 
maj Hukari 

Haminan varuskunta 
maj V Linnakko 
maj T Toivonen 

Lappeenrannan varuskunta 
maj E Kurkela 
kapt E Wuoti 

Joensuun varuskunta 
kapt E Poutanen 
kapt M J Kokko 

Hämeenlinnan varuskunta 
maj T Kujala 
ylil T Kokkonen 

Lahden va:ruskunta 
maj M Niemi 

Parolan varuskunta 
maj S Opas 
maj J Hovilainen 

Punanotkonk 4 

Santahamina 
Katajanokka 

Obbnäs 

Kontiolahti 
Onttola 

Suomenkasarmi 

Rovaniemi, Kainuun Rajavartiosto 
kapt P Veijo 

Vuoksennislm., Kaakkois-Suomen Rajavartiosto 
maj K Ahonen 

Hyrylän varuskunta 
evl O Lehti 

Lohja, Rajakoulu 
kapt T Lallukka 

Tuusula 

KarPr 

SavPr 

PohmJP 

HelSpE 
KadK 
UudJP 
Kaartp 

RannJP 

RUK 
KymJP 

UudRakP 
KAuK 

KarJP 
P-KR 

PsPrE 
ErKrhK 

HämRjP 

PsK 
PsR 

LR 

KR 

TaistK 

RajaK 

9 
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Jalkaväen Säätiön kunniapuheenjohtaja, jalkaväen
kenraali E Heinrichs 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä vuosina oU Ranskan sota
koulujen ja sotilaallisten: kurssien päättäjäistilaisuuksissa tapana, että 
johtava upseeria jäähyväispuheessa.ani palautti kuulijain mieleen muutama 
vuosi aikaisemmin päättyneen sodan nimettömät sankarit ja Pariisissa 
Riemukaaren alla lepäävän Tuntemattoman1 Sotilaan haudan. 

Olen ollut läsnä tilaisuudessa, jossa erään tällaisen, jalka,väeni taktii
kalle omistetun opin1jakson päättäjäisissä kurssin johtaja retoorisesti 
huudahti: "Minkä aselajin mies oli sitten tuo Tuntematon Sotilas? Tuskin 
lentäjä - hänen nimensä olisi siinä tapauksessa tiedossamme. Ei ole 
liioin aihetta ajatella, että hän olisi kuulunut muihin. enemmäI11 tekn41-
lls!in aselajeihin; olisiko hän siinä tapauksessa todellakin tuntematon? 
El, tuo Tuntematon Sotilas, jonka, hautakiven päällä muistoni Ikuinen 
liekki palaa, kuului jokseenkin varmasti jailkaväkeen. Se on ainoa tieto, 
mikä meillä hänestä on". 

Palauttamalla muistiin edellä esitetyt sanat en tahdo korostaa jalka
väen uhrimieltä muitten taistelijaln kustannuksella. Uhrimieltä on sodis
samme osoitettu kaikkialla runsain mitoin. Mutta tuo nimettömyyteen 
saakka ulottuva, epäitsekäs uhrivalmiuden henki on eräs ylevä, aselajil
lemme ominainen ja mieleen painuva pHrre. Mutta. eihän jalkaväki ole 
meidän päivinämme enää mikään "epäteknillinen" aselaji? Tiedän sen 
kyllä. Mutta tiedän myös, että ihmistuntemuksen ja sydämen osuus siinä 
työssä yhteisen asian puolesta, minkä jalkaväki - samoinkuin muutkin 
aselajit - suorittavat, on suuri, ja koko aselajillemme leimansa antava. 

Olen iloinen, jos tämä ensimmäinen aselajijulkalsumme myötävaikut
taa kaikkien jalkaväen entisten ja nykyisten toverien yhteenkuuluvai
suuden hengen elähdyttämiseen. 

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1961 



12 

Jalkaväen Säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja, 
kenra.a.l.i.majuri evp A E Martola 
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JALKAVÄEN VUOSIKIRJAN LUKIJALLE 

Rauhanaikainen maanpuolustustyö pyritään usein ajattelemattomasti 
leimaamaan sodan valmisteluksi tai sotakiihkoiluksi. Tämä käsitys 
maanpuolustustyöstä on väärä ja virheellinen. Pienen kansan maanpuo
lustustyöllä on vain yksi päämäärä: TURVATA MAAN RAUHA JA 
VARMISTAA KANSAN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS. 

Suomen tahtona on pysy°ä. puolueettomana mahdollisissa kansain
välisissä oleellisissa selkkauksissa. Puolueettomuuttamme voivat kan
sainvälrset sopimukset vahvistaa, mutta parhaana ja ainoana todellisena 
takuuna sille ovat jo etukäteen rauhan aikana, luomamme mahdollisuu
det sitä itse omilla voimillamme suojata. Siksi meidän on jatkuvasti yllä
pidettävä puolustuslaitosta. Meidän on pystyttävä tarvittaessa osoitta
maan maailmalle, että me olemme valmiit puolustamaan vapauttamme 
ja itsemääräämisoikeuttamme, ja että me olemme siihen myös rauhan 
aikwna valmistautuneet. Meistä itsestämme siis riippuu voimmeko me 
suur'sodankin uhatessa pysyä sodan ulkopuolella. 

Rauhan vallitessa meidän on suunnitelmallisesti käytettävä osa 
yhteisistä varoistamme maanpuolustukseru hyväksi. Maanpuolustusmää
rärahat eivät saa olla poliittisina riitakapuloina. Meidän jokaisen - riip
pumatta yhteiskunnallisesta asemastamme ja poliittisesta vakaumuk
sestamme - on oltava valmis antamaan tukemme puolustuslaitoksen, 
valtiovallan ja eri järjestöjen maanpuolustustyölle. Se ei ole pelkkä vel
vollisuus, se on vapaan kansalaisen kansa!laisoikeus. 

Osoitan nämä sanani erityisesti Teille, jalkaväkimiehet. Te tiedätte, että 
TeiUä jalkaväkeen kuuluvina on sodassa vaikein ja vastuunalaisin teh
tllivä. Mutta myös rauhanaikaisessa maanpuolustustyössä on Teillä yhtä 
tärkeä osuus. Teidän on edelleenkin oltava etulinjassa silloin, kun kes
kustellaan puolustuslaitoksen välttämättömyydestä, silloin, kun on kyse 
maanpuolustustahdon lujittamisesta ja yli puoluerajojen ulottuvasta 
yksimielisyydestä maan.puolustuskysymyksissä. Nämä ovat ne tavoit
teet, joiden puolesta, jokaisen jalkaväkimieben_ on taisteltava rauhan 
aikana. 

Helsingissä, syyskuun 27 päivänä 1961. 
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Majuri L S s r e s s a l o 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖ 

pääaselajimme tukija ja maanpuolustushengen vaalija 

Jalka:äkeen kat~otaan kuuluvan kaikki ne Suomen miehet, jotka 
sodan tai rauhan aikana ovat suorittaneet a:sepalveluksensa jalkaväki
jou~k~-osastoi~sa, ts suurin osa miespuolista väestöämme. Ja.Ikaväen 
omma1suudet Ja kokemukset sotiemme päiviltä osoittavat, että raskaim
~an taakan taistelussa kantaa jalkaväen sotilas .. Erityisen raskas on 
mmenomaan .johtajantehtävissä toimivien miesten jakamaton vastuu 
S°'.1ankäynn.in ~uuttuminen yhä teknilli.semmäksi sekä ydintaisteluväli
ne1den mahdollmen käyttö eivät vähennä jalkaväe111 merkitystä, vaan 
~vat _asettaneet tämän aselajin taisteliijan ja rintamavastuussa olevan 
JOhtaJan vaatimukset entistä korkeammalle. Jalkaväki on edelleen, run·ko, 
johon muiden aselajien toiminta kytkeytyy. Näin O 11 e n j a 1 k a väen 
k e h i t ~ ä m i s t ä ~ s e i s t u k s e I t a a n, t a k t i i k a I t a a n j a h e n
g e l t ä ä n on: pl'dettävä puolustusvalmiutemme pe
r u s t e k i j ä n ä. Mitkä ovat sitten mahdollisuutemme pääaselajin kehit
tämisessä, saatettan·een kysyä. 

1:11olustuslaitos on tehnyt uutteraa ja luovaa työtä, mutta sen mah
dollisuudet määrärahakysymyksistä johtuen ovat rajoitetut. Työssä tar
vitaan vapaaehtoisuuteen perustuen jokaisen maanpuolustusystävällisen 
henkilön tuki. Tältä pohjalta on Ja 1 k a väen säät i ö lähtenyt, liik
keelle. 

Säätiön perustamista valmisteleva toimikunta, johon kuuluivat evers
tiluutn~ntit K Karttunen ja E Larinen, pääsihteeri A Raassina, vara
tuomar1 U Aaltonen ja majuri S Sirkkanen, sai työnsä valmiiksi touko
kuu~sa _19~. Tällöin se teki myös ehdotuksensa säätiön plaketiksi, joka 
voitunkm Jakaa ensimmäisen kerran samassa kuussa päättyneellä 
Reserviupseerikoulun kurssilla. 

Säätiön perustava kokous pidettiin marraskuussa l!,56. Kokouksen 
avasi jalkaväenkenraali E Heinrichs. Kenraaliluutnantti s Simeliuksen 
puheenjohdolla kokous yksimielisesti totesi jalkaväen tarvitsevan tuek
see~ säätiötä ja hyväksyi pienin muutoksin valmistelevan toimikunnan 
laatl!IIlan sääntöehdotuksen. Samalla kokous valitsi henkilöt hallintoeli
miin. Marraskuussa 1957 jätettiin oikeusministeriölle säädekirja ja lupa-
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anomus Jalkaväen säätiön perustamiseksi. Säädekirjan olivat allekirjoit
tanet jalkaväenkenraali E Heinrichs, kenraaliluutnantti S Simelius, joh
ta.ja. A Ahola, metsänhoitaja P V Pentikäinen, eversti J Järventaus, vara
tuomarr Lauri K J Tukiainen, kenraalimajuri A E Martola, pankklyli
tarkastaja E Aaku, varatuomari U Aaltonen, pääsihteeri A Raassina, 
toimitusjohtajat I Nemes, V Nordgren ja V !sola, pankinjohtaja V Nih
tilä ja everstiluutniarutti K Karttunen. Oikeusministeriön päätös hyväk
symisestä annettiin 25. 2. 1958 ja säätiö merkittiin, säätiörekisteriin 
6. 3. 19518. 

Jalkaväen säätiön tarkoituksena on maamme pääaselajin, jalkaväen 
kehityksen edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseks,j säätiö jakaa 
palkintoja ja apurahoja lahjakkaille, ansioituneille ja eteenpäi111 pyrki
ville jalkaväkeen kuuluville henkilöille sekä tukee ja edtstää jalkaväen 
piirissä tapahtuvaa opint~. tutkimus-, kokeilu- ja julkaisutoimintaa. 

Sääntöjen mukaan säätiön toiminta jakautuu siis palkitsemis-, tutki
mus- sekä julkaisutoimintaan. Terveen kilpailun kasvattavaa merkitystä 
korostaen jakaa säätiö vuosittain, stipendit Kadettikoulun ja Kanta-ali
upseerikoulun parhaille jalkaväkilinjan oppilaille. Vuonna 1956 valmistu
nut kunniaplaketti annetaan Reserviupseerikoulun jalkaväk!Ilnjojen par
haalle oppilaalle. Vuonna 1959 valmistunut pienoisplaketti annetaan jal
ka väkijoukko-osastoissa kunkin saapumiserän ansioitunetmmalle upsee
rikokelaalle ja aliupseerille sekä komentajien harkinnan perusteella eri
tyisesti kunnostautuneelle miehistöön kuuluvalle. Plaketteihin liittyy 
niiden omistuskirja. Tunnustuksena siitä ansiokkaasta tavasta, jolla kir
jallisuutemme on kohottanut maanpuolustustaitoa, säätiö teki v 1961 pää
töksen, jonka mukaan se ryhtyy jakamaall! plaketteja kunniakirjolneen 
kirjailijoille, jotka tallettavat jälkipolville kuvan todellisesta suomalai
sesta. soturista. 

Jalkaväen kehittäminen tulevan sodankäynnin, ja taistelun asetta
mia. vaatimuksia vastaavaksi vaatii jatkuvaa ja johdonmukaista tutki
mustyötä. Kuitenkin jalkaväki on voimaton ilman taistelutahtoa, oikeaa 
maanpuolustushenkeä, joka sittenkin on vaikuttavinta ja antaa perustan, 
menestymiselle ja kestämiselle. 

Tuntien tämän säätiö on tukenut sotilaan hengen ja kestokyvyn 
kehittymistä koskevaa laajaa tutkimustyötä. Muilta! osin säätiö osallis
tuu tutkimustoimintaan Sotatieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä. 

On tärkeää saada esille niiden miesten kokemuksia, jotka sodissam
me horjumatta täyttivät etulinjan johtajan vastuunalaista tehtävää. 
Tässä mielessä säätiö piti vuonna 1959 hyviä tuloksia tuottaneen, kirjoi
tuskilpailun maamme aliupseeristolle. 

Säätiön hallintoeliminä ovat 30 miestä käsittävä valtuuskunta ja 
~-miehinen hallitus. Säätiöllä on ollut onni saada kunniapuheenjohta
jakseen perustajajäsen, jalkaväenkenraali E Heinrichs. Valtuuskunnan 
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puheenjohtajana on säätiön koko toiminta-ajan toiminut kenraalimajuri 
A E Martola ja hallituksen puheenjohtajana eversti V Nihtilä. 

Käyntiin saatetun toiminnanJ jatkuvuus ja nimenomaan kehittäminen 
vaativat edelleen jalkaväen ystävien tukea. On syytä uskoa, että säätiö 
tulee saamaan osakseen edelleen kansalaistemme myötämielisen kan
natuksen. Tämä perustuu tosiasiaan, että: r a u h a n t a h t o m m e 
v a k a a n a t u r v a n a on a k t i i v i ne n p u o l u s t u s t ah t 0 , 

maa n p u o l u s t u s henki ja-valmius. 

Lakit tohtori, ylil E J M a n n e r: 

MAANPUOLUSTUSKYSYMYKSEEN SUHTAUTUMISEN 
PERUSTEISTA 

Maanpuolustuskysymys, josta sodan jälkeisinä vuosina tuskin pu
huttiin, on saamassa osakseen k8l8vavaa huomiota. Syytä tähän ei ole 
vaikea havaita. Maailmantilanne on sekava ja levottomuutta herättävä. 
Kylmä sota jatkuu ja rauhaa uhkaavia kriisejä esiintyy tavan takaa. 
Yhdistyneet Kansakunnat järjestön varaan rakentuvasta turvallisuus
järjestelmästä ei ainakaan vielä ole muodostunut sellai:sta maailman 
poliittista kehitystä vakauttavaa tekijää, jota siitä on toivottu .. Yrityk
set, joita on tehty varustusten supistamiseksi ja erityisesti uusien, ihmis
kunnan tulevaisuutta uhkaavien sotavälineiden käytön kieltämiseks,i, 
eivät toistaiseksi ole johtaneet ratkaisev1in tuloksiin. Kaikki tämä on 
omiansa herättämään huolestumista varsinkin sellaisten pienten kan
sojen keskuudessa, jotka - kuten meidän kansamme - haluavat py
syä suurvaltojen: välisten eturistiriitojen ulkopuolella. Me tiedämme, mi
ten vähän pienen maan rauhantahto merkitsee silloin, kun suurvallat nä
kevät aiheelliseksi esittää sen alueeseen kohdistuvia vaatimuks,ia. Mitä: 
erityisesti Suomeen tulee maamme on jälleen vastakkain poliittisten voi
makenttien välisellä vedenjakajalla. Sotilaallinen paine Itämeren pii
rissä on kasvamassa eikä maamme poliittis-maantieteellistä asemaa, jos 
pidämme silmällä mahdollisuuksia kaikissa oloissa säilyttää alueellinen 
koskemattomuutemme, nykytilanteessa suinkaan voida katsoa olennai
sesti helpommaksi kuin se oli ennen viimeistä maailmansotaa. Viime ai
kojen tapahtumat ovat siitä selvänä osoituksena. 
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Edellä mainitut seikat ovat tuoneet esille kysymyksen: mitä me voim
me ja mitä meidän tulee tehdä valtiollisen olemassaolomme ja kansamme 
rauhallisen kehityksen turvaamiseksi. Eräs vastaus tähän kysymykseen 
on, että Suomen tulee harjoittaa sellaista ulkopolitiikkaa, joka herättää 
luottamusta ja korostaa pyrkimystämme neutraalisena valtiona omalta 
osaltamme edistää rauhan ja turvallisuuden ylläpitämistä maailmassa. 
Viime vuosien kokemus osoittaa, että meilllä on mahdollisuuksia tällaisen 
ulkopolitiikan harjoittamiseen, koska se ilmeisesti on myös naapurival
tioidemme etujen mukaista .. Mutta niin kauan kuin sodan. uhka suurval
tojen välillä on olemassa, ei paraskaan ulkopolitiikka yksinään voi kai
ktssa tilanteissa turvata kansallisia etujamme. On otettava huomioon 
mahdollisuus,. että maamme, huolimatta pyrkimyksestään pys.yttäytyä 
suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella, voi sodan syttyessä tavalla tahi 
tois.ella joutua sen jalkoihin .. Tämä saattaa tapahtua välittömästi Suo
men aluees.een kohdistuvan sotatoimen, johdosta tai välil!Lsesti maamme 
ulkopuolella käydyn sodan vaikutusten ulottuessa rajojemme sisäpuo
lelle. Lisäksi on muistettava, että neutraailisuuskin, jotta muut valtiot 
sitä kunnioittaisivat, vaam tehokasta vartiointia ja se taas edellyttää, 
kuten Ruotsin ja Sveitsin esimerkki osoittaa, varsin pitkälle vietyä puo
lustusvalmiuden ylläpitämi.stä. Tärkeätä on myös todeta, että Suomi on 
Neuvostoliiton kanssa solmimassaan sopimuksessa sitoutunut puolusta
maan alueensa koskemattomuutta tietyltä taholta tulevaa hyökkäystä 
vastaan ja että toinen sopimuspuoli on tähän sitoumukseen vedonnut. 

Edellä selostetut näkökohdat ovat olleet pohjana sille uudelleenar
vioinnille, jonka kohteeksi maanpuolustuskysymys meillä viime aikoina 
on joutunut. Tähän kysymykseen suhtaudutaan nykyisin olennaisesti 
toisella tavalla kuin sotia edeltäneinä vuosina, jolloin kannanotot olivat 
lähinnä tunnepitoisia ja toisin ajattelevat saatettiin leimata jopa is~ 
maan vihollisiksi. Keskustelu, jota maampuolustuskysymyksestä nyt on 
käyty, on ollut asiallista ja pyrkimyksenä on ollut tehdä kysymyksen 
merkitys selväksi myös niille, jotka syystä tahi toisesta ovat suhtautu
neet siihen kielteisesti. Osoituksena tästä uudesta asennoitumisesta on 
erityisesti se, että niin oikeistoon kuin keskustaan ja vasemmistoonkin 
lukeutuvat poliittiset puolueemme ovat ohjelmissaan korostaneet puolus
tuslaitoksen ja maan turvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavien toi
menpiteiden tarpeellisuutta. Vaikka tämä luonnollisesti ei merkitsekään, 
että eri puolueet olisivat yhtä mieltä siitä, miten maanpuolustusta on ke
hitettävä tali että ne asettaisivat puolustuslaitoksen tarpeet muiden puo
lueohjelmissa mainittujen tavoitteiden edelle, on niiden periaatteellisesti 
myönteistä suhtautumista maanpuolustus.kysymykseen pidettävä mer
klttä,vänä osoituksena valtiollisen ajattelumme vakiintumisesta. 

Maanpuolustuskysymykseen sisältyvät monet erityisongelmat ovat 
viime aikoina joutuneet entistä perusteellisemman tutkimuksen kohteiksi. 

2 Jalkaväen vuosikirja 
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Tutkimus tarkoittaa muun muassa niiden perusteiden selvittämistä, jot
ka määräävät kansalaisten suhtautumisen maanpuolustuskysymykseen 
jai joilla, sikäli kuin ne edistävät myönteistä suhtautumista siihen, on 
maanpuolustustahtoa lujittava vaikutus. - Kun seuraavassa lyhyesti 
käsitellään eräitä näistä perusteista, ei tarkoituksena ole esittää mitään 
olennaisesti uutta, vaan ainoastaan tuoda esille sellaisia näkökohtia" joi
ta kirjoittajan käsityksen mukaan on syytä, tässä yhteydessä korostaa. 

Maanpuolustuksen käsite 

Maanpuolustuksesta puhutaan meillä nykyisin ns. totaalisessa mer
kityksessä. Erään määritelmän mukaan maanpuolustuksella tarkoite
taan tällöin kaikkia niitä rauhan tai sodan aikana suoritettavia toi'
menpiteitä, joiden päämääränä on torjua valtakunnan itsemääräämisoi
keutta ja sen alu~lista koskemattomuutta sekä laillista yhteiskunta
järjestystä sa1II1oin kuin väestöä ja sen toimeentuloa vastaan kohdistu
va toiminta tai sen uhka sekä lieventää tällaisen toiminnan vaikutuksia. 
Kysymys ei siis ole vain sotilaallisista ta~ väestönsuojelun alaan sen ah
taammassa mielessä kuuluvista toimenpiteistä, vaan myös erilaisista po
liittisista, hallinnollisista ja taloudellisista järjestelyistä sekä henkisellä 
alalla suoritettavista toimenpiteistä, joille kaikille on yhteistä, että ne 
palvelevat edellä määriteltyä tarkoitusta. Tämä tarkoitus ei käsitä 
vain varautumista maan puolustamiseen sodan aikana, vaan se sulkee 
piiriinsä myös muut väestöä ja sen toimeentuloa uhkaavat kriisitilanteet, 
niihin luettuna myös vawrat, joita valtakunnan alueen ulkopuolella ta
pahtunut sotilaallinen toiminta saattaa (esim. radioaktiivisen laskeuman 
muodossa) aiheuttaa. Maanpuolustus ei siis täten ymmärrettynä ole mi
kään sisällöltään ahtaasti rajoitettu käsite, vaan yhteisnimitys joukolle 
erilaisia valtakunnan sekä sen alueen ja väestön turvaamista tarkoit
tavia toimenpiteitä, joista huomattava osa kuuluu muun kuin sotilaalli
sen toiminnan piiriin. 

Maanpuolustuksen käsitteen laajentuminen, jonka syyt ovat löydettä
vissä sodan ja taisteluvälineiden luonteen muuttumisesta, on omansa ko
rostamaan puheena olevan toiminnan periaatteellisesti väkivaltaa vas
tustavaa luonnetta. Kysymyksen ollessa suhtautumisesta maanpuolustuk
seen, käsitteen sisällön laajentuminen merkitsee sitä, ettei entiseen tapaan 
ole mahdollista tehdä jyrkkää eroa maanpuolustuksen kannattajien ja sen 
vastustajien välillä. Kansalaisten ja kansalaisryhmien asennoituminen 
saattaa näet riippua siitä, mitä maanpuolustustoiminnan osaa kulloin
kin pidetään silmällä. Niinpä esim. uskonnollisista syistä johtuvan kiel
teisen suhtautumisen sotilaalliseen toimintaan ei: välttämättömästi tar
vitse merkitä sitä, että asianomainen vastustaa myös niitä maanpuo
lustukseen sisältyviä toimenpiteitä, jotka tarkoittavat väestön turvaa
mista sodan hävittäviltä vaikutuksilta. 
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Toisaalta taas on otettava huomioolll, että maanpuolustustolminnan 
ulottuminen melkein kaikille elämän aloille saattaa kansalaiset koske
tukseen tämän toiminrna.n kanssa toisella tavoin kuin aikaisemmin. Val
tion ja kunnan viranomaisten sekä talous~lämän laitosten ja järjestö
jen osuus maanpuolustuksen valmistelussa ja toteuttamisessa tulee ole
maan entistä tärkeämpi. Kun hallinnon ja talouselämän eri alat on so
peutetta va totaalisen maanpuolustuksen vaatimuksiin,, edellyttää maan,
puolustuksen organisointi lainsäädännön kehittämistä ja hallinnon jär
jestelyä tarkoittavia toimenpiteitä, jotka osaksi vielä ovat kesken. 
Kokonaiskuva alkaa kuitenkin hahmottua: maanpuolustus on meillä 
kehittymässä entistä näkyvämmin koko kansan yhteiseksi asiaksi, vas
tuun sen toime.enpanosta jakautuessa jo rauhan aikana laajemmaJ.le kuin 
aikaisemmin. 

Maanpuolustus ja Suomen kansainvälis
oikeudellinen asema. 

Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaan sen jäsenten on 
pidättäydyttävä kansainvälisissä suhteissaan väkivallalla uhkaamisesta 
tai sen käyttämisestä minkään valtion alueellista koskemattomuutta tai 
poliittista riippumattomuutta vastaan. Toisaalta taas kansainvälinen 
oikeus tunnustaa valtiolle oikeuden sotilaalliseeru puolustukseen joko 
yksinään tai yhteistoiminnassa toisten valtioiden kanssa silloin, kun se 
oikeudettomasti on joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Tällaisessa tapauk
sessa voi myös Yhdistyneet Kansakunnat järjestö ryhtyä jäsentensä sen 
käytettäväksi asettamien sotavoimien avulla sellaiseen toimintaa.n, jota 
se pitää tarpeellisena rauhan palauttamiseksi. 

Itsenäisenä vaJ.tiona ja Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä Suo
mella on oikeus alueensa puolustamiseen jokaista maalta, mereltä tai il
masta tulevaa hyökkäystä vastaan. Tämä oikeus on tunnustettu Pariisin 
rauhansopimuksessa, jonka muka.a.Ill Suomen puolustusvoimat on, rajoi
tettava "sisäistä luonnetta olevien tehtävien suorLttamiseen. ja rajojen 
paikalliseen puolustamiseen." Sikäli kuin kysymys on tämän luontoisista 
tehtävistä, Suomi saa vapaasti käyttää niitä maa-, meri- ja ilmavoimia, 
Joiden pitämtseen sille rauhansopimuksessa on myönnetty oikeus, sekä 
eitä sotamateriaalia, jota kyseinen sopimus ei kiellä.. Puolueettomana 
valtiona SuomL on myös velvollinen puolustamaaru aluettaan jokaista 
neutraalisuuden loukkausta vastaan, koska tällainelll loukkauksen salli
minen voidaan helposti tulkita puolueettomuudesta luopumiseksi .. 

Suomen oikeus ja velvollisuus alueensa puolustamiseen on tunnustettu 
myös ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta 
Suomen ja Neuvostoliiton välillä solmitussa sopimuksessa. Sanotussa 
aoplmuksessa Suomi on sitoutunut siihen, että jos Suomi tai Neuvosto-
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liitto Suomen alueen kautta joutuu as'eellisen hyökkäyksen kohteeksi 
Saksan tai muun sen kanssa liitossa olevan valtion taholta, niin Suomi 
'uskollisena velvomsuuksilleen itsenäisenä valtiona' kohdistaa kaikki käy
tettävissään olevat voimat puolustamaan alueensa koskemattomuutta. 
Suomi täyttää edellä mainitun velvollisuutensa rajojensa sisäpuolella. 
Tämä tärkeä varaus merkitsee, ettei Suomi ole sitoutunut ryhtymään, 
hyökkäyssotaan rajojensa ylitse tai puolustamaan Neuvostoliiton aluet
ta muulla tavoin kuin torjumalla Suomen alueeseen kohdistuvan hyök
käyksen. Tältä osin sopimus ei siis velvoita Suomea ryhtymään muuhun, 
kuin mihin sen neutraalisuutensa turvaamiseksi sanotunlaisessa hyök
käystilassa muutoinkin olisi ryhdyttävä. Myöskään sopimus ei rajoita 
Suomen oikeutta alueensa puolustamiseen jotain muuta kuin sopimuk
sessa tarkoitettua hyökkäystä vastaan. Sopimuksen johdannossa on ni
menomaan todettu Suomen pyrkimys pysyä suurvaltojen välisten eturis
tiriitojen ulkopuolella, mitä voidaa.Il! pitää Suomen neutraalisuusasen
teen tunnustamisena Neuvostoliiton taholta. Sopimuksen toteuttamisen 
tulee tapahtua Yhdistyneet Kansakunnat järjestön periaatteiden mu
kaise,stL. 

Erityisen tärkeä on sopimukseen sisältyvä maininta siltä, että Suomi 
voi tarpeen vaatiessa saada Neuvostoliitolta apua puolustustehtävänsä 
täyttämisessä tai puolustaa alueensa koskemattomuutta yhdessä sen 
kanssa. Avun antamisessa sopimuspuolet kuitenkin sopivat keskenään. 
Sopimus edellyttää, että sopimuspuolet tulevat neuvottelemaan näistä 
asioista jo siinä tapauksessa, että sopimuksessa tarkoitetun hyökkäyksen 
uhka on todettu, mihin seikkaan Neuvostoliiton taholta oll!kin vedottu., 

Tässä yhteydessä ei ole aiheellista lähemmin puuttua käsiteltävänä 
olevan sopimuksen tärkeään poliittiseen merkitykseen tai ryhtyä arvai
lemaan,, missä olosuhteissa ja millä tavalla sopimusta ehkä joudutaan 
soveltamaan käytäntöön. Maanpuolustuksen kannalta sopimuksen vai
kutus ilmenee nykytilanteessa lähinnä siinä, että se on omansa korosta
maan puolustusvalmiutemme kehittämisen ensiarvoisen tärkeätä mer
kitystä. Tätä päätelmää voidaan perustella seuraavilla näkökohdilla. 

Paras puolustus on hyökkäyksen uhkan torjuminen jo ennakolta. 
Vanha totuus on, että sotilaallinen tyhjiö merkitsee hyökkäyksen vaa
raa, Jos maamme haluaa mahdollisuuksiensa mukaan korostaa puo
lueettomuuttaan ja samalla välttää joutumista tilanteeseen, jossa sen on 
ryhdyttävä täyttämään Neuvostoliiton kanssa solmimansa sopimuksen 
velvoituksia, se ei saa laiminlyödä puolustusvalmiuttaan. Vaikka kysei• 
nen sopimus ei nimenomaan velvoitakaan. Suomen valtiota puolustusvoi• 
miensa kehittämiseen, sen on kuitenkin katsottava sitä edellyttävän. 
Maan puolustuskyvyllä on olennainen merkitys myös kysymyksen ollessa 
Neuvostoliiton tarjoamasta avusta. On syytä uskoa, että Suomen puolus
tautuminen, hyökkääjää vastaan mahdollisimman pitkälle omin voimin 
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on myös Neuvostoliiton etujen mukai,sta. Tämän vuoksi ja turvatakseen 
puolueettomuutensa myös sotatilanteessa Suomen on syytä mahdolli
l!UUksiensa mukaan niissä rajoissa, joissa rauhansopimus, sen sallii, 
tehostaa puolustusvalmiuttaan. 

Maanpuolustus ja atomikauden sota. 

Pariisin rauhansopimuksen mukaan Suomen aseellisten voimien lu
kumäärä on rajoitettu eikä Suomella ole lupa pitää atomiaseita,. ohjatta,
via ammuksia, sukellusveneitä sekä eräitä muita lähinnä hyökkäysso
dassa käytettäviä sotavälineitä. On luonnollista, että näillä rajoituksilla 
on vaikutuksensa maanpuolustuksen tehokkuuteen, mutta ratkaisevaa ja 
korvaamatonta merkitystä niillä ei ole. Me voimme tehokkaasti kehittää 
puolustuslaitostamme meidän maamme erityisiin oloihin soveltuvaksi ja 
toteuttaa järjestelyjä, jotka suojaavat väestöä vihollisen käyttämien 
aseiden vaikutuksia vastaan. 

Mitä erityisesti tulee atomiaseisiin, voidaan hyvällä syyllä uskoa, että 
nllden käyttö, mikäli siihen tulevassa sodassa todella ryhdytään, ei 
ainakaan ensi sijassa kohdistu Suomen kaltaiseen pieneen maahan, jonka 
luonnonsuhteet ja suhteellisen harva asutus tekevät vähemmän alttiiksi 
,anotunlaisten aseiden vaikutuksille. Myös todennäköisesti puolueetto
mana pysyvän Ruotsin alueen läheisyys lienee mahdollisen hyökkääjän 
otettava huomioon. Mutta vaikka maamme joutuisikin, atomisodan koh
teeksi, niin oikein järjestetty torjunta tiedusteluineen ja väestönsiirtoi
neen saattanee olennaisessa määrin rajoittaa ydinTäjähteiden aiheutta
mia tuhoja. Tämä kuitenkin edellyttää, että maanpuolustus myös 
väestönsuojelun osalta on saatettu tarvittavaan toimintavalmiuteen. 

Atomiaseita koskevan rauhansopimukseen otetun kiellon johdosta on 
Usäksi todettava, ettei valtio vo itorjua atomihyökkäyksen vaaraa sillä, 
että se itse varautuu käyttämään samoja aseita. Pikemminkin asia on 
päinvastoin ja näin on laita varsinkin sellaisen valtion osalta, jonka puo
lustuslaitoksen ensisijaisena tehtävänä on neutraalisuuden, turvaaminen. 
Suurvaltojen esimerkki osoittaa myös, miten keskeinen osuus niidenkin 
varusteluissa edelleen on "vanhoilla" aseilla ja aselajeilla. Suomen, koh
dalta, voi meikäläisiä olosuhteitai vastaavaan sodankäyntiin koulutettujen 
joukkojen tehokas toiminta hyvinkin korvata ne rajoitukset, jotka Parii-
1Ln rauhansopimus tiettyjen aseiden osalta meille määrää. 

On myös vakavassa mielessä otettava huomioon mahdollisuus,, että 
iuurvaltojenkin välisessä sodassa ydinTäjähteiden käytöstä luovutaan tai 

tä sitä ainakin ratkaisevassa määrin rajoitetaan. Vaikka ennustajan 
tehtävä ei olekaan kiitollisimpia, voitaneen sanottua mahdollisuutta kui
tenkin perustella viittaamalla niihin toistaiseksi suurelta osalta vielä 
1elvlttämättä oleviin vaikutuksiin, joita ydinräjähteiden käytöllä koko 
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ihmiskunnan kannalta katsoen tiedetään olevan. Jokainen maanpinnan 
yläpuolella räjähtävä atomipommi aiheuttaa ilmakehässä radioaktiivis
ten ainehiukkasten koostumia, jotka tuulien mukana, saattavat levitä 
kauas pommin räjähdyspaikaltai. Näiden ainehiukkasten, joiden joukossa 
on eräitä erityisen vaarallisina pidettyjä isotooppeja, laskeutuminen esim. 
sateen mukana maahan, vesistöihin ja mereen saai näillä alueilla aikaan 
radioaktiivisuuden lisääntymistä sekä erityisesti mitä tulee em. vaaralli
siin isotooppeihin, keskittymistä sellaisiin organismeihin, joista ne voivat 
joutua ravinnon mukana ihmiseen. On todettu, että ilmakehän radioaktii
visuus lisääntyi viime vuosikymmenellä suoritettujen atomikokeiden joh
dosta varsin merkittävästi, ollen suhteellisen korkea vuosien 1957-59 ai
kana. Sen jälkeen kun kokeet toista.iseksi oli lopetettu, radioaktiivisuus 
laski odottamattoman nopeasti, pysyen suhteellisen aJhaisena siihen 
saakka, kunnes atomipommikokeet syyskuussa 1961 uudelleen aloitettiin. 
- Meressä lienee kokeiden vaikutus ollut pysyvämpää kuin ilmakehässä. 

On todennäköistä, että syksyllä 1961 suoritettujen räjäytysten eräänä 
tarkoituksena on ollut kokeellisesti tutkia niitä vaikutuksia., joita ydin
aseiden laajassa mitassa tapahtuvalla kliJytöllä tulisi olemaan, sekä käyt
täjälle että mahdollisen sodan ulkopuolella olevalle valtiolle samoin kuin 
ihmiskunnalle kokonaisuudessaan. Mikäli näitä vaikutuksia pystytään 
nykyistä enemmän selvittämääni ja tulokset ovat, kuten on syytä otak
sua, hälyttäviä!, on aihettai odottaa., että atomiaseiden käytön kieltä
misestä käydyt neuvottelut jälleen saadaian käyntiin ja että järki tässä 
koko maailman tulevaisuutta koskevassa asiassa lopulta pääsee voi
tolle. 

Maanpuolustus ja rauhan asia 

VrukaumuksellirSet rauhanaatteen kannattajat eivät yleensä hyväksy 
aseellisten keinojen käyttämistä silloinkaan, kun kysymys on maan puo
lustamisesta oikeudetonta hyökkäystä vastaan. Tämä asennoituminen 
johtaa helposti siihen virheelliseen otaksumaan, että maanpuolustus ja 
rauhan asian ajaminen olisivat käsitteellisesti toistensa vastakohtia. 
Näin ei kuitenkaan ole laita. Maanpuolustus, siten ymmärrettynä kuin 
edellä on selostettu, pyrkii sekin rauhan ylläpitämiseen ja turvaami
seen, sekä milloin rauha ulkonaisesta syystä on järkkynyt, sen jälleen 
palauttamiseen. Tässä mielessä maanpuolustus on eräs ja toistaiseksi 
ehkä vielä tehokkain niistä keinoista, joita rauhan ylläpitämisekst kan
sojen välisissä suhteissa käytetään. Siten se myös sotilaallisessa muo
dossaan on työtä: rauhan asian hyväksi. 
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Eversti evp V N i h t i l ä 

PUOLUEETTOMUUTEMME SUOJAAMINEN 

Ajatuksia sen mahdollisuuksista ja edellytyksistä 

I Suurpolitiikan kiristyminen ja pienet kansat sen voimakentässä. 

Ihmiskunta elää parhaillaan valtavan kehityksen ja edistyksen aikaa, 
mikä pitäiisi tietää sille suurta ja onnellista tulevaisuutta. Valitettavasti 
jatkuvana sarjana esiintyvät kansojen väliset uhkavat kriisit synkistä
vät tulevaisuudenkuvaa jå. aiheuttavat huolta ja levottomuutta. Uuden 
tuhoisain suursodan varjo lepää kansojen yllä. Toinen maailmansota ei 
päättynyt yleiseen rauhaan kuten normaaliin järjestykseen kuuluisi, 
vaan voittajavallat ovat vetäytyneet yhä kauemmas toisistaan, vihamie
llsiin leireihin, jotka tätäkin kirjoitettaessa ovat uhkaavan lähellä räjäh
dystä. Kilpavarustelu on saavuttanut vertaa.osa vailla olevat mittasuh
teet ja sotilasmäärärahat hallitsevat suurvaltojen budjetteja. Sodasta on 
toistaiseksi pidättäydytty vain sen vuoksi, ettei sen tuottamien tuhojen 
1muruutta ole enää pystytty aavistamaankaan. 

Vaikkei kukaan sotaa tahdokaan, niin on suuret mahdollisuudet, että 
se tilanteen ollessa äärimmilleen kiristynyt varsin vaatimattomastakin 
syystä, tai väärästä) vastustajan arvioinnista johtuen leimahtaa. liekkiin 
ja erittäin suotuisissa olosuhteissa ryöstäytyy yllättäen ja leviää räjäh
dysmäisesti. Kansakunnat joutuvat vain täysin hölmistyneinä toteamaan 
olevansa sodan kurimuksessa tai ankaran paineen alaisena kamppaile
massa: sinne joutumistaan vastaan. 

Sodam uhka yleensä tajutaan selväisti ja siihen varaudutaan muualla
kin kuin maailm8.DI voimatekijöiden keskuudessa. YK:n työtaakka ja vai
keudet ovat suun1nattomasti lisääntyneet eikä sen mahdollisuuksiin aina
kaan suurten llittokuntien välisten kiistakysymysten selvittäjänä vä
hääkään luoteta. Pienet valtiot, jotka aina ovat toivoneet saavansa elää 
rauhassa, mutta siitä huolimatta useinkin jo soda,n alussa joutuneet 
1uurvaltojen häikäilemättömän hyökkäyksen kohteiksi, ovat joutuneet 
ellltistä perusteellisemmin harkitsemaan mikä tie niille kullekin. muodos~ 
tuis1 turvallisemmaksi. Monet niistä ovat viime sotien karvaat kokemuk
tet huomioiden luopuneet entisestä puolueettomuuskannaistaan ja yhty
neet suuriin sotilasliittoihin. Nilnpä ns. Be-Ne-Lux-maat sekä Tanska 
ja Norja ovat Atlantinliiton jäseniä kun taas Itä-Euroopasta rellllJa.valtiot 
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kuuluvat Varsovanliittoon. Ne laskevat näin saavansa jo rauhan aikana, 
mutta varsinkin sodan syttyessä suunnitelmallista ja tehokasta tukea 
maansa puolustamisessa, sillä ne laskevat joutuvansa sotaan joka 
tapauksessa. Vain harvat Euroopan pienistä maista ovat edelleenkin 
valinneet puolueettomuuslinjan. Niistä Sveitsi ja Ruotsi ovat sitä nou
dattaen ennenkin onn1stuneet välttämään sodaI11 ja siksi uskovat siitä 
vastakin selviytyvänsä. Saman ratkaisun on tehnyt valtiosäännössään 
sen jo hyväksyen Itävalta. Myös me suomalaiset haluamme ehdotto
masti kuulua tähän ryhmään. Moskovassa 1.948 tehty ystävyys, yhteis
toiminta ja avunantosopimus Neuvostoliiton kanssa antaa meille mää
rättyjä velvoitteita sodan sattuessa. Olemme kuitenkin Itse tahtoneet 
uskoa, että puolueettomuutemme kaikesta huoUmatta tulee olemaan 
"vedenpitävä" ja pyrimme siihen, että kaikkialla niin idässä kuin län
nessä tämä käsityksemme omaksuttaisiin. On selvää, että puolueettomuu
temme hyväksi on hellittämättä työskenneltävä, mutta olisi kohtalokas 
erehdys luulla, että saisimme sen sodan syttyessä lahjaksi. Me voimme 
saavuttaa tuon niin hartaasti toivomamme aseman ainoastaan, jos me jo 
hyvissä ajoin ja yhteisymmärryksessä lujitamme keskuudessamme tar
mokkaasti poliittista, sotilaallista ja taloudellista kestokykyämme ja 
saavutamme siinä valmiuden, jota sotaakäyvien on pakko kunnioittaa. 

II Puolueettomuuden saavuttamiseksi vaadittavat välttämättömät 
korjaukset oloissamme. 

Eripurainen kansa on aina helppo saalis ulkolaiselle viholliselle kun 
taas yksimielinen, vapauttaan rakastava ja puolustustahtoinen kansa on 
saattanut pienuudestaan huolimatta olla voittamaton, minkä seikan oma 
talvisotamme osoitti. Mutta ma.initut ominaisuudet saattavat jopa pelas
taa kansan koko sodalta. Ei voida kieltää, etteikö valtiollisessa elämäs
sämme nykyisin esiintyisi suurtakin eripuraisuutta. Epätietoista vain on 
ulettuuko se koko kansaan, vai rajoittuuko se etupäässä aktiivisten puo
luepolitikkojen keskuuteen. Todennäköisesti viimemainittu vaihtoehto 
on lähempänä totuutta. Erimielisyydethän, kuuluvat länsimaisen demo
kratian olemukseen, mutta voidaan syyllä kysyä onko meillä jo huomat
tavasti ylitetty sopivaisuuden rajat, jolloin se alkaa vaikuttaa turmiolli
sesti koko kansaan. Kaikkien: rakentavieni voimien olisi oltava nykyistä 
paremmassa tuntumassa keskenään ja kiinnitettävä suurempaa huomi
ota valtakunta.a sisältäpäin uhkaaviin vaaroihin. Kansan henkisen voi
man merkitys sen kohtalon hetkellä on äärettömän suuri, joten sen ja 
siihen laskettavien eheyttämisen ja puolustustahdon hyväksi on tehtävä 
harkittua ja tehokasta työtä. 

Valitettavtsti meillä sodan jälkeen on eräi,ssä esiinpyrkivissä piireissä 
ollut korkeata muotia halveksia , jopa tuomita kansan puolustustahto 
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ja. kaikki mikä tavalla tai toisella nostaisi valtakunnan: puolustusmah
dollisuuksia. Kuitenkin jokainen terveesti ajatteleva kansalainen hyvin 
tajuaa, mikä nyt olisi kohtalomme, jos esim talvisodan syttyessä olisim
me toimineet em ajatusten mukaisesti. Jos vaaran hetkellä vastakin 
karusamme saataisiin kerääntymään yhteiseen rintamaan niin meitä ja 
puolueettomuustahtoamme saatetaan hyvinkin kunnioittaa. Ellei näin 
kävisi, niin me hyvän yhteishengen ja -tahdon avulla kestämme koette
lemukset ja voimme jaitkaa toimintaa vapautemme hyväksi kunnes se 
on jälleen saavutettu. 

Vaikka/ henkinen panos taistelukentällä onkin ensiarvoinen, niin on 
välttämätöntä hankkia maan koko puolustusvoimalle ajanmukainen, 
riittävä aseistus ja muu sotakalusto, sekä moninaiset taistelutarvikkeet 
jo rauhan vielä vallitessa. Tätä seikkaa ei ymmärretty ennen talvisotaa 
eikä sille anneta riittärvää arvoa nytkään. Ja kuitenkin ulkovallat te
kevät johtopäätöksell!Sä puolustuskyvystämme jai mahdollisuuksistam
me pääasiassa taisteluvälineiden lukumäärän ja laadun perusteella. 
Heikosti aseistetut puolustusvoimat suorastaan kiihottavat sotaakäyviä 
armeijoita ja niiden johtoa hyökkäämään maatamme vastaan, jolloin 
monasti muodostuu kilpailu siltä kumpi puoli ensiksi ennättää saavuttaa 
ne strategiset edut, joita uhriksi joutuva, pieni maa voi tarjota. Norjan 
joutuminen sodan jalkoihin on tästä tyypillinen esimerkki ja syykin oli 
kansan välinpitämättömyys puolustustaan kohtaan. Myös oman sota
kalustomme kehnous oli varmaan yhtenä syynä Neuvostoliiton pää
tökseen sodan aloittamisesta v 19'39. 

Sodan jälkeisinä: vuosina ei meillä ollut varoja puolustuslaitoksen 
hankintoihin. Oli niin paljon kiireysjärjestyksessä edelle asetettavaa. Nyt 
olemme saavuttaneet sellaisen hyvinvoinnin, jota voidaan hyvinkin 
verrata jopa moniin eturivin maihin. Meidän tulee nyt vain huolehtia 
siltä, että hyvinvointimme säilyy, tai muuten saatamme löytää itsemme 
syvimmästä rotkosta kaikkemme menettäneinä. Jos me ajoissa luji
tamme puolustusvoimiamme ja, kehitämme ne ajan vaatimuksia vas
taa.vaille tasolle, niin me vältämme tällaisen kata,strofin. Kun sota kerran 
on syttynyt ei politiikkojen avulla juuri mitään ole autettavissa, sillä 
perin harvinaista on, että neuvotteluihin tässä vaiheessa päästään. 
Ainoa, mitä silloin kunnioitetaan on sotilaallinen voima. Sen tehosta 
riippuu kaikkien puolueettomien maiden kuin myös meidänkin kohta
lomme. NykyineIJI korkeasuhdanne tarjoaa ja perin kriitlllinen tilanne 
velvoittaa maamme vastuullisia johtoportaita täyttämään vihdoin puo
lustusvoimiemme tarpeet. Silloin on edellytyksiä olemassa puolueetto
muutemme säilymiselle myös käytännössä. Tulee taas taloudellisesti hei
kompiakin aikoja, jolloin puolustuslaitos joutuu kokemuksen mukaan 
odottamaan jo hyväksyttyjen ohjelmiensa toteuttamista. Eivät maan
puolustuksen tarpeet niin hirveisiin summiin nouse, ettei niitä pystyttäisi 
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täyttämään. Meidän on vain noudatettava tasapuolisuutta varojen jaossa 
valtion eri menohaarojen kesken. Me olemme pyrkineet kalikin mokomin 
luomaan maastamme hyvinvointivaltioita ja kuitenkin olisimme yhtä 
onnellisia, jos viime vuosina olisimme tinkineet hiukan kunkin, pääluokan 
menoerästä ja siirtäneet näin saadut summat puolustuslaitoksen perus
hankintojen hyväksi. Talvisodan joukot olisivat olleet suunnattoman kii
tolliset, jos niillä olisi ollut määrävalhvuuksien edellyttämät määrät 
panssarintorjunta-asetta, pari modernia raskasta patteristoa, kaikille 
aseille riittävästi ampumatarvikkeita ja se määrä hävittäjäJalvueita, jota 
puolustusneuvosto oli esittänyt. Niiden, hankinta olisi mruksanut vain 
häviävän pienen osan siltä mitä sota tuli maksamaan puhumattakaan 
siitä, että henkilötappiot olisivat jääneet paljon pienemmiksi. Ehkäpä 
sodan kulku ja tuloksetkin olisivat muodostuneet siedettävämmiksi. Sil
loin oli perushankintoihin uhrattu suhteellisesti hiukan enemmän edelli
sinä vuosina kuin nyt on tehty. 

V:sta 1955, jolloin perushankintoihin alettiin varoja myöntää ovat 
määrät eri vuosina olleet: 

V 1955 - 3.300 mmk, -56 - 2,600 mmk, --57 - 2,000 mmk, -58 -
2,300 mmk, -59 - 2,500 mmk, -60 - 3,165 mmk ja -61 - 4,170 mmk. 

Kun vertaa lukuja vuotuisiin budjetteihin, niin perushankintojen 
osuus tekee n 1 pros. Näillä summilla on hankittu uusia välineitä kui
tenkin pääasiallisesti vain rauhanajan koulutustarpeen tyydyttämiseksi. 
Välttämättömän uudemman aseistuksen ja välineistön hankinta kenttä'
armeijaa. varten on myös toteutettava. Tarpeistaan, ovat puolustusvoimat 
varmaan tehneet loppuun harkittuja esityksiä, joten toteuttaminen riip
puu hallitusten ja eduskunnan ratkaisuista. Erään kansanedustajan mu
k8J8.ll eduskunta myöntää nämä varat, jos kansa sitä tahtoo. Voidaan, t0-
siln kysyä eikö kansa ole valinnut edustajiaan vapautuakseen laajaa 
harkintaa vaativista kysymyksistä voidakseen keskittyä omien tehtä
viensä hoitoon. 

Puolustusvoimien kykyyn ja tehoon vaikuttaa myös miestenJ saama 
koulutus. Sodissa saavutetuista laajoista kokemuksista johtuen on, varus
mi'esten koulutus ollut hyvin tarkoituksenmukaista. Koulutusaika vain 
saisi olla pitempi. Kohtalokasta on, että miesten osalta koulutus päät
tyy siihen kun he lähtevät varusmieskauden päätyttyä siviiliin. Asevelvol
lisuuslain määräämät kertausharjoitukset olisilvat nimenomaan nyt erit
täin tarpeell!set. Sen estää kuitenkin Pariisin rauhan määräykset, jotka 
rajoittavat puolustusvoimien vahvuuden n 41.000 mieheen. 

Puolueettomuuden suojaaminen edellyttää luonnollisesti puolustusvoi
mien ja teollisuuden nopeata liikekannallepanoa, voimien keskitystä ja 
ryhmittämistä rajojen, rannikoiden ja kotiseudun puolustamiseksi. Näi
tä: koskevat suunnitelmat ovat salaisia, mutta meidän on täysi syy 
uskoa, että ne nytkin, ovat kunnossa ja tarvittaessa toteutettavissa. 
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Nykyiset sodat ovat totaalisia ja kaikkralle vaikutuksensa ulottavia, 
1lksl puolueettoman maankin on huolehdittava, että sen kaikki liitokset 
kestävät yhtä lujina. Hyvin arka meillä on ollut elintarvike- ja ulkoa 
hankittava raaka-ainetilanne. Varsinkin ensinmain!ttua on aina käytetty 
klrlstyskeinona, mistä me!llä on muistissamme saksalaisten leipäviljan 
kuljetusten lopettaminen ryhtyessämme tunnustelemaan rauhaan pääsyä 
Moskovassa varhaiskeväällä v 1944. On varmaa, ettei tällaista tilaisuut
ta. jätettä is~ vastaisuudessakaan käyttämättä. Ilolla onkin todettava, 
että elintarviketilanne nyt ja toivottavasti vastakin on hyvä. Sotaa on 
Llna. ennustettu lyhyeksi, mutta se onkin yllättänyt muodostuen pitkäk
si. Sen vuoksi on syytä huolehtia riittävän suurien, varmuusvarastojen 
hankkimisesta. 

Väestönsuojelu vaatii nykyisellä tuhoaseiden aikakaudella entistä 
tehokkaampia suunnitelmia ja toimenpiteitä siitä huolimatta, että va
kaasti tahdommekin pysyä sodan ulkopuolella. Meillä se on kuitenkin 
huomattavasti: helpommin hoidettavissa kuin monissa tiheästi asutuissa 
maissa. Toivottavasti syrjäinen asemamme vähentää myös suurten 
tuhoaseiden vaaraa, joka esim Keski-Euroopan maissa on1 hyvin uhkaa
va. Varsinkin väestökeskuksissa tulee valmiuden olla suuri, minkä lisäk
al suojelutoimenpiteet radioaktiivista säteilyä vastaan tulisi olla kaikkien 
tiedossa, s!llä maantieteellisestä asemastamme johtuen tulemme toden
näköisesti ajoittain olemaan vahvan säteilykaton alla. 

Ideologiseen kamppailuun, joka on nykyaikaisen sodankäynnin eräs 
ja varsin tehokaskln muoto, lienee varauduttu vain sillä rintamalla, jon
ka tavoitteena on laillisen yhteisknntajärjestyksemme kaataminen. On 
varmaa, että suursodan puhjettua ideologinenkin kamppailu tulee saa
maan mitä kiihkeimmät muodot jatkona rauhanaikana suoritetulle 
enemmän tai vähemmän näkyvälle käännytystyölle. Vaikka kansamme 
onkin suhteellisen valveutunutta, ei ideologisen rintaman vaaroja ole 
allarvioitava, jos ylipäänsä tahdomme säilyttää sodan eri vaiheissa 
demokrattisen valtiomuotomme. Päinvastoin olisi mitä tärkeintä, että 
myös tämän sodankäyntimuodon parhaat ja tehokkaimmat puolustusme
netelmät selvitettäisiin. Hapuilu ja kokeilu johtaa, aina tappioon, jos 
vastustaja on taitava ja häikäilemätön. 

Puolueettomuutemme turvaamiseksi vaadittavat valmistelut ja toi
menpiteet ovat nykyaikaisen sodan totaalisuudesta johtuen hyvin moni
naiset ja tässä on pakko rajoittua vain tärkeimpiin. Edellä käsitellytkin 
jo osoittavat, että valtakunta, joka suursodan alettua, tahtoo vakavasti 
pysyä sen ulkopuolella, ei ole niinkään helpossa asemassa. Oma tahto 
yksin ei riitä mihinkään. Sen tajuaminen on ensimmäinen askel oikealla 
tiellä:. Sitä tulee seurata tarmokas työ, kieltäiymykset ja uhraukset, 
jotka eivät kuitenkaan ole ylivoimaisia ja voittamattomia . Mutta tulos 
on silloin myös varma. Siitä ovat lohdullisina esimerkkeinä Ruotsi ja 
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Sveitsi, joiden puolueettomuutta on kunnioitettu huolimatta: vars,inkin 
viimemainitun hyvinkin vaarallisesta asemasta. Puolueettomuus on anta
nut ndille vankan taloudellisen aseman ja, hyvi.nvoinn:!:n:, mutta ne ym
märtävät tälläkin hetkellä, että aseman hyväksi on jatkuvasti uhratta
va huomattavia sumwa. Me pyrimme kaikessa seuraiama:an Ruotsin 
esimerkkiä .. On omituista, että maamme turvallisuuden kohdalla sitä ei 
alkuunkaan ole tehty ja kuitenkin se valta.Jkunnan menestyksen kannalta 
olisi ollut mitä tärkeintä. 

Meillä on eräässä suhteessa parempi lähtökohtw kuin Ruotsilla: ja 
Sveitsillä. Ne eivät ole vuosisatoihin joutuneet tosi koetukselle eikä niiden 
kansojen lujuutta ja venyvyyttä kovan paikan tullen tunneta. Meidät 
taais tunnetaan talvisotamme ja v 1944 puolustustaistelujen ansiosta 
erittäin hyvin ja tiedetään minkälaista päättävyyttä ja sitkeyttä me 
edustamme. Se antaa lujan perustan puolueettomuutemme toteuttamisek
si vaadittavalle rakennustyölle. 

m Puolueettomuutemme soveltuminen yhteen ystävyys, yhteistoiminta 
ja avunantosopimuksen kanssa. 

Edellä on lähdetty siitä, että: me vapaasti, voimme valita tiemme. 
Onko sitten näin !alta? Moskovassa v. 19,48 allekirrjoitettu sopimus, jota 
Porkkalan palautuksen yhteydessä jatkettiin 20 vuodeksi ei anna, meille 
täyttä oikeutta tähän tulkintaan. Sopimus antaa meille selvM sotilaalli'
set velvoitteet ja määrittelee vaihtoehtoja niiden toteuttamisessa seuraa
vasti: "Siinä tapwuksessw, että Suomi tal Neuvostoliitto Suomen alueen 
kautta joutuvat aseellisen hyökkäyksen kohteeks] Saksani tal muun 
sen kanssa liitossa olevan valtion taholta, Suomi uskolliseJl!ll. velvolli
suuksilleen itsenäi,senä valtiona tulee talstelemaan hyökkäyksen torju
miseksi. Suomi kohdistaa tällöin kaikki käytettävi!ssään olevat voimat 
puolustamaan alueensa koskemattomuutta maailla, merellä ja ilmassw 
ja tekee Suomen rajojen sisäpuolella tämän sopimuksen määrittelemien 
velvollisuuksien mukaisesti tarpeen vaatiessa Neuvostoliiton a,vustamarui) 
tal yhdessä sen kanssa. Yllämainitussa tapauksessa Neuvostoliitto antaa 
Suomelle tarpeen vaatimaa: apua, jonka antamisesta sopimuspuolet 
sopivat keskenään" (1 artikla) ja edelleen: "Korkeat sopimuspuolet 
tulevat neuvottelemaan keskenään siinä tapauksessa, 1 artiklassa ta:r
koitetun hyökkäyksen uhka on todettu" (2 artikla) • 

1 artiklam. alkuosa ei sisällä mitään muuta kuin sen mikä iJman muu
ta kuuluu puolueettoman maan velvollisuuksiin. Tässä on jälleen alle
viivattava jo aikalsemmin käsiteltyä välttämättömyyttä huolehtia. eh
dottomasti ja ajoissa siitä, että puolustustahtomme ja -kykymme ovat, 
viimeistään silloin kun sopimuksen, täytäntöönpano on kysymyksessä, 
todellw korkealla tasolla: .. Jos lännessä puolustusvoima.amme kunnioite-
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taan ja idässä siihen luotetaan, niin sopimuksesta huolimatta: meillä on 
täydet mahdomsuudet säilyä puolueettomana vailtiona. 

Tekemämme sopimus Neuvostoliiton kanssa ei tarvitse ·kumota 
puolueettomuuttamme, mutta se velvoittaa meidät entistä päättävämmin 
valmtstautumaan siihen, että me sodan syttyessä todella pystymme vas
taamaa.n huutomme". Meidän täytyy ottaa tekemämme sopimus ja sen 
velvoitteet vakwvasti. Se on pienten valtojen tinkimätön velvollisuus. 

l V Todennäköinen asemamme suursodan melskeissä ja mainingeissa.. 

Voimme ilman muuta lähteä siitä, että Ruotsi tulee pysymään puolu
eettomana, mihin sen korkealla tasolla olevat puolustusvoimat antavat 
mahdollisuuden, joskaan painostukselta ja puolueettomuuden loukkauk-
1Llta sekään tuskin voi välttyä. Näin ollen voisi hyökkäys maatamme 
va.staan tapahtua "Saksan tai sen kanssa liitossa olevien valtioiden 
1 aholta" ensisijassa ja todennäköisemmin Pohjois-Norjasta ja mahdolli-
1est1 sodan myöhemmässä vaiheessa Itämeren kautta, mikä kuitenkin 
dellyttäisi länsivaltojen · tunkeutumista sitä ennen Itämeren itäran~ 

nlkolle saakka. Lisäksi saattaa tulla kysymykseen hyökkäys ilmasta 
kästn maahanlaskujoukkoja käyttäen mikä on vähemmän todennä
köistä, koska niiden käyttö yleensä Il!ttyy maavoimien hyökkäykseen, 
Joten itsenäisenä voimme tällaisen sotatoimen jättää laskuista pois. 
Ien sijaan pommitukset maamme ilmatilan kautta Neuvostoliittoon lie

nevät selviä kuten nähtävästi viimemwinitunkin taholta Naton sotilaalli
tlln kohteisiin. Tällai1sia sotatoimia: on ennenkin yleisestikin suoritettu 
puolueettomien maiden yli ja siten loukattu häikäilemättä niiden puo

lueettomuutta. 
Lappi näyttääkin olevan todella vaaravyöhykkeessä, sillä sekä Naton 

maat että Neuvostoliitto ovat vailmistautuneet huomattavHn sotatoi
miin Jäämerellä. Näissä sotatoimissa on Ruijalla keskeinen asema. Sieltä 

oivat Naton joukot valvoa ja vakavasti häiritä Muurmannin rannikolta 
J Kuolasta tapahtuvaa toiminta, joten ne pyrkivät luonnollisesti pitä
mään sen lujasti hallussaan. Neuvostoliiton kannalta taas näyttäisi 
1 uijan valtaus heti sodan alussa ensiarvoisen tärkeältä, koska se sen 
kautta varmi-staisi Jäämeren alueelle sijoitetulle suurelle sukellusvene
lnlvastolleen turvallisen pääsyn Atlantille, missä niiden tehtävänä tulee 
olemaan hyökkäys Naton tärkeitä merikuljetuksia vastaan. Ruijan 
omistuksesta käytävät sotatoimet, minkälalsia ne laadultaan ovatkin, 
, ,~pahtuvat rajamme välittömässä läheisyydessä ja houkutukset ovat 

rmastl suuret käyttää aluettamme hyväksi vastustajan asemien kier
lllmlseksi. Meistä itsestämme viimekädessä riippuu tulevatko Jäämeren 
lärlllä käytyjen talstelujen tuhoisat aallot vyörymään myös Lappiin ja 
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ulottumaan ehkä laajallekin maahamme, vai pystymmekö koskematto
muuttamme Lapissa tehokkaasti suojaamaan. 

Naton voimien maihinnousua Itämereltä Lounais-Suomeen nykyisten 
ilmavoimien ja ohjusten tehokkuuden vuoksi on vaikea ajatella niin kau
an kun Neuvostoliitto hallitsee Itämeren itärantaa, Kyseenalaista on 
kannattaako se sen jä:Ikeenkään. Onhan puolustusvoimiemme pääosa 
käytettävissä tähän torjuntatehtävä.ä.n, sillä tarve Lapissahan on kuten 
sanottu rajoitettu. Lisäksi on rannikkopuolustuksemme tehokkain kalus
to jo nyt keskitetty tämän rannikko-osan puolustukseen. Vaara ei siis 
sodan tässäkään vaiheessa, jos sellainen esiintyisi, tulisi uhkaamaan 
Neuvostoliittoa ja Leningradin aluetta kuitenkin ehdolla, että maamme 
on tähän saakka voitu pitää sodan ulkopuolella ja puolustusvoimamme 
niin ollen ovat täysivoimaiset. Lounaisen rannikon puolustuksella on 
kuitenkin omat erikoiset näkökohtansa ja vaatimuksensa. Niihin· on luet
tava ensisijassa Ahvenanmaan neutralisointi. Sotien aikana se on kuiten
kin aillla miehitetty ja saatettu puolustuskuntoon ja sitä sen asema vaatii 
vastakin. Ahvenanmaalla ei puolusteta vain saariryhmää itseään, vaan 
myös koko Pohjanlahden rannikkoa. Samoin asettaa lounaisrann,ikon 
edustalla oleva laaja saaristo puolustukselle omat vaatimuksensa, joihin 
sisältyy taitavan ja hyvin aseistetun merijalkaväen, tehokkaan miinoi
tuksen ja moottoritorpedoveneiden tarve. On itsestään selvää, että Ahve
nanmaan ja rannikon puolustukseen tarvittavien joukkojen tulee olla 
kunnolla aseistettuja, sillä nykyisin ei enää arvosteta sellaisia puolus
tusvoimia, jotka eivät ole sanottavasti kohonneet toisen maailmansodan 
aikaiselta tasolta. 

Edellä esitetyt, Moskovan sopimuksen tarkoittamat hyökkäyssuunnat 
eivät tietenkään tarvitse olla ainoat vaikkakin ehkä todennäköisimmät. 
Totuushan on, että sota tuo mukanaan kaikenlaisia yllätyksiä ja niihin 
on puolustuksestaan huolehtivan maan luonnollisesti varauduttava. Mei
dän epäselvässä tilanteessamme se taas vaatii vahvojen ja ensiluokkais
ten reservien varaamista ja tarkoituksenmukaista ryhmittämistä. 

Ilmatilan puolueettomuuden suojaaminen suurvaltojen nykyisen 
kaluston huomioiden on pienille maille yleensä aika ylivoimainen tehtävä 
(vähän sitä se ohjusten osalta lienee suurvalloille itselleenkin). Ruotsin 
ilmavoimien korkea taso antaa maalle kuitenkin jonkinlaisen mahdol
lisuuden puolustaa ilmatilaa ylilentoja, mutta tuskin ohjuksia vastaan, 
mikä hiukan keventää meidänkin avutonta asemaamme ilmassa. Mos~ 
kovan sopimusten velvoitusten täyttäminen vaatii kuitenkin omankin 
panoksemme tehostamista. 

Miltä puolelta asiaa katselemmekin, Illiin meillä ainakin teoriassa 
näyttää olevan mahdollisuus huolehtia tekemämme sopimusten velvoit
teista yksin. Samalla me pysyttelemme suurvaltojen sodan ulkopuo
lella lujasti puolueettomuudestaan kiinnipitävänä valtiona. Jotta 
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tämä voisi tapahtua myös käytännössä on meidän tehostettava ja uudis
tettruva puolustusvoimiamme kuten kaikkien vakavasti puolueettomuu
destaan huolehtivien maiden nähdään tekevän. 

V Loppusanat. 

Kaksi seikkaa näyttää kansallemme olevan täysin selvää. 

1) Me emme halua tinkiä itsenäisyydestämme. 

2) Me tahdomme pysyä tulevaisuuden suursodan ulkopuolella. 

Kolmas seikka, miten kaksi edellistä ovat sodan syttyessä toteutetta
vissa on varsinkin suurelle yleisölle epäselvää jopa vierasta. 

Demokraattisissa maissa, missä korkein valta loppujen lopuksi on 
kansalla itsellään, mikä kävi ilmi mm edellämainitusta kansane~~ta
jankin lausumasta, täytyisi kaikkien valtakuntaa koskevien as101d~n 
kiinnostaa meitä kaJikkia ja tulisi niistä suurin piirtein olla perilläkm. 
Tämän kirjoituksen tarkoituksena on nimenomaan herättää l~ija~n mie
lenkiinto maamme asemaa kohtaan yleensä, sekä saada heidät aJattele
maan mitä sen säilymiseksi olisi tehtävä. Kysymyshän on varsinkin täl
laisena ajankohtana mitä tärkein. Edellä tästä esitetyt mielipiteet .ovat 
luonnollisesti täysin yksityisiä ja sellaisina vajavaisia ja varmaan oikeu
tettuakin arvostelua aiheuttavia. Kun me kaikki olemme tietoisia maan
puolustuksen ratkaisevasta osuudesta kohtaloihimme ja tunnemme sen 
tarpeet, niin me olemme ottaneet pitkän askeleen kohti jo kypsyyteen 
päässeitä, iässä vanhempia ja kokeneempia valtioita, jotka ovat jo saa
vuttaneet sen asteen, jolloin sodan aiheuttamat ankarat koettelemukset 
eivät enää muodostu kohtalokkaiksi kuten nuorille, kokemattomille 

maille usein käy. 

Helsingissä, 18. 9. 1961. 
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Everstiluutnantti V. Salmela 

MITÄ JALKAVÄEN SOTILAAN TULEE TIETÄÄ 
LIIKEKANNALLEPANOSTA? 

Jo perustuslakimme (Suomen Hallitusmuoto § 75) määrittelee kansa
laisen velvollisuudet isänmaan puolustamisessa: "Jokainen Suomen kan
salainen on velvollinen olemaan ·osallisena isänmaan puolustuksessa tai 
sitä avustamaan, niinkuin siitä laissa säädetään." Laki ei aseta velvot
teita yksinomaan miehille vaan myös naisillekin - jokaiselle kansa
laiselle ikään ja sukupuoleen katsomatta tilanteen niin vaatiessa. Ase
velvomsuuslain 1 § taasen määrää, että isänmaan ja laillisen yhteis
kuntajärjestyksen puolustamiseksi on jokainen Suomen mies asevelvol
linen. 

Varsinaisen liikekannallepanon toimeenpanossa tarvittava lain
säädäntömme on varsin moninainen, joista tärkeimpinä mainittakoon: 

- Sotatilalaki (N:o 303/ 26. 9. 1930) , joka astuu voimaan sotatilan 
tultua julistetuksi ja joka antaa riittävät valtuudet puolustusvoi
mien saattamiseksi kaikin puolin sodan kannalle. Tämän lain mukaan 
voidaan pakko-oton luontoisesti hankkia puolustusvoimille mm moot
toriajoneuvoja, hevosia, polkupyöriä, lentokoneita ja muita kuljetus
välineitä, erilaisia välineitä ja materiaalia, majoitushuoneistoja jne. 
Laki sisältää lisäksi runsaasti muitakin määräyksiä, joiden voimas
saolo on välttämätön sodan aikana. 

- Asevelvollisuuslain (N:o 452/ 15. 9. l!l50) nojalla voidaan reser
viin kuuluvat asevelvolliset kutsua palvelukseen sotavoimien sekä 
yleisen että osittaisen liikekannallepanon aikana. Lisäksi milloin 
erityiset olosuhteet vaativat reserviin kuuluvia asevelvollisia voidaan 
kutsua myös ylimääräiseen palvelukseen. Yleisen liikekannallepanon 
aikana voidaan lisäksi nostoväki tai osa siitä kutsua palvelukseen, 
viisikymmentä vuotta täyttäneet kuitenkin ainoastaan eduskunnan 
suostumuksella. 

- Työvelvollisuuslaki (N:o 418/ 22. 5. 1942) taasen määrittelee 
työvelvollisuuden suorittamisen. 

- Väestönsuojelulaki (N:o 438/ 31. 10. 1958) sisältää määräyksiä 
rauhanaikaisista väestönsuojelun valmistelutoimenpiteistä sekä eri 
viranomaisten ja yksityisten velvollisuuksista niin rauhan kuin sodan
kin aikana. 
Mitä sitten liikekannallepano on? 
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Liikekannallepanolla ymmärretään valtakunnan kaikkien voimava
rojen saattamista rauhan kannalta sodan kannalle siinä laajuudessa 
kuin maan puolustamiseksi kulloinkin on tarpeellista. 

Liikekannallepanon voimme jakaa puolustusvoimien ja toisaalta 
sodankäynnin vaatimien siviilielämän eri alojen liikekannallepanoon. 
Edellinen on toimenpide, jonka tarkoituksena on saattaa ennakolta 
m äärätyn ajan puitteissa rauhan ajan puolustusvoimat sodan ajan 
kokoonpanoon sekä varustaa ne kaikella sillä materiaalilla, niin elolli
sella kuin elottomallakin, jonka ne tarvitsevat varsinaisten sotatoimien 
a lkamisen varalta. 

Siviilielämän eri alojen liikekannallepanossa saatetaan valtakunnan 
politiikka, hallinto, tuotanto- j3J talouselämä, liikenne, viestiUikenne, 
väestön henkiseen kestokykyyn vaikuttavat sekä muut tarvittavat alat 
sodan kannalle palvelemaan maanpuolustuksellisia päämääriä sekä tur
vaamaan siviilielämän jatkuvuus myös sodan aikana. 

Väheksymättä lainkaan siviilielämän liikekannallepanoa, joka on 
tavattoman laaja, monitahoinen ja tärkeä kokonaisuus, rajoitutaan 
tässä esityksessä käsittelemään vain puolustusvoimain liikekannalle

panoa. 
Tasavallan presidentti antaa valtioneuvostossa määräyksen liike

kannallepanosta, mikä edellyttää rauhan ajan puolustusvoimien täyden
tämistä sodanajan kokoonpanoonsa sekä tarvittavien uusien joukkojen 
perustamista maatamme velvoittavien kansainvälisten sopimusten puit
teissa. Liikekannallepano saatetaan valtakunnan asukkaiden tiedoksi eri 
tiedotusvälineillä, mm yleisradiolla sekä erityisillä l!ikekannallepano
kuulutuksilla, joissa on määräykset palvelukseen astumisesta, hevosten, 
a joneuvojen ja moottoriajoneuvojen otosta jne. Viime mainitut mää
räykset voidaan antaa myös henkilökohtaisilla käskykorteilla niille, 
jolta palvelukseen kutsuminen tai kuljetusvälineen luovutus koskee. 

Sodanuhka-aikana voidaan reserviin kuuluvia asevelvollisia kutsua 
ns ylimääräiseen palveluun. Toiminta niin liikekannallepanoss a kuin 
ylimääräisessä palveluksessakin on samanlainen. Heti kun tieto liikekan
nallepanosta saapuu reserviläisen olinpaikalle, on hänen velvollisuutensa 
kiireellisesti ottaa selvää koskeeko palvelukseen kutsu häntä sekä, jos 
niin on laita, lähteä annettuja ohjeita n-oudattaen sotapalvelukseen. 

Mikäli palvelukseen kutsuminen tapahtuu henkilökohtaisilla käs
ky!llä, ns käskyillä saapua ylimääräiseen palvelukseen, tulee sotilaspii
rin esikunta toimittamaan ne kullekin reserviläiselle. Kutsutun on tar
koin tutustuttava käskyssä oleviin määräyksiin ja ohjeisiin sekä toimit
tava niiden mukaisesti. Viimeistään tässä vaiheessa voidaan todeta, 
miten tunnollisesti ao reserviläinen on noudattanut asevelvollisten val
vonnasta ja velvollisuuksista rauhan aikana annettuja määräyksiä, 
jotka käyvät tarkemmin ilmi sotuaspassista. Korostettakoon vielä tässä, 

3 - Jalkaväen vuosikirj a 
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että asevelvollisen, tulee ehdottomasti huolehtia siltä, että hänen a,suin
paikkansa ja osoitteensa on aina aluevalvojan (maalla nimismiehet ja 
kaupungeissa poliisilaitos) tiedossa. Valvonnanalaiset upseerit ovat 
taasen suoraan asianomaisten sotilaspiirien esikuntien välittömän val
vonnan alaisia ja antavat valvontaa koskevat ilmoituksensa suoraan 
sotilaspiirien esikunnille. Sotilaspassista käy ilmi myös mitä palveluk
seen kutsutun tulee ottaa mukaansa. 

Jos reserviläinen on töissä asuntopaikkakuntansa ulkopuolella on 
hänen selvitettävä joko aluevalvojan tai olinpaikka.nsa lähimmän soti
laspiirin esikunnan kautta, koskeeko palvelukseen kutsuminen häntä 
ja myönteisessä tapauksessa viipymättä palattava kotiinsa ja nouda
tettava saapunutta käskyä. 

Palvelukseen astumista varten reserviläisen on ilmoittauduttava 
hänelle käskykortissa määrätyssä paikassa ja voi se olla joko 

- hänen yksikkönsä täydentämis- tai perustamlspaikka tai 
- samalla paikkakunnalla oleva ilmoittautumispaikka, josta soti-

lasviranomaisten toimesta hänet opastetaan yksikkönsä perustamis
paikkaan tai 

- joku muu paikkakunta, josta sotilasviranomaisten toimesta kul
jetetaan reserviläiset oman yksikkönsä täydentämis- tai perustamls
paikkakunnalle. 

Käskykortlsta käy ilmi myös aika, jolloin reserviläisen on ~lmoittau
duttava em perustamis- tai Umoittautumispai<kalla. Näitä aikoja sekä 
paikkoja on ehdottomasti ja tarkoin noudatettava. 

Lisättäköön, että kaikki ne, jotka ovat käsketyt puolustusvoimain 
palvelukseen, mutta ilman laillista syytä määräaikana jääneet saapu
matta tai muuten käyttäytyneet määräysten vastaisesti, tullaan saat
tamaan sotalakien määräämään rangaistukseen. Rangaistuksen anka
ruutta lisää erikoisesti se, että rikos on tapahtunut liikekannallepanon 
aikana tai sodanuhka-ajan vaatimia muunlaisia toimenpiteitä suoritet
taessa. 

Palvelukseen kutsutun saavuttua yksikkönsä täydentämls- tai perus
tamispaikkaan ilmoittautuu hän viipymättä yk.sikkönsä lilkekannalle
panoupseerille, joka johtaa sen perustamlstolmintaa. Liikekannallepano
upseeri voi antaa hänen suoritettavakseen mm seuraavanlaisia tehtäviä: 

- lilkekannallepanoupseerin avustaminen ja järjesteleminen henki-
löstön sijoittamisessa, 

- erilaisten henkilö- ja varusteluettelojen laatiminen, 
- sotavarustuksen järjesteleminen 
- kuljetusvälineiden noudon tai saapumisen johtaminen, 
- pimeys- sekä palosuojelusta annettujen määräysten tarkasta-

minen. 
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Lisäksi voi palvelukseen kutsuttu joutua suorittamaan lukuisia mui
takin tehtäviä, joista sotilasviranomaiset tulevat antamaan käskynsä 
ja ohjeensa kussakin tilanteessa erikseen. 

Liikekannallepanossa annettavia ohjeita ja määräyksiä on nopeasti 
j& tunnontarkasti noudatettava. On pidettävä mielessä, että kyseessä on 
pakkotila, jolloin valtiovalta on oikeutettu vaatimaan jokaiselta kansa
laiselta paljon enemmän uhrautuvaisuutta ja alistumista yhteisen hyvän 
vuoksi kuin rauhan aikan•a. Tällöin on myös pakko nopeasti ja tarpeeksi 
tehokkailla voimakeinoilla palauttaa järjestys ja saada· kansalaiset täyt
tämään velvollisuutensa. 

Erityisesti korostettakoon, että upseerille ja aliupseerille määrätty 
johtajantehtävä alkaa jo liikekannallepanossa, mikä vaihe jo johtajan 
itsensä ja ennenkaikkea hänen joukkonsa sisäisen hengen, ja sotilaalli
sen järjestyksen luomisen kannalta on mitä tärkein. Jo silloin on 
nähtävissä, minkälaisen otteen johtaja saa joukkoonsa. Esimerkilli
sellä käyttäytymisellään, valppaudellaan, alaistensa huolenpidolla sekä 
saamiensa käskyjen tunnontarkalla noudattamisella saavuttaa iohtaja 
niin esimiestensä kutn myös alaistensa luottamuksen. 

Everstiluutnantti O E Yli r i s k u 

SVEITSIN PUOLUSTUSVALMIUS - PUOLUEETTO
MUUDEN SUOJA 

I 

Sveitsin liittovaltio, eli lyhyesti liitto, on säilyttänyt itsenäisyytensä ja 
koskemattomuutensa yli sadan vuoden ajan huolimatta ympärillä riehu
neista monista suurista ja pienistä sodista. Liitto on noudattanut jär
kähtämättömästi puolueettomuutta ja pitäytynyt sen mukaisesti kaik
kien liittoutumien ulkopuolella rauhan ja sodan aikana. Tämä ei ole mer
kinnyt e:kä merkitse sitä, että liitto olisi toimettomana sivustakatsojana 
seurannut tapahtumia. Puolueettomana pysymisen perusedellytyksenä on 
sveitsiläisen käsityksen mukaan riittävän tehokas puolustusvalmius. He 
kutsuvat omaa pol!1ttista asennettaan a s e e 11 i s e k s i pu o l u e e t
t o m u u d e k s i. Se merkitsee, että Sveitsi ei uhkaa ketään omien rajo-



Sveitsin jalkaväkeä Landsgemeindin juhlallisessa avajaiskulkueessa. 

jensa ulkopuolella, mutta jokainen väkivalloin Sveitsin alueelle tunkeu
tuva joutuu taistelemaan sveitsiläisiä vastaan. Sveitsin maantieteeUi
sestä asemasta idän ja lännen sekä Keski- ja Etelä-Euroopan portlnvar
tf.jana alpeilla, missä tärkeät yhdystiet johtavat väkivalloin vaikeasti 
läpäistäviin soliin, löytyy yksi edellytys liiton omaksumalle politiikalle. 
Suurvaltojen etujen _mukaista on, että tärkeä kauttakulkualue on ja pysyy 
puolueettoman Sveitsin käsissä. Huolimatta toisen maailmansodan seu
raUksena muuttun~esta Euroopan tilanteesta. Sveits,i on edelleen eri val
taryhmiä kiinnostavassa sivusta-asemassa. 

Liittovaltion pitkä ja monivaiheinen historia on muovannut omape
räisen sveitsiläisen demokratian .. Siihen sisältyy kantoneille jätetty laaja 
itsemääräämisoikeus ja kansalaisvapaus. Niinpä liitto määrää vain kai
kille yhteisistä asioista sellaisista kuten ulkopolitiikka, posti. Ja lennätin, 
raha-, tulli ja rautatiet. Muuten asioista päättävät kantonit itsenäisesti. 
Valtiosäännössä määrätään valtionjohto siten, että lainsäätäjä on 2-ka
marinen liittokokous. Sen kamarit ovat kantonineuvosto, jossa on kan
tonien edustajat, ja kansallisneuvosto, mihin valitaan kansanedustajat. 
Toimeenpanovalta on liittoneuvostolla, jonka jäsenistä yksi on vuoden 
kerrallaan liittopresidentti. Tärkeissä kysymyksissä suoritetaan välitön 
kansanäänestys, missä miehet henkilökohtaisesti ilmaisevat kantansa 
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kyllä tai et. Aikaisemmin tämä tapahtui kaikkialla, nyt vain harvassa 
kantonissa, "Landsgemeindissa", jolloin vapaat miehet vapaan taivaan 
alla kätensä nostolla ilmaisivat mielipiteensä. Koska sveitsiläiset joutuvat 
omakohtaisesti ratkaisemaan maalle elintärkeitä kysymyksiä, kuten 
aina maanpuolustusasiat ovat, on äänestysoikeudesta muodostunut tär
keä velvollisuus maanpuolustajille. Kannanotto asioihin vaatii niiden 
kehityksen tiivistä seuraamista jokaiselta kansalaiselta. Näin myös 
maanpuolustus kaikkine siihen kuuluvine aloineen on tullut tunnetUksf.. 
Aseellinen puolueettomuus on kasvanut olennaiseksi osaksi Sveitsin 
demokratiassa. 

Sveitsin koskemattomuus sai v 1815 Wienin kongressissa kansain
välisen tunnustuksen, jonka antoivat silloiset suurvallat Itävalta, Iso-Bri
tannia, Preussi, Ranska ja Venäjä. Versaillesin rauhansopimuksessa se 
uudistettiin. Sveitsi kuului Kansainliittoon, mutta hankki itselleen erityi
sen puolueettoman aseman sen piirissä. Näihin ja toisen maailmansodan 
kokemUksiin nojaten liittovaltio on pidättäytynyt yhdistyneitten kansa
kuntien jäsenyydestä, jos kohta osallistuUkin sen eräitten taloudellisten 
ja humanitääristen erityisjärjestöjen toimintaan. Täten Sveitsin kan
sainvälinen asema nojautuu pitkäaikaiseen kehitykseen ja ulkovaltojen 
hyväksymään puolueettomuuteen. 

II 

Sveitsin sotalaitos rakentuu miliisijärjestelmään ja yleiseen asevel
vollisuuteen. Miliisiarmeija on ammattiarmeijan vastakohta,. sillä siihen 
ei kuulu ammattisotilai.ta. Se eroaa kaaderiarmeijasta siinä, että sillä ei 
ole viime mainitun tapaan kantapäällystön ja -alipäällystön muodosta
maa kaaderia. 

Miliisiarmeljassa toteutuu koko laajuudessaan sanonta "kansalainen 
ja sotilas." Sveitsissä on tällä: järjestelmällä vuosisataiset perinteet, 
mitkä ulottuvat koteihin, eri asteisii,n kouluihin ja koko yhteiskuntaan. 
Tällä edellytyksellä he katsovat voivansa jatkuvasti säilyttää miliisi
järjestelmän myös nyt, kovasti teknillistyneen sodankäynnin aikana. 
Vaikeuksia on olemassa erityisesti johtajiston osalla. Uudet aseet ja 
uusi välineistö vaativat entistä laajempaa asiantuntemusta ja entistä 
tehokkaampaa koulutusta. Vain määräajoin palvelUksessa olevan 
miliisijohtajiston, joka tavallisesti on myös siviilielämässä tärkeillä pai
koilla, olisi vaikeata luoda mahdollisuuksia tehokkaalle koulutUkseile. 
ilman tuhatta ammattiupseeria ja -aliupseeria koulutuskuntana ja teknil
lisinä asiantuntijoina. Lisäks~ vakinaisessa palveluksessa ovat yhtymien 
komentajat ja heitä vastaavat upseerit. Voidaan väittää, että ammatti
upseeriston vaarana on fakki-idiotismi ja miliisiupseeriston diletantismi. 
Viimemainitun voimana on se, että heissä yhdistyvät samaan persoo-
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naan siviilielämä ja sotilas
koulutus jokapäiväisessä elä
mänmenossa. On selvää, että 
tällaiset henkilöt omaksuvat 
selkeästi maanpuolustuksen 
kokonaisuutena. 

Valtiosäännön 18 artiklan 
mukaan on jokainen sveitsi
läinen mies as·evelvollinen. 
Yleinen asevelvollisuus on jo 
keskiajalla sisältynyt monien 
kaupunkien ja paikkakuntien 
säännöksiin. Asevelvollisuus 
on henkilökohtainen. Jokaisen 
miehen on astuttava palveluk
seen rekryyttinä ja käytävä 
sen jälkeen aliupseeri- ja up
seerikoulu, mikäli hänet kou
lutetaan johtajaksi. Paitsi 
taistelu- ja asekoulutusta si
sältyy siihen sveitsiläisen de
mokratian korostus tasaver
taisuudesta ja yhteiskunnalli-
sen, sveitsiläisen ajatteluta

Miliisisotila.a.lla. on kotonaan ase ja van opettaminen. Asevelvolli-
henkilökohta.inen varustus. suus alkaa 20-vuotia.ana ja 

päättyy 50-,vuotiaana. Kolmen
k!.111-menen vuoden aikana asevelvollinen suorittaa asepalvelua uuden, 
vume vuoden lopulla liittoneuvoston tekemän esityksen mukaan seu
raavasti: 

- 20---32 vuotiaat vakinaisissa, joukoissa (Auszug) 
- 33--42 vuotiaat reservijoukoissa (Landswehr) 
- 43'---50 vuotiaat nostoväessä (Landsturm) 
Aikaisemmin asevelvollisuus ulottui 60-ikävuoteen asti mutta uusi 

esitys on jättänyt kymmenen vuosiluokkaa maanpuolustuksen muita 
kuin sotilaallisia tehtäviä varten. Jos sveitsiläinen mies ei voi suorittaa 
asevelvollisuuttaan on hänen maksettava sotilasvelvollisuuskorvausta. 

III 

Sveitsiläisten sotilaskoulutus ei ala vasta asevelvollisenia, sillä val
mennus tätä varten kuuluu perinteellisesti ja pakollisena jo kansakoulu
jen voimlstelunopetukseen. Jokaisen koulun velvollisuus on järjestää 2--3 
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viikkotuntia voimistelua ja urheilua pojille ja tytöille. Jokaisen pojan 
velvollisuus Olli suorittaa sotilasdepartemeJlltin määräämät vaatimukset 
koulunsa loppuessa. Sama virasto on yhteistoiminnassa opettajakorkea
koulujen. kanssa valvomassa opettajien pätevyyttä liiikunnan opettami
sessa. 

Kansakoulun jälkeen jatkuu valmennus vapaaehtoisena useiden eri 
järjestöjen puitteissa. Kantonit johtavat näiden toimintaa sotilasdepar
tementin valvonnassa, mikä myös koordinoi kurssien ja kokeiden osalta 
valmennuksen. Mainittakoon, että alkoholi ja tupakka ovat kiellettyjä 
näissä tilaisuuksissa,, Tämän valmennuksen tarkoitus on kehittää nuoru
kaisten ruumiillista kuntoa sotilaskoulutusta varten. 

Täytettyään 16 vuotta nuorukaisella on mahdollisuus osallistua sota
teknilliseen valmennukseen, jolloin etusijalla on luonnollisesti perinteel
linen ampumakoulutus. Sen lisäksi annetaan opetusta mm radioiden ja 
puhelimien käsittelyssä ja liitolennossa. Näihin kursseihin osallistuminen 
otetaan, etuna huomioon kutsunnassa. Tämä esikoulutus on täysin 
sotilasdepartementin johdossa. Myös vähintään 16-vuotiaat naiset, 
joiden tarkoitus on tulla mukaan naistenpalveluun radisteina, ovat 
oikeutettuja osallistumaan vastaaville valmennuskursseille. 

Asevelvollinen nuorukainen saa peruskoulutuksensa rekryyttikou
lussa. Se on pisin yhtämittainen ajanjakso, 118 vuorokautta, asevelvol
lisen normaalissa asepalveluksessa. Kullakin aselajilla on oma koulunsa. 
Ne kuuluvat aselajipäällikön tai aselajiosastopäällikön alaisuuteen. Nämä 
koulut eivät kuulu, kuten meillä vakinaiset joukot, mihinkään yhtymään. 
Peruskoulutuksen saatuaan asevelvollinen. saa muka.ansa aseen ja varus
teet ja kuuluu Sveitsin armeijaan. Jatkokoulutus tapahtuu senjälkeen 
vuosittain joukko-osastojen ja yhtymien kertausharjoituksissa kaikkien 
osalta ja lisäksi kursseilla ja kouluissa jatkokoulutettavien kohdalla. 
Seuraavassa esitetään eräitä palvelusaikalaskelmia: 

1. Miehistö 

- rekryyttikoulu ..................................... . 
- kertausharjoitukset vakinaisessa väessä . . . . 8 X 20 = 

- täydennyskurssit reservissä . . . . . . . . . . . . . . . . 3 X 13, = 

- kokonaisaika ....................................... . 

2. Aliupseeri, ryhmänjohtaja 

- rekryyttikoulu ..................................... . 
- aliupseerikoulu ..................................... . 
- ryhmänjohtaja rekryyttikoulussa ................... . 
- kertausharjoitukset vakinaisessa väessä .... 8X 22 = 

- täydennyskurssit reservissä . . . . . . . . . . . . . . 3 X 15 = 

- kokonaisaika ...................................... , . 

118 vrk 
160 ,, 
39· 

331 vrk 

118 vrk 
27 

118 ,, 
176 
45 ,, 
484 vrk 



40 

3. Luutnantti 
- rekryyttikoulu 

118 vrk 
27 

118 
90 

118 
368 

64 
903 

" 

................................. ... .. 
- aliupseerikoulu ................................ ..... . 
- ryhmänjohtaja rekryyttikoulussa ............ .... ... . 
- upseerikoulu 
- joukkueenjoht~j·; ·;e~;m~~~~~~~~~ .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
- kertausharjoitukset vakinaisessa väessä . . . . 16 x 231 = 

- täydennyskurssit reservissä . . . . . . . . . . . . . . . . 4 x 16 = 
- kokonaisaika 

~- Kapteenin kokonais~~~- ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · · ,~~~~- ~~~- · · · · · · · · · · 

5. Majurin kokonaisaika . . . . . . . . . . . . . . 1112 
6. Everstin kokonaisaika . . . . . . 1400 

Edellä esitetyt jalkaväen henkilöstöä osoittavat esimerkit sisältävät 
miliisipalveluk~een ~uuluvat ajat. Sen ohella jatkuu vapaaehtoinen 
koulut~s varsi~ _1~~J:3"11a monien eri maanpuolustusjärjestöjen piirissä. 
Olenn.arsta sve1ts1la1s1lle on pakollinen ampumakoulutus, minkä tarkoi
tuksen~ on pitää ampumataito korkealla. Se on kansallisurheilua ja 
kantomen ampumapäivät ovat kansanjuhlaa. ' 

Kantahenkilökuntaa koulutetaan edellä esitetyn lisäksi keskuskoulun 
1-III kursseilla sekä Zllrichin teknillisen korkeakoulun sotatieteellisellä 
osastolla. Useat upseereista ovat opintomatkoilla ulkomailla ja osalli t _ 
vat siellä kouluihin ja kursseille. s u 

~oskaan naisilla ei ole yleistä palveluvelvollisuutta, he voivat vapaa
ehto1si!na, 2()L.....4() vuosien välillä, tulla mukaan n a i s t e n a p u p a 1 v e-
1 u u n, joka vastaa miesten asevelvollisuutta oikeuksien ja velvolli
suuksien puolesta. Naisten apupalvelu jakautuu 12 eri palvelulajiin ja 
reserviin. Palveluaika on yleensä 90 vuorokautta kertausharjoituksissa. 
Järjestössä on viisi eri arvoastetta ja yleneminen edellyttää perus- ja 
jatkokoulutusta. Tämän järjestön, Frauen Hilfsdienst FHD, ansiosta 
tulevat naiset mukaan maanpuolustuskoulutukseen ja vapauttavat mie
hiä taistelutehtäviä varten. 

Sellaiset asevelvolliset, jotka eivät tule osallisiksi varsinaisesta soti
laskoulutuksesta, suorittavat apupalvelua, jota on 32 palvelulajia. Näitä 
on kaksi luokkaa T ja U. Edelliset ovat armeijan käytössä rajoitta
mattomasti ja jälkimmäiset teollisuuden ja hallinnon palveluksessa. Liitto 
on luonut lakisääteisen perustan kaikkien voimavarojen käytölle ja jär
jestänyt myös vastaavan koulutuksen pahojen päivien varalta. 

IV 

Sveitsissä havaittujen kokemusten mukaan on välttämätöntä 12-15 
vuoden väliajoin suorittaa armeijassa suurehkoja uudelleen järjeste
lyjä. Syynä on välineistön kehittyminen ja sen aiheuttamat muutokset 
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sodankäynnissä, sotilaspoliittisista ja muista näihin liittyvistä syistä 
puhumattakaan. Toisen maailmansodan kokemukset sovellettiin vuoden 
1951 järjestelyissä. Sen jälkeen on suoritettu tiivistä tarkkailu- ja tutki
mustyötä, ja monien vaiheiden jälkeen 30. 7. 60 liittoneuvosto päätyi 
esitykseen armeijareformlsta. Sen sisältö esitetään pääkohdilta seuraa
vassa. 

N ykyai.kaisia panssarijääkäreitä. 

Armeijan on kyettävä sekä hyökkäämään että puolustamaan. On 
luovuttava ajatuksesta sitoutua vain tiettyyn talstelulajiin, koska se 
sitoo toiminnan vapauden eikä sovellu kaikissa mahdollisissa tilanteissa. 
On aihetta muistaa, että toisen maailmansodan aikana Sveitsin armeijan 
pääosa oli sijoitettu vahvoihin linnoituksiin raja-alueilla. 

Armeijan on pystyttävä toimimaan kalkilla mahdollisilla sveitsiläi
sillä operaatioalueilla. Ilmavoimat ja ilmatorjunta on järjestettävä niin, 
että Sveitsin ilmatilaa puolustetaan kunnollisesti kaikissa olosuhteissa. 
Armeijan iskuvoimaa parannetaan kohottamalla tulivoimaa ja lisää
mällä maavoimien liikkuvuutta sekä nykyaikaistamalla ilmapuolustusta. 
Tähän sisältyy myös armeijan nuorentaminen, mistä jo edellä mainittiin, 
sekä eri aselajien keskinäisten suhteiden tarkistaminen. 

Jalkaväessä tulivoiman kasvu on ratkaisevasti toteutettu pari vuotta 
sitten, jolloin SIG-rynnäkkökivääri otettiin käyttöön yleisaseena. Uusi 
konekivääri ja ilmatorjuntatykit ovat tulossa. Panssarintorjunta-aseiden 
ja tykistön kantamaa pyritään lisäämään. Erityisesti tykistön osalta on 
tämä vaatimus tärkeä mahdollisen ydinsodan varalta. Samasta syystä 
tutkitaan ja tarkkaillaan jatkuvasti rakettien ja ydinräjähteiden kehi
tystä ja saannin mahdollisuuksia. Jo vuonna 1958 liittoneuvosto päätti 
ydinräjähteiden periaatteellisesta hankinnasta Sveitsin puolustuksen 
tueksi silloin, kun niitä on saatavissa. Nyt se ei vielä ole mahdollista. 
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Kiväärimiehet hyökkäyksessä, asei
naan rynnäkkökivääri, päällä suo

jaava taistelupuku. 

Liikkuvuutta lisätään muo
dostamalla nopeita, pan,ssaroi
tuja yhtymiä. Näihin kuulu
vaa, itseliikkuvaa tykkikalus
toa ei kuitenkaan taloudellis
ten syiden takia vielä voida 
hankkia. Panssari vaununa 
ovat uusi sveitsiläinen Pz 61, 
Centurion ja Sveitsiläinen Pz 
58. Lähivuosina tullaan. vau
nujen tykit muuttamaan, 105 
millimetrisiksi. Suojapanssari-
vaunun tyyppejä ei vielä ole 
ratkaistu, mutta niitä tullaan 
hankkimaan 540 lähinnä 
uusien panssaridivisioonien 

j tarpeisiin.. Liikkuvuuden lisää
a miseksi tullaan1 myös jalka
) väkirykmenteille ja komppa
J nioille hankkimaan keveitä ja 

maastokelpo!s!a moottoriajo
neuvoja. 

Lentojoukkojen konevah-
:i vuuden pitäisi esityksen mu
, kaan olla 600. Pitkien kokeilu

Sveitsiläinen panssarivaunu m/58. Pa.1- jen jälkeen päädytään esittä-
110 35 t, moottorin teho 600 hv ase 90 

tai 105 m/m kanuuna., miehistöä 4. mään hankittavaksi hetimiten 

Ryhmän panssariajoneuvo suojaa. 
säteilyltä ja. slrpa.lellta. 

- armeijan esikunta 
- sotatoimiyhtymät 

- - 3 kenttäarmeijakuntaa 
- - 1 vuoristoarmeijakunta 

100 ranskalaista Mlrage IIIS 
konetta. Ilmasodan kasvanut
ta merkitystä korostetaan eri
tyisesti , ja siksi pidetään 
myös ilmatorjunnan varusta
mista raketein ja kaukoasein 
välttämättömänä, koska se on 
jo Sveitsin omienkin mahdol-
lisuuksien rajoissa. 

Esitys päätyy seuraavaan 
Sveitsin armeijan kokoonpa
noon: 

- - 3 mekanisoitua divisioonaa 
- - 3 kenttädlvisioonaa 
- - 3 vuoristodivisioonaa 
- - 3 rajadivisioonaa 

- lento- ja ilmatorjuntajoukkoja 
- prikaateja 

- - rajaprikaatit 
- - linnoitusprikaatit 
- - alppilinnoitusprikaatit 
- - piirit 

- armeijajoukot 
Kenttäarmeijakuntaan kuuluu 
- esikunta 
- 1 mekanisoitu divisioona 
- 1 kenttädivi!sioona 
- 1 rajadivisioona 
- armeijakuntajoukkoja 
- rajaprikaateja ja 
- 1. piiri 
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Vuoristoarmeijakunta on tarkoitettu vastaamaan koko alppialueesta 
Geneve-järvestä Sargansiin. Joukkoina sillä on 

- kolme vuoristodivisioonaa . 
- raja-, linnoitus-, ja alppilinnoltusprikaateja ja 
- piirejä 

Mekanisoidun divisioonan päävoima on kahdessa panssarirykmen
tissä , joissa on panssaripataljoona ja panssarijääkäripataljoona. Lisäksi 
siihen kuuluu moottoroitu jalkaväkirykmentti, kaksi tyklstörykmenttiä 
ja tiedustelupataljoona sekä dlvlsloonajoukkoja. 

Muissa divisioonissa on kolme jalkaväki- ja kaksi tykistörykmenttiä. 
Divisioonat ovat varsinaisia taistelujoukkoja, joiden miehistö rekry

toidaan nuoremmasta asevelvollisuusluokasta. Prikaatit sensijaan ovat 
paikalllsjoukkoja, joten niiden henkilöstö on myös vanhempaa eli reser
vistä ja nostoväestä. 

Liittoneuvoston esitys armeijan uudistamisesta osoittaa pyrkimyksenä 
olevan luoda nykyaikaiseen, li!kkuvaan sodankäyntiin soveltuva puolus
taja, jonka selusta on suojattu ja elinkelpoinen tukemaan katkeraakin 
kamppailua. Jo 1951 uudistuksen yhteydessä uusittiin Sveitsin ohjesään
nöt niin, että niissä luotiin perusteet liikuntataisteluille sellaisena miksi 
kaukoaseet ja ydin.räjähteet ne saattavat tehdä. Tämä näkqkohta on 
sattuvasti sanottu Sveitsin upseerilfiton mietinnössä armeijan uudelleen 
järjestelystä 1957: "Toisen maailmansodan opetukset osoittavat, että 
a rmeijalla, missä ei vallitse yritteliästä henkeä eikä sotatekniikan kehi
tystä oteta huomioon, ei ole edellytyksiä menestymiseen. Muistamme 



P-16 on ensimmäinen Sveitsissä val
mistettu suihkutaistelukone. 

V 

tässä yhteydessä eräiden vie
raiden armeijoiden katkerat 
kokemukset siksi, että he luot
tivat yksinomaan linnoituk
siin. He luulivat voivansa kor
vata ihmisten rohkeuden ja 
johtajan ratkaisut betonisuo
jalla. He löivät laimin isku
kykyisten joukkojen muodos
tamisen ja kuitenkin. ensim
mäisen maailmansodan viime 
tapahtumat osoittivat juuri 
sellaisten tarpeellisuuden." 

Sveitsin väestönsuojeluun on armeijan uudistuksen yhteydessä tehty 
muutos, sillä sen johto on siirretty sotilasdepaJrtementilta oikeus- ja polii
sildepartementille. Perusteena tälle siviilipuolustuksen erottamiselle soti
laallisesta pidetään Geneven päätöstä 12. 8. 1949, missä määritellään 
paikallisille aseettomille väestönsuojeluhenkilöille Punaisen Ristin oikeu
det vangitsemisen ja väkivallan estämiseksi. Omana aselajina on Svei.t
sillä varsin voimakkaat ilma.suojelujoukot, jotka jäävät olemaan uudis
tuksen jälkeenkin. Näissä joukoissa asevelvolliset saavat sekä taistelu
että pelastuskoulutuksen. Ilmasuojelujoukoilla on tärkeä tehtävä jo rau
han aikart·a, sillä ne joutuivat jo silloin auttamaan katastrofin uhreiksi, 
laviinien, tulvien ja tulipalojen takia, joutuneita ihmisiä ja paikkakuntia. 
On ymmärrettävää, että ne ovat uusi, tärkeä silta armeijan ja kansan 
välillä. Se on todettu moneen otteeseen ilmasuojelujoukkojen kymmen
vuotisen olemassaolon aikana. 

VI 

Sveitsin liittovaltion sotilasmenot ovat vuodesta 1951 alkaen vaihdel
leet 3-4 % kansantulosta. Tähän asti korkein summa 880 milj frangia, 
lähes 64 mdr markkaa, on käytetty 1952. Armeijan uudistamisesityksessä 
edellytetään, että vuosittainen menoerä on 1200 milj frangia. Sveitsissä 
on korkeatasoinen teollisuus ja tämän ansiosta myös armeijan hankin
nat suoritl'!taan suurelta osalta kotimaasta. Niinpä 19,55 75 % varoista 
sijoitettiin sveitsiläisille yrityksille, 13 % meni armeija.n omiin laitoksiin 
ja 12 % käytettiin ulkolaisiin hankintoihin. Yksi kolmannes määrä
rahasta kului armeijan ylläpitoon, palkkoihin ja päivärahoihin. Taval
lista on , että armeijan varustaminen tapahtuu 3-4 vuoden ohjelmien 
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puitteissa. Vuoden 1961 ohjelmassa, mikä on alku uudistuksille, käyte
tään varoja mm seuraaviin tarkoituksiin yhteensä yli 2 miljardia 

frangia 
- panssarit 296 milj frangia 
- panssarintorjunta 78,5 milj frangia 
- moottorointi 350 milj. frangia 
- lentokoneet n 800 milj frangia 
Jo näistä menoeristä näkyy liikkuvuuden ratkaiseva lisääntyminen. 

Kuitenkin on uudistuksen läpiviennin kokonaisuudessaan arvioitu kestä
vän useita vuosia. Tämäkin osoittaa, että maanpuolustuksen ajantasalla 
pitämisen ehto on, että siihen käytetään suurehkoja rahamääriä jatku
vasti. Sen seikan ovat sveitsiläiset oivaltaneet. 

VII 

Neljää kansalliskieltä puhuva ja monia eri uskonsuuntia tunnustava 
Sveitsin kansa on esimerkillisen yksimielinen maanpuolustukseen näh
den. He tietävät, että ankara puolueettomuus perustuu vuosisataiseen 
perinteeseen, ja että se on liiton itsenäisyyden ja riippumattomuuden kul
makivi. Mutta he tunnustavat myös sen, että puolueettomuus ei yksin 
riitä kovien aikojen koittaessa. Siltä varalta on koko kansan oltava 
valmis puolustautumaan, koska silloin on kysymys kansakunnan kor
keimmasta arvosta - vapaudesta. Tätä varten tarvitaan nykyaikaisen 
materiaalin lisäksi henkisiä voimavaroja, mitkä kumpuavat vain oikeasta 
isänmaanrakkaudesta. He uskaltavat sanoa: Sveitsillä ei ole armeijaa, 
Sveitsin kansa on armeija." 

Vuotuiset kantonien a.mpumapäivät 
ovat suuria kansanjuhlla. 
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Maj O H a n k a l a 

SVEITSILÄINEN JALKAVÄEN SOTILAS 

Vanhan Euroopan sydämessä on maa ja kansa, joka on meille suoma
laisille lohdullisena ja loistavana. esimerkkinä siitä, että pienikin kansa 
voi säilyä vapaana ja kehittyä henkisesti maailman merkittävimpiin 
kuuluvaksi, kun sillä vain on luja usko vapautensa oikeuteen ja tahto 
säilyttää riippuma;ttomuutensa suurpolitiikan ristiaallokossa. Pikku
Euroopaksi lempinlmeltä kutsuttu Sveitsi on jo kolmesataa vuotta julis
tanut maailmalle haluavansa pysyä puolueettomana, hoitaa Itse omat 
asi8Jilsa ja ilmoittaa myös puolustavansa riippumattomuuttaan lujasti. 

Tämä kansa on jakautunut kolmeen kieliryhmään ja sen kaksikym
mentäviisi verrattain itsenäistä kanttoonia jakautuu katolisiin ja protes
tanttisiin. Siitä huolimatta jokainen sveitsiläinen mies ja nainen tietää 
ällistyttävän selvästi tehtävänsä toimia yhtenä kansana ulospäin ja 
samoin tuntee jokainen omakohtaisena velvollisuutenaan ja oikeutenaan 
puolustaia. maan vapautta. Maanpuolustustaitoa pidetäänkin: luku- ja kir
joitustaitoon verrattavana. Koulujen opetusohjelmiin sisältyy maan
puolustuksen opetusta ja korkeakoulujen oppilaiden opinto-ohjelmiin 
kuuluvat ampumaharjoitukset. Sotakorkeakoulukin toimit vielä teknilli
sen korkeakoulun eräänä osastona. Miliisilaitokselle ominainen: vuosit
tainen asepalvelu pitää miehet jatkuvasti tietoisina tehtävistään soti
laina. Samaten tekee maanpuolustusasian omakohtaiseksi jokaiselle jo 
se seikka, että kaikille asekuntolsille miehille on jaettu kotiin hänen 
henkilökohtainen aseensa, siihen ampumatarvikkeita ja täysi taisteluva
rustus. Jokaisella miehellä on vielä ampumakortti, jonka mukaiset am
munnat hänen on vuosittain vapaa-aikoinaan suoritettava. Ellei tähän 
suoritukseen pysty, joutuu ylimääräisiin harjoituksiin opettelemaan am
pumataitoa. Sveitsin suurin sotilaallinen voima onkin sen kansan maan
puolustushengessä jylhän vuoristomaaston antaiessa mahdollisuudet puo
lustautua voimakastakin hyökkäjä.ä. vastaan. Sveitsiläiset voivatkin 
ylpeinä sanoa, Sveitslllä ei ole armeijaa vaan Sveitsi sinänsä on rurmeija. 

Jalkaväki on Sveitsin armeijan lempilapsi. Sillä on . historialliset 
perinteensä sveitsiläisten jalkamisten kunnostauduttua aikanaan ratsain 
toimivia ritarejai vastaan taistellessaan. Samoin olivat sveitsiläiset jal
kamiehet kuuluisia palkkasotureja kaikkialla maailmassa, ja perintönä 
tästä maineesta on, että paavin henkivartiokaarti edelleenkin on sveitsi
läisiä. Mutta tämänhetkenkin jalkaväki on maansa luottamuksen kohde. 
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S it il .. i llä J'alkaväkimiehellä on maailman parhaisiin aseisiin kuu-ve s ase . . .. 
luva uusi sarjatulitse, Sturmgewehr. Yllään hänellä on naam1ovarmen 

' maastopuku, jonka taskuihin varusteet sijoitetaan. 

Vaikeakulkuinen vuoristo ja maan erikoislaatuinen miliisijärjestelmä.än 
perustuva sotalaitos tuovat juuri jalkaväen ja siihen liittyen kevyet jou
kot puolustuksen tärkeimmäksi teki.jäksi. 

Viime vuosina on armeija kokonaisuudessaan organis~~~~ ~udelleen 
ja erityisesti jalkaväen tulivolman sekä liikkuvuuden l!saanuseen on 
kiinnitetty huomiota. Henkilökohtaiseksi aseeksi tulee nyt jokaiselle 
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Harjoittelemme, jotta Sveitsi säilyisi 
vapaana ja onnellisena. 

jvmiehelle sarja-automaatti
nen rynnäkkökivääri, jonka 
hän ripustaa kotinsa sein1älle 
ja jolla hän: naapurinsa kans
sa käy vapaahetkinääIJI am
pumassa läheisellä ampuma
radalla, jollaisia on jokaisessa 
kylässä ja kaupunkien laita
milla useita. Pikkupojat toimi
vat taitavina näyttäjinä ja 
ampumamajat tarjoavat vir
vokkeita ja viihtyisyyttä am
pujille. Tarunomainen kansal
lissankari Wilhelm Tell on 
saanut runsaasti seuraajia 
kansastaan ampumataidossa. 
Kun sunnuntaiaamuna kulkee 
kylällä tai kaupungilla, näkee 
varsin tavallisena näkynä reh
dit sveitsiläiset perheenisät 
kävelemässä aamukävelyllän
sä kivääri olalla kohden, am
pumarataa. Myös jalkaväen 
muut aseet ovat jatkuvasb 
uusiutumassa. Panssaritor.iun
ta-aseina ovat bazookatyyppi
set kevyet singot ja jeeppeihin 
asennetut raskaat singot syr

jäyttämässä entisiä psttykkejä. Kaukotorjuntaa varten kokeillaan sveit
siläisen tehtaan valmistamia pstohjuksia. Kranaatinheittimistöllä on erit
täin tärkeä osuutensa aseistuksessa ja jalkaväen, ilmatorjunta-aseistus 
on parhaillaan uusiutumassa sveitsiläisillä maailmankuuluilla tuhat 
laukausta minuutissa ampuvilla 20 mm:n it-tykeillä. 

Vaikka Sveitsi onkin suurelta osaltaan vaikeakulkuista vuoristoa 
pidetään panssarivaunuja varsin tärkeänä osanai jalkaväen ja keveiden 
joukkojen aseistuksessa. Ovathan maan taloudellisesti tärkeimmät osat 
kuitenkin panssarivaunuille edullisessa alaivassa maastossa. Vuoristoa 
tukialueena käyttäen aikoo Sveitsi moottoroiduilla ja panssaroiduilla 
iskujoukoillaan lyödä tälle, maaAle elintärkeälle alueelle tunkeutuvat vi
hollLset. Sveitsi onkin itse suunnitellut olosuhteislinsa sopivan keski
raskaan panssarivaunun sekä kokeilee useitakin panssaroituja miehis
tönkuljetusvaunuja. Jalkaväen nuorempi valioaines, 20-32 vuotiaat 
(Auszug) koulutetaan nopeiksi isku. ja tulivoimaisiksi liikkuviksi jou-
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koiksi. Vähän vanhemmat, 33-42 vuotiaat (Landwehr) taistelevat tär
keimmissä linnoituksissa ja puolustusasemissa jai vanhemmat ikäluokat 
43---50 (Landsturm J sijoitetaan vähemmän tärkeisiin taistelutehtäviin. 

Paitsi aseistusta, on jalkaväen henkilökohtainen muu varustus par
haJillaan kehittelyn, ja uusimisen kohteena. Uudet ikäluokat saavat jo 
kottinsa rynnäkkökiväärin lisäksi uudentyyppisen naamiovärisen maas
topuvun., kypärän, työaseen ja selkätorn.isterin, jossa on taistelumuona 
ja välttämättömimmät varusesineet. On selvää, että mies tuntee tärkey
tensä maanpuolustajanaJ ja vastuunsa tehtävästään, kun hänen kome
rossansa ensimmäisellä hyllyllä on kenttävarustus, joka on voitava 
koska tahansa pukea päälle hälyytyksen sattuessa tai mentäessä suorit
taman vuosittaisia harjoituksia. Tästä on myös seurauksena, että aseis
tuksen kehittämiseen kiinnitetään myös siviilissä huomiota ja siitä 
keskustellaan avoimesti. Lehtien palstoilla pohditaan parhaimman 
kenttäkeittoastian mallista ja julkisissa liittoneuvoston kokouksissa neu
votellaan minkälaisella aikataululla voidaan rahoittaa pstkomppanioiden 

Sveitsiläisiin kuorma--autolhin voidaan 
kaikkiin sijoittaa. uudenaikainen it-ase. 

4 - Jalkaväen vuosikirja 
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Sveitsi on varautunut liikkuvaan mootto
roituun sodankäyntiin. Sveitsiläinen 

panssaroitu ajoneuvo maastossa. 

Sveitsiläistä valmistetta oleva uusi 

sinkojen hankinta. Liike
kannallepanojärjestelmä
kin on julkinen. Jokaisen
han on tiedettävä tehtä
väillSä. 

Johtajien vastuu sodan
ajan joukostaan on ole
massa jatkuvasti jo rau
han aikana. Komppanian
päälliköksi koulutettu mi
liisiupseeri on vastuussa 
siitä, että hänen yksik
könsä on tarvittaessa 
kunnossa. Hän, itse jou
tuu sitä vuosittain, kokoa.
maan ja kouluttamaan ja 
hänellä on täysin selvillä 
mihin hän, toden tullen 
yksikkönsä vie. Sama 
koskee muita upseereita 
ja aliupseereita. Prikaatin 
komentajana saattaa olla 
joku tehtaan johtaja, jo
ka voi kädenkäänteessä 
muuttaa konttorinsa pri
kaatin esikunnaksi. 

Luonnollisesti miliisi
järjestelmällä on heikkou
tensakin. Moneen lyhyeen 
jaksoon jakautunut kou
lutusaika ei an,na mahdol
lisuutta ehkä niin, korke
aan koulutustasoon suu-

panssarivaunu. rempien joukkojen puit-
. . .. . teissa kuin kaaderijär-
Jestelmäan pohJautuvassa armeijassa, mutta toisaalta sveitsiläiset ovat 
kellosepän tarkkuudella suunnitelleet palveusjaksot mahdolisimman te
hokkai,ksi ja tarkoituksenmukaisiksi. Harjoituksista palaavien miesten 
t~kein arvostelunkohde onkin tavallisesti, oliko harjoitukseen käytetty 
auka koko ajan käytetty tehokkaasti vai oliko ollut jotain turhaa ajan
hukkaa. 

Sveitsiläinen jalkaväkitaistelija on koulutettu uudenaikaiseen, sodan
käyntiin, mutta hänellä on valittavanaan vanhat vapausta:istelijan pe-
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1 lnteet. Hän ei ole osallistunut maailmansotien taisteluihin, mutta hän on 
t ltkastl selvillä muiden kokemuksista. Ennenkaikkea hän selvästi tie
t , että juuri hänen puolustustahdostaan ja taistelutaidostaan riippuu 

111
1

yykö hänen pieni kulttuurivaltionsa vapaana ja onnellisena. 

Taistelija. on havainnut vihollispanssarin. 

Majuri I. Tiainen 

PIJRTEITÄ SUOMALAISEN JALKAVÄEN 
KEHITYKSESTÄ 

I OSA 

SUOMALAINEN JALKA V AKI KESKIAJALLA 

suomalaisen jalkaväen syntyvaiheet voidaan ajallisesti sijoittaa mui
naissuomalaisen yhteiskunta- ja sotalaitoksen muotoutumisen ja kehit
tymisen yhteyteen varhaiskeskiajalla. Tosin silloin - yli 1000 ~~t~a 
sitten - suomalaisilla ei ollut tietoisesti käsitettä aselaji mutta kylläkin 
sotala itos. 

Jokainen vapaa asekuntoinen mies oli noina aikoina asepa;lvelus
velvollinen. Tätä velvollisuutta pidettiin kuitenkin yleensä vapaiden 
miesten oikeutena. Sotaisia toimintoja oli runsaasti. Alinomaa oli oltava 
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varuillaan oman suvun, kylän tai heimoyhdyskunnan puolustamiseksi 
I11aapuriheimoja, Skandinavian viikinkejä tai Novgorodin joukkoja vas
taan. Lisäksi jokainen hiemokunta vuorostaan teki: runsaasti veron
kanto-, kosto- ja ryöstöretkiä jopa merentakaisiin maihin saakka. 

Varhaiskeskiajan sotalaitos käsitti lähes yk,sinomaan jalan taistele
via sotureita, jotka tietenkin olosuhteiden mukaan saattoivat liikkua ret
killään myös hiihtäeI11, veneillä tai suuremmillakin aluksilla. Aseistus 
ja suojavarustus oli epäyhtenäinen riippuen kunkin miehen varallisuu
desta, hankintamahdollisuuksista tai aseenkäyttötottumuksesta. 

Lähitaisteluaseistus oli tärkein, sillä yleensähän pyrittiin. viholli
sen kanssa juuri käsikähmällä ratkaisemaan taistelu. Lähitaisteluaseista 
oli yleisin keihäs, jota tarvittiin myös metsästysretkillä ja joka som
malla varustettuna soveltui talvella suksisauvaksi .. Kirves ja erityisesti 
leveäteräinen sotatappara olivat kotoisia ja monipuolisen käyttönsä 
vuoksi suosittuja aseita. Miekka ei liene ollut yhtä yleinen kuin muut 
edellä mainitut. Kaukotaisteluaseina olivat jouset ja nuolet,. heittokei
häät ja -kivet, joista viimeksi mainittuihin voitiin sitoa neljä käsivarren 
mittaista nuoraa. 

Suojavarusteet olivat myös suurimmalta osaltaan. kansallista perua. 
Rintapanssarit saattoivat olla hylkeen- tai hirvennahasta valmistettuja. 
Niiden karvapuoli oli ulospäin ja talvella ne voitiin suojaamiskyvyn 
lisäämiseksi jäädyttää. Toisinaan rintasuojus valmistettiin kokonaan 
luusta. Näiden ohella oli käytössä rautaisia suojapanssareita. Kypäriä 
oli myös useanlaatuisia. Yleisimmät lienevät olleet nahkaiset tuohella 
sisustetut suojapäähineet. Hirven, poron tai härän sorkista valmistet
tiin kypäriä siten, että sorkat asetettiin. limittäin kalan suomujen 
tapaan. Kilpi oli joko puusta tai metallista valmistettu ja nahalla pääl
lystetty. Niitä käytettiin Suomessa vielä 1500-luvulla. Yleensä on. todet
tava, että aseistus ja suojavarustus muodostuivat vaikeiden maasto
olosuhteiden vuoksi suhteellisen kevyiksi. 

Taistelijajoukon suuruus oli satunnainen, mutta yleensä se käsitti 
vain muutamia kymmeniä tai satoja sotureita. Myöhäiskeskiajalla sota
joukkoon saattoi kuulua poikkeustapauksissa tuhansiakin miehiä. Jou
kon kuri ja yhteishenki oli luja, koska koko toiminta perustui pää
asiassa vapaaehtoisuuteen. Tämän vuoksi muinais_ ja keskiai·kainen 
suomalainen soturijoukko oli taistelussa sangen käyttökelpoin.en. 

Muinaissuomalaiset eivät pitäneet yhteisharjoituksia joukon puit
teissa. Aseiden käyttötaito oli kuitenkin. varsin korkealla tasolla. Niiden 
käyttöä jokainen mies harjoitteli itse, sillä käsikähmätaito oli taisteli
jalle elinehto. Se ratkaisi yksilön kohtalon ja koko taistelun loppu
tuloksen. 

Taktiikka riippui luonnollisesti kulloisenkin johtajan henkilökohtai
sesta taidosta ja johtajaominaisuuksista. Yleisenä piirteenä on kuitenkin 
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todettava, että, muinaissuomalaisten taistelutoiminta oli joustavaa ja 
olosuhteisiin mukautuvaa. 

Viikinkiajalla, 800-,luvulta 1100-luvulle, suomalaisten taktiikassa on 
havaittavissa monia kevytaseisen valiojalkaväen toimintapiirteitä. Eri
tyisesti: väijytykset ja ylläköt olivat taistelutavoista suosittuja. Edelli-
11essä vihollisen kulkureitin varrelta valittiin. sopiva maasto, josta vas
tustajaan kohdistettiin yllättäen nuoli- ja heittokeihäskuuro. Sen jäl
keen syöksyttiin rajuun käsikähmään teräasein. 

Mikäli oli jouduttu ylivoimaisen vihollisen kanssa lähitaisteluun,, saa
tettiin irtautua taistelusta ja näennäisesti pakenemalla houkutella vas,. 
tustaja väijytykseen tai: useampaankin kunnes voimasuhteet olivat 
tasaantuneet ja voitiin käydä ratkaisevaan iskuun. 

Ryöstö- ja kostoretkillä vihollisen kylä tai leiri pyrittiin yllättä
mään pimeän turvin. Olosuhteiden pakosta tai kyseen ollessa saman
vahvui:sesta vihollisesta voitiin käydä avoimeenkin hyökkäykseen vas
tustajan kimppuun. Tällöin taistelutapa oli yksinkertainen: miesparven 
ryntäys toista vastaan ankaran käsikähmän tuodessa ratkaisun .. Täl
lainen lähitaistelu saattoi kestää useita tunteja ja tappiot muodostuivat 
suuriksi. Iskua saatettiin valmistella jousin ja heittokeihäin. Näiden 
ohella käytettiin myös aikaisemmin mainittuja nuorilla varustettuja 
heittokiviä. Näitä singottiin niin taitavasti, että kohteena olleet viholli
sen ratsumiehet sotkeutuiva nuoriin. Käsikähmän aikana suomalaiset 
saattoivat heittää nuorasta solmimiaan verkkoja vihollisen ylle ja vetää 
hänet hevosin.een kumoon. 

Ylivoimaisen vihollisen uhatessa kotiseutua puolustauduttiin muin.ais
llnnan suojassa, jos sellainen oli lähistöllä. Tällöin vihollisen, rynnäköt 
pyritt iin torjumaan jousin, heittokeihäin ja -kivin sekä lopuksi teräasein 
käsikähmässä linnan valleilla. 

Suomen valloituskauteen mennessä suomalaisista heimosotureista oli 
kehittynyt talonpoikainen kevytaseinen jalkaväki, jota pidettiin pelotta
vana ja neuvokkaana vastustajana. 

* 
Kun suomalaiset vuosien 115~1293 aikana melko rauhanomaisesti 

lliJtettiin Ruotsin yhteyteen, maamme sotalaitos muodostui: vähitellen 
samanlaiseksi kuin emämaankin .. Mitään olennaisia muutoksia eiJ kuiten
kaan alussa tapahtunut, sillä talonpoikainen nostojalkaväki jäi edelleen
kin sotavoimien ydinjoukoiksL Väenottojärjestelmä muuttui 1300-luvulla 
siten, että maakunnan paikalliseen puolustukseen oli sen kaikkien ase
kuntoisten miesten osallistuttava, mutta maakunnan ulkopuolisia sota
toimia varten määrätty määrä talonpoikia asetti yhden sotilaan. Kut
sunnat suoritettiin linnalääneittäin, kihlakunnittain ja pitäjittäin. Lin
nan päällikkö oli läänin sotavoimien ylin päällr~kö. 
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Peitsi 1400--1600-luvuilta 

Hilpari 1400-1600-luvuilta 

Miekka 1500-luvulta 

Haka.pyssy 1550-luvulta 

Sotalaitosmuodon uudistus lienee jossakin määrin alentanut talonpoi
kaisjalkaväen taistelukelpoisuutta, koska entisestä asepalvelusoikeudesta 
ja suositusta harrasteesta tuli nyt velvollisuus. Samoin olosuhteiden rau
hoittuminen - viikinkiretkethän lakkasivat ja heimojen väliset kahakat 
tulivat yhä harvinaisemmiksi - vaikuttivat siihen, että aseidenkäyttö
tottumus väheni. 

Keskiajan loppupuolella suomalaisen talonpoikaisjalkaväen taktiikka 
pysyt samana kuin itsenäisten heimojen atkana. Asia oli näin erityi
sesti niillä hävitys- ja ryöstöretkellä, joita talonpoikai:sjoukot tekivät 
itärajan taakse 1200- ja 1300-luvuilla Ruotsi-Suomen taistellessa Nov
gorodia vastaan. 

Novgorodin kukistuttua Ruotsit-Suomi joutui sotaan Moskovan suu
riruhtinaskunnan kanssa vv 1495-1497 ns pitkän venäläisvihan aikana. 
Tässä sodassa talonpoikaisjalkaväen taistelukelpoisuus joutui ensi ker
ran koetukselle taisteltaessa ratsuväkeä vastaan. Ensimmäinen yhteen
otto tapahtui Viipurin itäpuolella, jossa Viipurinlinnan päällikkö, Knut 
Posse, yritti talonpoikaisen nostojalkaväen kanssa estää: vihollisen etene
misen kauemmaksi länteen, mutta täysin kouluttamattomat joukot eivät 
pystyneet lumettomana aikana avoimessa kenttätaistelussa. vastusta
maan vihollisen runsaslukuista ratsuväkeä, joka parveili: kaikkialla puo
lustajien ympärillä. Ratsuväen hyökkäysten torjumisesta muodostui
kin ruotsalais-suomalaiselle jalkaväelle vaikeasti ratkaistava prob
leema yli sadan vuoden ajaksi. 

Yhtä heikosti talonpoikai:sjalkaväki menestyi Viipurin pohjolapuo 
lella 12. 10. 1495 käydyssä Vatikiven kahlaamon taistelussa. Vihollisen 
r11.tsumiesten saavuttua paikalle joukot joutuivat jo heti kahakan alussa 
panilkln valtaan ja satoja miehiä hukkui koskeen paetessaan. Mutt& 
Vllpurl:a. puolustaessaan samat talonpoikaisjoukot osottautuivat kui
tenkin erittäin taistelukelpoisiksi. Taistelutahdon terästymiseen vaikut
tlvat osaltaan saatu taistelutottumus, kaupungin, puolustukseen osallLl
tuva.t aateliset ja 500 saksalaista palkka.sotilasta sekä se seikka, etteivät 
venäläiset pystyneet käyttämään enää ratsuväkeään .. Marraskuun 30. 
pnä 1495 käydyssä ratkaisutaistelussa kehittyi kaupungin muurellla 
useita tunteja kestänyt käsikähmä teräasein. Huolimatta vähälukul-
1:1uudestaan ja tilanteen ajoittaisesta kriitillisyydestä puolustajat kesti
väit ja löivät takaisin venäläiset, joiden oli luovuttava kaupungin val
tausyrityksistä. 

Muitakin myönteisiä esimerkkejä talonpoikaisjalkaväen taistelukel
poisuudesta voidaan po sodan ajalta esittää. Olavinlinnan päällikön, 
Pietari Kylliäisen, johdolla karkotettiin linnaa lähestyneet venäläiset 
syksyllä 1495. Svante Sturen joukot valtasivat hävitysretkellään Narva
joen varrella sijainneen IivananUnnan. 

JALKAVÄEN KEHITYS UUDEN AJAN ALUSSA 

Kustaa Vaasan aika 

Uuden ajan alussa tuli jalkaväen kehittäminen Ruotsir-Suomessakln 
sotilasorganisaation ydinkysymykseksi.. Tuliaseet olivat alkaneet yleis
tyä Euroopassa 1400-luvun loppupuolella, ja niiden käytäntöön otto vai
kutti jalkaväen organisaatioon ja taktiikkaan. Muutokset tapahtuivat 
kuitenkin varsin hitaasti, sillä teknillisesti puutteellisten ja teholtaan 
vähäisten käsituliaseiden käytössä taistelukentällä oli monia vaikeasti 
ratkaistavia kysymyksiä. Käsituliaseet esiintyivät ensi kerran Suomessa. 
vv 1554L-1557 sodassa, mutta ne eivät aiheuttaneet erityisempiä taktn
lisia pulmia. Mitään yhtenäisyyttä jalkaväen organisaatiossa, aseistuk
sessa ja taktillisissa: menettelytavoissa efa Ruotsi-Suomen armelja119& 
vielä ollutkaan. Joukkojen kokoonpanot oliva,t satunnaisia, aseistuk
sessa pääpaino oli teräaseilla, ja taktiikka riippui johtajan henkilökoh
taisesta taidosta. Kustaa Vaasa suositteli kylläkin ennen sotaa antaml& 
saan taktillisissa ohjeis·sa varovaista taistelutapaa. Hän varoitti ryhty 
mästä avoimeen taisteluun, venäläisiä vastaan. Joukkojen oli suljettava 
tiet murroksin, joiden suojassa oli käytävä tulitaistelua vll.ljykalatL 
Hän suositteli myös yöllisiä ylläköitä vihollisen leirejä vastaan. Tämll. 
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oli ns smoolantilaistaktiikkaa, jota oli käytetty menestyksellä tanska
laisia vastaan Ruotsin vapaustaistelussa. 

Suomessa ei kuitenkaan noudatettu po sodan aikana tätä suhteellisen 
passHvista taistelutapa,a, vaa,n pysyttiin edelleen vanhan !ISkuun ja lähi
taisteluun pyrkivän taktiikan pohjalla kuten 11. 3. 1555 käyty Joutselän 
taistelu osoittaa. Taistelussa johti suomalaisia Kivennavan vouti Juho 
Maununpoika Ulfsparre, joka oli varsin taitava taktikko. Rajavoutina 
ollessaan hän, oli ilmei'sesti perehtynyt venäläisten sodankäyntitapaan, 
jonka tunteminen takasi hänelle tiettyjä etuja yhteenottojen sattuessa. 

Juho Maununpojalla oli komennossaan vakinaisia joukkoja vain 60 
ratsu- ja 100 jalkav!l.kim!estä. Kivennavan alueelta oli lisäksi koottu 
taistelua edeltäneenä päivänä 4-00 keihäillä, kirveillä ja jousilla aseis
tettua talonpoikaa. Vakinainen jalkaväki oli ainakin osittain aseistettu 
käsituliaseilla, jolta nimitettiin hakapyssyiksi. Näiden kaltiperi oli 
19 - 23 mm, paino 20 kg, piipun pituus 101 - 115 sm, kokonaispituus 
150 -180 sm, tulinopeus 6-8 laukausta tunnissa ja tehokas ampuma
etäisyys korkeintaan 100 metriä. Tällaiset käsituliaseet olivat lukotto
mia. Panoksen sytyttäminen tapahtui joko palavalla luntulla tai kuu
mennetulla rautapuikolla sankkireiän kautta. Hakapyssyn suuren painon 
ja voimakkaan rekyylin vuoksi ase oU tuettava kiinteään alustaan, joten 
ampuja ei voinut vapaasti liikehtiä taistelukentällä. Nämä tuliaseet oli
vat tehottomampia kuin teräsjouset, joilla voitiin ampua keskimäärin 
kuusi laukausta minuutissa. Jalkaväki oli kokonaisuudessaan varus
tettu suksilla, joten joukkojen liikkuvuus paksun lumipeitteen katta
massa maastossa oli hyvä. Tykistöä Juho Maununpojalla oli viisi rekl'
lavetille asennettua 2-2,5 tuuman kevyttä ni'khakatyk·kiä, joilla ammut
tiin pyöreitä massiivisia rautakuulia. 

Venäläisten Kivennavan suuntaan edenneisiin päävoimiin lienee kuu
lunut 5 000-6 000 miestä, jotka oli tavanomaisesti jaettu etu-, pää- ja 
jälkijoukkoon. Ratsastavat pajarit (aatelisratsuväki) ja streltsijalka
väki ·(ampujat, jotka olivat ammattisotilaita) olivat joukon ytimenä, 
mutta taisteluarvoltaan vähäinen nostojalkaväkr muodosti joukkojen 
pääosan. Venäläiset tunkeutuivat varhain 11. päivän aamuna Jäppisen 
ja Joutselän kyliin. Hetkeä myöhemmin ratsain liikkuva etujoukko saa
pui Mörölän harjan•teelle kohdaten suomalaisten rakentaman murros
teen, jonka eteen se pysähtyi ja massottui tielle. Paksu lumipeite haittasi 
ratsuväen liikehtimistä, joten se ei voinut kiertää suomalaisten murrosta. 

Huolimatta Iukumääräisestä alivoimastaan Juho Maununpoika oli 
päättänyt ratkaista taistelun hyökkäämällä. Hänen taisteluideanaan oli 
yllätykseen perustuva kaksipuolinen saarrostus. Maasto oli ihanteelli
nen hiihtojoukoille, sillä Mörölän harjanteelta alkaen se oli lähes yhtä
mittaista !oivaa alamäkeä rajalle saakka. Keskustaan oi ryhmitetty 
ratsuväki ja tuliasein aseistettu jalkaväkl. Näiden tehtävänä oli tykkien 
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Joutselii,n taistelu 11. S. 1555 

tukemana sulkea vihollisen etenemistie ja sitoa vastustaja rintaman 
suunnassa. Keskustan molemmin puolin oli ryhmitetty lähtöasemiin 
hiihtäen liikkuvat jalka.miehet, joiden oli saarrettava ja lyötävä yllä-

tetty vihollisen. marsslrivistö. 
Yllätys onnistui täydellisesti. Ensimmäiset tyk!nlaukaukset surmasi

vat mm venäläisten komentajan. Ratsuväen ahdistaessa hakapyssy
miesten ja tykkien tukemina vihollisia tien suunnassa Iskivät jalka
väen saarrostavat siivet vastustajan marssirivistössä olleen joukon 
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sivustoihin. Suomalaiset olivat saaneet aloitteen ja epäjärjestykseen jou
tunut viholllsen etujoukko lyötiin käsikähmässä ja se pakeni pääjoukon 
luo. Kilometrin pituiselle t!eosalle oli jäänyt noin 300 kaatunutta vastus
tajaa. 

Juho Maununpoika säilytti aloitteen edelleenkin hallussaan. Alku
menestyksen jälkeen hän suuntasi jalkaväkensä uudelleen laajaan saar
rostukseen yrittäen katkaista venäläisten pääjoukon vetäytymist!en, Jäp
pisessä ja sen pohjoispuolisessa metsämaastossa. Vihollinen joutui panii
kin valtaan. Osa sen aseista oli vielä kuormastossa ja näiden jakelua 
ei ehditty suorittaa. Johdettu vastarinta ei tullut enää kyseeseen, vaan 
venäläiset työntyivät sekavana laumana suomalaisten saarrostavia osia 
vasten. Näiden ei: onnistunut pitää tietä katkalstuna, joten viholliset 
pääsivät murtautumaan massallaan saarrostuksen lil:pi menettäen kuu
tisensataa miestä kaatuneina. 

Joutselän taistelussa tuli ja liike oli sopeutettu olosuhteita vastaa
vasti toisiinsa. Teräaseet muodostuivat ratkaisevimmiksi yhteenoton 
alkuvaiheen jälkeen. Suhteellisen kömpelöillä tuliaseilla ei liene ollut 
erityisempää merkitystä taistelun loppuvaiheissa, mutta luultavaa on, 
että niitä pyrittiin käyttämään mahdollisuuksien mukaan tien suun
nassa jonkinlaisina tuki- ja tulppa-aseina. Talonpoikainen nostojalka
väki oli myös antanut näytteen taistelukyvystään. Pätevän johtajan 
alaisena se pystyi liikkumaan vaaditussa tai.steluryhmityksessä, osoitti 
suurta rohkeutta, kuria ja korkeaa aseenkäyttötaitoa. Jalkaväki oli vielä 
hyökkäyksellinen ja pystyi ratkaisemaan taistelun käsikähmässä perin
teellisin teräasein. Samoihin aikoihin käydyt menestyksell:Lset taistelut 
Vuoksen varrella ja Vammeljoen Metsäkylässä osoittavat, että Jout
selän taistelu ei ollut aikakaudellaan. poikkeuksellinen ilmiö suomalai
sen jalkaväen taistelukunno.sta. 

Kustaa Vaasa oivalsi Joutselän taistelun jälkeen, että puolustuksel
lisesta smoolan,tilaistaktiikasta oli luovuttava ja jalkaväen hyökkäys
kykyä lisättävä. Tämä edellytti sitä, että lähitaisteluaseita ja suoja
varusteita oli lisättävä. Hän kehotti valitsemaan, sotilaiden joukosta 
parhaimmat miehet, jotka oli aseistettava ja harjoitettava taistelemaan 
keihäin. Kuninkaan määräyksestä alettiin pitää vaatimattomia sotilaal
lisia harjoituksia, jotka lienevät rajoittuneet aseiden käsittelyyn, kään
nöksiin ja liikkumiseen taisteluryhmityksessä. 

Vuonna 1555 muodostettiin ensimmäiset ainakin pääosiltaan suoma
laiset jalkaväen joukk<>-<>sastot, joita kutsuttiin lippukunn!ksi. Lippu
kuntia oli kaikkiaan kolme .. Niiden miehistöt pestattiin Hämeestä, Poh
janmaalta ja Viipurin läänistä. Llppukunta oli sekä hallinnollinen, että 
taktilli:nen yksikkö. Organisaatio oli saksalaisilta lainattu. Kokonals
vahvuuden piti olla 500 miestä, mutta vahvuudet vaihtelivat suuresti. 
Yksikkö jakaantui viiteen kvarteriin ja ne taas 10-2.0 miehisiin. ruotu!-
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hln. Lippukuntaa nimitettiin päämiehensä m~kaa~. Muuna pä~~:~;~ 

11 l tnanttl. vänrikki . profossi, tarkastusk1rjur1, saarnaaja, . 
o uu , • . ä""llik""'tä ja johtaJa 

nlttaja vääpeleitä kvartereiden ja ruotuJen P a OJ • • ' 
muo , ' . E · "iset vakma1sen 

k oli miehistön valitsema luottamusmies. ns1mma 
jo a j .. älliköt Suomessa olivat Retnholt von 
jalkaväen joukko-osasto en pa (P h . maa) ja Henrik von Mönstrenn 
Stockholm (Häme), Juho Varg o Jan 
(Viipuri) . 

* 

Eerik XIV :n yritys jalka.väkitaktiika.n uudistamiseksi 

t · suomen hallitsi-E "k XIV (1560-1568) oli ensimmäinen Ruo s1- . 
eri . in .. ärin sota teoriaan ja joka teki 

joista, joka oli perehtynyt Jossak ma . kehittämi-
vakavia yrityksiä jalkaväen taisteluteknil11sten ~ysymysten 

sek=~staa Vaasa oli korostanut teräaseiden ja ~u~~ava~usteiden ~er:i~ 
t tä jalkaväkimiehille, mutta aseistusprobleem1 Jäi _häne~tä kmten 
Y:k . matta Jalkaväellä oli sekä tuli- että teräasem taist~Iev:1a. mie

ra a1se .. :d lukumäärää yksikössä ja keskinäistä yhte1st01mm:taa 
hiä mutta nai en 
ei , . l" osattu täsmällisemmin määrittää. . 

v~:~k XIV pyrki siihen, että lippukunta muodo_stai~i taktlll1sen perus-
. . . taktillinen yksikkö. Se muodostettiin 

yksikön. Rykmentti oh suurempi 
12 lippukunnasta, jotka ryhmitettlln kolmeen portaaseen. 

" TAISTkL UR I V /STO 
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Lippukunnan normaalivahvuuteen olisi kuulunut 530 miestä, joista 
196:Jla piti olla keihäs, 76:lla hilpari, 216:lla pitkät tuliaseet (hakapyssyt) 
ja 42:lla lyhyt tuliputki ynnä pyöreä kilpi. Kaikki teräasein taistelevat 
miehet oli tarkoitus varustaa haarniskalla .. Lippukunta jakaantui kah
deksi taktilliseksi alaosastoksi,, joista toista nimitettiin taistelurivistöksi 
ja toista kevytaseisten osastoksi. 

Taistelurivistöön kuului 225 keihäs- ja hilparimiestä ynnä 90 ampu
jaa. Teräasein varustetut miehet ryhmitettiin taistelurivistön keskus
taksi ja ampujat heidän kummallekin sivustalleen. Kaikkiaan osasto 
asetettiin 15 riviin, joissa kussakin oli 21 miestä rinnakkain. Taistelu
rivistö oli tarkoitettu sekä hyökkäykselli.seen että puolustukselliseen toi
mintaan. Yhteistoiminta oli suunniteltu tapahtuvaksi siten, että ampu
jien oli kontramarssin avulla ylläpidettävä jatkuvaa tulitoimintaa aina 
siihen saakka, jolloin lähitaistelu alkoi. Tällöin keihäs- ja hilparimiesten 
tehtävänä oli varsinaisen käsikähmän suorittaminen ja taistelun, ratkai
seminen. 

Kevytaseisten osastoon kuului 42 terä- ja 168 tuliasein varustettua 
miestä. Näillä osastoilla ei ollut tarkoin määrättyä paikkaa taistelu
rintamassa, vaan ne saattoivat kahakoida rintaman edessä tai sivus
toilla tukien omia joukkoja ja tuottaen häiriötä viholliselle. Olennaisinta 
tässä kehittämistyössä oli, että oikeassa suhteessa tuIL ja teräasein 
varustettuna jalkaväen olisi pitänyt pystyä menestyksellisesti kaikissa 
olosuhteissa taistelemaan vihollisen ratsu- ja jalkaväkeä vastaan ynnä 
puolustamaan ja valtaamaan linnoituksia. 

Eerik XIV:n jalkaväen taktilliset uudistuspyrkimykset jäivät kui
tenkin ohimeneväksi ilmiöksi. Hänen ajatuksensa olivat teoriassa oikea
suuntaisia, mutta käytännössä silloisissa olosuhteissa vaikeat toteuttaa. 
Sekä päällystöltä että miehistöltä puuttui tarvittava koulutus .. Kunin
gas kylläkin korosti koulutuksen merkitystä, mutta harjoittelu jäi 
vähäiseksi, koska päällystö ei itsekään hallinnut koulutettavaa asiaa. 

Tanskalaisia vastaan v 1565 käydyssä Axtornan taistelussa, johon 
osallistui kolme suomalaista jalkaväen lippukuntaa, edellä kuvattua tak
tiikkaa yritettiin soveltaa käytäntöön, mutta heikohkolla menestyk
sellä. Taisteluryhmitys oli vielä liian monimutkainen komentajansa hal
littavaksi. 

Suomalaista jalkaväkeä osallistui pohjoismaiseen seitsenvuotiseen 
sotaan (1563-1570) sekä Etelä-Ruotsin että Itämeren maakuntien 
alueella ja jopa merisotatoimiinkin kuten v 1566. Tällöin laivaston vah
vennuksena oli kuusi suomalaista jalkaväen lippukuntaa, joiden ei kui
tenkaan, tarvinnut osallistua varsinaisiin meritaistelulhin Tanskan ja 
Lyypekin laivaston tuhouduttua myrskyssä. 
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JALKAVÄEN TAISTELUKYVYN MURROSKAUSI VV 1570-1617 

Jalkaväen rapp_eutuminen Juhana 111 aikana 

Eerik XIV:n taktilliset ja organisatoriset uudistusyritykset olisivat 
ilmeisesti tarjonneet perustan taistelutekniikan edellee~ ke~i-tt~isen_e 
yksinkertaistamalla menettelytapoja ja ryhmitysmuotoJa. N_am e1 k~I
tenkaan tapahtunut, sillä Juhana III (1568-1592) ei ymmärtänyt takt.11-
!isia kysymyksiä eikä sodankäynnin jalkaväelle asettamia vaatimuksia. 
Hänen aikanaan käytiin sotaa Venäjää vastaan vv 1570~1605'. ~ollo·~n 
olisi ollut mahdollisuuksia kokeilla käytännössä eri: orgamsaatimta Ja 
taisteluteknHlisiä sovellutuksia. Kehitystyö laiminlyötiin kuitenkin täy
sin, ja jalkaväen taistelukyky taantui huomattavasti nimenomaan kent-

tätaisteluissa. 
Tärkein syy jalkaväen taistelukyvyn alenemiseen oli aseistuk~en 

alalla tapahtuneet muutokset. Vaikka oltiin todettu, että se~ aikais~t 
käsituliaseet olivat epävarmuutensa, vähäisen tehonsa ja ~1taan t~~r
nopeutensa vuoksi vielä sopimattomia jalkaväen pääaseeks1, Iuovutt1~n 
··tä huolimatta yhä enevässä määrin lähitaisteluun soveltuvista terä-

Sll ' t liltt . 
aseista ja suojavarusteista. Koska muskelit soveltuivat vam u arn1-
seen olist ollut tärkeätä jatkaa kokeiluja oikean lukumääräisen suh
teen' määrittämiseksi ampujien ja teräasein varustettujen miesten kes
ken. Koko organisaatio olisi pitänyt muuttaa aseistussuhdetta vastaa
vaksi ja samalla tehostaa joukkojen koulutusta kitkattoman yhtei'stoi
minnan saavuttamiseksi. Käsi:tuliaseet saivat kuitenkin pian hallitse
van aseman ja sodan aikana neljällä viidesosalla jalkaväkimiehi~ä oli 
musketU. Taistelutapa muuttui vastaavasti. Voimakas talonpoikais
joukoissa vallinnut päällekäymisen henki katosi. 

1590-luvulla Ruotsi-Suomen armeijassa oli tullut käytäntöön ke
vyempi 4-6 kg:n painoinen lunttumuskettL Ase oli suustaladattava, 
rihlaamaton ja kaliiperiltaan noin 20 mm. Ruutipanoksen sytytys tapah
tui palavan luntun avulla. Lunttu kiinnitettiin kutakin laukausta. varten 
erikseen musketin sytytinvasaraan, joka löi !aukaistaessa edestä ~aak
sepäin sytytysaukon kohdalla olevaan ruudilla täytettyyn sank~1pan
nuun. Tulinopeuden lisäämiseksi kutakin laukausta v~~en ~rv1tta~a 
ruutierä oli valmiiksi mitattuna pienessä puukotelossa, 101ta ripustettun 
olan yli kulkevaan nauhaan. Siinä oli myös isompi ruutisarvi sytyti~
ruutia varten jopa luotikukkaro. Luoti oli niin väljä, että se. mel~em 
pudottamalla meni aseen piippuun, jossa olikin käytettävä luodm pääl!e 
työnnettävää etulatinkia. Musketin tulinopeus oli alhaine~ .. K_~tak1~ 
laukausta varten kului 8-10 minuuttia. Vaikka käytettiin erityista tuk1-
haarukkaa ammunnan aikana, oli tarkkuus huono. Tehokas kanto
matka lienee rajoittunut 75--100 m:iin; Tällaisen aseen teho taistel-



taessa esimerkiksi hyökkäyksellistä ratsuväkeä vastaan oli kyseenalai
nen. Koska jalkaväellä ei ollut teräaseitakaan riittävästi, sai maaston 
tai estelaitterden suojassa käyty tulitaistelu yhä huomattavamman sijan, 

Syyt nimenomaan vakinaisen jalkaväen taistelutehon rappeutumiseen 
olivat suoranaisen ymmärtämättömyyden ohella moninaiset. Valtakun
nan heikko taloudellinen tila suosi tuliasevoittoista aseistusta, koska se 
tuli halvemmaksi kuin täydellisten suojavarusteiden hankinta. Suora
naisia kenttätaisteluja ei ollut muita kuin Eestissä Lukkolinnan luona 
jossa Klaus Tott 5 000:llä suomalaisella löi 16 000 miehen vahvuise~ 
venäläisjoukon 23. 1. 1573. Muuten sodankäynti oli linnojen valtausta 
ja ~uolustamista tai molemminpuolisia s!ssisodankaltaisia ryöstö- ja 
häv1tysretkiä. Venäläisten alhainen sotataito ja kenttätaisteluiden kart
taminen aiheutti sen, että tehokasta ja taisteluratkalsuihin pyrkivää 
jalkaväen taktiikkaa ei tarvinnut kehittää. Linnoitussodankäynti _ 
piiritykset ja linnojen puolustaminen - aiheutti osaltaan tuliaseiden 
taktillisen merkityksen yliarvioimisen, koska ruuti ja ampuma-aseet 
osoittautuivat tehokkaiks-i tämänkaltaisessa asemasodassa. 

Vielä on eräänä syyryhmänä taktiikan rappeutumiseen mainittava 
joukkojen huoltamisen heikkous, joka aiheutti kurittomuuksia ja kapi
nointia. Sellaisia joukkoja ei voitu kouluttaa ei:kä vaatia niitä edes 
tehokkaasti taistelemaan. Ulkomaalaisia palkkajoukkoja käytettiin 
myös runsaasti kotimaisten ohella. Heikkojen palkkausolosuhteiden val
litessa nämä olivat epäluotettavia ja kurittomia vaikuttaen siten välilli
sesti myös puutteellisissa oloissa toimiviin kansallisiin joukkoihin mieli
alaa alentamalla. 

Suomalaiset vakinaiset llppukunnat toimivat sodan aikana pääosin 
Virossa ja Inkerinmaalla. PUkän itärajan puolustus jäi suurimmaksi 
osaksi talonpoikaisnostojalkaväen vastuulle. Nämä eivät kyenneet estä
mään venäläisten kevyen ratsuväen yllättäviä ja nopeita ryöstöretkiä 
Suomen alueelle, mutta yhtä säälimättömfä kostoretkiä tehtiin suoma
laisten taholta itärajan taakse. Retket suoritettiin joko jalan, hiihtäen 
tai jokiveneillä perinteelliseen tapaan. Mistään taktillisista toiminnoista 
ei tietenkään näillä sissiretkillä ollut kyse, koska hävitys· kohdistui sivii
liväestöön eikä aseellisten joukkojen yhteenottoja yleensä tapahtunut. 

Jalkaväen taso Kaarle IX aikana 

Kaarle IX:n aikana 1599-1611 tehtiin yrityksiä jalkaväen taistelu
kyvyn parantamiseksi kenttätaistelussa. Linnoitussodankäynnissä oltiin 
vähintään puolalaisten ja venäläisten veroisia. Sam.oin kenttätaisteluissa 
puolalainen jalkaväki osoittautui toisarvoiseksi vastustajaksi. 

Puolalaisi'lla oli kuitenkin sangen korkeatasoiinen ratsuväki. Heidän 
ratsumiehillään oli suojavarusteina kypärä ja rautahaarniska ynnä 
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na pitkä keihäs, miekka ja pistoolit. Joukot oli jaettu taktillisiksi 
1 •>sastoiksi, jotka toimivat joustavasti kokonaisuuden puitteissa. Hyök-

1 Lyksessä puolalaiset iskivät täydessä laukassa vastustajansa kimppuun 
1 , 1a.reita. käyttäen. Tällaisten rajujen iskujen torjumiseen ei ruotsa.-
11 suomalaisella musketein varustetulla jalkaväellä ollut suuriakaan 
mnhdoll!suuksia. Musketööri ennätti vain kerran laukaista aseensa ennen 
1 uin kä sikähmä alkoL. Tällöin olisi tarvittu teräaseita ja suojavarus-
1 1 a , jolta ei ollut läheskään riittävästi jalka väellä. 

Kaarle IX nimitti v 1601 Virossa olevien joukkojensa ylipäälliköksi 
Nassaun kreivin Juhanan, joka oli aikakauden kuuluisimman sotataidon 
ehlttäjän, alankomaalaisen Moritz Oranilaisen, työtoveri ja sukulai

nen. Uusi ylipäällikkö yrittt soveltaa alankomaalaista taktiikkaa ruot-
.lals--suomalalailn joukkoihin, mutta epäonnistui. Kehitystyölle olisi 

pitänyt luoda lujempi perusta uudistamalla vanhentunut organisaatio, 
kehittämällä aseistus tarkoituksenmukaisemmaksi: ja kouluttamalla 
päällystö sekä miehistö toimimaan uuden taktiikan mukaisesti. 

Mexhofin taistelussa 15. 9. 1604 puolalainen haarniskoitu ratsuväki 
osoittautui ylivolmai&eksl vastustajaksi Ruotsi- Suomen armeijalle. Vii
meksi mainittu oli ryhmitetty jalkaväen osalta siten, että ruotsalaiset, 
11uomalalset ja saksalaiset muodostivat kukin oman taisteluosastonsa 
tukeakseen toinen toistansa. Ratsuväki oli erillisenä osastona. Luku
määräi:sestä alivoimastaan huolimatta puolalaiset karkottivat mainion 
komentajansa Chodkiewiczln johtamina ruotsalaLsen ratsuväen taistelu
kentältä. Sitten tuhottiin saksalainen jalkaväki, jonka jälkeen seurasi 
ruotsalaisten ja viimeksi suomalaisten vuoro. Musketein taisteleva jalka
väki oli urheudestaan huolimatta täysin ratsuväen armollla. 

Kirkholman taistelu 17. 9_ 1605 päättyi myös perusteelliseen tappioon 
ja puutteellisesti aseistettu ja varustettu jalkaväkl kärst raskaita mene
tyksiä. Kuningas syytti sotajoukkoaan kyvyttömyydestä ja erityisesti 
hän tunsi epäluuloa suomalaisia kohtaan. Syyttely oli kuitenkin perus~ 
tetta vailla, koska jalkaväelle ei oltu luotu edellytyksiäkään, torjua, ratsu
väen iskuja. Sen organisaatio oli vanhentunut, aseistus yksipuolisesti 
tuliasevoittoinen, koulutus puutteellinen ja upseeristo ammattitaidotonta. 

Eräinä korvikekeino!na pelättyjä ratsuväkihyökkäyksiä vastaan 
kehotettiin joukkoja käyttämään rintamansa edessä joko pi!kkikärryjä 
tai -rekiä tai teroitettuja seipäitä. Tykistö asetettiin myös eteen ja tykit 
laukaistiin ratsuväen suorittaessa iskuaan. Tällainen taistelutapa teki 
jalkaväestä ennen pitkää vain puolustuksellisen aselajin, joka - puut
teellisen aseistuksensa vuoksi - ei pystynyt siihenkään riittävän tehok
kaasti. 

Eevert Hornin ja Jaakko de la Gardien johdolla ruotsalais-suomalai
set joukot toimivat menestyksellisesti Venäjällä vv 1606--1'617. Sota
retki!n osalliistui mm 4.000 suksilla varustettua suomalaista. Taisteluissa 
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saavutetut menestykset johtuivat osin suomalaisen ratsuväen kohentu
neesta taistelutaidosta ja osin siitä, että vastustajana oli puolalaisen 
valioratsuväen ohella taisteluarvoltaan melko vähäisiä. venäläisiä jouk
koja. 

KUSTAA II ADOLF JALKA V ÅKITAKTIIKAN UUDISTAJANA 

Organisatoriset ja aseteknilliset uudistukset 

Kustaa II Adolfista tuli koko Ruotsi-Suomen sotalaitoksen uudis
taja. Hän osallistui henkilökohtaisesti Venäjän sodan loppuvaiheisiin ja 
oli tietoinen sotalaitoksessa vallitsevista puutteista .. 

Kuninkaalla oli edeltäjiinsä verrattuna erilaiset edellytykset uudistus
työhön. Hänellä oli henkilökohtaista sotakokemusta, jonka ohella hän 
oli perehtynyt sekä vanhempaan että erityisesti alankomaalaisen Moritz 
OranUaisen kehittämään aikakautensa korkeatasoisimpaan ja jousta
vimpaan taktiikkaan. Kuninkaalla oli myös käytettävänään uudelleen
järjestelyssä ammattitaitoisia apulaisia, joista mainittakoon veljekset 
Eevert ja Kustaa Horn. Viimeksi mainittu oli tehnyt useLta vuosia kestä
viä opintomatkoja mm Saksaan ja Alankomaihin, jossa hän palveli 
Moritz Oranilaisen armeijassa. Alankomaalaista taktHkkaa ryhdyttiin 
nyt soveltamaan uudelleen Ruotsi-Suomen armeijaan. Soveltamis- ja 
kehitystyö kohtasi moninaisia vaikeuksia ja kesti lähes kaksi vuosikym
mentä ennen kuin tulokset olivat tyydyttäviä. 

Aseteknillisen ja organisatorisen kehitystyön perustaksi kuningas 
määritteli eri aselajien taktilliset tehtävät taisteluryhmityksen puitteissa 
toimittaessa. Jalkaväestä oli kehitettävä aluksi ennen kaikkea voimakrus 
tulielin, joka muodostaisi samalla koko taisteluryhmityksen rungon. 
Ratsuväki edustaisi iskuosaa ja kenttätykistön - nyt aselajiksi organi
soituna - oli vahvennettava tulivoimaa ja sitä oli voitava käyttää. myös 
keskitetysti taktillisiin tehtäviin. ~·11' WICUIW'f'V:W'W'<'IIW'lf;Wlfo/11' .. ,,::a 

Kustaa II Adolfin aikainen lunttumusketti 

Erityisen suurta huomiota Kustaa II Adolf kiinnitti jalkaväen aseis
tuksen kehittämiseen ja tasapainoiseen asejaotteluun perusyksikköjen 
puitteissa. Päämääränä oli jalkaväen tulitehon kohottaminen mahdolli
simman korkealle, mutta samalla sen oli kyettävä myös tehokkaaseen 
käsikähmään teräasein. Hänen vaatimuksestaan ampujille kehitettiin 
uudet tehokkaammat muskettityypit - kaikkiaan kymmenkunta toisis
taan vähäisemmin poikkeavaa mallia. Muskettien rakenne ja teho oli 
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pääpiirtein sama kuin 1590-luvun malleissa. Aseen kaliiperiksi vahvistet
tiin v. :L613 20 mm. Musketit varustettiin edelleenkin pääasiallisesti lunt
tulukolla ja paperipatruuna otettiin käytäntöön tulinopeuden lisäämi
seksi. Piippu oli vieläkin rihlaton ja sen pituus oli 100,f>-118,5 sm. Aseen 
kokonaispituus oli 13S--156,5 sm, paino 4,1-5 kg, ja se oli varustettu 
tukihaarukalla. Tukihaarukka ei ollut välttämätön ammunnassa, ja 
1630-luvulla sen käytöstä vähitellen luovuttiin. 

Jalkaväki jaettiin edelleenkin Euroopassa vallinneen yleisen käytän
nön. mukaan ampujiin ja keihäsmiehiin. Edellisillä oli musketin ohella 
lähitaisteluaseena miekka ja suojavarusteena kypärä. Keihäsmiesten 
aseistuksena oli 6,5 m:n pituinen haapapuinen keihäs ja miekka, suoja
varusteina kilpi, kypärä, rintapanssari kauluksineen ja käs1varsisuojuk
set. Aseistus ja varustus jäivät kuitenkin taloudellisista syistä melko 
kirjaviksi ja puutteellisiksikin. Armeijan arvovallan ja sotilaiden itse
tunnon kohottamiseksi kuningas kiinnitti myös vaatetukseen suurta 
huomiota, mutta erityisesti suomalaisten sotami.esten vaatetus jäi heb-

kohkoksi. 
Organisaatiossa suoritettiin perustavaa laatua olevia muutoksia. 

Lippukunta oli säilynyt vakinaisen jalkaväen hallinnollisena ja taktilli
sena yksikkönä Suomessa v:sta 1555 alkaen. Taistelussa niitä oli yhdis
tetty taktillisen tarpeen mukaan suuremmiksi yksiköiksi. Tämä organi
saatio oli kuitenkin vanhentuneena vähitellen hylättävä .. Uuden ryk
mentti-organisaation esikuva saatiin Länsi-Euroopasta. Tosin organisaa
tioon tuli kansallisia erikoispiirteitä, jotka johtuivat yhteiskunnalllsista 

ja taloudellisista olosuhteista. . 
suurimmaksi hallinnolliseksi joukko-osastoksi tuli Suomessa ensi 

kerran v 1617 rykmentti: Karjalan ja Suomen jalkaväkirykmentit. Kum
mallakin joukko-osastolla oli oma rekrytoimis- eli väenottoalueensa. Tar: 
koituksena oli, että kustakin maarykmentistä olisi muodostettu kak.s1 
sodanajan kenttärykmenttiä. Useiden välivaiheiden jälkeen päädyttim 
vuoteen 1630 mennessä kuitenkin siihen, että Suomessa muodostettiin 
kahdeksan kenttärykmenttiä, jossa kussakin oli kahdeksan noin 150-

miehistä komppaniaa. 
Jalkaväen hallinnollinen organisaatio ei soveltunut sellaisenaan tak

tillisiin tarkoituksiin. Taisteluyksikköjä muodostettaessa oli edelleenkin 
tärkeintä saada keihäsmiesten ja ampujien keskinäinen yhteistoiminta 
mahdollisimman joustavaksi. Tulitoiminta oli saatava mahdollisimman 
tehokkaaksi, sitä oli voitava säännöstellä ja sen jatk,uvuus taistelun 
aikana oli mahdollistettava. Taisteluyksikkö ei myöskään saanut olla 
miesvahvuudeltaan liian heikko selviytyäkseen käsikähmästä eikä liian 
massiivinenkaan, jolloin se olisi voinut kärsiä tarpeettomia tappioita 
vihollisen tulessa. Sen oli kyettävä taistelemaan, mutta oltava samalla 

joustavasti käsiteltävissä. 

5 - Jalkaväen vuosikirja 
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Alankomaalaista esikuvaa - puolirykmenttiä - soveltaen kuningas 
organisoi Puolan sodissa vv 1621-1622 ja 1622- 1630 saamiensa koke
musten perusteella pienimmäksi taisteluyksiköksi neljästä kenttäkomp-

KUSTAA 1l ADOLF/N ESKADROONA 

t 
DODD DODD 
Husl<eföorif Kei håsmiehef Huskeföö,.jf 

Kustaa. II Adolfin eskadroona perustaisteluryhmityksessä 

paniasta muodostetun eskadroonan eli pataljoonan. Se käsitti kaikkiaan 
408 miestä, joista 216 oli keihäsmiehiä ja 192 ampujia. Kullekin eskad
roonalle kuului vielä jalkaväen raskaana aseena kolme kevyttä kolmen 
naulan rykmentintykkiä. Ase oli niin kevyt, että: kaksi miestä saattoi 
vetää sitä taistelukentällä. 

Rykmentintykkiin oli tehty huomattavia parannuksia. Siinä käytet
tiin tulinopeuden lisäämiseksi kartuusia. Se oli paperinen kääre, johon 
ruutinopeus oli valmiiksi punnittu. Kanuunalla ammuttiin lähietäisyy
dellä karteesseja eli pyöreillä luodeilla täytettyjä kangaspusseja. Jalka
väkitykin tulinopeus oli huomattava; sillä voitiin ampua kolme laukausta 
samassa ajassa kuin musketilla yksi. Kantomatka oli 350--400 m ja tyk
kien yhteislaukaus vastasi teholtaan eskadroonan kaikkien ampujien 
kahta yhteislaukausta. 

Suuremmaksi taisteluyksiköksi kehittyi! 3-5 eskadroonaa käsittävä 
prikaati. Kolme-eskadroonainen prikaati vaktintui v:sta 1631 käytäntöön. 
Sen muodostamiseksi tarvittiin kaksi kenttärykmenttiä näiden täyden
nysvaikeukslen vuoksi. 

Taktilliset uudistukset 

Kustaa II Adolfin aseteknilllnen ja organisatorinen kehitystyö täh
täsi ennen kaikkea tulitehon lisäämiseen, mutta samalla jalkaväestä oli 
muodostettava koko taisteluryhmityksen runko, joka pystyi myös riit
tävin teräaseln ja suojeluvälinein varustettuna torjumaan vihollisen Iskut 
käsikähmässäkin. Tätä päämäärää kuvastavat eri taisteluyksikköjen ja 
koko ryhmityksenkin perustaistelumuodot. 

Eskadroonan perustaistelumuodoksl vakiintui kuuden rivin syvyinen 
linja, jonka keskustan muodostivat keihäsmiehet ryhmitettynä yhtenä!-

seksi osastoksi. Ampujat olivat kummallakin siivellä neljänä 24-miehl
senä osastona, joissa oli 4 miestä rinnan ja 6 peräkkäin. Tulenanto 
tapahtui yleensä kontramarssia käyttäen: etummaisen rivin laukaistua 
aseensa se siirtyi taimmaiseksi riviksi lataamaan. Näin menetellen kukin 
rivi suoritti vuorollaan tulitoimintansa koko eskadroonan tulen ollessa 
säännöllisen jatkuvaa. 

Tulinopeus ei ollut nykyisen mittapuun mukaan suuri, sillä jokainen 
rivi ampui keskimäärin neljä yhteislaukausta tunnissa. Tämä merkitsi 
eskadroonaa kohden 24 yhteislaukausta mainitussa ajassa. Ruotsalais
suomalaisen eskadroonan tulivoima oli kuitenkin suurin Euroopassa 30-
vuotisen sodan aikana ottaen huomioon jalkaväkitykkien melkoisen 
tehon. Eskadroonan keihäsmiesten ympärillä voitiin ampujia ryhmittää 
erilaisiin asemiin riippuen siitä, että pyrittlinkö rintama- vai sivustatuli
vaikutukseen vai oliko kyseessä vain suojautuminen keihäsmiesten 
taakse käsikähmän alkaessa. 

KUSTAA ll ADOLF/N PRIKAATI 

DODD 

t 

DODD 
DODD 

Ke/håsm/esr/nfama 

DODD 

t 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

Tulirinfama 
Kolrnieskadroonainen prikaati. 
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Prikaatitaktiikka oli kehitetty myös lähinnä tehokasta tulitaistelua 
vastaavaksi, mutta myös se pystyi tarpeen vaatiessa lähitaisteluun. 
Prikaatin perustaistelumuotoina olivat tuli- ja kelhäsmiesrintama. Tuli
rintama muodostettiin siten, että kaikkien eskadroonien ampujaosastot 
siirtyivät eteen samaan linjaan, johon sijoitettiin myös rykmentintykit. 
Yhtenäinen keihäsrintama oli muodostettavis.sa samalla tavalla. Kei
häsmiesten ja ampujien yhteistoiminta oli näin melko joustavasti järjes
tetty prikaatinkin puitteissa. 

Kuninkaan kehittämä tulitaktiikka perustui vihollisen hyökkäyksen 
odottamiseen. Prikaatin suhteellisen ohut 6-rivinen linja omasi suuren 
tulivoiman, mutta hyökkäyksellisiin toimintoihin sitä ei vielä 30-vuotisen 
sodan alussa käytetty. Prikaatitaktiikka tähtäsi puolustukseen lähinnä 
ratsuväkihyökkäyksiä vastaan, jotka olivat osoittautuneet Puolan 
sodissa jalkaväelle varsin vaarallisiksi. Toisaalta nimenomaan prikaati
organisaatiota kehitettäessä otettiin huomioon tulevat yhteenotot isku
kyvyltään kuuluisan saksalaisen jalkaväen kanssa. Sellaisessakin 
tapauksessa hyvin järjestetyllä ja voimakkaalla tulella oli suuriarvoinen 
merkitys . 

Hyökkäyksellinen toiminta olisi edellyttänyt, että prikaatit ja eskad
roonat olisivat olleet itsenäiseen toimintaan pystyviä taktillisia alaosas
toja. Näinhän ei asianlaita ollut. Kyseiset yksiköt olivat vain taistelu
teknillisiä alaosastoja, jotka suuremman kokonaisuuden puitteissa suo
rittivat tulitoimintaa ja rajoitettuja ryhmitysmuutoksia. 

Kustaa II Adolfln taisteluryhmitys kokonaisuudessaan käsitti us·ei
den jalkaväkiprikaatien muodostaman keskustan, jonka sivustojen suo
jaksi ja lskuosastoiksi ryhmitettiin ampujaosastojen tukema hyökkäyk

30-vuotisen sodan aikainen 
musketööri 

sellinen ratsuväki. Ratsuväkikään 
ei voinut hyökätessään edetä kau
aksi paikallaan pysyttelevästä jal
kaväkikeskustasta, jonka sivustat 
olisivat paljastaneet. Ratsuväen 
toiminta muodostui näin ollen sy
säyksittäisiksi iskulksi. Jalkaväkl
keskustan ryhmitysperiaatteena oli 
"elävä linnoitus", jonka on torjut
tava ·tulella viholllsen hyökkäykset 
samalla suorittaen mahdollisimman 
joustavasti tarvittavat ryhmitys
muutokset. 

Prikaatit oli järjestetty toistensa 
suhteen taisteluportaittain sopivin 
välein ja etäisyyksin rinnakkain ja 
toistensa taakse, joten ne pystyivät 

tukemaan tulellaan toinen toiserusa ta.lis" 
telua tai perääntyä toisensa ,turviin. Jal
kaväki pystyi torjumaan myös sivustoi
hinsai ja selustaansa kohdistuneet hyök
käykset ryhmitysmuutosten avulla 
kääntämällä siiplprikaatinsa rintama
suuntaa. Näin muodostui uusi rintama, 
joka oli valmis ottamaan hyökkääjän 
vastaan tulellaan. Taisteluryhmitys oli 
tässä suhteessa piendmpiä yksityiskoh
tia myöten tarkasti toimiva koneisto. 

* 
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30-vuotisen sodan aikainen 
keihäsmies vabnilna torju
maan ratsuväen hyökkäyksen. 
Keihäs tuettiin oikean jalka
pöydän alle. Miekka oli val-

miina oikeassa kädessä. 

Kustaa II Adolfiru kehittämä puo
lustuksellinen jalkaväki, jonka taktilli
sena vaikutusmuotona oli voimakas 
tulenkäyttö, oli tietenkin vain organi
satorinen ja koulutuksellinen välivaihe. 
Hän pyrki asteittain hyökkäys·kelpoi:sen 
jalkaväen muodostamiseen, johon jo 
aseistuskin antoi perustan. Hyökkäyk
sellinen toiminta vaati kuitenkin ala
yksikköjen johtajilta kykyä ja taitoa 
itsenäiseen toimintaan kokonaisuuden 
puitteissa. Tämä edellytti koulutustason 
jatkuvaa kohottamista harjoitusten 
avulla ja hyvää kuria joukoilta. Näihin seikkoihin kuningas kiinnitti
kin suurta huomiota. Jalkaväen päällystöön valittiin valioaineista, joka 
sai peruskoulutuksensa kuninkaan hovirykmentissä. Myös mie
histölle järjestettiin harjoituksia mm. taistelunmukaisia ammuntoja. 

Vaikka alankomaalaiseen sotajoukkoon verrattuna Kustaa II Adolfin 
jalkaväen kokonaisryhmitys oli jäykkä ja puolustuksellinen, jalkaväki 
oli kuitenkin taistelutaidollisesti aseteknillLsesti ja organisatorisesti 
sivuuttanut aallonpohjan, johon se oli 1500- ja 1600-luvun vaiheessa 

joutunut. 

JALKAV AKITAKTIIKAN KEHITYS 30-VUOTISEN SODAN AIKANA 

vv 1630-1648 

Vaikka suomalaisen jalkaväen osuus ei lukumääräisesti ollut miten~ 
kään ratkaiseva 30-vuotisen sodan taisteluissa, on tarkoituksenmukaista 
luoda lyhyt katsaus jalkaväkitaktlikan kehitykseen po ajanjaksona. 
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Taktiikkahan oli yhtenäinen koko Ruotsi- Suomen armeijassa riippu
matta siitä, mihin kansallisuuksiin sen joukot kuuluivat. Kansallisten 
joukkojen ohella käytettiin, nimittäin runsaasti ulkomaalaisia palkka
joukkoja. 

Sodan alussa kuningas halusi palvelukseensa em palkkasotilaita, sillä 
he olivat ammattisotilaina tottuneet taistelemaan keisarillisen armeijan 
maineikasta ja iskukykyistä jalkaväkeä vastaan. Sodan. pitkittyessä oli 
täydennysvaikeuksien vuoksi yhä suuremmassa määrin turvauduttava 
ulkomaalaisten palkkajoukkojen värväykseen, joskin nämä osoittautui
vat kansallisia joukkoja epäluotettavammiksi ja taisteluteholtaankin 
vähäisemmiksi. Suomalaisesta jalkaväestä oli alusta alkaen mukana 
vain Porin ja Savon jalkaväkirykmentit. Myöhemmin sotanäyttämölle 
tuotiin uusia vahvennuksia, mm Viipurin jalkaväkirykmentti. Sodan 
loppupuolella oli Saksassa vielä Porin, Savon, Pohjanmaan, Hämeen ja 
Uudenmaan jalkaväkirykmentit eli puolet suomalaisesta jalkaväestä. 
Loput rykmenteistä olivat pääosin Itämeren maissa linnoitus- ja varus
kuntajoukkoina. 

• 
Breitenfeldin taistelussa 7. 9. 1631 Kustaa II Adolfln jalkaväki muo

dosti koko taisteluryhmityksen rungon, jalkaväkikeskustan, joka oli 
ryhmitetty pääosin kahdeksi portaaksi. Ensimmäiseen kuului eversti 
Teuffelin komennossa neljä rinnakkain olevaa prikaatia ja toiseen 
kolme, jotka olivat eversti Hepburnin johdossa. Rykmentintykit ja kent
tätyklstö oli ryhmitetty jalkaväkikeskustan eteen sen tulivoiman vah
vistamiseksi. Jalkaväen vahvuus oli 15.800 miestä, joista suurin osa oli 
ulkomaalaisia palkkasotilaita. 

Kummallekin sivustalle oli ryhmitetty ratsuväki myös kahteen por
taaseen. Ratsuväen tulitueksi oli eskadroonien väliin sijoitettu jalkaväen 
erillisiä ampujaosastoja. Ratsuväen kokonaisvahvuus oli noin 7 000 
miestä. Saksan vaaliruhtinaan - Kustaa II Adolfin liittolaisena - 16 000 
miehen armeija oli koko ryhmltyksen vasemmalla puolella. Kustaa II 
Adolfin sotajoukon ryhmitys oli Breitenfeldln taistelussa vielä täysin 
puolustuksellinen "elävä linnoitus", jonka tulivoima oli yllätys vastus
tajille. Jalkaväkikeskusta ja ratsuväkisiivet eivät olleet itsenäisiä tais
teluryhmiä, vaan niillä kullakin oli talsteluteknillinen tehtävä kokonais
ryhmityksen puitteissa. 

Tlllyn johtama keisarillinen armeija oli ryhmittynyt siten, että kes
kustaan kuului 13----16 jalkaväkirykmenttiä järjestettynä neljään mah
tavaan espanjalaiseen prikaatiin sekä viisi ratsuväkirykmenttiä. Vasem
paan siipeen kuului kuusi ratsuväklrykmenttiä, kevyttä ratsuväkeä ja 
yksi jalkaväkirykmentti. Oikeaan siipeen kuului yksinomaan ratsuväkeä 
ja tykistö oli ryhmitetty keskustan eteen. Tillyn armeijaan kuului kaik
kiaan 36 000 miestä. Se edusti espanjalais-saksalaista taktiikkaa, jossa 
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jalkaväen taktillisena vaikutusmuotona oli massiivisten jailkaväkinellöl
den isku ja ratsuväen vaikutusmuotona pääasiallisesti karakulolden 
(vastaa kontramarssla) suoritettu tulitaistelu. Keisarillisen armeijan 
taktiikka oli päinvastainen kuin Ruotsi- Suomen. Heillä jalkaväkl 
edusti iskuvoimaa ja sillä oli runsaasti teräaseita ja hyvät suojavarus
teet. Ratsuväellä oli toisarvoisempi merkitys ja sitä käytettiin lähinnä 
sitovaan tehtävään. Jalkaväki taisteli pääasiassa teräasein ja ratsuväki 

tuliasein. 
Keisarilliset ottivat aloitteen ja ryhtyivät hyökkäämään. Pappen-

heimln johdolla vasen siipi sitoi· karakuloiden ruotsalais-suomalaisten 
oikean siiven. Tllly suuntasi keskustansa joukot Kustaa II Adolfin sota
joukon vasempaan sivustaan yrittäen vyöryttää ruotsalals-suomalaisten 
koko rintaman. Saksilaiset pakenivat taistelukentältä ja Tlllyn oikean 
ratsuväkisiiven pääosa saartoi sel~tasta kuninkaan ryhmityksen. Sekä 
oikealle että vasemmalle siivelle muodostettiin nopeilla ryhmitysmuutok
silla uusi rintama. Jalkaväkikeskustan toisesta portaasta lähetettiin pari 
prikaatia ja jalkaväkitykistöä ratsuväen avuksi vasemmalle siivelle, 
jossa ne muodostivat uuden puolustuksellisen haan . 

Breitenfeldin taistelun loppuvaihe 

KelsarilliJSten karakuloiva ratsuväki ja hitaasti liikkuvat massiiviset 
jalkaväkineliöt joutuivat yllättävän voimakkaan musketti- ja jalkaväki
tyklstötulen kohteeksi. Ruotsi-Suomen armeijan tulivoima osoittautui 
varsin tehokkaaksi vastustajan tiheitä muotoja vastaan. Ne kärsivät 
raskaita tappiolta menettäen hyökkäyskykynsä. Suomalais-ruotsalainen 
ratsuväki ratkaisi nyt taistelun kummallakin siivellä rajuilla iskuillaan. 
Jalkaväen pari prikaatia osallistui myös vasemmalla siivellä hyökkäyk-
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seen, mutta keskustan jalkaväki pysytteli toimettomana paikoillaan 
pysyttelevänä runkona .. 

Breitenfeldin taistelu merkitsi jalkaväkitaktiikan käännekohtaa. 
Espanjalais-saksalainen syvien ja tiheiden massamuotojen iskuun ja 
lähitaisteluun perustuva taktiikka alkoi väistyä. Kustaa II Adolfin 
kehittämä jalkaväkitaktiikka oli myös keskeneräinen, mutta hän täh
täsi päämäärään, jossa tuli oli liikkeen, iskun ja lähitaistelun kanssa 
tasa-arvoinen tekijä. Breitenfeldln taistelu osoitti kuninkaalle, että orga
nisatorisessa ja taktillisessa kehitystyössä hän oli oikealla perustalla. 
Jalkaväki oli kuitenkin yhä armeijan heikoin osa, jonka kehitystyötä oli 
määrätietoisesti jatkettava. Sen hyökkäyskelpoisuus oli välttämättö
myys, jos taistelussa pyrittiin ratkaisevaan lopputulokseen . 

• 
Alte-Vesten taisteluissa 21-24. 6. 1632 jalkaväki oli jo ratkaisevin 

aselaji ja sen taktillinen käyttö oli täysin. sovellettu maastoon ja tilan
teeseen. Suomalaisista osallistuivat taisteluun savolaiset jalkaväki
yksiköt. 

Wallenstein, keisarillisten etevä ja tarmokas komentaja, oli päättä
nyt uuvuttaa asemasoda.lla Kustaa II Adolfin joukot. Hän oli rakennut
tanut leirinsä ympärille vahvat kenttälinnoituslaitteet suojakaivantoi
neen, Maasto oli lisäksi poikkeuksellisen vaikeakulkuista: mäkistä, lou
hikkoista ja tiheämetsäistä. Kaavamainen kenttätaistelu ei ollut mahdoL 
linen. Hyökkäävä jalkaväki ei voinut saada kenttätykistöltä malnitta
vampaa tukea ja ratsuväenkin toimintamahdollisuudet rajoittuivat Red
nitz-joen painanteeseen. 

Lopullisen hyökkäyksen vihollisen kenttäl!nnoitettua asemaa vastaan 
Kustaa II Adolf päätti suorittaa pohjoisesta, jossa maasto tosin oli hyvin 
vaikeakulkuista mutta selustayhteydet omalle leirille turvatuimmat. Hän 
jakoi jalkaväkensä kahdeksi päähyökkäysryhmäksi, joista oikeanpuo
leista johti Saksi Weimarin herttua Bernhard ja vasemmanpuoleista 
kuningas itse. Kumpikin päähyökkäysryhmä jaettiin useaksi 500-miehi
seksi musketööreistä kokoonpannuksi syöksyosastoksi. Näiden piti pää
asiassa jalkaväkityklstön tulen tukemina vallata Alte Vesten kenttä
linnoitettu harjanne. 

Wallenstein oli siirtänyt päävoimansa puolustukseen harjanteelle, 
jossa joukot hyvin suojautunelna pystyivät kehittämään voimakkaan 
tykki- ja muskettitulen hyökkääjiä vastaan. 

Hyökkäyksen alettua 24. päivän aamuna Bernhard-herttuan tavoit
teena oli harjanteen länsiosassa oleva vahvasti linnoitettu Burgstall ja. 
kuninkaan Alte Vesten myös hyvin varustettu rauniolinna. Tykistöval
mistelu jäi tehottomaksi liian pitkän etäisyyden takia. Vaikeakulkuinen 
maasto, keinoesteet ja eteen työnnetyt ampujaosastot eivät sallineet 
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yht ä jaksoista raisua rynnäkköä pääasemaa vastaan, vaan jalkaväen oli 
kuluttavassa lähitaistelussa oman tulensa tukemana tunkeuduttava 
eteenpäin. Syöksyosastoja vaihdettiin suurien tappioiden vuoksi joka toi
nen tunti. Oikeanpuoleinen hyökkäysryhmä onnistui päivän kuluessa val
taam aan Burgstall-aseman länsiosan varustukset, mutta ei pystynyt voi
mien ehdyttyä jatkamaan etenemistään. 

Alt;e Vesten taistelu 

Kuninkaan johtama hyökkäysryhmä ei saanut vallatuksi Alte Vesten 
tukikohtaa useasta yrityksestä huolimatta. Wallensteinin jalkaväki suo
ritti siellä useita vastaiskuja ehkäisten hyökkääjän saarrostusyritykset. 
Keisarillisten ratsuväki hyökkäsi Rednitz-joen laaksossa kuninkaan 
syöksyosastojen vasempaan sivustaan, mutta suomalainen ratsuväki 
karkoitti keisarilliset takaisin. Yön tultua kuningas luopui raskaita tap
ptolta aiheuttaneesta hyökkäyksestä. Vaikka taistelun lopputulos oli 
kielteinen, se osoitti kuitenkin, että jalkaväestä oli kehittynyt jo hyök
käyskelpolnen aselajl. Jalkaväki pystyi toimimaan suhteellisen itsenäi
eesti, kaavamaisesta taistelu- ja tulitekniikasta vapautuneena vaikeas
sakin maastossa kenttälinnoitettuja asemia vastaan. 
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Keihäsmiesten ja musketöörien välinen ero myös pieneni, koska 
ampujat pystyivät tuiittamisen ohella myös käsikähmään. Avoimessa 
maastossa keihäsmiehet olivat edelleenkin välttämättömiä, sillä keisaril
listen ratsuväki oli omaksunut karakuloinnin asemasta rajut iskut terä
asein. 

• 
Jalkaväki osoitti vielä LUtzenin taistelussa 6. ll. 1632 ja Wittstockissa 

24. 9. 1636 erinomaista taistelukelpoisuutta kohoten merkitykseltään rat
suväen veroiseksi. Edelliseen taisteluun suomalaiset osallistuivat ruotsa
laisprikaatissa, joka toimi taistelun ratkaisukohdassa jalkaväkikeskus
tan oikealla siivellä. Wittstockin taistelussa oli mukana Viipurin ryk
mentti. Sodan loppuvaiheessa kansallisten jalkaväkijoukkojen - suoma
laisten ja ruotsalaisten - osuus jäi melko vähäiseksi kenttätaisteluissa. 
Jalkaväen valtaosa oli ulkomaalaisia palkkajoukkoja, jotka useinkin 
siirtyivät puolelta toiselle riippuen siitä, kumpi pystyi lupaamaan suu
remmat palkkaedut .. 

Sodan kuluessa organdsaatio, taktiikka ja aseistus yhtäläistyivät kum
mallakin puolella. 

Sotamarsalkka Juhana Baner, joka toimi pääarmeijan ylipäällikkönä 
vv 1636--1641, kohensi vielä jossakin määrin jalkaväen taistelukelpoi
suutta. Hän yksinkertaisti organisaatiota yhdistämällä keihäsmiehet 
prikaatin ytimeksi, jonka kummallekin sivustalle ryhmitettiin ampujat. 
Prikaatin vahvuudeksi tuli noin 500 miestä. Uutta prikaatia oli nyt hel
pompi johtaa; se oli liikkuvampi ja pystyi paremmin tulitaisteluun ja 
käsikähmään .. 1640-luvulla jalkaväen merkitys Keski-Euroopan taistelu
kentillä aleni ja ratsuväki tuli yhä ratkaisevammaksi aselajiksi. Kent
tätaistelut muuttuivat kaavamaisiksi. Jalkaväki muodosti taisteluryhmi
tyksessä alaosastoihin jakautumattoman linjamaisen keskustan ja toimi 
tuliel!menä kuten Breitenfeldin aikoina. Keihäsmiesten lukumäärä 
väheni ja raskaista suojavarusteistakin luovuttiin. Ratsuväkisiipien 
yhteenotto ratkaisi koko taistelun lopputuloksen ja samalla jalkaväki
keskustan kohtalon. Tämä taktiikan taantuminen tapahtui nimenomaan 
muiden armeijojen kuin Ruotsi-Suomen osalta. Ruotsalais-suomalaiset 
joukot säilyttivät ja kehittivät edelleen Kustaa II Adolfin hahmottele
maa jalkaväkitaktl!kkaa. 

Jalkaväen joukko-osastot vv 1555-1650 

Kustaa Vaasan aikana v 1555 perustettiin kolme lippukuntaa. Eerik 
XIV lisäsi suomalaisten lippukuntien lukumäärän viiteen. Juhana III:n 
hallituskauden alkuaikoina lippukuntia oli vain kaksi, mutta v l:580 jo 
kuusi ja v 1589 kymmenen, joissa palveli noin 4.000 miestä. 
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Kustaa Vaasa pyrki säilyttämään väenotossa vakinaisiin joukkoihin 
vapaaehtoisuuden periaatteen. Hänen seuraajiensa aikana järjestelmä 
muuttui kuitenkin tietyssä mielessä yleiseen asevelvollisuuteen perustu
vaksi pakko-otoksi, johon oli kuitenkin saatava valtiopäivien suostumus, 
missä myös määrättiin ottoperuste. Väenottoperusteet vaihtelivat eri 
aikoina. Esimerkiksi 1600-luvun alkupuolella oli tavallista, että kym
mentä asekuntoista miestä kohden otettiin yksi mies. Väenotto tapahtui 
papiston laatiman miesluettelon perusteella. Väenotossa tapahtui paljon 
epätasaisuuksia ja suoranaisia väärinkäytöksiäkin. Kansa pelkäsi väen
ottoja, ja monet nuoret miehet pakenivat erämaihin välttyäkseen ase
palvelukselta. Asia on ymmärretLävissä, sillä väenotolla asepalvelukseen 
joutunut mies joutui olemaan armeijassa yleensä niin kauan kuin hän oli 
palveluskelpoinen .. Katselmuksessa saatettiin tavata jopa 60---90 vuoti
aita veteraaneja varuskuntapalveluksessa. 

Paremman järjestyksen aikaansaamiseksi armeijan hallinnossa ja 
ylläpidossa Kustaa II Adolf järjesti lippukuntain väenottoalueet maa
ja kihlakuntajaon perustalle. Tällä tavoin jouduttiin vähitellen maakun
tarykmentteihin .. Vuonna 1617 muodostettiin Suomessa kaksi maakunta
eli maarykmenttiä: Karjalan rykmentti, komentajana Henrik Fleming, ja 
Suomen rykmentti, komentajana Hans Reckenberg .. Kummassakin ryk
mentissä oli 8 komppaniaa ja jalkaväkeä yhteensä 4.600 miestä. Vuonna 
1623 oli kolme suomalaista maarykmenttiä, joissa kussakin. oli 24 nor
maalivahvuudeltaan 150-miehistä komppaniaa. Karjalan maarykment!n 
väenottoalueena oli Itä-Suomi, Suomen. maarykment!n Länsi-Suomi ja 
Pohjanmaan maarykmentin Pohjois-Suom!. Kukin maarykmentt1 oli tar
koitettu jaettavaksi kolmeksi kenttärykment!ksi, joissa oli 8 komppaniaa 
ja 1.200 miestä. 

Uusi kenttärykmenttijako toteutettiin v 1626. Edellisenä vuotena oli 
Kustaa Horn määrätty Suomen jalkaväen komentajaksi ja häneilä olikin 
suuret ansiot rykmenttijärjestelyn ja jalkaväkitaktiikan lopullisessa 
organisoinnissa. Näin muodostettuja kenttärykmenttejä oli kahdeksan. 
Niiden nimet olivat: Pohjanmaan, Hämeenlinnan,, Uudenmaan, Porin, 
Turun läänin, Länsi-Viipurin, Itä-Viipurin ja Savon rykmentti. Vuonna 
1633 Uudenmaan rykmentti jakaantui Länsi- ja Itä-Uudenmaan rykmen
tiksi. Rykmentin esikuntaan kuului everstin lisäksi mm everstiluutnantti, 
ylivahtimestari, ylimajoitusmestari, rykmentinkirjuri, rykmentinpappi ja 
kolme sotilaspappia, rykmentinparturi eli välskäri ja kolme sotilaspap
pia, rykmentinparturi eli välskäri ja. kolme apuvälskäriä, rykmentin
profossi (alipäällystöön kuuluva järjestysmies ja samalla kuormaston 
johtaja) ynnä. sotaoikeudenvääpel! ja -kirjuri. Komp~anian_ esikunta~n 
kuului kapteeni, luutnantti (kapteenin sijainen), vännkki (hpunkantaJa 
taistelussa), vääpeli ja kersantti, lippumies, majoittaja, varusmestari ja 
kuusi kvarteerlmestaria eli korpraalia ynnä kolme rumpalla ja piiparia. 
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Luutnantin tehtäviin kuului mm tiedustelun johtaminen, majoituksen ja 
vartioiden järjestäminen ja tarkastaminen sekä rangaistusten toimeen
panon valvominen. Vänrikin, tehtäviin kuulUi lippu-upseerin tehtävien 
ohella miehistön toivomusten esittäminen ylemmälle päällystölle. Erityi
sesti korostettiin, että luutnantin tuli- olla ankara, mutta vänrikin lem
peä, jotta miehistö luottaisi häneen ja mahdollisten kapinayritysten sat
tuessa taipuisi hänen sovitteluihinsa. 

30-vuotisen sodan aikana suomalaisen jalkaväen vahvuus vaihteli 
10 063 ja 13 780 välillä. Jalkaväen tappiot kaatuneina ja haavoihin sekä 
tauteihin kuolleina olivat suuret. Pääosa sotanäyttämöille viedyistä soti
laista ei koskaan palannut takaisin. Suomalainen sotilas - hakkapeliitta 
- oli kUitenkin luonut itselleen kestävän maineen Euroopassa. Kustaa n 
Adolf kuvasi v 1623 Moritz Oranilaiselle ruotsalais-suomalaista jalka
väkeä seuraavasti: "He ovat tottuneita kestämään kylmää, kuumaa 
nälkää ja valvomista, mutta eivät ole tottuneet nautintoihin, vaan tyy~ 
tyneet elämään vähästä,. He ovat tottelevaisia päälliköilleen eivätkä 
kieltäydy suorittamasta mitään tehtävää, vaan noudattavat tiukkaa 
sotilaallista kuria. He ovat sotilaallisissa harjoituksissa oppivaisia, ruu
miillisesti voimakkaita ja halveksivat kuolemaa ja kaikkia muitakin 
onnettomuuksia, jos heitä sitä vaadittaessa oikein johdetaan." 

Kirjallisuus : 
Airo, J; Armins eldhandvapen för och nu 
Hannula, JO; Sotataidon historia 1-m 
Jonasson, F; Suomen puolustusvoimat 
Juvelius, E W; Suomen kansan aikakirjat 1-IV 
Juvelius, E W; Suomen sotahistorian pääpiirteet 1 
Karimo, A ; Kumpujen yöstä 1-111 
Korhonen, A; Hakkapeliittain historia 1-111 
Kuussaari , E; Venäläisten sotataito 1 
Santavuori, M; Suomen sotahistoria 1 

7'1 

UUDET JALKA V ÄKIUPSEERIT 

Kadettikoulun 28, 10. 61 päättyvällä kadettlkurssilla on valmistunut 
jälleen uusia jalkaväkiupseereita. Seuraavat upseerit aloittavat nyt 
työnsä joukko-osastoissa jalkaväkitaistelijoiden kouluttajana. Terve
tuloa! 

Yliltn Matti Olavi Jokela. KymJP 
Ltn Esa Olavi P i et i k ä i n~ n PohPr 
-,,-
Vänr 
-,,-
-,,-

-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
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-,,-
-,,-
-,,-

-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-

Toivo Kalevi Rissanen PohSavPr 
Sampo Ilmari A h t o PohPr 
Esa Raimo Johannes H y y p p ä PohPr 
Eino Sakari K u k k on en PohPr 
Kalervo Veikko Johannes Virta PohPr 
Juhani K a s a n k o PohSavPr 
Heikki Juhani K o k k i PohSavPr 
Martti Toivo Juhani: K ä h k ö n e n PohSavPr 
Heikki Juhani M a t ! k a i ne n PohSavPr 
Jukka Olavi Harjula PohSavPr 
Niilo Henrik Hieronymus M o h e 11 PohSavPr 
Pentti Juhani A kerma n PohSavPr 
Eero Olavi La r k k a PorPr 
Matti Kalevi M a r k k a n e n PorPr 
Mauri Heikki Juhan! M i k k o l a PorPr 
Jouko Väinö P a j u PorPr 
Pentti Kalevi L ah d e n p e r ä UudPr 
Pertti Juhani L e m e t t i_ n en UudPr 
Henri Tapani R e i s UudPr 
Per Olof T h o d e n UudPr 
Onni Olavi W e t t e r s t r a n d UudPr 
Olli H e i s k a n e n UudJP 
Pentti Johannes Lehtimäki UudJP 
Jukka Olavi Sala s UudJP 
Pertti Matti Juhan,i V u o l e n t o UudJP 
Ilmo Kalervo K e k k o n e n RannJP 
Reino Johannes Laaja niemi RannJP 
Kaarlo Heikki Niilo L u o s t a r i n e n RannJP 
Kaarlo Juhani M u s t on e n KarPr 
Tapio Kaarlo Kustaa S u u r k a r i KarPr 
Reino Olavi Suuronen KarPr 
Aarno Kari Juhani T i i t t a n e n KarPr 
Pentti Juhani Hu r r i SavPr 
Tuomo Ensio La m m i n p a r r a s SavPr 
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Vänr 
-,,-
-,,-
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Ltn 
Vänr 
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-

Mattt Petteri Suo kas SavPr 
Seppo .Tuha.nli T u o v i n e n Kym.TP 
Heikki Tapio A a l t o Kym.TP 
Pentti AUkusti .T ä r v i ö Kym.TP 
.Jorma Aatos M u s t on en Kar.TP 
Antti .Jaakko K et o n en UudRakP 
Lars Elias W i n t e r UudRakP 
Pentti Tuomas V i s k a r i UudRakP 
Heikki Tapio H u h t i ne n PsR 
Kari .Juhani A r o PsR 
Matti Sakari K o p r a Häm.TP 
Osmo Untamo K aran k a HämJP 
Antti .Juhani K a u t i a 1 ne n Häm.TP 
Pentti Antero .T o u t t i järvi HämRjP 
Pentti .Johannes Kiuru HämRjP 
.Jaakko Arvi K u r en m a a HämRjP 
Jorma Kustaa Sipi 1 ä ErKrhK 
Lauri Anton Yrjö F o r s m a n KaartP 
Lemmitty Martti Matias K u j a l a Rajav 
Pentti .Johannes K em p paine n Rajav 
.Tussi Ilmari He n t t i ne n Rajav 
Juha Kustaa K a r e Rajav 
Vilho .Johannes K u os a Rajav 
Olli Väinö Ilmari T o i v o n e n Rajav 

• 
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JOUKKO-OSASTOJEN HISTORIIKIT 

Ilmari Louhia 

POHJAN PRIKAATI HISTORIIKKI 

Pohjan Prikaatin historian alku vie meidät ajassa yli 400 v taakse
päin. Kun ensimmäiset suomalaiset, maakunnalliset jalkaväkimuodos
telmat perustettiin v 1555, kuului niiden, joukkoon pohjalaismiehistöinen 
P o h j a nm aan, lippu k u n ta eli .Tuho W a r g'i n lippukunta. 
Vuosikymmenien kuluessa osoittautui tällainen 3~00 miehinen osasto 
kuitenkin hankalaksi taisteluyksiköksi. 

Suomen maarykmenttt 

Heti Stolbovan rauhan jälkeen (v 1617) ryhtyi Kustaa II Aadolf 
uudistamaan sotalaitostaan. Tämä laaja ja monipuolinen työ vaati vuo
sikausien järjestelyjä, joita joukkojen hajallaan olo ja alituinen sota 
Puolan kanssa vaikeutti ja viivästytti. 

Ensimmäisessä uudistusvaiheessa muodostettiin, suomalaisesta jalka
väestä kaksi rykmenttiä: Suomen ja Karjalan rykmentit. Pohjalaiset 
lippukunnat liitettiin, edelliseen Suomen maa. eli kanta ry k
m en t t i i n. 

Saadakseen uudestijärjestelyn lopultakin mieleisekseen ja kuntoon 
ryhtyi Kustaa II Aadolf itse sitä viimeistelemään ja an,toi sitten hel
mikuun 16. pnä 1626 Tallinnassa määräykset ja ohjeet mm kahdeksan 
jalkaväkirykmentin perustamisesta Suomessa. Kussakin rykmentissä 
tuli olla 1200 miestä, jaettuna kahdeksaan komppaniaan. 

KUNINKAALLINEN POH.TANMAAN .JALKA V XKIRYKMENTTI 

Yhdelle rykmenteistä määrättiin täydennysalueeksi Pohjanmaa. 
Tämä, Pohjanmaan .Talkaväkirykmentti, sai runkomiehistönsä Suomen 
kantarykmentin pohjalaisista lippukunnista eli komppanioista. Myös 
päällystön enemmistö sMrrettiin tästä ka:ntarykmentistä. Komentajaksi 
kuningas määräsi evl Aleksanteri von Essenin, ja ajan tavan, mukaan 
kutsuttiin Pohjanmaan .Talkaväkirykmenttiä tavallisesti Eversti Alek
santeri von Essenin rykmentiksi; myöhemmin Eversti Hans Kyhlen-, 
.Johan Flemingin- jne rykmenteiksi. 

Organisatio 

Rykmentti jaettiin kahteen skvadroonaan, (myöh. pataljoona), 
joissa kummassakin oli neljä komppaniaa. Skvadroonaa ja komppaniaa 
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kutsuttiin aluksi yleensä johtajansa nimellä, mutta myöhemmin yhä 
enemmän täydennysalueensa mukaan. Esiupseerin yksikköä kutsuttiin 
kuiltenkin tavallisesti johtajansa arvon mukaan, paitsi rykmentin komen~ 
tajan yksikköä, joka oli Henkikomppania. Monesti saattoi kuitenkin 
molempienkin tapojen käyttö tUlla kysymykseen: esim kun Kemin 
komppanian päällikkö oli arvoltaan 2-majUri nimitettiin komppaniaa 
kirjelmissä tavallisesti 2-majurin eli Kemin komppaniaksi ("Second 
Majorens eller Kemi Compagnie"). Vaikka kuhunkin komppaniaan oli-

KEMIN KOMPP: 
Kemi 44 
Pudasjärvi 7 
Ii 34 
Oulu 46 
Liminka 7 
Hailuoto 12 

150 
EVERSTILUUTN-KOMPP: 

Liminka 96 
Siikajoki 55 

PYHAJOEN KOMPP : 
Siikajoki 
Salo 
Pyhäjoki 
Kalajoki 

8 
23 
61 
58 

15Ö 
LOHTAJAN KOMPP : 

Kalajoki 23 
Lohtaja 56 
Kälviä 21 
Kokkola 50 

150 

,•' 
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............... 
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• • • . . . kompp :n täydenn111 
alueen rajat 

korpr-kunnan (25:n ruotus 
miehen) kokoontumispaikka 

kompp :n kokoontumispaikQ 

Pohjanmaan Jalkaväkirykmentin Pohjoisen pataljoonan täydennysalue 
v 1734 sotamiesten asettamisien mukaan Oulun läänissä. 
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kin pyritty saamaan miehet vain, omista pitäjtstään,, jouduttiin rajapitä
jän ja -kylänkin miehiä: asettamaan kahteenkin komppaniaan; perus
tamisvaiheessa joutUi Lohjan miehiä kolmeenkin komppaniaan. 

Kun Pohjanmaa lopUlta v 1733 suostut liittymään jo muissa maa
kunnissa voimassa olleeseen ruotujakolaitokseen, oli Kuninkaallisessa 
Pohjanmaan Jalkaväkirykmentissä seuraavat yksiköt: - Eteläinen eli 
Henkipataljoona: Henki-, Majurin (myöhemmin 1-majurin) -, Närpiön 
ja Ilmajoen komppania; - Pohjoinen eli Everstiluutnantin pataljoona: 
Everstiluutn:n-, Kemin-, Pyhäjoen- ja Lohtajan (myöh. 2-maj:n) komp
pania. 

Tämä jako täydennysalueineen pysyi samanlaisena aina Suomen 
sodan alkuun saakka. Toisinaan tehtiin ruotujakorasituksiin tasauksia; 
suurin sellainen tapahtw Kustaa III:n toimeenpaneman rahan uudistuk
sen yhteydessä. Niinpä esim everstiluutnantin palkka oli aikaisemmin 
ollut 4:n kylän 109:n talon rasituksena, korjauksen jälkeen se jaettiin 3:n 
kylän 74:n talon osalle. 

Vaikka Pohjanmaata usein säästettlinkin lisäväenotoista, joutui 
sekin useamman kerran asettamaan normaalitäydennyksen lisäksi niin 
paljon miehiä, että PohmJR:iin tuli 9. ja pari kertaa 10:skin komppania. 
V:n 1734 jälkeen kuitenkin vain Kajaanin pataljoona tai maakomppania 
oli pariin kertaan liitetty PohmJR:iin sen 9:nneksi komppaniakst. 

Sotaretkiä 

Pohjanmaan Jalkaväkirykmentti koottiin ensimmäisen kerran Tur
kuun, mistä se elokuussa 1626 siirrettiin Preussiin, Tästä alkoi rykmen
tin vuoslkymmeninen palvelu milloin Pohjois-Saksassa milloin Itäme
renmaakunnissa tai Suomen itäisissä varuskunnissa. Se sisälsi mars
seja, kahakoita, taisteluja, talvileirejä nälänhätlneen ja leirisairauksi
neen, sekä ainaista varuskuntapalvelua tai miehitysjoukkona olemista. 
Monesti saattoi kuitenkin toinen pataljoonista olla kotimaakunnassa 
täydennettävänä. 

Pohjanmaan Jalkaväkirykmentin yli 180-vuotisesta historiasta on 
syytä mainita erikoisesti seuraavat taistelut ja sotaretket: 

- Leipzigin (Breitenfeltin) toinen taistelu (v 1642); 
- Lundin taistelu (v 1676), jossa yksi pataljoona (majuri Rehblnder) 

oli alkuryhmityksessä keskustan eturivissä; 
- Lesnajan taistelu (v 1708), josta selviytyneet PohmJR:n patal

joonan rippeet kaatuivat tai joutuivat sotavankeuteen Jönköpingin 
rykmentin mukana; Poltavan taistelussa. PomJR:n toinen patal
joona joutui sotavankeuteen Riian puolustuksen päätyttyä antau~ 
tumi.seen v 1710. 

6 - Jalkaväen vuosikirja 
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- Pohm.JR:n täten kokonaan tuhouduttua joutui Pohjanmaa luo
vuttamaan rykmentille uudet miehet.Nämä taistelivat sankarilli
sesti mm Pälkäneellä (1713) ja Napuella (1714) . Jälkimmäisessä 
oli rykmentin tappiot n 75 %. Maakunnan oU jälleen täydennet
tävä PohmJR, joka sitten muun armeijan kanssa siirrettiin Ruot
siin. Jouduttuaan mukaan Armfeltin surullisen kuuluisalle Norjan 
retkelle menetti rykmenttt tuntureille menehtyneinä 357 miestä. 

- Pommerln sota (erikoisesti Clempenowin ta.uitelu v 1761); 
- Porrassalmentaistelu (v 1789), jonka lopputuloksen ratkaisi. Pohm 

JR:n 21 t:n aikana suorittama 70 km:n marssi loppukirelneen 
("- - suorittirvat penikulman matkan juoksujalassa") . 

Rauha,n toimintoja 

Rauhanajan harjoitus- ja katselmusleirien lisäksi joutui rykmentti 
usein lähettämään ruotusotamiehiään pitkillekin työkomennuksille. Mo
nena vuonna komennettiin esim Evl:n ja Pyhäjoen komppaniat linnoitus
töihin Viaporiin ( osa myös rakennustöihin Hämeenlinnaan), Kemin ja 
Ilmajoen komppaniat Vaasaan Kruunun Polttimon ja Hovioikeuden 
rakennustöihin. Päivämarssien pituus v3Jihteli Oulun läänissä 24:stä 
39:ään km:i.in. Komennukselle lähtö oli usein maaliskuulla, ja paluu koti
pitäjään loka-marraskuulla. Kemin komppania joutui asettamaan 
komennuskuntia myös maanviljelystöihin siinä määrin, että sii.tä. oli 
haittaa sotilaallisiin harjoituksiin osallistumiselle. 

Muutoksia ruotujakoisuukslin 

Kuningas oli jo v 1792 vaatinut, että Pohja,nmaalla oli ryhdyttävä 
kiireisiin toimenpiteisiin ruotujakorasitusten tasaamiseksi. Uudet jako
luettelot saatiin valmiiksi v 1805. Toteuttamisajaksi oli kuningas vah
vistanut kolme vuotta. Tarkoitus oli ollut jakaa PohmJR tässä yhtey
dessä kahtia, Vaasan jaOulun rykmentteihin. Vaikka esim Kuninkaalli
sen Oulun Jalkaväkirykmentin ruotuihinjakoehdotus valmistui syksyllä 
1807, ei jakoa voitu toimittaa (kuningas ei ollut sitä vielä hyväksynyt). 
Kuningas oli kuitenkin aikaisemmin määrännyt, että sodan sattuessa 
oli uutta ruotujakoa käytettävä. Sen takia Pohjanmaan ruotujakojoUkot 
joutuivat Suomen sotaan 1808--1809 mukaan neljänä osastona: 1) Hen~ 
kipataljoona ja Lohtajan komppania päävoimien mukana; ne kunnos
tautuivat erikoisesti Oravaisissa ja VIJ.rret'issä. 2) Everstlluutnantin 
pataljoona (paitsi Lohtajan K), sekä uusista ruoduista muodostetut 3) 
Vaasan rykmentti (6 kompp) ja Oulun läänin patal
joona (2 kompp), jotka kolme viimeksimainittua osastoa kunnostau
tuivat Sandelsin prikaatin mukana hänen kuuluisalla Savon retkellään 
- ja erikoisesti Koljonvirralla. 

Taktillisesti loistavasti johdettu ja esimerkillisellä urheudella suori
tettu Koljonvirran taistelu, jossa ratkaiseva vastaisku suoritettiin oikein 
rallakkaaseen pohjalaiseen tyyliin, olikin sitten Suomen sodan viimei
nen varsinainen taistelu. Pian sen jälkeen siirrettiin joukot RuotsUn. V 
1809 siellä käydyissä muutamissa taisteluissa osoittivat kovasti huven
neet pohjalaiset joukot loppuun asti esimerkillistä urheutta. 

Kuninkaallisen Pohjanmaan Jalkaväkirykmentin historian, pääte
piste nähtiin kun kesällä 1810 Tukholmasta Etelä-Suomeen saapuneista 
l 72:sta miehestä k o 1 me sotaveteraania marssi, 20 km päivässä, ko
tiinsa Pohjanmaalle. 

OULUN TARKK'AMPUJAPATALJOONAT 

suomen jouduttua Venäjän vallan alle ei ruotujakolaitosta lopetettu. 
Ruotusotamiehiä ei kuitenkaan asetettu, vaan sen sijaan maksettiin 
vakanssivero ja ns paissevolanssimaksu. Mutta kun vihollisen laivastot 
Itämaisen sodan aikana v 1854 hätyyttelivät myös Suomen rannikkoja, 
tuli kiire perustaa suomalaisia joukko-osastoja. 

RUOTUJAKOINEN 3:s, OULUN TARKK'AMPUJAPATALJOONA 

Ensimmäisiä uusia joukko-osastoja oli Vaasan ja Oulun lääneissä 
perustettava pataljoona. Vuoden 1805 ruotujakoluettelo oli korjattu ajan 
tasalle, ja kaksi ruotua yhdessä joutui asettamaan yhden ruotusota
miehen. Kahteen otteeseen tapahtuneiden uudestijärjes;telyjen tuloksena 
oli mm Suomen ruotu jakoi ne n 3: s, 0 u 1 u n ta: r k k 'a m
p u j a pata 1 j o on a. Komppaniain sijoituspaikoiksi määrättiin lopulli
sesti Oulu, Kemi, Raahe ja Kokkola; viimeksimainittu siis Vaasan lää
nistä. Pataljoonan miehi:stövahvuudeksi tuli 600, mutta v:n 18:55 lopulla 
säädettiin lisäksi, että · pata•ljoonalle oli asetettava 160 miehen reservi. 
Sodan päätyttyä reservin pito peruutettiin. Myös miehistövahv,ms vähen
nettiin 400:aan, ja seuraa.vana vuonna 320:een. Vuosi 1858 käytettiin 
pääasiallisesti ruotujakoluettelojen uusimiseen, ja vasta syksyllä 1859 
tehtiin ruotusotamiesten kanssa uudet sopimukset. Komppaniain mie
histövahvuudeksi tuli edelleen 80, ja sijoituspaikoiksi tulivat Kemi, Oulu, 
Raahe ja Kalajoki. Nyt siis 4.K muodostettiin myös yksinomaan Oulun 
läänissä. 

Astuttuaan palvelukseen sai mies usein luopua: nimestään. Niinpä 
tarkk'ampuja N:o 1 sai kahdessa k omppanilaissa nimekseen "Alh.u" ja 
N:o 150 "Loppu", tai Johan Peura sai nimen N:o 117 "Jalo" kun taas 
Matts KestisUL tuli N:o 34 "Peura". 

Pataljoonan esikuntaa, 1.K:aa ja eräitä pienempiä osastoja varten 
vuokrattiin Oulun kaupungista sopivia taloja. Pataljoonan yhteishar-
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joitusten ajaksi vuokrattiin muualta tulevia komppanioita varten ma
joituspaika.ksi mm köydenpunontarata. Myöhemmin rakensi pataljoona 
(kaupungin tarveai.neista) maneesin, johon sitten pienennetty pataljoona 
jo mahtuikin .. Suomen sotaväen yhteisiin leiriharjoituksiin. Luolajan (Pa
rolan) kentällä osallistui pataljoona kahtena kesänä. V 1865 kokoontui 
se vielä kuuden viikon yhteisharjoitukseen, mutta kahtep-a seuraavana 

vuonna niitä ei enää pidetty. 
Syksyllä 1867 tiedoitettiin ruotutarkk'ampujapataljoonien hajoittami-

sesta. Huhtikuun lopulla 1868 luovutti pataljoonan upseeristo Oulun kir
kossa säilytetyn lipun juhlallisesti noutajalle, joka vei sen Viaporin 
arsenaaliin säilytettäväksi. Alipäällystö ja miehistö kotiutettiin kesä
kuun aikana ja päällystö siirrettiin muualle tai vapautettiin viimeistään 
heinäkuun aikana. Viimeinen päiväkäsky (pkyt olivat ruotsinkielisiä) 
oli päivätty 31. 7. 1868 ja sen viimeisessä pykälässä tiedoitti pataljoonan 
komentaja: "Läänin kuvernööri: on tänään vapauttanut ruotsinkielen 
vanhemman kirjurin, Wilhelm Musklinin, sotapalveluksesta, ja siten on 
nyt lopetettu 3:s, Oulun, jaettu, suomalainen, tarkk'a.mpujapataljoona." 

SUOMEN 4:s, OULUN TARKK'AMPUJAPATALJ OONA 

Isänmaallisten suomalaisten uutterat poll!Ilistelut kansalliseil! armei
jan saamiseksi johtivat lopulta siihen, että v 1878 säädettiin asevelvol
llsuusla.ki. Vähän myöhemmin säädettiin, että perustettavat tarkk'am
pujapataljoonat on sijoitettava läänien pääkaupunkeihin. Oulun läänin 
asevelvollisten kouluttamiseksi perustettiin Suomen 4:s,. Oulun tarkk'am
pujapataljoona. Oulun noin 20 vuotta vanha tiilikasarmi oli ra.kannettu 
kasakoita varten.. Oli siis saatava uudet kasarmit - kuten moneen 
muuhunkin läänin pääkupunkiin. Ra.kennuspiirustukset ja asema.kaava 
olivat arkkitehti August Boman'in käsialaa. Varsinaisia miehistökasar
meja rakennettiin neljä, yksi kullekin komppanialle. Kaksi niistä val
mistuikin aikanaan ottamaan hoiviinsa ensimmäiset asevelvolliset alok-

kaat marraskuun 1. pnä 1881. 
Palvelukseen kutsuttavien määrän pienuuden takia ratkaistiin tar-

vittaessa arvannostolla kutka kutsuntatarkastuksessa hyväksytyistä 
tulisivat astumaan palvelukseen. Kouluopintojen määrästä riippuen oli 
palvelusaika 1%-3 vuotta. Palvelukseen astuminen tapahtui vai.n ker
ran vuodessa, marraskuun 1. pnä. Ensimmäisinä vuosina hyväksyttiin 
palveluk seen Ouluun 216, 157, 174 ja 214 alokasta. Osa jäi saapumatta, 
tavallisesti Amerikkaan siirtymisen takia. Ensimmäisen saapumiserän 
pienuudesta oli se etu, että kaksi komppaniaa voitiin aluksi majoittaa 

samaa.n rakennukseen. 
Koulutus oli: pataljoonassa tiukkaa ja monipuolista. Ajan vaatimus-

ten mukaisen sotilaskoulutuk sen lisäksi oli liikunta.kasvatuksella ja 
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alkeisopetuksella huomattava osuus. Talvisin harrastettiin hiihtoa run
saasti. Varsinkin pataljoonan jääkäriosasto tuli kuuluisaksi hiihtosaa
vutuksistaan. Talvisista kilpailuharrastuksi.sta olivat, hiihdon lisäksi, 
luistelu- ja potkukelkkakilpailut suosiossa. 

Tarkk'ampujapataljoonien yhteisiin leiriharjoituksiin otti pataljoona 
osaa v:sta 1885, jolloin (kuten myös vuonna 1886) matka suoritettiin 
laivalla Vaasaan ja sieltä junalla Lappeenrantaan; matka kesti noin 
3 vrk. Vuoden 1887 leirille Krasnoje Seloon mentiin jo Oulusta asti 
junalla. 

Ylimääräisistä komennuksista voisi mainita, että pataljoona joutui 
syksystä 1882 toukokuun puoliväliin 1884 asettamaan joka yöksi var
tion (1 jefr., 3 t-amp.) ja tulipalokomennuskunnan (1 au ja 10 t-a) Suo
men Pankin Oulun konttoriin (uuden pankklrakennuksen ollessa raken
teilla). Kaupunkiin tulevan väenpaljouden takia oli markkina-, ja ravi
kilpailujen ajaksi poliisi.en avuksi asetettava 20 miestä. 

Kuten tunnettua annettiin kesällä 1901 määräys tan-kk'ampujapatal
joonien lakkauttamisesta. 

POHJANMAAN JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Asevelvollisista maaliskuussa 1918 perustettu 6 .. J ä ä k ä r i ry k
m en t t i. taisteli vapaussoda:ssa, Viipurin operaatiossa, Wilkman'in 
ryhmässä, Kull! pääosa asevelvollisista kotiutettiin sodan: päätyttyä, muo
dostettiin tästä 6. J ä ä k ä r i p a t a l j o o n a, joka siirrettiin. Lahteen, 
Siellä sai se pian nimekseen 3. J ä ä k ä r i p a t a l j o o n a. Elokuussa 
1918 lähetettiin JP3 Lappiin, mutta pysäytettiinkin Ouluun, josta sitten 
tulikin sen sijoituspaikkakunta:. Yksi komppania oli kuitenkin, aluksi 
Kajaanissa; ehkäpä siksi pataljoona sai (elokuun lopulla 1918) nimek
seen K a j a a n I n s i s s 1 p a t a l j o o n a . Armeijan uudestijärjestelyt 
jatkuivat kuitenkin vielä. Tähän oli syynä mm asevelvollisuuslaln uudis
tukset. Lopullisen nimensä, P o h j a n m a a n J ä ä k ä r i p a t a 1-
j o on a (PJP), sai pataljoona maaliskuun 15. pnä 1919. Siihen kuului 
silloin esikunta, soittokunta, kolme jääkärikomppaniaa ja konekivääri
komppania, jolle oU alistettu mlinanheittäjäjoukkue. Viimeksimainitusta 
muodostettiin myöhemmissä järjestelyissä kranaatilnheltinjoukkue. 
Lisäksi perustettiin viestiosasto. Miehistönsä sai pataljoona etupäässä 
Oulun läänistä, johon nykyinen Lapin !äänikin silloin vielä kuului .. Alok
kaat astuivat paivelukseen kolme kertaa vuodessa; saapumiserän suu
ruus oli 150---200 miestä. 

Itsenäisen Suomen alkuaikoina pysyi tilanne kaukana pohjoisessa 
levottomuutta herättävänä. Siksi jouduttiinkin PJP:n pääosat si,irtä
mään kevättalvella 1920 pohjoiseen. Se lähti tällöin ns:lle kolmannelle 
Petsamon retkelle. Noin viikon marssin jälkeen saapui se Ivaloon ja 
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vapautti huhtikuun puolivälin jälkeen Petsamon ensimmälsen ja. toisen 
retkikunnan rajan vartiotehtävistä. Alkanut kelirikko ei ollut vielä ehti
nyt päättyä, kun, tilanne rajalla jo rauhoittuikin. Saatuaan määräyk
sen (1. 7. 20) luovuttaa rajan vartioinnin Lapin Rajavartiostolle palasi 

PJP takaisin Ouluun. 
Pari kertaa aiheuttivat levottomuudet maan rajojen sisäpuolellakin 

PJP:lle "retkelle" lähdön. Sen yksiköitä teki rauhoitusretkiä v 1922 
Kuusamoon ja Savukoskelle ("Läskikaplna") sekä v 1932 Nivalaan. 
PJP selvisi kumpaisestakin tapauksesta rauhallisin keinoin. 

Normaalikoulutukseen kuului tavallisesti myös osallistwninen joka 
kesäisiin leiriharjoituksiin Parolan leirillä. Lisäksi kuului PJP:n ohjel
maan erinäiset kokeiluharjoitukset. Tällaisista mainittakoon: 

- Kestävyyden kokeilu useampi:päiväisellä marssilla. Kemijärvi-
Rovaniemi maastossa ,suoritetun taisteluharjoituksen jälkeen lähti PJP 
välittömästi marssimaan Ouluun,. Vaikka matkaa kertyi kaikkiaan noin 
250 km, pidettiin välillä vain yksi lepopäivä. Päivämarssien pituudet oli
vat kuitenkin noin 35 km - viimeisenä päivänä jopa 41>---50 km. 

- Talvlmajoitus. Viikon oleskelu korvessa havukotaan tai -laavuun 

majoittuneena. 
- Kokeilut porojen käyttämisestä kk-ahkioiden vetäjinä. 
Armeijan uudestijärjestelylssä v 1933 lakkautettiin Jääkäriprikaati 

- johon myös Pohjanmaan Jääkäripataljoona kuului. Lopullinen hajoit
taminen tapahtui keväällä 1934, jolloin PJP:n jäljellä ollut miehistö 
3. 5. aamulla lähti Kuopioon Pohjois-Savon Rykmenttiln liitettl!Jväksl. 

JALKAVAKIRYKMENTTI 11 

Pohjalaisista miehistä perustettiin syksyllä 1939, YH-aikana, joukko
osastoja (mm JR 40, ja myöh. JR 64), joista välirauhan aikana muodos
tettii.n 11.Prikaati (= talvisodan aikainen 15.D) .. Se huolehti vartioi
mtsesta Kuusamon,, Taivalkosken ja: Hyrylllsalmen, suunnissa. 

Kun puolustusvoimain pääosat kutsuttiin ylimääräisiin harjoituksiin·, 
muodostettiin 11.Prikaatista J a l k a v ä k i r y k m e n t t i. 11. Mie
histötäydennys saatiin Oulun sk-piirin reservUäisistä, joista muodostet
tiin sitten rykmentin II ja III pataljoona. Aluksi ryhmitettiin Jalka
väkirykmentti 11 puolustukseen Purasjokilinjalle Kainuussa - enna
kolta tehdyn puolustussuunnttelman mukaisesti. 

Hyökkäysvaihe 

Kun III AK (kenrm Siilasvuo) aloitti hyökkäyksen kohti Uhtuaa 
ja Kiestinkiä, kuului JR 11 oikeanpuoleiseen ryhmä F:ään ja hyökkäsi 
Raatteen tien suunnassa. 
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Hyökkäys alkoi 1. 7. 1941. Rajan läheisyydessä tapahtuneen pienen 
kahakan, sitä seuranneen reippaan etenemisen, ja yön aikana os. Veijo
lan (vahv II/JR11) suorittaman koukkauksen jälkeen käytiin Latva
järven kylästä lyhyt, kiivas taistelu, ja kylä vallattiin vihollisen ehti
mättä tuhota joen yli vieviä siltoja. Samana päivänä jatkui eteneminen 
niin että käydyistä kahakoista ja taisteluista huolimatta tavoitettiin 40 
km:n päässä ollut Kenasjärvt. Huolto ei kuitenkaan pystynyt seuraamaan, 
sillä teitä ei ollut. Seuraavana päivänä tehtiinkin. kovasti tietöitä. Muu
tamaa päivää myöhemmin saavutettiin - kun ensin oli vallattu useita 
kyliä, mikä pienemmän (Vuokkinlemi) mikä suuremman (Pohkalahti) 
kahakan jälkeen - Vuonnisen kylän lähimaasto. Samanaikaisesti saa
vutti Juntusrannan suunnasta hyökännyt osasto Vuonnlsen kylän luo
teispuoleisen maaston, johon sen eteneminen lujan vastuksen takia 
pysähtyi. 

Tie Juntusrannasta Vuonniseen oli osoittautunut Raatteesta Vuok
kiniemeen vievää soveliaammaksi huoltotieksi, jonka takia Vuonnisen 
tiesolmu oli saatava nopeasti haltuun. Osittaisien menestymisien jälkeen 
ensimmäiset yritykset tyrehtyivät kuitenkin vihollisen vahvoihin ase
miin Vuonnisen ja Pistojoen maastossa. Uudet suunnitelmat ja niiden 
mukaiset ryhmittymiset veivät aikansa, jonka jälkeen alkoikin talste
luvaihe, jossa suoritettiin vesistöjen ylimenoja, kiivaita hyökkäyksiä, 
koukkaamisia, vetäytymislä, tuimla torjuntataisteluja, ja uuvuttavia tai
paleita vaikeissa olosuhteissa tiettömässä erämaassa. Metsäpalot, saar
roksiin joutuneen osaston pelastaminen yms olivat omiaan viivyttämää.n 
tilanteen kehittymistä. Yritykset suurmotin aikaansaamiseksi epäonnis
tuivat, mutta tuimat taistelut Korpijärven maastossa johUvat kuitenkin 
:motin muodostumiseen - ja sillanpääasemaan Pinkojoen itäpuolella. 
Tämä rasittava ja raskaita tappiolta aiheuttanut taisteluvalhe pakoitti 
joukkojen lepuuttamiseen. Se ei suinkaan merkinnyt toimettomuutta, 
sillä valmistelut uuteen hyökkäykseen saattoivat olla hyvinkin rasitta
via. Niinpä maaston vaikeus, raivonneet kulot ja huoltoteiden puute 
aiheuttivat esim sen, että 11/JR11 tarvitsi 25 km:n etenemiseen 36 tuntia. 

Heinä-elokuun vaihteessa käydyt kiivaat taistelut päättyivät sit
keistä yrityksistä huolimatta pysähtymiseen vihollisen vahvojen ase
mien eteen. Osittainen menestyminen jollain kohtaa (11/JR11) ei tuot
tanut toivottua tulosta, vaikka lisäjoukkoja lähettämällä menestystä 
pyrittiinkin käyttämään hyväksi. 

Toistuvat koukkaushyökkäyksetkään eivät tuottaneet tulosta, ja kun 
tilanne K!estingln suunnalla vaati AK:aa määräämään ryhmä F:stä lähe
tettäväksi kaikkiaan kolme pataljoonaa pohjoiseen (mm II/JR11), jäi 
Uhtua valtaamatta. 
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Asemasotavaihe 

Asemasota supistui Uhtuan suunnalla paikalliseksi taktilliseksi toi
minnaksi. Yllättävillä tykistö- ja krh-ammunnollla ja tarkk'ampujatu
lella yritettiin molemmin puolin häiritä vastustajan puolustusjärjeste
lyjä, varustelutöitä ja liikennettä. Partiointia, myös laajoilla erämaa.
sivustoilla pitkälle selustaan ulottuvia partioretkiä, ja vanglnsieppauksia 
suoritettiin uutterasti. 

Keväällä 1942 suoritettiin armeijassa uudestijärjestelyjä, jolloilll JR11 
muutettiin 11.Prikaa.tiksi, ja kesällä takaisin JR11:ksi. Samana keväänä 
joutui 11.Pr luovuttamaan kaksikin pataljoonaa AK:n käyttöön Kies
tingin suunnan kell.rlkkohyökkäysten torjuntaan. Menestyksellisten tor
juntataistelujen päätyttyä palautettiin pataljoonat prlkaatiin kesä.kuun 
puolivälissä. 

Kevättalvella 1944 luovutti JR11 kaistansa rlntamavastuun saksa
laiselle rykmentille ja siirrettiin Ylipäällikön reserviin, kuten koko 3.D, 
Kuusamoon. 

Kannaksen suurtaistelut 

Touko-kesäkuun aikana siirrettiin 3.D Karjalan kannakselle. JR11 
määrättiin Kivennavan maastoon, missä se heti ryhtyi kiireesti varus
tamaan kaistansa VT-asemaa. 

Kun IV AK:n joukot saivat 10. 6. 44 käskyn vetäytyä VT-linjalle 
tult Kivennavan suunnassa rlntamavastuu 3.D:lle - ja JR11:lle. Yksi 
JR11:n pataljoonista lähetettiin saumaosastoksi eteen, mutta tilanteen 
nopean kehittymisen takia siirrettiin se jo vuorokautta myöhemmin 
takaisin VT-linjalle. 

Seuraavina päivinä joutui JR11 torjumaan ja kestämään, monta rajua 
hyökkäystä, joita usein edelsi rumputulimainen tyklstövalmistelu ja len
topommitus, mitkä kohdistuivat niin hyvin itse asemiin kuin selustaan. 
Kerran sai vihollinen jo murtuman III/JR11:n (alistettu 2.D:lle) kais
talla, mutta suoritettu vastahyökkäys poisti sen. 

Kuuterselän suunna:ssa tapahtunut läpimurto kehittyi kuitenkin ruin 
uhkaavaksi, että Kannaksen joukkojen komentaja (Oesch) antoi 16. 6. 
käskyn joukkojen siirtymisestä vilvytystaisteluun. 

Tuskin JR11 oli ehtinut siirtyä viivytykseen, kun se sai käskyn kii
ruhtaa uuteen puolustusasemaansa (kannakset Kirkko-, Yks- ja Muolaa
järvlen välillä) ja lähettää yksi pataljoona varmistamaan tämän Perk
järven asemaseudulla tapahtuvien taistelujen, aiheuttaman uhan varalta. 
Tilanne lännempänä kehittyi kuitenkin nopeasti ja yhä uhkaavammaksi. 
Tuskin oli JR11 ehtinyt uuteen asemaansa, kun se sai tehtäväkseen var
mistaa 3. D:n oikean sivustan. Joukot olivat saaneet käskyn vetäytyä 
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VKT-linjalle asemiin. Myös JR11 vetäytyi pääosillaan Äyräpään länsi
puolitse VKT-asemaan Kaltoveden ja Noskuanselän välille, missä se heti 
ryhtyi varustamaan asemiaan. 

Vaikkakaan vihollinen et ollut koko tänä vetäytymisvaiheen aikana 
aiheuttanut kuin pieniä jälkijoukkokahakoita - myös maataistelukonei
den häirintää - oli se kuitenkin kintereillä, ja aloitti, välittömästi tun
nusteluhyökkäyksensä. 

Tästä ennestään täysin varustamattomassa puolustu13asemassa jou
duttiin nyt käymään runsaat kaksi viikkoa ankaria ja monivivahteisia 
taisteluja, jolloin paikalliset murrot ja vastahyökkäykset seurasivat toi
siaan. Moneen kertaan joutui JR11 auttamaan vasenta naapuriaankin, 
JR53:a. Tappiot olivat tietenkin raskaat; yksinomaan kaatuneiden määrä 
kohosi 142:een. 

Kun paine tällä suunnalla heinäkuun alkupäivinä väheni, venäläis
ten ruvettua irroittamaan joukkojaan siirtääkseen niitä Vuosalmelle, 
määrättiin JR53 ottamaan haltuunsa myös JR11:n kaistan. Va:ihdon 
ollessa vielä menelllä joutui I/JR11 AK:n käyttöön Kuukaupin maas
toon. Rintamavastuun luovutuksen jälkeen siirrettiin JR11 hyvin ansait
tuun lepoon. 

Heinäkuussa Vuosalmella riehuneisiin raivoisiin ja verisiin taistelui
hin osallistui JR11 sen loppuvaiheissa (2.D:lle alistettuna) ottamalla vas
taan JR49:n Keskiselän etulinjan kaistan. Täällä torjui se vihollisen 
kaikki, nyt jo ponnettomat, hyökkäykset (Suomen rintamalta oli jouk
koja ru\'ettu siirtämään muualle). Puolisentoista viikkoa myöhemmin 
luovutti JR11 rintamavastuun JR7:lle, ja siirtyi Kannaksen joukkojen 
reserviksi Antrean maastoon. 

Vielä kahdesti otti JR11 Iintamavastuun Kannaksella: 
- Juustllan suunnalla elokuun puolivälin jälkeen, ja 
- Ihantalan suunnassa Viipuri- Ihantalan tien ja Pyöräkankaan 

kaistoilla 29. 8. Taistelut olivat kuitenkin vähäisiä. 
Aselepo solmittiin rykmentin ollessa vielä etulinjassa. 
Välirauhan astuttua voimaan sUrrettiin JRll Lappeenrannan etelä

puoleiseen maastoon. 

Lapin sota 

Aselepoehtojen mukaisesti oli Suomen poistettava saksalaiset joukot 
maasta. Määräajan lyhyydestä johtuen oli ilman muuta odotettavissa, 
ettei se voinu,t tapahtua ilman aseellista yhteenottoa. Tehtävä annettiin 
III AK:n komentajalle. 

Tehtävän suorittamiseksi koottiin kolme hyökkäysryhmää. Yksi 
näistä tuli Ouluun, jonne JR 11:kin siirrettiin. Saadakseen saksalaisten 
lähtöön vauhtia päätti kenrl. Siilasvuo suoritutta.a uhkarohkean maihin
nousun heidän selustaansa - Tornioon. Suorittajaksi määrättiin 3. D, 
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joka puolestaan määräsi ensimmäiseen maihinnousuporta.a.seen div:n 
rykmenteistä paremman - JR 11:n, joka oli osoittautunut taistelukelpol 
seksi ja luotettavaksi. 

Rykmentin maihinnousu onnistui., sillä Röytän satamassa ei ollut 
saksalaisia, ehkä myös "Tornion kapina" sitoi riittävässä määrin saksa
laisten huomion pois mereltä .. Välittömästi maihinnousun jälkeen kiiruhti 
JR 11 Kemi- Tornio maantielle, ja sen jälkeen osa kohti Kemiä osa rau
tatieasema-alueelle ja "Pikku-Berliiniin". Kemin suuntaan etenevä Jääk 
K kohtast odottamatta Tornion suuntaan matkalla olleen vahvan saksa
laisrivistön Itäisen Raumojoen itäpuolella, ja juuttui kiinni raivoisasti 
taistellen. Takana tullut III P ei kuitenkaan aikaillut vaan siirtyi heti 
tien eteläpuolitse ylittämään Raumojoet kahlaamoissa ja motitti maini
tun saksalaisosaston, kuten myös vähän idempänä ollen toisen, pienem
män osaston. 

Sillä välin olivat myös I ja II P joutuneet kiivaisiin taisteluihin rau
tatieaseman ja Pikku-Berliinin suunnilla. Toista maihinnousuporrasta 
varten oli kuitenkin saatava nopeasti lisää tilaa, joten nopeiden valmis
telujen ja uudelleen ryhmitysten jälkeen tehU.in kiivas hyökkäys, jonka 
tuloksena Pikku-Berliini vallattiin, raskain tappioin, illan, kuluessa. Seu
raavana päivänä selvitettiin edellisen päivän motit ja laajennettiin sil
lanpääasema kunnes jouduttiin lujien saksalaisasemien eteen. Ilman 
raskaampaa tulitukea ei eteneminen enää käynyt päinsä. 

Samana aamuna (2. 10. 44) olt toinen maihinnousuporras (3. DE ja 
JR 53) saapunut, ja kenrm Pajari ryhtyi johtamaan taisteluja .. JR 53 
suunnattiin pohjoiseen ja JR 11 Kemin suuntaan. Seurasi muutaman, päi
vän raivoisia taisteluja, joissa tykistön puute vaikeutti kovastt suoma
laisten taisteluja. Päällystön henkilökohtainen rohkeus sai kuitenkin 
uupuneetkin joukot vielä tehokkaisiin suorituksiin ( esim majuri Valko
nen ja III/ JR11). Muutaman kuukauden takaiset "velatkin" kuitattiin, 
kun JR53:n pataljoona majuri Linnakorven johdolla kiivaana vastahyök
käyksellä ratkaisi taistelun. Taistelu oli armoton siitä huolimatta, että 
siinä nyt oli vastakkain joukot, jotka puolisen vuotta aikaisemmin olivat 
olleet aseveljiä Uhtuan ja Kiestingin suunnalla. 

Saapuneiden lisäjoukkojen (JR8) koukkaushyökkäykset ja suoma
laisten eteneminen Kemin suunnalla aiheuttivat saksalaisten joukkojen 
yllättävän irtaantumisen .. Viikon riehuneet taistelut olivat koviissa tai11te 
luissa olleelle JR11:lle ehkä sodan ankarimmat. Sen miehistötappl'ot oli 
vat kokonaisuudessaan n 30 %, upseeritappiot lähes 50 %. 

Saksalaisten irtaantumisen jälkeen lähti JR11 hakemaan siihen ko11 
ketusta. 40 km:n päivämarssin tuloksena oli yhteys Kemin valloit t , nee 
seen 15. D:aan. 

Tornion jokilaakson suunnan jäädessä 11. D:n hoidettava.k ai Kai 3. D 
tehtäväkseen edetä Kemijoen pohjoispuolitse Rovaniemelle. JR 11 eteni 
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koko a:jan kärjessä. Tieverkko oli joutunut surkeaan kuntoon hävitysten, 
kelirikon ja raskaan liikenteen johdosta. Kärjessä etenevä JRll:kin jou
tui luovuttamaan pataljooniaan tietöihin. Kun saksalainen viiyytysosasto 
pysäytti kärjen etenemisen oli tavallista, että takaa kHreesti tuotu 
pataljoona koll'k~asi - ja taas eteneminen jatkui. Viikon kuluttua tör
mäsi rykmentti vahvaan saksalaisasemaan lähellä Rovaniemeä. Var
mistus ti.en varteen ja koUkkaus pohjoiseen seurasi. Tämä toistui myös 
rautatien suunnassa. Nyt etumainen pataljoona eteni pimeässä liian 
nopeasti, rivistö katkesi. Saksalaiset paljastivat tulellaan kuitenkin 
asemansa laajuuden, ja hämmentyneet joukot, kuten koko rykmenttikin, 
vedettiin muutaman tunnin lepoon. Ne olivat edenneet yhtä mittaa toista 
vuorokautta ja lähes 50 km. SeuTaavana aamuna jatkettiin etenemistä 
taas kohti pohjoista. Kittilän tietä lähestyttäessä kuultiin jo kaukaa 
kolonnien jyrinää, moottorien surinaa, ja huutelua. Lähistöllä ampui 
saksalaistykistö Rovaniemelle päin. JR11 katkaisi tien kahdesta kohtaa. 
Saksalaisten kummastakin suunnasta aloittamat vastahyökkäykset 
aiheuttivat monen tunnin taistelun, joka ampumatarvikkeiden loppumi
sen takia päättyi JRll:n vetäytymiseen. Nyt pääsivät saksalaiset tyh
jentämään Rovaniemen. Seuraavana aamuna (17. 10.) sai JRll tiellä 
yhteyden Rovaniemen läpi edenneeseen JR53:een, joka nyt siirtyi kär
keen. 

Torniosta Muoniota kohti edennyt 11. D aiheutti: saksalaisille pahan 
selustanhan, jonka takia viimemainitut vetäytyi,vät nopeasti. Huolimatta 
runsaista miinoituksista ja tien hävityksistä eteni 3. D:kin melko nope
asti. Kittilä saavutettiin 25. 10. ja yhteys 11. D:n joukkoihin 29. 10., jotka 
valtasivat Muonion 30. 10. ja Ylimuonion 2. 11. 44. 

Nyt vaikeutui eteneminen entisestään, sillä samanaikaisesti oli reser
viläiset irroitettava kotiuttamista varten. Palojoki saavutettiin vielä jo 
6. 11., mutta siellä saksalaisilla oli lujat asemat. I / JRll:n yritys vallata 
Hetta (Enontekiön kirkonkylä) koukkaamalla idästä ei onnistunut, 
lähinnä tykistön puutteen takia:. Vilvytettyään kolmisen viikkoa siirtyi
vät saksalaiset Lätäsenon takaiseen hallitsevaan ja heidän hyvin varus~ 
ta.maansa asemaan. Lätäsenon idänpuoleisen maaston saavutti nuoren
nettu JR8 marraskuun viimeisenä päivänä. 

JALKA V AKIRYKMENTTI 1 

Tehdyn välirauhasopimUksen mukaan olt Suomen puolustusvoimat 
supistettava rauhan ajan (1939) määrävahvuuksia vastaaviksi. Tämä 
toimenpide oli suoritettava loppuun 5. 12. 44 mennessä. JRll:kin luovutti 
reserviläisensä, ja sai tilalle 3. D:n muista joukoista varusmiehiä niin 
paljon, että kokoon saatiin kaksi jv-pataljoonaa. Näiden järjestelyjen 
yhteydessä tuli III AK:sta 1. Divisioona, ja JRll:sta Ja l k a v ä k i
r y k m e n t t i 1. 
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Joulukuussa siirrettiin I/JRl Lätäsenolle, jossa se JR8:lle alis tettuna 
otti rintamavastuun Markkinan kaistalla. Maasto-olosuhteista ja voima
suhteista johtuen vain partiotoiminta tuli kysymykseen. Hyvin nuoret 
miehet selviytyivät partlointitehtävistään, vaikkei heillä ollutkaan enää 
"sotaveteraaneja" turvanaan (paitsi partion johtaja). Saksalaiset yllä
pitivät tiukkaa tulikurla. Ensimmäisen merkin siitä, että partio oli 
havaittu, sai se kuullessaan krh:n lähtölaukaukset. Mutta sitten avasi 
tukikohta kiivaan tulen kaikilla aseillaan. Korkealla rinteellä olleen ase
man takia tuli kuitenkin (onneksi) suuntautui yli. Joskus, oli partion. 
kuitenkin "ylitettävä kaistan raja" selviytyäkseen tilanteesta. Huolto 
tuotti vaikeuksia monessakin suhteessa. Lähin pataljoonan huoltopor
taalle sopiva maasto oli 8 km:n päässä; polttopuut oli tuotava n 100 km:n 
päästä ja ruokana oli viikosta toiseen tavallisesti hernerokkaa ja papu
keittoa sekä joskus kuivatuista perunoista valmistettu ruoka; ja leipäkin 
oli pääasiallisesti makeutettua ruotsalaista. 

Saksalaiset vetäytyivät Lätäsenolta 12. 1. 45 Kilpisjärven maastoon, 
minkä I/JRl saavutti 19. 1. 45. Maasto oli jälleen sellaista, että vain 
partiointi saattoi tulla kysymykseen. Viimeinen lyhyt taistelu käytiin 
Kilpisjärven tunturiasemista huhtikuun lopulla, jolloin 1/JRl saavutti 
"Kolmen valtakunnan rajapyykin". 

"Käsivarren" kapeuden johdosta ei talven -45 sotatoimiin tarvittu 
muuta kuin yksi pataljoona. Muut joukot siirrettiin vähitellen tuleviin 
varuskuntii.nsa. Rykm:n esik siirtyi sodan, loppuajaksi Karesuvantoon. 

Sodan jälkeen 

Keväällä 1945 siirrettiin Il/JRl Muoniosta Tornioon, missä se majoi
tettiin saksalaisparakkelhin Pikku-Berliiniin. Lapin sodan päätyttyä siir
rettiin muu osa JRl:stäi Ouluun, missä esikunta ja erilliset yksiköt majoi
tettiin kasarmialueelle, ja I P Laanilan eaksalaisparakkeihin. Syksyllä 
1947 siirrettiin myös II P Ouluun, ja majoitettiin KTRl:n vapauttamiin 
saksalaisparakkeihin Tuiran Iskoon. 

Keväällä 1948 muutettiin rykmentti uuteen koulutuskokoonpanoon, 
joka käsitti: rykm:n esik:n, kv patl:n, rs pal:n, AUK:n, viestios:n, pion 
os:n ja eslk.kompp:n. 

Oulun varuskunta oli rakennettu vain yhtä pataljoonaa silmälläpitäen. 
Nyt oli sinne sijoitettu moninkertainen määrä joukkoja. Vaikka ampu
makoulutusta varten oli ampumarataa laajennettu ja rakennettu erikois
ratoja, ei esim ryhmäaseita varten ollut riittävästi ratoja ja tilaa. Kun 
sama vaikeus oli monessa muussakin 1. D:n varuskunnassa rakensi 1. D. 
leirin Rovajärvelle. Tämän leirin rakentamiseen joutui JRl:kin monena 
vuonna lähettämään komennuskuntia. Paitsi eräitä ryhmäaseammuntoja 
suoritettiin siellä monia talsteluammuntoja, ja sen jälkeen pidettiin 
yleensä suuret sotaharjoitukset. 
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Kasarmitilat jäivät tietenkin myös aivan liian ahtaiksi. Useimmat 
parakithan olivat jo rappeutuneet, mutta siitä huolimatta niitä vielä oli 
käytettävä. Vuonna 1949 aloitettiin Oulussa kuitenkin työttömyys
varojen turvin suuret kasarminrakennustyöt, joista muutamassa vuo
dessa kehittyi puolustuslaitoksen suurimmat. Mutta uusien kasarmien ja 
kantahenkilökunnan asuntojen rinnalla tuli varuskuntaan myös lisää 
joukkoja. JRl joutui vielä 1952 pitämään yhtä pataljoonaa majoitettuna 
parakkeihin. 

!.PRIKAATI - POHJAN PRIKAATI 

Armeijan uudestijärjestelyssä 1952 muutettiin JRl prikaatlksi; siitä 
tuli 1. P r ~ k a a t i, Joukko-osastoon tuli yksi klv pataljoona lisää ja eril
lisosastot muutiuivat komppanioiksi (Viesti-, Pion.K) . Lisäksi liitetUin 
siihen Kokkolassa ollut kenttätykistöpatteristo. Tämä jäi kuitenkin 
vielä Kokkolaan, kunnes pari vuotta myöhemmin Oulun kasarmialueella 
valmistui sitäkin varten uusi kasarmirakennus. 

Prikaatin viimeinenkin parakkimajottuksessa ollut pataljoona oli v 
1953 päässyt muuttamaan kasarmialueen puurakennuksiin, kun rs 
pataljoonaa varten oli valmistunut oma kasarmirakennus. 

Kasarmialue kävi kuitenkin liian ahtaaksi. Sen ympäriltä ei voinut 
saada lisätilaa - sitä paitsi oli se jo ennestäänkin liiaksi kaupungin 

Yleiskuva Hiukkavaaran ka.sarmialuoosta 
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puristuksessa. Uusi alue saatiin lopulta Hiukkavaaran ampumarata
alueen eteläpuolelta. Rakennustyöt aloitettiin siellä 1955. Kahta vuotta 
myöhemmin pääsivät saman vuoden alussa POHJAN PRIKAATI-nimen 
saaneen prikaatin kaksi yksikköä, AuK ja PionK, muuttamaan Hluk
k avaaraan. Nyt päästiin lopultakin väljentämään kasarmien majoitus
tiheyttä. Mutta "käymistila" Oulun varuskunnassa ei loppunut. Lisää 
joukkoja oli sinne tulossa, ja uusia kasarmeja ja kantahenkilökunnan 
asuntoja rakennettiin Hiukkavaaraan. 

Vuoden 1959 aikana muuttivat sinne PohPrE, EsikK, VlestiK ja I P 
kantahenkilöstöineen. Prikaatista siirrettiin pois KtFsto, joka liitettiin 
Ouluun siirtyneeseen PohmTR:iin. 

Hiukkavaaran rakennustyöt jatkuvat edelleen, jotta loputkin prikaa
tin yksiköt saataisiin majoitetuksi sinne. 

Useimmat taistelunsa ovat Pohjan Prikaatin edeltäjät joutuneet 
t aistelemaan vierailla mailla, mutta kuuluisimmat ja raivoisimmat tais
telunsa ne kuitenkin ovat käyneet Suomen kamaralla. Sitkeä peräänan
tamattomuus ja vankka (usein tiedottomasti) velvollisuudentunto ovat 
ne tekijät, jotka fyys:illlsen kunnon lisäksi ovat luoneet heille edellytyk
set mainetekoihin.. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
71) 

8) 

9 ) 

10) 

11) 

POHJAN PRIKAATIN 

ja sen edeltäjien komentajat 

POHJANMAAN JALKA VÄKIRYKMENTTI 

Alex, von Essen 162&-----1631 12) Joakim Georg 
Hans Kyhl 1631- 1642 von Ganschou 
Johan Fleming 164'2-1646 13) Wilhelm Carpelan 
Herbert Gladtstein 1614&-----1648 14!) Jonas Cronstedt 
Nils Bååth 1648-1659 15) Goth. Wilh. Marcks 
Gust. Evert.p. Horn 1660- 1673 von Wtirtemberg 

1739-1747 
1747-1757 
1757-1763 

1763-1772 
Detlof Hofvensköld 16731- 1691 16) Augustin von Baltzar 1772 
Joh. v. Campen- 17) Erik Armfelt 1772 
hausen 1691-1706 18) Axel Löwen 1772-1773 
Erik Göran 19 ) Fredrik Magnus 1773-1781 
,von Fitinghoff 1700-1721 20) Sebastian 
(virka avoinna 1726---1727) Leijonhufvud 1781-1788 
Krister Henrik 21) Carl Gustaf 
d'Albedyhl 1721-1725 Ehrnrooth 1789-1790 
Carl Gustaf Creutz 1728-1739 22) Fredrik Arvidson 
von Ganschou 1739-1747 Posse 179~1794 

23) Gustaf von Numers 1794--1810 
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Suomen ruotujakoinen 3:s, Oulun tarkk'ampujapataljoona 

C A L Schulman 1854 (oli Vaasa111 ja Oulun lääneistä perustetun tarkk'
ampujapataljoonan komentaja) 

1) Th Sundmain 1854--1864 2) V M Krogius 1864--lc868 

Suomen 4:s, Oulun tarkk'ampujapataljoona 

1) Saladin Werving 4) Alexander Sebastian 
2) Oskar Andelin 

'118180--1885 
1885-1890 Ehrnrooth 1899-1901 

3) Knut Gustaf Elis 
Edvard Furuhjelm 1890-1899 

POHJANMAAN JÄÄKÄRIPATALJOONA 

1) Hugo österman 1918-1919 
2) J G G Taucher 
3) K M Wallenius 

(Opintomatka ulko
mailla esti viran hoi
tamisen; vs:na Fr 
Ilomäki 1924 

4) L T Tiainen 
5) E W Veijo 

(siirron jälkeen ei 
nimitetty uutta; 
vt:nä .T E Vähä
passi ja K Castren) 

JALKA VÄKIRYKMENTTI 11 

1) S Malm 
2) J. S Wallden 
3) Y Pöyhönen 

1) W Halsti 
2) V J Oinonen 

19'41 
1941-1943 
1943'-1944 

4) A Vuokko 
5) W Halsti 

JALKAVÄKIRYKMENTTI 1 

1944 
1944--1947 

3) A A Kurenmaa 
4) L S .T Könönen 

1. PRIKAATI myöh. POHJAN PRIKAATI 

11) L S J Könönen 
2) L Sotisaari 

1952-1955 
1955-1958 

3) MS Hannila 
4) V I Suorsa 

1,924--1925 
1925-1933 

1944 
1944 

1947-1949 
1949,--1952 

1958-1961 
1961-
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Löjtnant S-B U 1 f s s on 

NYLANDS REGEMENTE - NYLANDS BRIGAD 

Glimtar ur Nylands Brigads historia från 1600-talet tili våra dagar. 

Vår moderna svenskspråkiga brigad i Dragsvik, Nylands Brigad, har 
djupa rötter som sträcker sig över 300 år tillbaka i tiden och brigaden: 
kan vara synnerligen stolt över sitt truppförbands traditioner. Faktum 
är, att det finns få truppförban.d i Finland, som kan peka på lika gamla 
traditioner, få har stridit på så många olika slagfält i Europa .. 

Denna historik skall försöka följa Nylands Brigads och dess olika 
föregångare bla under 30-åriga kriget, under polska kriget, under stora 
nordiska kriget, under 1808----09 års krig och under våra egna krig under 
självständighetstiden. 

Nylands Regemente under tiden Sverige-Finland 

Före storhetstiden. 
Under medeltiden existerade det ännu inte något truppförband, som 

Nylands Brigad skulle kunna kalla sin traditionstrupp. Det mesta man 
kan säga är, att man då kunde börja skönja tillstymmelsen tili ett mera 
ordnat härväsen. Härens kärna utgjordes av det harneskklädda rytte
riet, adeln och "riddarne" som var befriade från skatter för sina gods 
tHl kronan, mot att de gjorde krigstjänst. Fotfolket utgjordes av allmo
gen, som uppbådades vid krig. Dessutom fanns det en hei del värvade 
urtländska soldater. 

Gustav Vasa och senare Erik XIV ordnade upp härväsendet så, att 
det blev mera tidsenligt. De värvade utländska soldaterna ersattes med 
"utskrivna" dvs uppbådade svenskar och finnar. Fotfolket indelades i 
"fänikor" (fänika = liten flagga), på omkring 200 man. Eldvapen inför
des. De bestod av sk musköter, tunga lunt-låsgevär. De laddades fram
ifrån och för att aviossa ett skott fordrades ända tili 90 tempon. 

Sverige-Finlands storhetstid 

Med Gustav II Adolf och 1600-talet började Sveriges och Finlands 
storhetstid som varade omkring 100 år. Tack vare Gustav II Adolf, Karl 
XI och Karl XII räknades svenskarna och finnarna till Europas främsta 
krigare. 

Gustav II Adolf var inte nöjd med sin fars verk vad hären beträffar. 
Den 2 april 1625 genomföres en stor omorganisation av krigsmakten. För 

7 - Jalkaväen vuosikirja 
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Finlands del utgavs ungefär ett är senare en promemoria där det bes
tämdes hur Finlands k.rigsmakt skulle disponeras. Man uppsatte 8 olika 
regementen, bla Gustav Horns (senare Savolax) regemente. Christoffer 
Asserssons (senare Västra Nylands) regemente ocn Ernst Creutzs (Öst
ra Nylands) regernente. Varje regemente bestod av 8 kompanier om 150 
man. Man kan alltsä nu säga att brigadens första traditionstrupp upp
stod 1626. 1662 sammanslogs Savolax, tidigare Horns, regemente med 
östra Nylands regemente .. Västra och östra Nylands regementen sam
manslogs troligen någongäng mellan 1667 och 1677 till Nylands rege
mente. 

Gustav II Adolf införde Iättare vapen bla det refflade geväret och 
ett lätt fältartillerl, läderkanonen, som har sln motsvarighet i vära 
dagars maskingevär. Nägot senare kom även bajonetten i användning. 

Den enhetliga uniformen togs även sä smäningom i bruk, fastän 
tämligen allmänt användes ännu egna kläder och som ett igenkännings
tecken a.IllVändes gula arm- och hattband samt lösen och fältrop Huru
vida nylänningarna vid den här tiden redan bar enihetlig uiform är ej 
känt. Gustav II Adolf införde även fanorna och standaren samt först av 
alla i Europa "honnörshälsningen". 

Under storhetstiden stred nylänningarn,a pä ätskilliga slagfält. I 30-
äriga kriget deltog östra Nylands regemente bla i slagen vid Wittstock 
1636 och Leipzig 1642, samt i. stormningen av Prag 1648. Det Väst Ny
ländska regementet läg troligen i garnisonstjänst i östersjöprovinserna. 

Under Karl Xl:s tid forstsatte krigen bla mot Polen och Ryssland 
där bäda regementena var med, bla vid försvaret av Riga 1656 mot 90000 
ryssar, t slaget vid Taipale där det efter slaget äterstod endast 157 man 
av östra Nylands regemente. I kriget mot danskarna var regementena 
förenade till Nylands Regemente, som deltog bla j, slaget vid Landskrona 
är 1679. Sedan följde ett antal är utan krig men är 1700 började det 
"stora nordiska kriget" mot Ryssland, Danmark och Sachsen-Polen. 
Konung var dä Karl XII. 500 man av Nylands regemente deltog i den 
första segern över ryssarna vid Narva 1700. Aterstoden av regementet 
var med om att försvara Viborg, men man var tvungen att kapitulera, 
varvid en stor del av fängarna fördes till Sibirien. 

De nylänningar som var i östersjöprovinserna fick order att förena 
sig med konungens andra trupper som redan befann sig i Ukraina 1 Södra 
Ryssland. Täget dit blev mycket svärt. Efter striden vid Staradub fanns 
det blott 311 nylänningar kvar och dessa sammanfördes med Westman
lands regemente. 

Frän kriget i Polen berättas en anekdot att 10 soldater vid Nylands 
regemente, som blivit angripna, dödat alla bönder i en polsk by utom en 
liten jude. En trumslagare hade antagligen mot betalning gömt juden i 
sin trumma. När nylänningarna därpä angreps av en polsk trupp, kröp 

juden förskräckt fram ur trumman. Vid denna oförmodade syn, tog 
polackerna tm flykten, troende att fan själv varit gömd i' trumman. En 
av deltagarna i täget tlll Ukraina berättar om julen 1707 följande : Det 
blev en oerhört bedrövlig julhelg detta är. Det var förfärligt kallt. Nittio 
soldater av nylärmingarna frös ihjäl, andra äter förfrös sin näsa, slna 
hän.der och fötter. Pä mängen ihjälfrusen soldat brast ryggbastet med en 
smäll liksom ett pistolskott. Kläderna var i trasor och särskilt skorna., 
varför soldaterna mäste av den slaktade boskap, som de lyckats röva ät 
sig, själva avskrapa och garva hudarna, och sy dem till ett slags tossor 

1 
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"Karta över orter dii.r Nylands Regernente och dess 

traditions trupper stridit" 
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eller skor. THI kölden kom även hungern, ty ryssarna hade förstört ali 
lilvsmedel. Det var kort sagt en tid av outsägliga faror och mödor. 

De sista resterna av det nyländska regementet var sedan med i ~laget 
vid Poltava 1709 och därifrän ätervände ytterst fä till hemlandet. 
Nylands Regemente existerade kvar blott till namnet. 

Men rotarna uppsatte nya soldater och dessa var sedan under Arm
felts överbefäl med om striderna vid Pälkäne och Storkyro samt i Norge. 
Pä hemvägen frän Norge efter Karl Xll:s död överras•kades Nylands 
Regemente, i likhet med övriga finska förband av en svär snöstorm ny
ärsnatten 1719. En tredje del av trupperna frös ihjäl. Nylands Regemente 
förlorade 145 man. 

Tiden efter storhetstiden 

Efter Karl Xll:s död blev rikständerna de i egentlig mening makt
ägande. Tvä partier, de krigssinnade hattarna och de ryskvänliga mös
sorna kämpade om makten. 1772 tog Gustav 111 hand om Iedningen 
genom sin oblodiga statsvälvning och han efterföljdes av sin son Gustav 
IV Adolf. 

Gustav 111 hade för avsikt att förbättra rikets krigsmakt. Han, spor
rades därvid av tanken pä a.tt vid ett lämpligt tillfälle ätererövra av 
Ryssland Sveriges forna provinser. En sk skärgärdsflotta skapades. 
Den bestod av grundgäende bätar - galärer. Sk "vargeringsbataljoner" 
värvades. Dessa bestod av unga raska soldater, som fick tjänstgöra som 
reserv. Dessa fick lön, beväpning och kläder av kronan. Nylands rege
mentes numerär höjdes pä detta sätt till 1200 man mot 1000 man tidigare. 

Beväpningen moderniserades. De bästa soldaterna - jägarna fick 
flintlässtudsare med spiralformade refflor. Gevärspipan var nu kortare 
(0,8 m) och geväret vägde endast drygt 5 kg. Bajonett användes, den 

vägde ca 400 gram. 
Under Gustav 111:s efterträdare, Gustav IV Adolf, infördes en hei del 

förändringar beträffande uniform och utrustning. Alla hade enhetlig 
uni!form, grä till färgen och tyget var vadmal. Hatt, halsduk, kängband 
och väst fick soldaterna själv anskaffa. 

Under denna tid - tiden efter stormaktstiden - deltog Nylands 
regemente i mänga strider och slag. Under lilla ofreden, som slutade 
är 1742 genom armens kapitulation vld Helsingfors hade Regementet 
just samlats när detta skedde. 

Under sjuäriga kriget försvarade Nylands regemente öarna Usedom 
och Wollier. Man berättar att soldaterna vid äterkomsten till hemlandet 
i sina ränslar medförde potatis (jordpäron) frän Pommern, vilka de sedan 
odlade vid sina torp .. Av detta har kriget även fätt namnet "pommerska 
päronkriget". 
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Under Augustin Ehrensvärd ledning byggde de indelta regementena 
Sveaborgs fästning. Om Nylands regementes insats talar en marmor
ta vla pä vilken följande ord kan läsas: "Liv och Borgä kompanier av 
Nylands regemente till Foth hava med en otrolig flit byggt detta galleri 
Ahr 1752" 

Under Gustav 111:s krig mot Ryssland stred regementet bla vid 
Fredrikshamn, Kymmene, Kausala, Kaipiais samt Uttis malm. Dessutom 
deltog en bataljon med skärgärdsflottan i slaget vid Svensksund. 

Dä 1808--09 ärs krig började i februari är 1808 befann sig 16 man av 
regementets I Bataljon i fältvakt vid Abborfors. Dessa öppnade eld mot 
de anfallande ryssarna. I Forsby bjöd denna bataljon fienden härt mot
ständ, men man var ändä tvungen att tillsammans med övriga armen 
retirera norrut. Von Döbeln var regementsbefälhavare. En vändpunkt i 
hela kriget var slaget vid Siikajoki 18. 4, senare Nylands Brigads ärsdag. 
Detta var Nylands regementets största hedersdag .. Under överbefäl av 
Adlercreutz började nylänningarna sedan ett segerrikt anfall, till vilket 
de andra truppförbanden senare anslöt sig. Härmed avbröts den länga 
reträtten. Under krigets senare skeden deltog regementets bataljoner 
vidare i slagen bla vid Lappo, Karstula, Salamis och Ruona samt i krigs
handlingarna pä svenska sidan. Efter fredsslutet ätervände frän Sverige 
6 soldater frän Nylands regemente med en nyländsk skuta och anlände 
den 5 juli pä aftonen till lngä socken. Det var sista gängen veteran.er, 
tHlhörande Nylands regemente, ätervände hem efter att ha kämpat 
under Sveriges konung. Det gamla rlket var sprängt och Finland till
hörde nu Ryssland. 

Sammandrag 

De finska trupperna hade betytt oerhört mycket för Sverige. Det hade 
visat sig att finnarna hörde till de allra bästa krigarna i den gemensam
ma armen. Man läser ofta hur de placerades pä de mest utsatta posterna. 
Den finska armen befann sig ocksä rent geografiskt i det mest utsatta 
läget. Den utgjorde barriären mot östern. Det var ett verkligen härt slag, 
som träffade svenska riket dä det förlorade Finland och det kändes 
säkert ännu länge efterät. 

Storfurstendömet Finland 

Den ryska tiden i Finland kan i detta sammanhang avfärdas med 
nägra ord. Under de allra första ären efter föreningen med ryska riket 
fanns det överhuvudtaget ingen arme i Finland. Smäningom uppstod 
dock minre truppförband. 

Det skulle dröja ända till mitten av ärhundradet innan en turpp, 
som bar Nylands läns namn, uppstod. Det var Nylands indelta skarp-
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skyttebataljon, som skapades 1856. Denna bataljon var en av de 9 
indelta bataljonerna, som dä uppställdes pä grund av ori~mtaliska kriget. 
Varje bataljon, bestod av 600 man. 

Är 1868 upplöstes den indelta militärelll pä grund av nödäret. 1877 
antogs värnpliktslagen och militären äterupprättades. Nyland hade igen 
sin skarpskyttebataljon tills Bobrikoff upplöste vär värnpliktiga arme 
1902. 

De stolta finländska kr!gartraditionernas kedja höll pä att brista. 
Under det första världskriget, dä det ryska trycket växte, blev strävan
dena mot ett självständigt Finland allt starkare. Men Finland hade ingen 
egen arme. Det var dä de sk. jägarna reste till Tyskland och där erhöll 
krigsutbildning. Frivilliga skyddskärer grundades överaltt i landet. Den 
6 dec 1917 förklarades Finland självständig. 

Självständighetstiden 

De frivllliga skyddskärerna förklarades vara regeringstrupper och 
de omorganiserades till militära enheter. Dessutom försattes den gamla 
värnpliktslagen av är 1877 äter i kraft. Pä sä sätt skapades vita gardet. 
I södra Finland tog röda gardet hand om makten. Snart var kriget i 
full gäng. 

Frihetstiden och mellankrigstiden 

I Savolax uppsattes 3 Jägairregementet, som sedan ~ sinom tid kom 
att fä det gamla ärorika namnet Nylands Regemente. 3 Jägarregementet 
genomgick först en 4 veckors intensiv utbildning innan; det transporte
rades till fronten vid Tammerfors. Regementet mönstrades vid Vehmais 
av Mannerheim och var sedan med om Tammerfors intagning., Rege
mentet förflyttades efter en tid till fronten L östra Finland. Först var 
det i Imatra, varefter det deltog i Viborgs intagning den: 29 april. 

Efter att ha legat i Viborg nägra veckor fick regementet i juli ta 
hand om gränsbevakningen pä sträckan, Llpola-La.doga. Samtidigt 
ändrades regementets namn till Savolax jägarregemente Nr 3. Frän 
september skötte regementet ensamt hela gränsbevakningen. Den 15 
mars 1919 blev sedan re.gementets namn Nylands Regemente. 

I slutet av 1919 fick andra förband ta hand om gränsbevakningen. 
Nylands Regemente förflyttades till Fredrikshamn. Följande är 

skedde igen en förflyttning. En av regementets bataljoner överfördes 
till Sveaborg, de andra bataljonerna flyttades nägra mänader senare tiU 
Sandhamn. 

Är 1934 förenades Gardesjägarbataljon med Nylands Regemente. 
Nägra ord om denna bataljon. Den grundades 16. 5. 1918 av Mannerheim. 
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1921 bestämdes, att däri skulle tjänstgöra endast sven.skspräklga öster
bottningar och 1934! upphörde som sagt dess verksamhet, dä österbott
ningarna härefter tjänade i Nylands Regemente. 

Vinterkriget och fortsättningskriget 

1. V i n, t e r k r i g e t 

Hösten 1939 började orosmolnen skockas och den 30. 11. 1939 utbröt 
vinterkriget. De svenska bevärLngarna var samlade i flera olika förband. 

De flesta nylänningarna fanns i Infanteriregementet 10. IR 10 var i 
början av kriget med och förs:varade den sk Mannerheim-linjen, där 
regementet hade ett eget avsnitt i Karhula-terrängen .. Härda strider för
des här bla vid Hatjalahti och Marjapellonmäki. Efter härda ocp. drama
tiska dagar lösgjordes m 10 frän Karhula-avsnittet och marscherade 
17. 2. till Sommee, där härda strider följde. Sedan: drog sig regementet 
ytterligare bakät och försvarade sig tappert bla vid Vilaniemi och 

Häränpäänniemi. 
De flesta österbottningarna fanns i IR 9, som utkämpade ett av sina 

härdaste slag vid Summa. Ocksä i nägra av de sk avdelta bataljonerna 
och i ett flertal tunga artilleri.sektloner fanns det svenskar. 

2. M e 11 a n f r e d e n, 

Efter det fredsfördraget undertecknats den 12. 3. 1940 i Moskva 
följde endast några mänader av fred. Under denna tid företogs en hel 
del omorganiseringar i1t1om försvaret. -

Efter Moskva-freden fanns det svenskar i Cykelbataljoni 8 i Abo 
och i IR 10, som efter kriget kvarstannade vid östgränsen och höll 
pä med befästningsarbeten. Sommaren 1940 sammanslogs JR 10 och 
Cykelbataljon 8 och bildade 4. Brigadens II Bataljon. Förläggndngsort 

blev Vederlax. 
Vären 1941 bestämdes att alla svenskar skulle samlas !noro ramen 

av 13. Brigaden. Förläggningsort blev Ekenäs stad med omgivning. I 
juni 1941 ställdes brigaden pä krigsfot och blev 17. divisionens 13. infan
teriregemente. 

3. F o r t s ä t t n i n g s k r i g e t 

Under fortsättniingskriget sattes regementet helt naturligt först in pä 
Hangönäset, men redan samma mänad förflyttades regementet t111 
österfronten. Först for man med täg men snart följde vecka efter vecka. 
av tunga marscher. Den längsta dagsetappen var 72 km. 



104 

"Kasärnerna l Dragsvik" 

Regementets elddop skedde natten till den 13 augusti' 1941 vid Varioi 
östkarelen. Slaget slutade efter tre dagars heta strl.der med en full

ständig seger över ryska 3. dlvisionen, men segern var inte lättköpt -
den kostade regementet 372 man varav 18 officerare. Hösten 1941 gick 
segertäget sedan över Säntämä, Nurmoila, Mäntysova och Podporoze 
ända ned till Jandeba, en bäck som fram till juni 1944 skulle utgöra 
gränslinje mellan regementet och fienden. Ställningskriget hade börjat. 

Regementet fick taga hand om ett 18 km brett försivarsomräde. Man 
grävde ner sig i korsun och förbättrade oavbrutet ställningarna .. Den 
kalla östkarelska vintern gjorde sl.tt intäg redan i oktober. Den första 
krigsjulen medförde knappast nägon julstämning. Pliggröten med till
hörande saft och "knako" fick ätas i' fruset tillständ. 

I aprll 1942 gjorde rys.sarna en stor offenrsiv, men blev tillbaka kas
tade. 

Försommaren 1944 avlöstes sedan regementet äntligen och trans
porterasdes till Karelska näset, där den ryska offensiven väntades. 
Regementet gjorde en särkllt stark lnsats vid Tali striderna, Det var där, 
som regementets män förvärvade sig äronamnet "tigrarna". Försvaret 

brast aldrig samman. Det var inte endast i IR 13, som det fanns fin-
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landssvenskar, fastän man kan anse att det var detta regemente, som 
främst uppbar Nylands Regementets traditioner. Bla i följande törband 
fanns svenskar: IR 61, IR 24 och i några avdelta bataljoner. Svenskarna 
i IR 61 var tili största delen österbottningar. Regementet utkämpade 
hårda strider bla vi.d Säntämä och Tienhaara. 

Krigshandlingarna upphörde 4. 9. 1944. Det un,ga Finland hade mistat 
tiotusentals av sina bästa män. Karelen var borta likaså Fiskarhalvön. 
Vi hade förlorat mycket, men det viktigaste, friheten, fanns fortfarande 
kvar. 

När det gällde kampen för friheten och fosterlandet stod alla - både 
svenskarna och finnarna 1. detta land - eniga. Bortglömda var 30-talets 
språkstrider. Försvarsandan var minst lika stark i, de svensk•språkiga 
förbanden som i de finskspräkiga och kriget bevi.sade också, ett finlands
svenskarna inte på något sätt stod efter finnarna som krlgare. 

Efter det krigshandlingarna hade upphört hösten 1944 flyttadesi IR 13 
tili Dragsvik, där regementet fick namnet IR 4. Inom IR 4 samlades nu 
alla svenska beväringar i Finland. 

Vid försvarsmakten omorganisering ändrades n.a.mnet t!ll 4. Brigaden. 
Ar 1956 fick brigaden sitt nuvarande namn Nylands Brigad. 

"Den nya idrottshallen" 
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Everstiluutnantti N E Wäänänen 

KARJALAN PRIKAATIN V AIHEET 

Karjalan Prikaati on syntynyt kahden nimen muutoksen tuloksena 
sodan 1941---44 aikaisesta Jalkaväkirykmentti 8:sta. JR 8:n perusti so
dan alkaessa v 1941 välirauhan aikainen 8. Prikaati. Rykmentti otti 
osaa sotaan, siirtyi· rauhan, tultua v 1945 Kouvolaan, jossa sen nimi muu
tettiin v 1952 5. Prikaatiksi ja v 1957 Karjalan Prikaatiksi. 

Sodan aika 

Kun Jalkaväkirykmentti 8 oli v 1941 muodostettu, se aluksi keski
tettiin raijan pintaan Kiteen.lahdelle, mutta sieltä rykmentti marssi· ennen 
vihollisuuksien ailkamista Korpiselän ja Värtsilän puolivälin seudulla 
olevaan Kenraalinkylään. Rykmentti, kuului Karjalan Armeijan paino-, 
pistesuunnassa. hyökkäämään keskitettyyn 11. Divisioonaan. 

Rykmentin henkilökunta oli hyväin koulutuksen saanutta. Sen mie
histön ja ryhmänjohtajat muodostivat nuoret varusmiehet ja päällystön 
pääosa kuului kantahenkilökuntaan. Kaikki komppanianpäälliköt olivat 
vakinaisessa palveluksessa olevia kapteeneita tai luutnantteja ja jouk
kueenjohtajat kanta-aliupseere!ta tai juuri kokelaista ylennettyjä vän
rikkejä. Ainoastaan rykmentin III pataljoona oli Joensuun sotilaspiirin 
reserviläisten muodostama. 

Rykmentin komentajana oli eversti P A Autti. 
JR 8 sai tuai!ka.steensa 8.-9. 7, 1941 Havuvaaran kylän taistelussa. 

Tämä taistelu 011 osa armeijan palnopi:stesuunnan joukkojen läpimurto
taisteluista Korpiselän ja Värtsilän välillä. Taistelu kesti vajaan vuoro
kauden ja siitä alkoi rykmentin nopea hyökkäys Jänis.järven itäpuolitse 
kohti Koirin ojaa Laatokan rannalla. Havuvaaran taistelu auttoi · huo
mattavasti VI AK:n päävoimien pääsemistä nopeasti eteenpäin. Korpi
selän suunnalla, jossa hyökkäys alkoi vasta 10. 7. klo 15.00 .. 

VI AK:n joukkojen päästyä laajalla rintamalla Laatokan rantaan 
JR 8 sai tehtäväkseen suojata ak:n oikea sivu::1ta estämällä Jänisjoella 
vihollisen, Sortavalan seuduilla olevien voimien purkautuminen itään 
päin. Tehtävä tuli helpoksi, koska venäläiset siirsivät joukkonsa Rauta
laihdesta laivoilla yli Laatokan, mutta sen sijaan seuraava huomattava 
tehtävä oli jo paljon vaikeampi·. Vihollinen oli' nimittäin noussut maihin 
Mantsissa ja Lunkulan saaressa melko kaukana vanhan itärajan yli 
edenneiden joukkojen selustassa ja näiden saarten takal•sin valtaaminen 
oli kovien taistelujen takana. Tehtävän tultua suoritetuksi rykmentti 
siirtyi Hyrsylän mutkan kautta Veskelykseen ja hyökkäsi Tsalkissa 24. 
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8. niiden venäläisten joukkojen selustaan, jotka taistelivat Suojärveltä 
hyökkääviä suomalaisia ja saksalaisia joukkoja vastaan. Tsalkista ryk
mentti marssi takaisin Veskelykseen ja edelleen Säämäjärven- Sotjär
ven kannakselle. Tältä kannakselta alkoi eräs rykmentin vaikeimmista 
taisteluvaihelsta. Rykmentti tunkeutui> ilman ajoneuvoja n 20 km vihol
lisen selustaan erittäin vetisen suoalueen yli ja Wsteli' viikon ajan aluksi 
lännestä päin purkautuvia vihollisia vastaan ja lopuksi idästä hyökkää
viä vereksiä rykmenttejä va,staan. Taistelun loppuvaiheessa rykmentti 
kärsi sodan ajan suurimmat tappionsa, kun Kutlsmajoen puolustus- ja 
vastahyö'kkäystalstelussa rykmentistä kaatui ja haavoittui kolmen päi
vän aikana n 250 miestä. Kutisman taistelun jälkeen rykmentti: siirtyi 
marssien ja autokuljetuks!Ua Suojujoen eteläpuolelle, valtasi hyökkäyk
sellä Prää.zän kylän ja jatkoi' sieltä hyökkäystään Pyhäjärvelle saakka 
etelässä, jossru sai 14. 9. yhteyden Pyhäjärvelle etelästä ja lännestä saa
puneisiin omiin joukkoihin. Viikkoa myöhemmin alkoi hyökkäysvaiheen 
viimeinen taistelujen sarja Prää.zän ja Petroskoin välillä. Vuoron perään 
muiden oman divisioonan rykmenttien kanssa valtamaantien eteläpuo
lelta koukaten vallattiin pala palalta maastoa ja lopuksi rykmentti saa
vutti Äänisjärven ranna,n 30. 9. 1941 välittömästi Petroskoin kaupungin 
pohjoispuolella olevassa Solomennojen niemessä. Hyökkäysvaihe sodasta 
olt päättynyt ja rykmentti siirrettiin Petroskoin kaupungin varuskunta
joukoksi. Rykmentin peitenimi oli: ollut "Ukko" ja tästä johtuen ryk
mentin majapalkaksi määrätyille kasarm.ei:lle annettiin, nimi "Ukon ka
sarmit" naulaamalla kasarmin pääportin päälle suurin kirjaimin teks
tattu nimitaulu. Samoin ristittiin kasarmille johtava katu Ukonkaduksl. 
Molemmat nimet säilyivätkin sellaisina ntin kauan kuin Pe·troskoi oli 
suomalaisten joukkojen ha.llussa. 

Sodan 1941---44 puolustusvaiheessa rykmentti' toimr syksyllä v 194'1 
saksalaisen 163.D:n reservinä Laatokan rannalla Syvärin suulla. Vuo
den vaihteessa 1941/42 se siirtyi Aunuksen kannaksen itäosaan Juksovan 
järven eteläpuolelle. Puolustusvaiheen huomattavin taistelu oli Pertjär
ven vastahyökkäys huhtikuussa 1942, mutta muuten kului yli kaksi 
vuotta samoissa asemissa vain pienten kahakoiden, partioinnin ja Un
noitustöiden merkeissä. Monet vahvat ja usein komeatkin korsut, soti:
laskodit ja elokuvateatterirakennuskin tult tehdyksi sen lisäksi·, että 
koko etulinjan taisteluasemat saatiin täydellisesti kenttälinnoitetuiksi. 
Työtä oli tehtävä ahkerasti, koska rykmentin ja sHle pysyvästi alistetun 
rajajääkärLpataljoona;n kaistan leveys oli 27 km. 

Puolustusvaihe loppui 18. 6. 1944, jolloin rykmentti irtautui asemis
ta,an vihollisen huomaamatta ja vetäytyi Syvärin pohjoispuolelle. Parin 
päivän kuluttua vetäytyminen jatkui ilman taistelua Pidman, Tarsepol!n, 
Kaskanan ja Pyhäjärven kautta Kirvesjärvelle, jossa oli ensimmäinen 
kova: torjuntataistelu. Tätä seurasi vetäytyminen valtamaantien suun-
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JR8:n tie vv 1941-44 

nassa vihollisen lentäjien ankarasti ahdistamana Vieljärveltä Kolatsel
kään. Tulemajoen taisteluissa 5.-7. 7. vihollinen pääsi katkaisemaan 
kahden paWjoonan ja yhden patteriston takana päätien, mutta ryk
mentti murtautUi maastoitse omalle puolelle. Vetäytyminen jatkllli Käs
näselän kautta Loimolaan, jossa rykmentti asettui puolustukseen ja tor
jui kaikki hyökkäykset aluksi hyvin kiivaissa taisteluissa heinäkuun 
puolivälissä ja elokuun alussa. Välirauhan solmiminen 19. 9. 1944 lopetti 
taistelutoiminnan ja rykmentti marssi uuden rajan omalle puolelle 
samoille seuduille mistä se oli lähtenyt hyökkäämään kolme ja; puolii 
vuotta aikaisemmin 

Rykmentin taistelut eivät loppuneet välirauhan tulemiseen, vaan jat
kuivat saksalaisia vastaan Pohjois-Suomessa. Joensuun seudulta JR 8 
siirrettiin rautateitse Ouluun ja sieltä meritse Röyttään. Tornion taiste
luihin otti osaa vain rykmentin jääkärikomppania, siUä pääosa rykmen
Ustä siirtyi Oulusta; Röyttään vasta ensin menneiden muiden joukkojen 
perässä. Syyskuun puolivälissä rykmentin taistelut alkoivat Karungissa 
ja jatkuivat pitkin Torniojoen vartta Sieppijärvelle ja Muonioon,. joka 
vallattiin 30. 10. 1944. Seuraavana päivänä vallattiin ankaran taistelun 
jälkeen Yli-Muonio. Jo ennen tämän taistelun alkamista oli tullut käskiy 
reserviläisten kotiuttamisesta, mutta se ei vaikuttanut millään tavalla 
kotiutettavien miesten taistelutahtoon. Kotiuttamisen jä:lkeen rykmentti 

100 

täydennettiin 6 .. 11. 1944 varusmiehillä ja kantahenk!lökunnalla, mutt11 
silitä huolimatta se supistui vain kahden, vajaan pataljoonan vahvu!seksl. 
Kuitenkin rykmentti pyrki sitkeästi eteenpäin ja saapUi saksalaisten 
Lätäsenon varteen rakentaman puolustusaseman eteen 29 .. 11. Taistelut 
Lätäsenolla kestivät tammikuun puoliväliin. Edemmäs rykmentin omat 
joukot eivät edenneetkään, sillä saksrulaisten irtautuessa Lätäsenolta 
heitä seurasi Kilpisjärvelle rykmentille alistettu I/JR 1, jolle 15. 2. 1945 
luovutettiin rintamavastuu ja JR 8 siirtyi Karesuvannon-Muon!on
Kangasjärven alueelle, jossa vietti kevättalven. 

Rykmentin varuskuntapaikaksi oli tällä välin määrätty Kouvola. 
Marssi etelään alkoi Karesuvannosta 22. 5. 1945 ja jatkui 4. 6. 1945 
junalla Aava.saksalta. Kouvolaan rykmenrtin pääosa saapui 6.-7. 6. 1945. 
Sen I pataljoona joutui viipymään· Rovaniemellä romunkeräystehtävissä 
11. 9 ... 1945 saakka. 

Rykmentti majoittui Kouvolassa alusta lähtien monet joukot aikai
semmin nähneisiin kasarmialueen rakennuksiin. 

Rykmenttiä olivat taistelujen aikana komentaneet 
hyökkäysvaiheessa, vv 1941-42 ev P A Autti, 
puolustus- ja vetäytym!isvaiheessa 

vv 1943-1944 ev Y Tikka, 
hyökättäessä Pohjois-•Suomessa v 194!4 ev K A Laakso sekä 
Lapissa ja tultaessa Kouvolaan v 1945 ev E Hämäläinen. 

Lyhyehkön ajan eri vaiheissa olivat rykmentin komentajiria tai 
komentajan sijaisina ev Sauramo ja ev Polön sekä evl:t Pakarinen, Tii
rikkala, Rytkönen ja Raikkala. 

Rauhan aika 

Kouvolan kauppalan elämälle on koko itsenäisyytemme ajan ollut 
rautateiden ohella leimaa antavana varuskunnan, joukot. Sotilaat ovat 
antaneet oman näkyvän osansa kiauppalan katukuvaan ja harjoituksissa 
liikkuessaan he ovat tulleet tutuiksi myös lähiympäristön asukkaille. 
Niinpä rykmentin saapuessa Kouvolaan, se otettiin vastaan, kuin vanhat 
tuttavat ja rykmentti kotiutui nopeasti ja vaivattomasti varuskuntaansa. 

Kouvolan kasarmialue juontaa alkunsa vuodesta 1911. Jo alkuvuo
desta sitä ryhdyttiin rakentamaan ja juhlallinen kasarmien peruskiven 
muuraus oli 27. 8. 1911. Tilaisuudessa olivat läsnä mm venäläisen XXII. 
Armeijakunnan komentaja kenraali' Olhovskij ja Viipurin läänin kuver
nööri von Pfaler sekä noin 60 korkea-arvoista upseeria. Parin: vuoden 
kuluttua kasarmit ja varuskunnan kirkko olivat valmiina. 

Vapaussodan päätyttyä Kouvolaan sijoitettiin vuosiksi 1919 1921 
Savon Jääkärirykmentti ja vuodesta 1921 aina Talvisodan alkamiseen 
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saakka Keski-Suomen Rykmentti. Tämä rykmentti loi Kouvolan sotHas
perinteet ja kehitti kasarmialuetta. Venäläisten rakentamia kasarmeja 
uusittiin ja uusia rakennuks,ia tehtifn. Mm sotilaskoti valmistui v 1930, 
yksi kasarmirakennus peruskorjattiin v 1939 ja entinen mäntykangas
pohjailnen puistoalue tehtiin nurmikkopohjaiseksi vv 1938--1939'. Mai
ntttakoon erikoisuutena, että Keski-Suomen Rykment!ssä palveli varus
miehenä v 1922 nykyi<nen akateemikko Alvar Aalto ja hänen piirustus
tensa mukaan rakennettiin kasarmialueen rauta-aita ja pääportit. 

Sotien aikana vv 1939-1944 kasarmialueella majaili eri joukko
osastoja ja koulutuskeskuksia. Vaikka Kouvolaa pommitettiin monia 
kertoja ja kauppalasta ja rautatieasemalta tuhoutui paljon rakennuksia, 
niin kasårmialueen rakennukset säilyivät käytännöllisesti katsoen täy~ 
sin ehjinä. 

JR 8:n saapuessa: Kouvolaan rykmenttiin kuului esikunnan ja esi
kuntakomppanian lisäksi kaksi pataljoonaa, kranaatinheitinkomppania, 
tykkik.omppania, viestiosasto, pioneeriosasto ja soittokunta. Rykmentti 
mahtui muuten kasarmeihin paitsi, että esikuntaa varten rakennettiin 
v 1945 pitkä parakkirakennus ja kantahenkilökuntaa varten pieniä 
asuntoparakkeja kasarmialueen lähellä olevalle Marjoniemen mäelle. 
Näiden rakenteiden piti olla aivan väliaikaisia, mutta osa asuinpara
keista ja esikuntaparakki ovat vieläkin käytössä. 

Rykmentin rauhan ajan koulutus pääsi nopeasti hyvään vauhtiin ja 
elämä muovautui täsmällisiin rauhan ajan uomi<insa. Tänä rykmentin 
murroskautena oli komentajana ev E Hämäläinen. joka oli ottanut ryk
mentin komentoonsa jo Lapissa v 1944 ja joka sitten luovutti rykmentin 
komennon ev R Inkiselle. Ev Inkisestä tulikin tähän saakka pitkäaikai
sin komentaja, sillä hän vuorostaan siirtyi toiseen tehtävään vasta v 
1954. 

Aika vuodesta 1945 aina 1950-luvun alkupuolelle saakka oli yleisestä 
poliittisesta Ulanteesta johtuen eräänlaista hiljaisen ja, ulospäin näky
mättömän sitkeän koulutusuurastuksen aikaa. Tosin kauppalan asuja
miston suhtautuminen rykmenttiin oli myötämielistä, mutta kuitenkin 
kasarmialueen ympärillä nopeasti laajeneva ja tihenevä omakotiasutus 
alkoi jo silloin tuottaa vaikeuksia harjoitusten pitämiselle. Parannusta 
tuli tähän asiaan, kun kasarmirn, välittömässä läheisyydessä oleva Kuu
selan tila (11 ha) ostettiin puolustuslaitokselle v 1949. Kouluammunnat 
vanhalla Keski-Suomen Rykmentin ampumaradalla Aittomäessä oli lope
tettava v 1955, mutta sen sijalle rakennettiin kasarmin viereen Kuuselan 
ampuma.rata v 1957 ja pääosa ammunnoista alettiin suorittaa Utin leiris 
alueen lähellä Tyrrin ampumaradalla. Kaikki muu koulutus voitiin näin 
ollen edelleen antaa Kouvolassa, mutta taisteluammuntoihin paikkakun
nalla ei ollut mitään mahdollisuuksia. Pileniä taisteluammuntoja voitiin 
pitää Utin lentokentän takareunan maastossa, mutta nekin oli ennen 
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pitkää liian vaarallisina lopetettava. Suuret taisteluammunnat oli pidet
tävä Niinisalon leirillä, jonne joukot pari kertaa vuodessa kuljetettiin . 
Ilmatorjunta-ammunnat täytyL käydä pitämässä Lohtajalla saakka. 
Taisteluammuntojen suoritus helpottui ratkaisevasti, kun v 1956 saatiin 
käyttöön kaikkien divisioonan joukkojen yhteinen laaja leirtalue Pah
kajärvellä, jonne Kouvolasta on matkaa vain 50 km. 

Myös rykmentin majoitusolot kaipasi,vat jo 1950-luvulla tuntuvaa 
kohennusta, sillä olivathan ikäluokat kasvaneet ja kasarmit olleet mel
kein siltään käytössä jo lähes pari vuostkymmentä. Ns pitkä kasarmi 
korotettiin yhdellä kerroksella ja täydellisesti peruskorjattiin v 1952, 
rakennettiin 42 asuntoa käsittävä kantahenkilökunnan rakennus v 1953 
sekä saatiin aivan uusi rakennus AuK:lle v 1954. Viimeisimmäksi on 
rakennettu huolto- ja ruokala.rakennus v 1959 ja samana vuonna pää
asiassa prikaatia palveleva sairaala. Kuitenkin ovat vielä kahden komp
panian kasarmit suunnilleen siinä kunnossa mihin ne tsaarin Venäjän 
sotaväelle vv 19'11-12 rakennettiin. 

Ns pitkään kasarmiin voidaan majoittaa 
kuusi komppaniaa. Rakennus on perus

korjattu v 1952. 

Puolustuslaitoksen rauhan ajan organisaation uudelleen järjestelyn 
yhteydessä myös J a 1 k a v ä k i r y k m e n t t i 8:n organisaatiota ja 
nimeä muutettiin. Sen nimeksil annettiin 5. P r i k a a t i ja sen organi
saatiota muutettiin siten, että prikaatiin tuli kuulumaan esikunta, esi
kuntakomppania, aliupseerikoulu, kaksi kiväärtpataljoonaa, tukipatal
joona, viestikomppania., pioneerikomppania ja kenttätykistöpatteristo. 
Muutos tapahtui 1. 12. 1952. Itse asiassa muutos aiheutti vain nimen 
muuttumisen sekä krh-, pst- ja it-komppanloiden siirtymisen uuden tuki
pataljoonan komentajan ja esikunnan alaisuuteen. Patteriston liittämi
nen prikaatiin ei vaikuttanut paljoa elämään Kouvolassa, sillä patteristo 
jäi aikaisempaan sijoituspaikkaansa Rilihimäelle ja tuotti huolta vain 
prikaatin johdolle. 
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Seuraava muutos tapahtui 1. 1. 1957, jolloin prikaatin, nimi muutettiin 
K a r j ala n Prikaati k s L Tässä yhteydessä muutettiin ainoastaan 
n.imi ja sen lisäksi määrättiin prikaatin lipuksi entisen Karjalan Kaar
tinrykmentin lippu ja kunniamarssiksi saman rykmentin kunniamarssi. 
Uusi nlimi, lippu ja kunniamarssi olivat prikaatille erittäin velvoittavia, 
sillä ne perinteet mitkä näin siirtyivät prikaatin vaalittaviksi ovat kuu
luisia ja arvokkaita. Olihan Karjalan Kaarti aikoinaan ennen, Talvisotaa 
Suomen suurimman varuskuntapaikan Viipurin ydinjoukko ja Karjalan 
Kannaksen puolustuksen pitävyyden vertauskuva. 

Viimeisenä organisaatiomuutoksensa Karjalan Prikaati koki v 1960 
jolloin lakkautettiin sen tukipataljoona, kivääripataljoonlen konekivääri
komppaniat ja ilmatorjuntakomppania sekä siirrettiin patteristo takai
sin kenttätykistöön. Panssarintorjuntakomppania liitettiin I P:aan ja 
kranaatinheitinkomppania II P:aan. Samalla kiväärikomppanioiden 
lukumäärä muutettiin viideksi. 

Prikaatin nykyinen komentaja ev Ka.kko 
ottaa vastaa.n prikaatin ev Kopra.lta 

V 1959. 

Sotilaskotisisa.ret luovuttavat uuden na.u
latun lipun prika.a.tilie v 1960 
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Prikaati paraatissa. v -61. Edessä kenrl Järventaus, ev Ka.kko Ja. evl Sa.rta 

Karjalan Prikaatin (JR S:n ja 5. Pr:n) rauhan aikaisista komenta
jista: on jo mainittu ev Hämäläinen ja ev Inktnen. Heidän lisäkseen pri
kaatia ovat komentaneet v 1955 ev A Maunula, v 1956 ev K S Laakso, 
v 1957 ev E Vahla, v 1958 ev T Kopra ja vuodesta 1959 lähtien ev E 
Kakka. 

Karjalan Prikaati on tehnyt sitkeää työtä maanpuolustuksen hy
väksi. Sen henkilökunta on paljon vaihtunut, mutta sama innokas ja 
uhrautuva mieli on koko prikaatin olemassa olon ajan säilynyt. Hyvät 
suhteet v 1959 kaupungiksi muuttuneeseen Kouvolaan ovat vuosien 
aikana kehittyneet ja syventyneet. Sotaharjoitukset lähimaakunnassa 
ovat tuoneet prikaatin Kymenlaakson omaksi joukko-osastoksi ja pri
kaati on kaikkialla maakunnassa liikkuessaan saanut asukkaiden 
taholta pelkkää ystävyyttä osakseen. Kuitenkin varsinainen kasarmi
alue ja sen lähiympäristön harjoitusma.astot ovat ajan kuluessa käyneet 
niin ahtaiksi, että on alettu tehdä suunnitelmia prikaatin siirtämiseksi 
uuteen varuskuntapaikkaan. 

Karjalan Prikaatin historia on vielä itseaJSiassa lyhyt. Sillä on kui
tenkin muistonsa taistelujen päiviltä sodan 1941-44 ajoilta, se jatkaa 
Keski-Suomen Rykmentin jälkiä Kouvolan varuskuntajoukkona ja sille 
on annettu velvoittavat perinteet Karjalan Kaartinrykmentiltä. Karjalan 
Prikaatissa vallitsee hyvä henki ja se kasvattaa joukkoonsa ja ympäris
töönsä kansamme elinehtoa, maanpuolustustahtoa. 

8 - Jalkaväen vuosikirja 
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Jalkaväen tarkastaja 
kenraaliluutnantti Ali Koskimaa 

1U'I 

Viime sodissamme taistelleiden miesten kuulee usein esittävän epäl!
Iyksiä, että nykyiset jalkaväkimiehet eivät kykenisi niihin saavutuksiin, 
joiden erinomaisuudesta sodassa antoivat tunnustuksen niin ystäNät kuin 
vihollisetkin. Voin kuitenkin vakuuttaa, että nämä epäilyt ovat aiheet
tomia. Nykyiset jalkaväkitaistelijat ovat entisten veroisia fyysisesti 
hyväkuntoisia. ja palvelusalttiita. 

Tämän päivän jalkaväki tarvitsee kuitenkin myös reservinsä jalka
väkimiesten tukea maanpuolustuksenJ henkisten ja aineellisten edelly
tysten luomisessa. Maanpuolustushengen ylläpito ja, kehittäminen kuuluu 
jokaisen velvollisuuksiin. Mutta kuten varsinkin entis·et rintamamiehet 
hyvin tietävät kokemuksestaan ei pelkkä uhrautuva, ja altis henki riitä. 
Taistelussa tarvitaan nykyään entistäkin monipuolisempia jai ajanmu
kaisimpia taisteluvälineitä ja muita tekniikan apukeinoja .. Reservin jaJl
ka väkimiesten on omalta osaltaan huolehdittava silitä, että puolustus-
laitoksemme saa riittävästi varojw voidakseen varustaa jalkaväkensäkin 
paremmin kuin viime sodissamme. 

Ensimmäisen jalkaväen vuosikirjan nyt iJmestyessä läihetän terveh
dykseni kaikille jalkaväkimiehllle. Meidän jokaisen velvollisuutena on 
kohottaa maanpuolustus koko kansan yhteiseksi asiaksi. Se on nyt ja 
tulevaisuudessa se perusta, jolle myös aselajlmme menestys ja kehitys 
rakentuu. 

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1961. 
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JALKAVÅKEMME ESITTÄYTYY 

Everstiluutnantti S S i r k k a n e n 

JALKAVÄKI 

Sana jalkaväki tuonee monille mieleen marssivan tai poteroissa tais
televan harmaan joukon, jonka kantamuksena on raskas selkäreppu, 
joukon, jonka on talstelukentällä kestettävä ankarimmat rasitukset sekä 
kärsittävä suurimmat tappiot. Tämä mielikuva on nykyisenä tekniikan 
aikakautenak!n ainakin osittain oikea. Ohjesää:ntöjemme mukaan jal
kaväki on pääasiallisesti kivääriyksiköitä ja niitä tukevia raskasase
yksiköitä käsittävä aselaji, joka liikkeen ja tulen yhteisvaikutuksella ja 
lähitaistelussa yleensä ratkaisee talstelut ja siten sotatoimet. Jalkaväen 
taistelu on maasotatoimien perusta, johon muiden aselajien toiminta 
llittyy, 

Jalkaväelle kuuluu r!ntamavastuu joitakin poikkeuksia lukuunotta, 
matta. Se on yhtymien keskeisin osa ja niiden !skuvoima. Sen tehtävänä 
on vihollisen lyöminen viimeistään lähitaistelussa sekä sissitoiminta. 

Jalkaväelle on om!n.aista 

- suuri lähitalstelukyky ja iskuvoima, 
- kyky liikkua ja taistella kaikenlaisissa maasto-, sää- ja näkyvyys-

olosuhte!ssa, 
- tulen monitehoisuus ja suuri vaikutus lähietäisyyksillä., 
- kyky taistella yksinäänkin mutta myös 
- nopeahko kuluminen pitkäaikaisissa taisteluissa. 

Jalkaväkeemme kuuluu varsinaisten kivääriyksiköiden lisäksi tiedus
telu-, sissi-, rannikko-, panssarintorjunta-, kranaatinheitin-, panssari
vaunu- ja ilmatorjuntayksiköitä sekä pioneeri-, viesti- ja huoltoelimiä ja 
-yksiköitä. Uusimpina tulokkaina ovat lisäksi laskuvarjojääkärit. 

Edellä olevasta luettelosta havaitsemme, että jalkaväkemme on erit
täin monipuolinen, mitä sen pitääkin, olla maamme vaihtelevissa olosuh
teissa sekä myöskin sen takia, että jalkaväkemme on pystyttävä tarvit
taessa yksinkin taisteluun. 

Sanoma- ja aikakauslehtien julkaistessa. ohjuksien ja ydinaseiden 
kehityksestä sekä sotatekniikan saavutuksista melkeinpä mielikuvituk
sellisilta tuntuvia uutisia voi helpostikin muodostua käsitys tai epäilys, 
ettei maavoimilla ja sen pääaselajilla tulevassa sodassa, josta toivomme 
säästyvämme, olisi ratkaisevaa osaa. Ennenkuin kuitenkaan minkään 
aseen aselajin tai toiminnan merkitystä voidaan arvioida, on tulevan 
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sodan kuva nähtävä jonkinlaisena ennusteena. Näinhän joudutaan teke 
mään aina sotien välisinä aikoina. 

Sodankäynti voitaisiin eritellä kolmeen käsitteelliseen ryhmään, 
- Klassillinen sodankäynti joka vastaa lähinnä II maailmansodasta 

meille muodostunutta kuvaa, jota on täydennettävä runsaalla teknilli
sen kehityksen tuomalla !isällä. Erityisesti on huomattava, että joukko
jen ja tulen liikkuvuus maalla, ilmoitse ja vesitse on parantunut ratkai-

sevasti. 
- Sodankäynti ydinasein ja taisteluaineita käyttäen. Tässä näytte-

levät strateegiset mannertenväliset ja muut ohjukset, runsaat ilma
voimat ja nopeasti erilaisissa, useimmiten panssaroiduissa ajoneuvoissa 
liikkuvat joukot ja tuli ratkaisevaa osaa. 

- Kumouksellinen sodankäynti, jonka kohteeksi joutuvat toisaalta 
maata puolustavat joukot ja toisaalta maan miehittäjät. Sissisodan, vas
tarintaliikkeen, viidennen kolonnan tai partisaanitoim!nnan nimisenä 
tunnemme tämän jo viime sodan ajoilta. 

Nämä kolme sodankäyntitapaa liittynevät toisiinsa ja on niihin 
varauduttava yhtäaikaisesti. Lisäksi ydinasesodan ja klassillisen sodan
käynnin rajaa on valkea määrittää, koska ns taktillisten ydinaseiden -
ydinammuksia käyttävien tykkien jopa kranaatinheittimienkin, lyhyem
pien matkojen ohjusten, ja keveiden ydinpommien - käyttäminen katso
taan kuuluvan eräissä maissa klassilliseen sodankäyntiin. 

Voidaan myös väittää, että sota on jo olemassa, ja yleisemmin tämä 
käsitys hyväksytään kylmän sodan nimellä. Tämä sota ilmenee kaikilla 
nykyaikaisen maanpuolustuksen aloilla 

- h e n k i s e 11 ä alalla pyritään· heikentämään vastustaja.Di puolus
tustahtoa syöttämällä omaa ideologiaa helposti tarttuvilla iskusanoilla, 

- p o 1 i i t t i s e 11 a alalla hankitaan liittolaisia, muodostetaan val
tioliittoja, tehdään puolustussopimuksia jne, 

- t a I o u d e 111 s e 11 a alalla pyritään erilaisin keinoin parantamaan 
omaa ja heikentämään vastustajan asemaa. 

- tiet e e 11 i se 11 ä alalla on ajankohtaista mm kilpailu avaruuden 
valloittamisesta, ja lopuksi 

- soti I a a 11 i se s s a sektorissa ainakin tiedustelu on käynnissä 

koko laajuudessaan. 
Omaa sodankäyntiämme ajatellen voimme nähdä, että vihollisemme 

- sellainen kai lienee välttämätön paha, jos sota syttyy - tulee käy
mään meitä vastaan klassillista sodankäyntiä kaikissa sen muodoissaan, 
mutta yhtä todennäköistä saattaa olla, että vihollinen käyttää ydin
aseita, päästäkseen nopeaan ratkaisuun, ja tämän lisäksi saatamme 
joutua taisteluun kumouksellisia voimia vastaan. Meidän on varaudut 
tava yhtäaikaisesti näihin sodankäyntitapoihin. Edessämme on totaall 
sen sodan kuva, joka heijastaa osuutensa taistelun kulkuun. 
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Meidän on lähdettävä slitä, että vihollinen pyrkii nopein, yllättävin 
ja syvin iskuin ratkaiseviin tavoitteisiin käyttämällä: maastokelpoisia 
ajoneuvoja, uivia ajoneuvoja, silta- ja yUmenokalustoja sekä maavoi
mien lento-osastoja, maabanlasku- ja maihinnousujoukkoja. Hyök
käystä tukee runsas ja liikkuva tuli. Ilmeistä on, että nopeastikin syntyy 
10, 100 km jopa 200 km syviä murtoja, joihin liittyy maabanlaskuja ja 
sissitoimintaa. Taistelu saattaa käydä samanaikaisesti koko tuolla 
alueella. Vihollinen käyttää runsaasti panssarivaunuja, ja sen jalkaväki 
etenee kevyesti panssaroiduissa miehistönkuljetusvaunuJssa tai mootto
roiduissa, maastokelpolsissa ajon.eu'Voissa. Jalkaväki jakautuu lähietäi
syydellä ryhtyen suoraan lähltaisteluun. 

Todennäköiseltä tuntuu, että entinen jäykkä puolustus olisi murretta
vissa hyökkääjän ylivoimaisella tulella ja läpäistävissä nopealla liik
keellä. Puolustustaistelun lopullisena päämääränä on vihollisen tuhoami
nen aktiivisin toimin ja puolustuksellisesti. Tietyn aseman tai maastokoh
dan ehdoton pitäminen on kyseenalaista ja usein "epätaloudellista" tap
pioiden muodostuessa kohtuuttoman suuriksi. On siis varauduttava usei
siin vaihtoehtoihin ja syvään puolustukseen useampine puolustusasemi
neen ja puolustuskeskuksineen, joissa käydään sitkeitä taisteluja. 
Selusta-asemat saattavat muodostua lähes yhtä tärkeiksi kuin varsi.
nainen puolustusasema. Puolustustaistelun sitkeys saavutetaan puolus
tustaistelun joustavalla suorituksella. Tiettyjä maastokohtia voidaan 
suunnitelmallisesti tyhjentää, mutta tärkeätä m a a s t o k o h ta a o n 
p u o I u s t e t t a v a v i i m e i s e e n m i e h e e n a s t i j o p a s a a r
r et t u n a k i n. Toisaalla voidaan vähäisinkin voimin ryhtyä yllättäviin 
vastahyökkäyksiin. Laajalla syvällä vihollisen selustassa tapahtuvalla 
omien joukkojen sissitoiminnalla häiritään vihollisen selustayhteyksiä 
ja tuotetaan osatappioita. 

Panssarintorjunnalla tulee i:lmeisesti olemaan ratkaiseva merkitys 
pysähdytettäessä; ja kulutettaessa vihollisen panssaroitujen. joukkojen 
ktiloja. Jokaisen joukon ja elimen onkin a.selajistaan riippumatta pystyt
tävä panssarintorjuntaan sekä taisteluun jalkaväen tapaan., Ratkaisu 
pyritään aikaansaamaan t u l e n j a r e s e r v i en k e s k i t et y 11 ä 
h y ö k k ä y k s e 11 ä samalla kun vihollisen kiilan kärki pyritään pysäyt
tämään tulivoimaisin osastoin ja runsain sulutuksin. Ratkaisutaisteluja 
varten on joukkoja pystyttävä nopeasti keskittämään laajaltakin 
alueelta tulen ja elävän voiman painopisteen muodostami,seksi. 

Joukkojen keskittäminen hyökkäykseen tarjoaa tulivoimaiselle vihol
liselle useita häirintätllaisuuksia. Hyökkäyksen alkuvaiheessa saattavat 
suuret keskitykset pienille alueille olla vaarallisia ja vaikeasti toteutet
tavia. Kaikkialla on vältettävä tiheitä; ryhmityksfä. Voimien hajaryh
mityksellä lisätään suojautumismahdollisuuksia heikentämättä kuiten
kaan viholliseen kohdistuvan oman tulen ja elävän voiman. vaikutusta. 
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Yllätyksellä on. ratkaiseva merkitys päämääriin, pyrittäessä. Viholli
sen heikot kohdat, kuten aukot puolustusryhmityksessä, avoimet tai hei
kosti suojatut Slivustat' on selvitettävä hyökkäyksen suuntaa valittaessa 
ottamalla samalla huomioon hyökkäyksen jatkamismahdollisuudet. Aina, 
milloin tilanne suinkin sallii, o n k ä y t et t ä v ä t i I a i s u u t t a h y
v ä k s i, h y ö k k ä y k s e n s u u n t a a m i s e k s i 1 i i k k e e 11 ä o l e
v a a n v i h o l l i s e e n, joka ei ole ennättänyt vielä järjestää torjun.
taansa. Hyökkäys on usein aloitettava heikohkoin voimin ehkäpä suo
raan etenemisryhmityksestä tulitukiaseiden seuratessa iskuportaan 
mukana. 

Hyökkäykseen voidaan liittää, tavallisimmin sen alkuvaiheessa, 
myös soluttauminen, millä tarkoitetaan joukkojen työntymistä salaa 
useista kohdin vihollisen rintaman läpi. Näiden suluttautuneiden osas
tojen samoin kuin vihollisen selustassa salassa olleiden. sissiosastojen 
hyökkäys vihollisen puolustusasemassa ja selustassa olevia kohteita vas
ta;an tapahtuu liittyen usein rintamassa suoritettavaan hyökkäystoi
mlntaan. 

Vesistöjen, yli tapahtuvilla yllättävillä hyökkäyksillä voidaan päästä 
menestykseen, mutta meMän on samalla muistettava, että viholiinen voi 
myös suorittaa ylimenohyökkäyksiä. Vesistöä ei voitane enää pitää 
esteenä muulloin kuin vain ehkä kantamattoman jään aikana.. 

Viivytyksessä on vihollisen liike pyrittävä pysäyttämään, tietyissä 
maastokohdissa, jotta joukoille jäisi aikaa siirtyä taaksepäin, suorittaa 
tarvittavat valmistelut ja ryhmitykset. V 11 v yty s ta 1 s te l u s s a 
k u 1 u t e t a a n v i h o 111 s ta säästäen kuitenkin omia voimia. Aina 
kuitenkin milloin otollisia tilanteita syntyy on omalla aktiivisella toimin
nalla tuotettava viholliselle osatappioita. P I e n t e n k 1 n p a n s s a r 1 n
t o r j u n t a - j a t u 1 i v o i m a I s t e n o s a s t o j en h y ö k k ä y k
s e 11 ä voidaan vihollisen rivistöissä saada aikaan suurta sekasortoa. 
Sissi- ja väijytysosastojen samoin kuin selustaan jätettyjen tulenjohtajien 
toiminta ja laajat syvät sulutteet ovat olennaisia viivytystaktilkalle. 

Kaikkiin taistelulajeihin liittyy meillä kuten edellä on jo käynyt sel
ville sissitoiminta, jolla vihollisen selustassa ja avoimilla sivustoilla on 
saavutettavissa hyvin merkittäviä tuloksia. Maan puolustaminen ja itse
näisyyspyrkimykset eivät saane loppua maan tai osan maasta jouduttua 
miehitetyksi, vaan sissitoiminta saattaa jatkua. Tästä on runsaasti esi
merkkejä II maailmansodan ajoilta. 

Vaikuttavin kehitys sodankäynnin ja taistelujen kannalta on tapah
tunut liikkuvuuden ja tulivoiman valtavana kasvuna. Lisäksi monet tek
nilliset keksinnöt kuten tutkat ja erilaiset pimeänäkölaitteet ovat tehos
taneet taistelualueen valvontaa. Ei liene epäilystäkään etteivätkö jouk
komme joutuisi taisteLukentällä entistä vaikeampten ratkaisujen eteen. 
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Meidän olisi löydettävä keinot vihollisen Ii-ikkeen, ja tulivoiman eliminoi
miseksi. Tämä lienee asian ydin. 

:aistelutoiminnan jalkaväelle asettamat vaatimukset ovat kasvaneet 
enti~stään. Ensin lieneekin harkittava, mihin jalkaväen olisi pystyttävä 
selviytyäkseen taistelusta ja sen jälkeen, tutkittava mikä on jalkavä
kemme nykyinen tila. 

Jalkaväen on kyettävä 
- nopeisiin pitkiinkin siirtoihin ja marsseihin, 
- ryhmittymään joustavasti taistelun mukaisiin muotoihin 
- käyttämään omaa ja tukevien aselajien tulta tarkoit~senmukal-

sesti hyväkseen, 

- suojautumaan tehokkaasti ja säilyttämään taisteluvalmiutensa ja 
-kuntonsa mitä vaikeimmissa olosuhteissa, 

- kestämään tai'stelun aJheuttamat järkytykset sekä 
- suorittamaan tai:stelu itsenäisesti yksityiJsenä miehenä, t:aistelu-

pareina, ryhminä, vahvennettuina joukkueina. ja perusyksfäköin.ä 
joukkoyksikköinä sekä yhtyminä. ' 

Liikkuvuusvaatimuksen täyttämiseksi olisi jalkaväellä oltava väli
neitä, jotka mahdollistavat t I eli i k k u v uuden ja samalla maa s t o-
1 :1 i k k u v u u d en. Sotatoimien kehittelyn kannalta on tieliikkuvuus 
välttämätön, kun sen sijaan taistelussa erityisesti, tarvitaan maastoliik
kuvuutta. Molempia ominaisuuksia vaaditaan tulta edustavilta yksiköiltä 
ja myös elävältä voimalta, Ydinräjähdevaaran ja vihollisen muutenkin 
voimakkaa~ tulen takia on vältettävä ryhmityksiä, odotteluja siirtymis
~rllla, ryhm1tysalueella ja lähtöasemi'ssa. Vaatimuksena on, että joukko
Jen on pystyttävä hajaryhmityksestä siirtymään suoraan taisteluryhmi
tykseen ja aloittamaan taistelu. Tämä edellyttää, että j a 1 k a v ä en 
Y k s i k ö t o v a t k o k o o n p a n o l t a a n t a i s t e I u o s a s t 

O 
m a i

s i a sisältäen taistelussa tarvittavia tukiaseita ja -elimiä ja että joukot 
on koulutettu nopeaan ryhmittymiseen kaikissa maasto- sää- ja näky-
vyysolosuhteissa. ' 

Jalkaväelle alistetaan ja sitä tukee taistelussa muut aselajit ja puo
lustushaarat. Jalkaväen johtajilta vaaditaan omien aseiden käyttö
tuntemuksen lisäksi muiden aselajien toiminna;sta sellaiset Uedot että he 
kykenevät suunnittelemaan v o i m i e n y h t e i s k ä y t ö n ja ~äärittä
mään tukeville aselajeille tehtävät sekä sopeuttamaan niiden toiminnan 
taistelun kokonaissuoritukseen. 

Nykyaikaisessa taistelussa · on jokaisen osattava suo j a u t u a j a 
s ä 11 Y t t ä ä t a i s t e I u k u n t o n s a. Taistelijalle on taito säilyä 
elävänä ja taito voittaa v~tustaja eräänä johtavana ajatuksena. Suo
jautumtnen edellyttää hyvää maastonkäyttötaitoa, nopeaa kaivautumista 
ja naamioitumista. Pimeä:näkölaitteet pakottavat yölläkin liikkumaan 
vihollisen ulottuvilla lähes samoja salaamismenetelmiä käyttäen kuin 

121 

valoisana aikana .. Yllätetyksi joutuminen merkitsee useimmiten tappioita., 
joiden välttämiseksi taisteluvalmius ja valppaus eiJ saa hetkeksikään 
herpaantua. Johtajille lankeaa suuri vastuu oman ja johtamansa joukon 
taistelukunnon säHyttämisestä, Riittävän levon ja huollon järjestäminen 
rasittavissa pitkäaikaisissa taisteluissa vaatii erittäin tarkkaa suunnit
telua ja toteuttamista, jossa kunkin taistelrjan omakohtaisella itsestään 
huolehtimisella on ratkaiseva osuus. Taisteluvalmiuden ylläpitäminen ei 
koske yksinomaan etumal:sissa tukikohdissa olevia, vaan vihollisen 
maahanlaskujoukkojen, sissien sekä nopeasti etenevien panssarikiilojen 
mahdollinen ilmestyminen selustaan pakottaa kaikki joukot pitämään 
yllä tehokasta valmiutta ja torjumaan vihollisen hyökkäykset sijoitus
paikallaan taikka toimimaan reservinä tai varareservinä. 

Kuten jo alussa on mainittu, on jalkaväen kestettävä suurimmat rasi
tukset ja kannettava raskaimmat tappiot. Joukkojen he n k 1 ne n k e s
t o k y k y joutuu usein mittaamattomalle koetukselle. Johtajien, jotka 
tällöin itse ovat saman kurimuksen alaisina, on kestettävä ja lisäksi 
ammennettava voimaa ja uskoa alaisiinsa. Vaikka sota onkin mitä 
suurinta mielettömyyttä, ovat tai.stelutapahtumat kaikkine hirvittävyyk
sineen selvitettävä joukoille avoimesti. Tämä lienee parhaimpia keinoja 
joukkojen henkisen tasapainon säilyttämiseksi ja palauttamiseksi. Kukin 
tilanne vaatii aina juuri sillä hetkellä oikean ratkaisunsa, johon ei ole 
useinkaan tukena aikaisempaa kokemusperäistä esimerkkiä tai opetusta. 

Päinvastoin kuin saattaisi olettaa, o n t a i s t e l u k e n t ä 11 ä y k -
s i t y i s e n t a i s t e l i j a n m e r k 1 t y s e n t i s e s t ä ä n k a s v a
n u t. Ryhmien, joukkueiden, perusykslkköjen ja joukkoyksikköjen vas
tuualue on laajentunut. Ryhmänkin miehet voivat joutua taistelemaan 
yksin tai tavallisimmin taistelupareina ryhmänjohtajan näkemättä yhtä
aikaa koko ryhmäänsä. Joukkueenjohtajan on johdettava ryhmiään ja 
vahvennuksiaan mahdollisimman kiinteästi. Kaikkiin ryhmiin ei suin
kaan aina ole näkötuntumaa, joten ryhmänjohtajien on pystyttävä itse
näisesti johtamaan ryhmäänsä, joukkueen toiminnalle edullisimmalla 
tavalla. Mitä ylemmästä johtoportaasta on kysymys, sitä pitemmäksi 
muodostuvat johtajien väliset etäisyydet ja sitä itsenäisempää johtamis
toimintaa heiltä vaaditaan. Kiihkeän taistelun, aikana vaihtuvat tilanteet 
nopeasti ja j o h t a j i e n o n u s e i n o m a - a 1 o i t t e i s e s t i t e h -
•t ä v ä r atk a 1 sun s a, jonka pitää kuitenkin soveltua ylemmän joh
tajan taisteluideaan. 

Taktilkassamme on aina ollut vahvennetun pataljoonan, taistelutoi
minnalla hyvin merkittävä asema. Perusyhtymämme prikaatin taktiikka 
perustuu pataljoonien johtamiseen ja niiden vahventamiseen ja kalkki
naiseen tukemiseen. Pataljoonat pystyvät peruskokoonpanossaan pitkä
aikaiseenkin itsenäiseen toimintaan, mutta tavallisimmin ainakin paino
pistesuunnlssa taistelevat pataljoonat ovat vahvennettuja raskaalla 
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kranaatinbeittiirustöllä ja panssarintorjuntayksiköillä sekä tulenjohto
voimalla. Tykistö tukee pataljoonien taistelua siten, että tärkeimmissä 
suunnissa toimivan pataljoonan kaistalla tai alueella keskitetään mah
dollisimman monen tuliyksikön tuli. 

Kivääri-, jääkäri-, rannikkojääkäri- ja panssarivaunupataljoona.t 
edustavat jalkaväen iskuvoimaa, mutta nifillä on myös oma elimellinen, 
tulitukivoiman·sa. K i v ääri- ja j ä ä k ä r i p a ta 1 j o on a t ovat 
kokoonpanoltaan lähes samantapaisia eroten toisistaan vain liikunta
välineiden osalta. Niinpä kivääripataljoonat pystyvät toimimaan jääkäri. 
pataljoonien tapaan, kun niille annetaan, polkupyörät ja kun niiltä 
samalla otetaan pois hevoset, joita on enää vain komppanioilla. Kulje
tusvälineistä on suurin osa traktoreita, jotka ovat varustetut perävau
nuilla. Pataljoonien voidaankin katsoa täyttävän, melko hyvin maasto
liikkuvuusvaatlmukset taistelukentällä. Polkupyörillä ja moottoriajo
neuvoilla varustettuna on myös nopeus teillä paljon lisääntynyt. 

K i v ä ä r i- j a j ä ä k ä r i k o m p p a n i a t ovat myös muodostu
massa entistä enemmän itsenäisiin tehtäviin pystyviksi., Kiväärijouk
kueiden lisäksi kuuluu komppaniaa.n tukijoukkue, jossa on mm. sinkoja 
ja konekivääreitä. Taistelussa komppania on melkein aina vahven
nettu tulenjohtovoimalla ja kevyillä kranaatinheittimillä sekä usein ras
kallla kranaatinheittimillä ja singoilla sekä pioneereillä. Tulen koko
naiskäytön suunnittelussa ja johtamisessa on komppanian päällikön 
"oikeana kätenä" tykistön tai kranaatinheittimistön asettama tulenjohto
päällikkö. Vahvennuksia voidaan jakaa myö joukkueille, jollla raskaan 
tulen suunnittelun ja käytön apulaisena on tulenjohtaja. 

Pataljoonien omaa kaaritulta edustaa k e v y t k r a n a a t i n h ei
t i n k o m p p a n i a, josta yleensä alistetaan joukkueita kivääri- tai 
jääkärikompanioille vahvennukseksi. Tulen kokonaisjärjestelyssä, suun
nittelussa ja johtamisessa on pataljoonan komentajan apulaisena tulen
johtokomentaja, joka on joko tykistön tai kranaatinheittimistön upseeri. 

S i n k o-o s a s t o on pataljoonan komentaja käyttää pa.nssarinuhkai
sella suunnalla toimivan komppanian vahvennukseksi tai pan:ssarintor
juntakeskuksen tai tukikohdan muodostamiseen taikka panssantorjunta
reservinä. Komppaniooilla on panssarintorjuntaa varten oma,t sinkonsa. 

V i e s t i j o u k k u e vastaa pataljoonan viestiyhteyksien järjestelystä 
ja rakentamisesta. Jkaisen johtajan on osattava käyttää puheradiota. 
minkä lisäkm mm taisteluläheti,t saavat lyhyen viestikoulutuksen. 

Pata 1 j o o n a n h u o 11 o n järjestelyssä pyritään joustavuuteen 
siten, että yksiköiden huollon pääosa voidaan tarvittaessa keskittää pa
taljoonan johtoon ja täten vapauttaa tilanteen vaatiessa komppanian 
päällikkö yksinomaan taistelun johtamiseen. 

Jalkaväen johtajille lankeaa suurin vai.stuu yhtieistoiminnan järjeste
lyssä ja johtamisessa. Yleisjohtajana hän kantaa taistelussa raskaim
man henkisen paineen. 
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Rannikkojääkäripataljoona muistuttaa tav~lista. jä.~är~pataljoonaa. 
Tämä pataljoona on rannikkojen, saaristojen Ja ves1stojen iskujoukkoa. 
Sen koulutus ja toiminta on hyvi.llJ monipuolista ja vaihtelevaa. 

Rannikkopataljoonat ovat taas varustetut pääosin erilaisilla jalka
väen raskailla aBeilla. 

Panssariva.unupataljoonat ovat "nyrkkinä", joita usein ylin, johto kät
tää ratkaisukohdissa. 

Sissijoukko on kevytliikkeinen, ja sen koulutukseen_ sisält·~· erämies
taito ja harjoittelu itsenäiseen toimintaan erillään omista pa~Jouk.°ista. 
Henkilöstöltä vaaditaan taitojen lisäksi kuntoa ja kestäv~~tä sekä. tot
tumusta pitkäaikaiseen toimintaan kaikissa maasto- ja säaolosuhteissa. 

Nuorin tulokkaamme Iaskuvarjojä.äkärit ovat valiojoukkoa: 
Heidän tehtävänsä kohteet ovat tavallisesti vihollisen selustassa tai 
alueilla jonne voidaan päästä vain ilmoitse. . .. 

Edellä olevat yk\Siköt edustavat varsinaisesti iskuvoimaa. Naiden 
r , .. k · jalkaväkeemme kuuluu lähinnä tulta edustavia yksiköitä, kuten 
isak:i kranaatinheittlmistö ja pa.nssarintorjuntayksiköt. Lisäksi. jalka
ra.s ·ta · aisen tehtä väkeen kuuluu prikaatien ilmatorjuntayksiköt, joi varsm · -
vänsä lisäksi käytetään pinta-ammunta tehtäviin. 

Erillisten panssarint.orjuntapataljoonien ja -yksik~id~n as~~stuksena 
on sinkoja ja tykkejä sekä muita panssarintorjuntaväli~tä. ~amä Y~i
köt ovat moottoroituja ja joudutaan niltä siirtämään pitkiäkin ma,tkoJa 
riil!tamaosilta toiselle aina sen mukaan, missä pa:nssarintorjunnan tarve 

on suuri. j j 
Erilliset kranaatinheitintykistöt ovat niilni:kään. moot:or~itu a a 

niitä ylijohto voi antaa yhtymille tai jääkäripataljoomlle tulltukitehtäv!ä 

varten. · k · t · htuen Monipuolisesta kokoonpanosta, ja taisteluvaatimu sis a JO 
jakautuu jaJkaväkemme koulutus hyvin moneen ko~ut~shaaraan. ~o~~
päiväinen työskentely ja kehittämistoiminta jalkaväessa ulottuu er1~tam 
useille aloille vaatien jatkuvaa muualla maa11m3:5sa tap~tuvan _kehity~-

aami ta Sek"· eriilaatuisia tutkimuksia Ja kokeiluja me~lle sopi-sen seur s · , "' , 
vien menettelytapojen ja välineistön suunnittelua varten. 

Sotatekniikan ja takti.ikan k,ehitys on ollut II maailmansodan jälk~n 
ta Voimavaramme ja taloudelliset mahdollisuutemme ovat raJoi

nopea · k 'kk · älttämät tetut, joten meidän on hyväksyttävä käyttöön :~n -~ en1: v . · 
tömin ja meidän oloissamme tarkoituksenmukaism v~lme tai_ men~tt~y
tapa. Jalkaväen kehittämistyössä on perustana ollut rmnakkam se·kä l~t· 
kuvuuden että tulivoiman, parantaminen. L i i k k u v ~ u __ t ta ~n lisä ty 
moottoroinnilla ja polkupyörien käyttöön otolla entista l~Jemm~ss~ 

·t Koulutuksessa ja jokapäiväisessä palvelu:ksessa käytettävistä 
mi assa.. . al't tta ti uurta ajoneuvoista sekä polkupyöristä on edelleen vielä v i e vas s 



124 

Taistelija maastopuvussa, jota voidaan 
käyttää kesällä naamiopukuna ja tal
vella lumipukuna. - Oikealla taistelija 
kenttäpuvussa aseistuksena rynnäkkö-

kivääri, jonka paino on n 3 kg 

puutetta. Sama koskee myös 
vesistökalustoa, jonka käytön 
harjoitteluun olisi ·saatava 
paremmat edellytykset. 

Kuten aikaisemmin on: sel
vinnJyt, on maataloustraktori 
maastokelpoisena ajoneuvona 
sopiva jalkaväen käyttöön:. 
Lisäksi tarvitaan myös ras
kaampaa vetokalustoa, jonka 
kouluttamiseen: pitäis~ luoda 
mahdollisuudet. Hevonen on 
edelleen kiväärikomppanioiden 
kuljetusväline, mutta lisäksi 
koulutetaan: komppaniat toi
mimaaJn myös traktoroituina 
jääkärikomppandoiden tapaan. 
Maastofäkkuvuutta on saatu 
tehostettua huomattavalla ta
valla, mutta pitkien nopeiden 
siirtojen suoritukseen ka,i,vat
taisiin suurempaa tienopeutta 
omaavia välineitä, joiden pi
täisi! samalla myös olla maas
tossa llikkuvia. Ulkomailla tä
mä kysymys on ratkaitstu tele
ajoneuvoilla tai monipyöräi
sillä maastoajoneuvoilla jot

ka ovat yleensä kevyesti panssaroituja, usein uivia tai kahlaavia. 
Jalkaväen tai s te 1 i ja n ase istu ks en ja v a r u s t u ks en 

suunnittelussa on pyritty keventämään varustusta ja aseistusta. Miehen 
taistelupaino varustuksineen 
ja aseineen on entisestään ke
ventynyt, Hänellä on nyt te
hokkaampi ase ja hän voi ot
taa taistelua varten mukaansa 
tarpeen mukaan enemmän 
ampumatarvikkeita tai multa 
taistelussa tarvittavia väli-
n eitä. 

P a n s s a r i n t o r j u n t a
aseistamme on k e v y t s i n
k o ketterin. 

1211 

Kvsinko paino n 8 kg Rssinko paino n 140 kg 

Siillkomiehet pystyvät joustavasti liikkumaan maastossa, valitsemaan 
nopeasti asemansa ja vaihtamaan asemaa. Panssarllaukaukset pystyvät 
käytännöllisesti katsoen läpäisemään kaikki panssarivaunut ja aseen 
tarkkuus on hyvä lähietäisyyksillä. Kevyellä singolla voidaan ampua 
myös sirpalelaukauksia, joten tätä asetta voidaan käyttää esimerkiksi 
rynnäkössä äkkiä ilmaantuneiden vihollisaseiden ja pesäkkeiden tuhoa
miseen. Raskas sinko on lähi- ja keskietäisyyksien ase. R a s k a i t a 
s i n k o j a käytetään siten, että niitä keskitetään samaan tehtävään tai 
saman panssariuran sulkemiseen ainakin 2----3 kappaletta yhteistoimin
nassa keveiden sinkojen ja muiden panssarintorjunta-aseiden kanssa. 
Raskaalle singolle on myös mahdol-
lisuus valmistaa sirpaleammuksia. 
Sinkoaseet ovat helposti paljastuvia 
joten asemanva!htoja joudutaan suorit-
tamaan taistelun aikana usein, tavalli
simmin vuorottain toisiaan tukien. 
Panssarintorjunta-aseinaJIIlllle on myös 
panssarintorjuntatykkejä 
ja p a n s s a r i v ru u n u j a, joista vii
meksi mainitut sopivat hyvin panssariin
torjuntaan käyttäen telaliikkuvuutta 
sekä oman panssarin ja maaston suo
maa suojaa hyväkseen. P a n s s a r i n
t o r j u n t a s u 1 u t t e e t kuuluvat 
oleellisesti panssarintorjuntaan. Varsi
naisen suluttamisen suorittavat pionee
rit, mutta panssari,n,torjuntamiesten on 
myös pystyttävä suorittamaan asema-
alueittensa lähimiinoittamista. Laskuvarjojääkärl varusteineen 
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Uusi 81 krh 

K r an aa t in he H t i m is
t ö n osuus on taistelukentällä 
lisääntynyt kaikkialla. Mei
dän maastossamme heitin on 
erittäin käyttökelpoinen ase. 
Kalustomme on pääosaltaan 
II maailmansodlllll aikaista, 
mutta on siihen tehty paran
nuksia mm muuntamalla heit
timet 360° asteen sektorilla 
ampuviksi. HeitiI11aseistuksen 
kehittämiseksi on myös tehty 
tuloksellista tutkimustyötä ja 
kokeiluja, joiden tuloksena 
kranruatinheittimen kantama 
on pidentynyt ja kaluston 
paino vähentynyt. Kranaatin
heittimille voidaan valmistaa 
myös onteloammuksia, jolloin 
ammuksella on myös suurem
pi läpäisykyky. Heitttmiä voi
daan lisäksi käyttää savualll
muntaan ja valaisuun.. Kra
naatinheitin on monikäyttöi-
nen ja tehokas ase erityisesti 

elävää voimaa vas,taan. Se on verraten halpa ja kun s·en kehittämiseen 
ja valmistamiseen on meillä erittäin suuret mahdollisuudet kannattaisi 
k8Jluston uusintaan sijoittaa riittävästi varoja. Nykyään' on käytet
tävissä vastakrhtutkia, jotka paikantavat nopeasti tulittavan heitin
aseman. Tämän takia on he!ttimistön suoritettava usein aseman vaih• 
toja mihin se suhteellisen kevyenä aseena hyvin pystyykin. 

Tehokkaan i l m a t o r j u n II/ a n järjestäminen, erityisesti joukkojen 
suojaamiseksi, on nykyään kaikkialla pulmakysymyksenä ja osittain rat
kaisematta. Meidän on totuttauduttava ajatukseen, että vihollisenamme 
on !lmaherruus ja että joukkomme ovat alituisen ilmatoiminnan alaisena. 
Ratkaiseva merkitys on edelleenkin suojautumisella ja maastoutumi
sella. Jalkaväen ilmatorjuntayksiköiden tehtävänä on suoranaisen ilma
terrorin esitäminen tärkeimmissä kohteissa. Toistaiseksi jalkaväkemme 
i:lmatorjunta-aseistus on pääasiassa 20 mm ilm!IJtorjuntatykkejä. Tut
khnus- ja kokeilutoiminta jatkuu. 

P a n s s a r i v a u n u a s e ! s t u k s e s t a m m e on ollut sanomaleh
dissä uutisluonteisia tietoja. Kalustomme koostuu usersta eri tyypeistä 
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Uusi 120 krh Sturm 

kuten seuraavista kuvista ilmenee. Osa kalustoa on jo vanhentunutta ja 
käytetäänkin sitä koulutukseen, uudempien vaunujen säästämiseksi. 

Vesistön ylittäminen kuuluu kaikkien joukkojen koulutukseen. Syö k
s y veneet ja uisko t soveltuvat käytettäväksi< matalillakin vesillä, 
minkä lisäksi uiskot ovat merikelpoisia. Milloin näitä välineitä ei ole käy
tettävissä, on turvauduttava kaikenlaatuisiin aluksMn muistaen, että ve
sistöt eivät saa olla esteinä, vaan niitä on osattava käyttää hyvksi 
omassa toiminnassa. 

V i e s t i y h t e y k s i 11 ä etenkin radioiden käytöllä, tulee liikkuvassa 
sodankäynnissä olemaan ratkai'seva merkitys. Jalkaväellä on kannetta
vat puheradiot. Puhelinyhteyksiä tarvitaan edelleenkin milloin tilanne 
suinkin vain sallii. Aina on varauduttava siihen, että radiota voidaan 
tehokkaasti! häiritä. Johtajien on myös pidettävä mielessä, että henkilö
kohtainen, yhteydenotto, tapaaminen tai lähettiyhteys antaa usein sel-

Charioteer T 64 
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Syöksyvene 

vemmän ja totuuderunukaisemman kuvan tilanteesta: kuin viestivälineen 
käyttö. 

Uudistuspyrkimystemme tarkoituksena on kauttaaltaan ollut 
lidkkuvuuden lisääminen. Samaa periaatetta: on noudatettu myös majoi
tusvälineiden valmistuksessa. Uusi telttamme, johon mahtuu 10 miestä, 
painaa vain 13-14 kg (teltta 8 kg ja kamina 5----6 kg). Pienennetyn 
teltan maastouttaminen on helpompaa kuin vanhan, puolijoukkueen tel
tan, jonka painokin on lähes nelinkertainen. Joukojen muonittamiseksi 
tilanteissa, joissa vaikeahkosti kuljetettavaa kenttäkeitintä ei voida kul
jettaa mukana, on maassamme valmistettu erilaisia muonapakkauksia, 
joista kukin mies, ta.istelijapari tai ryhmä voi nopeasti valmistaa ate
riansa. Päivän muona-annospakkaus mahtuu miehen taskuihin, leipä
laukkuun tai taisteluvyön taskuun. Vaatetuksessa on miehen vaate-esi
neiden osalta pyritty nykyaikaistami'seen ottamalla huomioon, siviilialalla 
tapahtunut kehitys. 

Jalkaväen koulutuksen päämääränä on opettaa kaikki jalkaväen 
asevelvolliset kuriin tottuneiksi:, oma-aloitteisiksi ja taistelun järkytyk
s1a kestäviksi tai'Stelijoiksi. Jokaiseen mieheen pyritään juurruttamaan 
vakaa ja järkähtämätön maanpuolustustahto sekä luja luottamus omiin 
mahdollisuuksiimme ottaen huomioon. että jaikaväen on kyettävä 
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1 y ö m ä ä n v i h o 11 i ne n viimeistään lähitaistelussa yhtei.stol
minnassa muiden puolustusihaarojen: ja aselajien kanssa mutta tar
vittaessa yksinkin ratkaisemaan voitollisesti taistelu. 
s i s s i t o i m i n t a a n säännöllisessä sodankäynnissä ja myös 
sissisodan erikoisolosuhteissa, 

- taistelukuntonsa säilyttäen suo r iJ t t a maa n p i t k i ä k i n 
m a r s s e j a j a s i i r t o j a sekä liikkumaan ketterästi vaikeis
sakin maasto~ ja sääolosuhteissa vuoden, ja vuorokauden ajasta 
riippumatta, sekä 

- a I i v o I m a i s e 11 a k i n t e m p a a m a a n, a 1 o i t e v i h o 11 i
s e l ta. 

Maanpuolustustahto, kuri, hyökkäyshenki ja suomalainen sisu ovat 
jalkaväkemme koulutuksen kulmakivinä. 

Jalkaväestämme ja sen kehittämisestä voi tämän se'1ostuksen perus
teella saada liian optimistisen kuvan. Aseistuksen ja varustuksen uudi.s
taminen vaatii runsaasti aikaa ja varoja. Monella alalla olemme vasta 
uusinnan alkuvaiheessa ja kun tiedämme, että taloudelliset voimavaram
me ovat rajoitetut, ei• välttämätönkään suunnitelma tule kädenkään
teessä toteutetuksi.. Keinoinamme ovat omintakeiset ja juuri meidän oloi
himme sopivat ratkaisut, jotka monessa suhteessa saattavat poiketa 
teknillisesti korkeatasoisten joukkojen taistelutavoista. Parhaimmatkaan 
aseet eivät takaa onnistumista taistelussa ellei taistelijoita elähdytä 
menestymisen usko sekä luja tahto puolustaa maata ja sen rauhaa. Ja1-
kaväen, puolustusvoimiemme pääosan kehittämisen tukeminen on maan
puolustuksemme tärkeimpiä avainikysymykslä. Jalkaväellä on, edelleenkin 
oloissamme ratkaisevin osuus taistelukentällä ja suomalainen jalkaväki 
odottaa laajojen kansalaispiirien henkistä ja aineellista tukea, jota se 
jatkuvasti tarvitsee. 

10 miehen teltta. Paino kaminoineen 
lS-14 kg 

9 - Jalkaväen vuosikirja 
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JOUKKO-OSASTOT KERTOVAT. 

PÄÄESIKUNNAN JALKA V AKIOSASTO 

Jvtston päällikkö, 
evl S Sirkka.nen 

Maj P Syrjä 
Ka.pt J Suviniemi 

Tasavallan Presidentin sotilaskäs
kyllä N:o 22 1961 määrättiin Kadetti
koulun johtaja, eversti M S i s t o Pää
esikunnan jalkaväkiosaston päälliköksi. 
Ev Sisto, joka viime sodissamme on 
toiminut komppanian päällikkönä, ryk
mentin esikuntapäällikkönä ja divisioo
nan operatiivisen osaston päällikkönä, 
tulee nyt jalkaväen tarkastajan lähim
mij.ksi apulaiseksi. Ev Siston toiminta 
Sotakorkeakoulun opettajana, pataljoo
nan, jääkäripataljoonan ja prikaatin 
komentajana sekä viimeksi Kadetti
koulun johtajana ovat varmasti suu
resta merkityksestä jalkaväkemme 
tulevalle kehitykselle nyt, kun Pääesi
kunnan jalkaväkiosaston ensimmäinen 
uudelleen järjestelyn jälkeen virkaan 
tuleva päällikkö ryhtyy hoitamaan vir
kaansa. 

Jvtekntston päällikkö 
evl Eino E Suorsa 

Maj O Hankala 
Ka.pt R Viita. 

Vääp P O Lumilinna 
Rva. S Ahlberg Rva V Ahokas 
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POH,JAN PRIKAATI TÄNÄÄN 

Pohjois-Suomen ja. Lapin vaarojen tuntwna.an pääsevät prikaatin 
asevelvolliset lähinnä ampuma.leirien ja. sota.harjoitusten yhteydessä. 

Kuvassa. esittäytyy talvinen Sa.rrlojärvl. 

Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä N :o 12/ 1961 määrättiin evers
ti V S u o r s a prikaatin komentajaksi entisen komentajan eversti M 
H a; n n i l a n siirtyessä Reserviupseerikoulun johtajaksii. Seuraavalla 
aukeamalla olevassa kuvassa on prikaatin uusi komentaja yhdessä ev M 
Rannilan ja evl A Pukkisen kanssa. 

Pohjan prikaatin varusmiehet tulevat pääasiallisesti Pohjois-Suomes
ta, mutta myöskin monet Etelä-Suomen, erityisesti Helsingin, miehet 
ovat suorittaneet asevelvollisuutensa tässä joukkCHJsastossa. Jalkaväen 
Säätiön plaketteja on Pohjan Prikaatissa jaettu seuraaville palveluksen
sa ansiokkaasti suorittaneille miehille: 

15. 6. 58 saapumiserä 
Kok K annin en Eero Johannes, Kemijärvi 
Kers Krook Ahti Johannes, Helsinki 

15. 10. 58 saapumiserä 
Kok P I h l ajamaa Veikko Antero, Nivala 
Kers Rahko l a Martti Olavi, Oulujoki 
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Pohjan Prikaati on Oulun, Suomen suurimman v·aruskuntakaupungin joukko 
osasto. Oulun vanhan kasarmialueen jouduttua yhä laajenevan asutuksen ym11I 
rölmäksi siirrettiin prikaatin pääosat v 1959 vasta'V'lllmistuneelle uudelle kasarmi 
alueelle Hiukkavaaraan. Kuvassa näkyy Hiukkavaaran uusia kasarmeja. HarJol 
tusmaastot ja ampumaradat ovat siellä kasarmialueen vieressä. Päiväpalvel 

15. 2. 59 saapumiserä 
Kok O j a I a Kaarlo Juhani, Kalajoki 
Kers P u d a s Raimo Andreas, Ylivieska 
Alik P o u t i a i n en Jaakko Kalevi, Rantsila 

16. 6. 59 saapumiserä 
Kok Kanto I a Jorma Juhani, Kuusamo 
Kers P a a s i l i n n a Reino Kalervo, Kemi 

15. 10. 59 saapumiserä 
Kok P a 1 a ts i Ilkka Johannes, Oulu 
Kers V a t j u s Lauri Johannes, Nivala 

15. 2. 60 saapumiserä 
Kok H a n n u 1 a Antti Väinämö, Helsinki 
Kers P i h 1 a j a m a a Seppo Aatos, Nivala 

15. 6. 60 saapumiserä 
Kok L a v i Seppo Ilmari, Oulu 
Kers Vuoristo Tuomo Juhani,Vilppula 
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ohjelmissa vilahtelevat nyt sellaiset nimet kuin Pajulan pellot, Haukka.suo, Sarvi
lui.ngas, Valkialampi, Haapaselkä ja Hiili. Rakennussuunultelman loppuunsaatta
minen sekä vielä vanhalle kasarmialueelle sijoitettujen osien siirto Hiukkavaaraan 

toteutunee aikanaan. 

Oikealla: Komentajan tehtävät luovuttanut ev M S Hannila. Kes
kellä: Komentajan tehtävät vastaanottanut evl V I Suorsa. Vasem

malla: Pr:n esikuntapäällikkö evl A Pukkinen. 



POHJOIS-SAVON PRIKAATI 

Kuopio, Savon pääkaupunki, on vanha perinteellinen varuskuntakau 
punki, joka on aina tuntenut myös prikaatin omaksi joukko-osastokseen. 
Nyt tämä yhdessäolo on päättymässä. Kajaanissa on prikaatille valmis 
tumassa uusi kasarmialue, jonne prikaatin ensimmäiset osat siirtynevät 
ensi vuoden kuluessa. Kasarmien valmistuttua lopullisesti saataneen 
prikaati koottua kokonaisuudessaan samalle kasarmialueelle, jolloin eri 
tyisesti yhteistoimintamahdollisuudet oman patteriston kanssa entlse& 
tään paranevat. 

Perinteitä vaalitaan Kuopion Tarkka-ampu
ja pataljoonan veteraanit Matti Lappalai
nen ja Pekka Martikainen prikaatin ko
mentajan, ev B Backströmin kanssa kah-

vipöydässä 

Puolustusvoimain mestarnuden voittanut 
PohSavPr:n jalkapallojoukkue 

Kuluvan vuoden kulues
sa ovat prikaatin miehet 
jälleen läpikäyneet tavan
omaiset harjoituksensa. 
On ammuttu Ristijammen 
leirialueella, on oltu so
taharjoituksissa Lapissa. 
Erikoismaininnan ansait
see "Kalakukkosota" Kaa
vin - Tuusniemen alueel
la. Silloin jaettiin joka 
miehelle kukko rautais
annokseksi ja kyllähän 
se miehen tiellä piti. 

Prikaati on kuluvana 
vuotena joutunut toimi
maan monissa eri tehtä
vissä. Puolustusvoimain 
maastomestaruuskilpailut 
sekä Suomen ja neuvosto
liiton sotilasottelu olivat 
prtkaatin järjestämiä. 
Pohjois-Savon Maanvil
jelysseuran 100-vuotis
näyttelyyn antoi prikaati 
panoksensa oman osas
tonsa puitteissa. Mutta 
prikaati ei: ole vain pel
kästään toiminut kilpai
lujen järjestäjänä. Kou
volassa voitti prikaatin 
joukkue puolustusvoi
main jalkapallomestaruu
den. Prikaatin omissa ur-

1 llu- ja. uintimestaruus-
1 llpalluissa. on myös lei

' 1 tu prikaatin mestarit. 
Prikaatin miehet ovat 
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Marssitauolla ''Kalakukkosodassa" 

1 tupäässä Savosta kotoi-
1ln. He ovat hyviä miehiä 
1okä sotilaina että myös 
1lvi11issä. Mannerheimlii
ton Pohjois-Savon pii
r ln perhekasvatuskurssille 
osallistu! prikaatista 4.0 
va.rusmiestä. Tämä on 
osoituksena vakaasta 
1mhtautumisesta yksityis
ja yhteiskuntaelämää 
kohtaan. Jalkaväen Säätiön pienoisplaketteja 
seuraa ville hyvin palveluksensa suorittaneille 

on prikaatissa jaettu 
miehille: 

115. 6. 59 saapumiserä 

Vänr L a a k s o n e n Pekka Lauri, Orimattila 
Kers T o i k k ane n Hannu Kalevi, Vesanto 

15. 10. 59 saapumiserä 

Vänr E v i j ä r v i Eino Ilmari, Kaavi 
Kers Rintala Ahti Johannes, Toholampi 

15. 2. 60 saapumiserä 

Vänr H a k k a r a i n en Eero Heikki, Kuopio 
Kers s ah i Toivo Emmanuel, Rautalampi 

15. 6. 60 saapumiserä 

Vänr T u h k a n e n Olli Matti, Kuopio 
Kers T i k k a n e n Teuvo Ensio, Kiuruvesi 

15. 10. 60 saapumiserä 

Vänr S i 1 f v e r h u t h Voitto Kalevi, Tampere 
Kers K em p p a i ne n Set Johannes, Kajaani 
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PORIN PRIKAATI 

Prikaatin kunniakkaat porllals-perlnteet ovat leimaa-antavina tälle 
joukko-osastolle, jolla aina on ollut kiinteät siteet maakuntiinsa, Varsi
nais-Suomeen Ja Satakuntaan. Yhdyssiteenä on Porin Prikaatin Kilta, 
Jonka aktiivinen toiminta on elvyttänyt entisten ja nykyisten porilaisten 
yhteenkuuluvuutta ja vuorovaikutusta. Kuvassa divisioonan komentaja, 
kenraallluutnantti A E h r n r o o t h yhdessä prikaatin komentajan, 
eversti V-P S o me r k a r I n kanssa tarkastaa porilaisten rlvistöä 

Loimaan Porilaispäivlllä elokuussa 1960. 

Ev Y Keinonen 

Tasa vallan Presidentin sotilaskäs
kyllä N:o 24/60 siirrettiin prikaatin ko
mentaja eversti V-P Somerkari Pää
esikuntaan ja uudeksi komentajaksi 
määrättiin eversti, Mannerheiminristin 
ritari Y K e i n o n e n. 

Jättäessään hyvästejä prikaatille 
mainitsi eversti Somerkari mm: "Olen 
saanut Porin Prikaatissa todeta, että 
ikivanhat porilaishyveet, velvollisuu
dentunto ja toveruus yhä elävät tässä 
prikaatissa niin kuin aikoinaan sen 
kunniakkaissa edeltäjissä. KUNNIA -
VELVOLLISUUS - TAHTO Elähdyt
täkööt nämä tunnukset aina jokaista 
porilaista niin kuin ne ovat vuosisato
jen aikana viitoittaneet edeltäjienne 
työtä ja toimintaa oman joukko-osas
ton ja isänmaan hyväksi." 

Nykyisellä sijoituspai
kallaan Turussa on pri
kaati joutunut laajenevan 
kaupungin ympäröimäksi. 
Sentähden kääntyvät kat
seet yhä enemmän Säky
lään, jossa prikaatin uu
den kasarmialueen ra
kennustyöt aloitettiin v 
1959. Uudella sijoituspai
kalla tulevat prikaatin 
koulutusolosuhteet ratkai
sevasti paranltumaan. Tu
run kaupunki tulee menet
tämään oman joukko
osastonsa prikaatin siir
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Porin Prikaatin 15. 6. 60 saapumiserä. laske
massa valapäivänä.än seppeltä Turun 

sankarihaudalle 

tyessä Säkylään, mutta vanhat siteet eivät silti katkenne. Varsinais-Suo
men pääkaupuillkiin, jonka katukuvan "porilaiset" ovat antaneet aina 
oman leimansa. 

Porin Prikaatin asevelvollisten pääosa on Varsinais-Suomesta ja Sa
takunnasta. Jalkaväen Säätiön plaketit menestyksellisesti suoritetusta 
asepalveluksesta on prikaatissa jaettu seuraaville miehille: 

15. 6. 58 saapumiserä 
Vänr J a a k k o l a Sipi Perttu Pellervo, Ypäjä 

15. 10. 58 saapumiserä 
Vänr Vuori Jaakko Viljo Antero, Aura 
Vänr K e k k on e n Ilmo Kalervo, Porvoo 

15. 2. 59 saapumiserä 
Vänr J u l k u Kyösti, Turku 
Kers T e l i n Aarre, Harjavalta 
Alik Palva Lauri Juhani Antti, Turku 

15. 6. 59 saapumiserä 
Vänr Viro 1 aine n Martti Johannes, Espoo 
Kers M a r t t i l a Reijo Juhani, Lappi Tl 

15. 10, 59 saapumiserä 
Vänr Kata j a i n en Pertti Olavi, Kaarina 
Kers A r e n i u s Heimo, Helsinki 

15. 2.60 saapumiserä 
Vänr M a l i Erkki Juhani, Helsinki 
Kers L u i t p a r o Erkki Kaarlo, Tammela 
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15. 6. 60 saapumiserä 
Vänr Saari Ossi Antero, Kankaanpää 
Kers S i s u l a Heikki Feodor, Helsinki 

NYLANDS BRIGAD 

Under åren 19~1961, har verksam
heten inom Nylands Brigad varit präg
lad av att kasärnförhållandena såväl 
på själva kasärnområdet som på skjut
lägret i Syndalerr blivit drägligare för 
beväringarna. 

På 1950-talet renoverades den nuva
rande I B:s kasärn varvid den erhöll 
ett modernt utseende med bla stora 
fönster och rymliga s,tugor med cent
ralvärme. 

I början på juni 1961 kunde II B:s 
manskap glädja sig över att de av den 
forna omoderna stabs- och sektions
byggnaden erhållit en lika tidsenlig och 
ljus kasärn son I B:s manskap redan 
tidigare kunnat flytta in i. 

Brigadstaben flyttade på våren 
1960 in 1 det gamla sjukhuset vilket öv 0-0 Lindeman 

även renoverats enligt ett av försvarsministeriet för brigaden uppgjort 
rellJOveringsprogram. 

I Syndalen byggdes under verksamhetsperioden flera tidsenliga 
baracker så att beväringarna under längre skjutlägerperioder nu har 
möjlighet tili bättre inkvartering. 

I och med att brigadens idrottshall efter ett långt förarbete kunde 
invigas den 30. 5 .. 1961 har såväl stampersonal som beväringar nu yp
perliga möjligheter att i denna ljusa och vackra hall idka olika slags 
idrottsgrenar såsom bollspel, gymnastik mm. 

Hallen kan även begagnas som fest- och filmsal och inrymmer 
dessutom i ena flygeln två förstklassiga badstugor. 

Brigadens vackra men a v åren redan något slitna fana ersattes med 
en ny, donerad av Dragsvik Soldathemsförening. Fanan invigdes och 
överlämnades på officersmässen under övliga former och i närvaro 
av många fd Nylands regementes representa.nter på brigadens årsdag 
den 18. 4. 1961. 

Brigadens nyinvigda 
fana pA. A.rsdagen den 

18. 4. 1961 

13'1 

Brigaden fick vid en högtidl!ghet emottaga den 16 maj 1960 17. divi11l
onens minneskors. 

Korset överräcktes tili brigadkommendören överste C O L I n d e
m an av överstarna i a R W i b e r g (tlll vänster) och K Rauramo 
(andra från höger) samt mag Niilo Voi P i o. 
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Förteckning över beväringar vilka Nylands Brigad erhällit Infan
teristiftelsens minlatyrplakett 

15. 2. 58 1 tjänst inträdda 
Fänrik L ö f g r e n Rabbe, Ekenäs 

15. 6. 58 i tjänst inträdda 
Fänrik Li n d q v i s t Jan Erik, Pargas Ik 

15. 10. 58 i tjänst inträdda 
Fänrik K a 11 a r d Fred Urban,. Helsingfors 
Fänrik ö s t e r m a n Nils Per Edvard, Borgä 

15. 2. 59 l tjänst inträdda 
Us L u t h e r Bo Erik Kristian, Helsingfors 

15. 6. 59 i tjänst inträdda 
Fänrik H o I m l u n d Karl Hjalmar, Esbo 
Us K a n k kone n Nils Anders, Helsingfors 
Us W l 11 s t e d t Ake August, Abo 

15. 10. 59 i tjänst inträdda 
Fänrik Huhtamäki Matti Antero, Vasa 
Fänrik T ö r n r o t h Tom Stefan, Grankulla 
Serg L i l j en d a h l Bengt Olof, Lovlsa 

15. 2. 60 l tjänst inträdda 
Fänrik H o I m b o r g Finn Haraldson, Helsingfors 
Serg N y b e r g Gösta Sigfrid, Lojo 
Us Rose n I ö f Jan Ake Hedman, Lojo lk 

15. 6. 60 i tjänst inträdda 
Fänrik T h o r s t r ö m Börje Henrik, Helsingfors 
Serg K a r I s s o n Bo Roger, Helsingfors 

KARJALAN PRIKAATI 

Pääpartln vartiomies 

Karjalan Prikaati Kouvo
lassa on muiden kaupun
keihin sijoitettujen jouk
ko-osastojen tavoin joutu
nut laajenevan asutuksen 
ympäröimäksi. Prikaatin 
uusi sijoituspaikka saata. 
nee lähiaikoina ratkais
tuksi. Toistaiseksi on 
Utin vanhalla leirialueella 
tärkeä merkitys prikaa
tin harjoitusalueena, jos
kin harjoitusmaaston 
etäisyys vaikeuttaa kou-

lutusjärjestelyjä. Pahka
järven leirialue, jota mo
net tähän mennessä pal
velleet saapumiserät ovat 
rakentaneet ja raivan
neet, on myös osittain 
korvannut lähiharjoitus
maaston · puutteen. 

Puolustusvoimain mes
taruuskilpailuihin ja divi
sioonan omiin kilpailui
hin on prikaati osallistu
nut menestyksellisesti. 
Vuonna 1960 voitti pri
kaatin pesäpallojoukkue 
Puolustusvoimain mesta
ruuden. 

Urheilutoiminnan ohel
la on prikaatissa kiin
nitetty huomiota myös 
erilaisten vapaa-ajan har
rastusten kehittämiseen. 
Prikaatin aliupseerikou
lun oppilaskunta toimii 
vilkkaasti lyhyestä kurs
siajasta ja tiiviistä ope
tusohjelmasta huolimat-

Joulujuhla Aliupseerikoulussa 

ta. Komppan.ioissa ovat Alik Pukkisen johtama kuoro 
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pöytätennis-, korona.- ja . . 
shakkipelit ahkerassa käytössä. Alik Pukkisen johtama Ja. ha~j01ttam~ 
varusmieskuoro on usein esiintynyt sekä prikaatin Juhhssa etta 
myös siviilijärjestöjen tilaisuuksissa. Hengellisen harrastuksen vilkkau
desta on osoituksena kerran viikossa raamattupiiri. Nämä monet har
rastukset, jotka tuovat vaihtelua tiiviiseen arkiseen palveluun, ovat erää
nä osoituksena nykyisen varusmiepolven yritteliäis;yydestä. 

Karjalan Prikaatiin palvelukseen astuvat miehet ovat 
kotoisin paitsi Kymenlaaksosta myös muualta Etelä-Suomesta. Jalka
väen Säätiön pienoisplaketteja hyvin suoritetusta palvelusta on prikaa
tissa jaettu seuraaville miehille: 

15. 10. 58 saapumiserä 

Vänr H y n n i n e n Osmo Juhani, Heinola 
Alik T e i t t i n e n Aarno Tuomas, Ruokolahti 
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15. 2. 59 saapumiserä 
Vänr H a k k a r a i n e n Seppo Ilmari, Rissala 

15. 6. 59 saapwniserä 
Vänr A n t t o n e n Teuvo Juhani, Järvelä 
Alik A a 1 t on en Erkki Olavi, Nokia 

15. 10. 59 saapwniserä 
Vänr L e p p ä n e n Asko Edvard, Virrat 
Alik Ra j a 1 a Pentti Vilhelm, Karstula 

15. 2. 60 saapumiserä 
Vänr Ahti ne n Lauri Uolevi, Tempere, Härmälä 
Alik Ta u r u Paavo Kalevi, Koria 

15. 6. 60 saapumiserästä 
Vänr R y t i 1 ä Väinö Juhani, Parkano 
Allk L a h t i ne n Matti Juhani, Kuopio 

SAVON PRIKAATI 

SavPr:n komentaja, eversti, 
Mannerheimristin ritari 

J Hynninen 

Mikkeli, SavoD1 Prikaatin sijoitu11paik
ka, on vanha varuskuntakaupunkl. Ra
kenta va kanssakäyminen kaupungin 
viranomaisten ja eri sivillijärjestöjen 
kanssa on heijastunut myös maakun
taan. Ympäristön asukkaiden myöntei
nen suhtautuminen on helpottanut har
joitusten järjestämistä. Omalta osal
taan on prikaati pyrkinyt myös "kor
jaamaan jälkensä" mahdollisimman 
hyvin. Niinpä ei ole lainkaan harvi
naista, että naapuripitäjien edustajat 
varta vasten toivottavat prikaatin ter
vetulleeksi alueelleen sotaharjoituksia 
pitämään. 

Prikaati on sijoitettuna kahdelle ka
sarmme. Toinen puoli joukoista on Mik
kelin vanhoilla kasarmeilla ja toinen 
puoli Karkialammen uudella kasarmi
alueella. Karkialammen kasarmialue ja 
sen läheisyydessä oleva Siekkilän am
pwnarata tarjoavat hyvät koulutus
mahdollisuudet. Pahkajärven lelrlalue, 
jonne joukot siirtyvät usein marssien 
- kesällä polkupyörlllä talvella hiih

täen, on kaikille Savon PrikaatLn miehille tuttu harjoituspaikka. 

1'3 

Prikaati on myös menestyksellä osallistunut Puolustusvoimain ja 
divisioonan mestaruuskilpailuihin. Vuonna 1960 saatiin kiinnitys Paro
lan kilpeen. Kokelas T D a m e n, alik P A a: 1 t on e ru, oppilas R T i 1-
1 o n e n, sotamies P R a n n I k k o ja sotamies S P a a t e l a muodostivat 
silloin joukkueen, joka yliluutnantti O L a n t a n valmentamana voit
ti Puolustusvoimain ampumakilpailuissa yleismestaruuden. Puolustus
voimain varusmlessarjan suunnistusmestari v 1960, alikersantti M 
Lund s t r ö m, oli myös Savon Prikaatin kasvatteja. 

Tyrjän ja Porrassalmen päivät kesäkuun 11. - 13. muodostivat tänä 
vuonna mieliinpainuvan tilaisuuden. Viime sodan aikaisen Murtajadivi
sioonan - 2.D:n - rintamamiehet osallistuivat silloin "Muistojen juh
laan." Yli 2000 veteraania 
seurasi JR 7:n - Tyrjän 
Rykmentin - ja 2.D:n 
perinteitä vaalivan Sa
von Prikaatin lippua ryh
dikkäänä rivistönä. Savon 
Prikaatlssa palvelevat 
miehet ovat kotoisin -
paitsi Savosta - myös 
Pohjanmaalta, Karjalas
ta ja Hämeestä. Sekä ko
tiseutuaan että prikaati
aan ovat pojat aina edus
taneet kunnialla. Hyvin 
suoritetusta palveluksesta Veteraanit paraatissa 

on prikaatissa jaettu Jalkaväen Säätiön pienolsplaketit tunnustuksena 
seuraaville miehille: 
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15. 6. 58 sa.apumiserä 
Vänr R i t o 1 a Oiva Tapio Ahto, Jalasjärvi 
Kers T i a i n e n Seppo Taneli, Sääminki 

15. 10. 58 saapumlserä 
Vänr S e p p ä n e n Matti Juhani, Helsinki 
Kers P y 1 v ä n ä i n e n Pekka Juhani, Mikkeli 

15. 2. 59 saapumiserä 
Vänr M i e t t i n e n Matti' Henrik, Pietarsaari 
Kers R ö n k ä Martti Kalervo, Keuruu 

15. 6. 59 saapumiserä 
Vänr H ä m ä 1 ä i n en Pekka Juhani, Mikkeli 
Kers H e i k k i 1 ä Pekka Einari, Heinola 

15. 10. 59 saapumiserä 
Vänr Suo sara Eero Ilmari, Vaasa 
Kers E r k k i 1 ä Pekka Antero, Isokyrö 

15. 2. 60 saapumiserä 
Vänr T a k a 1 a Rauni Seppo, Ylistaro 
Kers K o m i Armas Antero, Jorolnen 

15. 6. 60 saapumiserä 
Vänr K a u s t o Risto Olavi, Mikkeli 
Kers O j a 1 a Seppo Juhani, Lapua 

POHJANMAAN Jli.li.Kli.RIPATALJOONA 

PohmJP:n komentaja, 
evl O Ylirisku 

Vaasan kaupunki on koko sodanjäl
keisen ajan ollut PohmJP:n (entisen JP 
l:n) sijoituspaikkana. Tällä hetkellä 
on pataljoona kuitenkin viimeisiä vuo
sia Etelä-Pohjanmaalla. Uusi kasarmi
alue pataljoonaa varten on kohoamas
sa Sodankylään, joka on pataljoonan 
tuleva sijoituspaikkakunta. 

Kulunut vuosi on ollut pataljoonalle 
juhlavuosi. Vuosipäivä, maaliskuun 
11 päivä, oli samalla pataljoonan 40-
vuotisjuhla. Monien arvokkaiden on
nittelujen ja tervehdysten lisäksi saipa
taljoona vastaanottaa sodan ajan jää
kärelltä Koukkaajapatsaan, joka nyt 
on kiertopalkintona erityisesti jääkäri
kuntoa vaativassa kilpailussa. 

Joukko-osaston arkipäivä on aina 

työntäyteinen;. Sotaharjoi
tukset ja leiriharjoitukset 
ovat arkisen työn kohokoh
tia, joissa kotiutuvien mies
ten tiedot ja taidot, punni
taan. V aruskuntaharjoituk
siaan on pataljoona järjes
tänyt yhteistoiminnassa Il
maSK:n ja PohmltPston 
kanssa. Näistä on erityises
ti: mainittava "Härmän so
ta". Yhteistoiminta lento
joukkojen kanssa onnistui 40-vuotisjuhla Vaasan kaupungintalolla 
harjoituksissa erittäin hy-
vin. Paikallisten asukkai-
den suhtautuminen oli täs-
säkin harjoituksessa erit-
täin myölllteistä. Alahär-
män kunnallisen johtomie-
hen sanat: "Olkeen se on, 
jotta jääkärit tuloo Här-
mäs käymähän, ennenkuin 
pataljoona häipyy täältä 
sinne Sodankylähän" ovat 
osoituksena siitä ystävälli
syydestä, jota pataljoona 
on Etelä-Pohjanmaalla 
osakseen saanut. 

Ensimmäinen virallinen 
kosketus uuden sijoitus
paikkakunnan asujamis
toon oli Sodankylän maa
talousnäyttelyssä 12. - 13. 
8. 61. Pataljoonan osastoa 
kohtaan tässä näyttelyssä 
osoitettiin huomattavaa 
mielenkiintoa. Pataljoonas-

Jääkärien osasto Sodankylän 
maatalousnäyttelyssä. 

sa uskotaankin, että sen yhteistoiminta uuden sijoituspaikkakunnan 
asukkaiden kanssa tulee muodostumaan yhtä kiinteäksi Sodankyläasll., 
kuin se on ollut Vaasassa ja yleensäkin. Etelä-Pohjanmaalla. 

Urheilu ja kilpailurintamalla ovat Pohjanmaan jääkärit kuluneenakin 
vuotena säilyttäneet asemansa,. Puolustusvoimain mestaruudet p ali.pal
loilussa ja yleisurheHussa ovat tästä osoituksena. 

10 - Jalkaväen vuosikirja 
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V oittajapartio tekee taivalta 
pa.ta.ljoonan pyöräsuwmistu.s

kilpailuissa 

15. 6. 59 saapumiserä 

Varusmiesten kannalta muodostavat 
kotiuttamisjuhlat mieluisan vaiheen. 
Näissä tilaisuuksissa on parhaiten me
nestyneille varusmiehille jaettu Jalka
väen Säätiön plaketteja seuraaville 
PohmJP:n jääkäreille: 

15. 6. 58 saapumiserä 

Vänr P e u r a Pauli Topias, Kemi
järvi 
Kers H a n n u k s e l a Osmo Juhani, 
Vaasa 

15. 10. 58 saapumiserä 

Vänr Kivi n en Jaakko Simo An
tero, Vaasa 
Kers K a n k a a n p ä ä Kauko Kus
taa, Soini 

15. 2. 59 saapumiserä 

Vänr R u u h i n e n Niilo Juhani, 
Evijärvi 
Kers E k s ym ä Pentti Olavi, 
Vaasa 

Vänr O k s ane n Väinö Voitto Tapani, Raahe 
Kers Hart m a n Asko Ilmari, Vaasa 
Korpr T a k a l a Juho Severi, Ylistaro 

15. 10. 59 saapumiserä 
Vänr La i k k a Markku Kustaa, Vaasa 
Kers A l a k i u t t u Erkki Juhani, Haukipudas 
Korp H a k o mä k i Martti Jaakko, Vähäkyrö 

15. 2. 60 saapumiserä 
Vänr H a k k a Heikki Antero, Lammi 
Kers J ä r v i n e n Pentti Antero, Kemijärvi 

15. 6. 60 saapumiserä 
Vänr H a n he l a Viljo Einari, Kuusamo 
Kers M a t t i l a Antti Aarno, Kuortane 
Korp K o v a n e n Reijo Kalervo, Ylihärmä 
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UUDENMAAN JliAKliRIPATALJOONA 

Uudenmaan Jääkäri pataljoona 
haluaa tervehtiä tämän vuosikirjan 
välityksellä kaikkia jalkaväessä pal
velleita ja erityisesti UudJP:n ja sen 
edeltäjien PPP 2:n ja JP 2:n riveihin 
kuuluneita jääkäreitä ja toivoo, että 
yhteytemme säilyy lujana kuten tä
hänkin saakka. 

Kuluvan vuoden kohokohdaksi 
muodostui pataljoonan 40-vuotisjuh
la 11. 3. 61 jolloin näimme keskuu
dessamme lukuisasti entisiä patal
joonan jääkäreitä. Pataljoonan enti
sistä komentajista osallistuivat juh
lallisuuksiin kenraalimajuri P 
La m m e t m a a, everstit J S 
W a 11 d e n ja O R B ä c k m a n 
sekä jääkärimajuri J K o m o n en. 

Pataljoonan 40-vuotis
juhlien yhteydessä esi
teltiin jääkärien aseita 
Joutselän taistelun aikai
sesta hakapyssyistä ny
kypäivien: sinkoon. 

Jääkärihenki säilyy 

Pataljoonan komentaja 
ll:vl Reino Antero Ranta.saari 

Puolustusvoimain mes
taruuskilpailuissa v-60 
hopealle yltänyt UudJP:n 
jalkapallojoukkue saapui 
siviilistä otteluun vuoden 
-61 joukkuetta vastaan. 
Vyötäröt olivat hieman 
venyneet, mutta taito säi
lynyt. 

Oppilas Jarmo Kunnas juuri laukaissut 
haka.pyssyn a.seteknikko U K u r k I s e n 

tähystäessä tulta. 
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Reservijoukkue tyytyväisenä lyötyään vaki
naisen 2--1. 

Oppilas Timo Tlusanen 

Lämmin leipä lahjaksi 
Kemiön puolustajille 

2. Divisioonan sotahar
joitus pidettiin touko
kesäkuun vaihteessa Ke
miön - Perniön luonnon
kauniilla maisemilla. Jää
kärit totesivat yksimieli
sesti paikallisen siviilivä
estön erittäin ystävällisen 
suhtautumisen "sotapoi
kiin". Opp T I u s a s e n 
kkryhmä sai mm eräältä 
emännältä maistiaislksi 
lämpimän leivän. Monin 
paikoin seurasivat siviili
henkilöt kilometrimäärin 
joukkojen mukana .. Ilmat 
suosivat harjoitusta ai
van erinomaisesti. Sota
harjoituksen päätarkoi
tuksena oli totuttaa jou
kot toimimaan saaristo
olosuhteissa ja varmaa on 
että sekä kantahenkllö
kunta että varusmiehet 
saivat hyviä kokemuk
sia tällaisissa maastoissa 
toimiessaan. 

Uudenmaan Jääkäripa
taljoonan miehet ovat 
pääasiassa pataljoonan 
nimikkomaakunnista_ Jal
kaväen Säätiön pienois
plaketteja on pataljoonas
sa jaettu seuraaville kun
nostautuneille jääkäreille: 

15, 6. 58 saapumiserä 

Vänr A a k k u l a Matti Juhani, Nurmijärvi 
Kers Saari ne n Reima Johannes, Halikko 

15. 10. 58 saapumiserä 

Kers S a l m i Jouko, Hyvinkää 
Opp Lindell Jouko Emil, Kerava 

15. 2. 59 saapumiserä 

Vänr T o r i k k a Sulo Juhani,. Kauniainen 
Kers S a l o Heikki Kalevi, Mynämäki 
Opp V ah e r i Antti Ilmari, Helsinki 

15. 6. 59 saapumiserä 

Vänr H ei k k i l ä Mauno Viktor, Helsinki 
Kers T u k i a Reijo Johannes, Helsinki 
Korpr J u n n a Antti, Porlammi 

15. 10. 59 saapumiserä 

Vänr A u r a n e n Raimo Juhani, Oripää 
Kers T u r u n e n Martti Ilmari, Kyrö 
Korp Pär s s i n en Esko Jorma, Tikkurila 

15. 2. 60 saapumiserä 

Vänr A r p o ne n Raimo Tauno, Jyväskylä 
Kers Lindqvist Jaakko Ilmari, Helsinki 
Korpr L i n d r o o s Harry Rafael, Helsinki 

15. 6. 60 saapumiserä 

Vänr L u u k k o Matti Ilmari, Helsinki
Vänr Vähät u p a Pekka Kalevi, Vahto 
Korpr La x ~ n Kurt Ingemar, Kerava 

15. 10. 60 saapumiserä 

Korpr S a a r i k o s k i Risto Matias, Espoo 

1441 



150 

RANNIKKOJAAKARIP ATALJOONA 

Jalkaväkemme nuorin joukko-osasto 
on rannikkojääkäripataljoona. Joskin 
se joukko-osastona on nuori, ulottuvat 
rannikkojääkärien perinteet meillä 
kauas Tapani Lövfingin päiviin asti. 

Uuden joukko-osaston perustaminen 
on johdonmukainen seuraus viime so
dan kokemuksista. Saariston tehokas 
hyväksikäyttö edellyttää tiettyä eri
koiskoulutusta ja tottumista saaristo
olosuhteisiin. Pataljoona, joka vuoteen 
1960 saakka toimi rannikkopataljoo
nana Suomenlinnan Rannikkotykistö
rykmentin yhteydessä, muutettiin 2. 6. 
1900 Rannikkojääkäripataljoonaksi ja 
siirrettiin uusiin tiloihin Porkkalaan. 

Pataljoonan uudet kasarmirakennukset Porkkalassa 

Pataljoonan koulutus 
hakee luonnollisesti vielä 
omia uomiaan. Tiivis ko
keilutoiminta on edelleen
kin liittynyt kaikkeen 
koulutukseen. Kiinteä yh
teistoiminta UudJP:n 
kanssa on tuonut oman 
lisänsä pataljoonan kou
lutukseen. Yhteiset meri
kuljetus- ja sotaharjoi
tukset sekä monet kokei
lut ovat kehittäneet kil
pailevan jääkärihengen 
näiden kahden joukko-
osaston kesken. 

llH 

Uisko ja "Norsupyssy" 

Pataljoonan perinteet liittyvät talvi- ja jatkosotien kunniakkaisiin 
taisteluihin. Vuosipäiviksi on vahvistettu heinäkuun 5 päivä, joka on 
Teikarsaaren taistelun 1 - 6. 7. 1944 kunniakkain ja raskain päivä. 
Ensimmäisenä vuosipäivänä 5. 7. 61 osallistui vuosipäivän viettoon jouk
ko Teikarin taisteluihin osallistuneita eversti evp A E L Y Y t i s e n joh
dolla. Heidän isänmaallisesti kohottavat puheensa tekivät unohtumatto
man vaikutuksen kaikkiin läsnäolijoihin. Seuraaville ansiokkaasti pal
velleille rannikkojääkäreille on jaettu Jalkaväen pienoisplaketit: 

15. 6. 60 saapumiserä 

Vänr Matti l a Reijo Yrjö Johannes, Kokemäki 
Alik A k e r b l o m Mauno Armas, Helsinki 

15. 10. 60 saapumiserä 

Korpr P e r n a Pertti Kalevi, Kankaanpää 
' 1:.... 
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KYMEN JÄAKARIPATALJOONA 

Pataljoonan komentaja, 
Evl K Karttunen 

Kymen Jääkäripataljoonan perinteik
si määritti Tasavallan Presidentti jää
kärien ja Jääkäripataljoona 3:n perin
teet sekä vuosipäiväksi maaliskuun 12. 
päivän. Uusi nimi puolestaan liittää pa
taljoonan sijoitusmaakuntaansa Ky
menlaaksoon, m1ssa pataljoonan ja 
sen kantarykmentti ovat olleet sijoitet
tuina sodan päättymisestä lähtien. 

Vuosipäivänään 1959 sai pataljoona 
lisäperinteitä. Jatkosodan 8. Divisioo
nan, "Kolmen Kannaksen Koukkaajan" 
muistoristitoimikunnan puolesta luo
vutti jatkosodan aikainen "Koukkaa
jien" esikuntapäällikkö eversti A P i e
t a r i n en (nyttemmin kenraalimaju
ri) KymJP:lle perinnöksi 8. Divisioo
nan muistorlstin siihen liittyvine omis
tuskirjoituksineen. 

Tämän perinteen vaalimiselle on ollut tunnusomaista kiinteä yhtey
denpito "Koukkaajien" ja pataljoonan välillä ja näkyvänä tuloksena 
tästä yhteistyöstä paljastettiin pataljoonan vuosipäivänä 12. 6. 60 muis
tomerkki jatkosodassa JR 4:ssä ja sen tukiyksiköissä palvelleiden ja 

kaikkensa antaneiden aseveljien muis
toksi. Koruton tilaisuus, jossa aseveljet 
luovuttivat pystyttämänsä patsaan 
KymJP:n huostaan, painui lähtemättö
mästi jokaisen mukanaolleen mieleen. 

KymJP:ssa on toiminta ollut vilkasta 
myöskin urheilurintamalla. Kymen jää
käreille on 60-luvun alku ollut sotilas
urheilun kannalta varsin menestyksel
listä. Pataljoonamme on pystynyt lä

hettämään iskukykyisen ja taisteluvalmiin joukkueen miltei kaikkiin 
urheilutilaisuuksiin, joissa Puolustusvoimain mestaruuksia on ratkot
tu. Monet tavoitellut kunnia- ja kiertopalkinnot, kut,;m "Ilves"-patsas, 
"Parolan"-kilpi ja "Oltermannin"-sauva ovat koristaneet palkintokaappia. 
Vuosina -59 ja -60 onnistui pataljoonamme voittamaan kahdesti peräk
käin Puolustusvoimain arvokkaimman ja tavoitelluimman kiertopalkin
non, Presidentti Kyösti Kallion palkinnon. Samoin vuosina -60 ja -61 
voitettiin "Oltermannin"-sauva kilpailussa, joka vaatii erityisen hyvää so-

tilaskuntoa. Menestyksek- · 
kään sotilasurhellun pää
tarkoituksena ei kuiten
kaan ole kilpailun voit
taminen. Arvokkainta on 
sen vaikutus yhteishengen 
ja yhteenkuuluvaisuuden 
tunteen kasvattajana. 
Massaurheilu antaa terve
yttä ja voimaa harrasta
jilleen. Menestyksekäs 
kilpa luo pohjan oikealle 
jääkärihengelle. 

\ 
Perinteitä. . . palkint.oja 

Seuraavat hyvin palvelustehtävänsä suorittaneet Kymen Jääkärit 
ovat saaneet Jalkaväen Säätiön pienoisplaketit: 

15. 2. 59 saapumiserä 
Vänr E r ä j ä r v i Matti, Saarijärvi 
Kers V a n h a l a Aulis Ensio, Hamina 

15. 6. 59 saapumiserä 
Vänr R a u t j ä r v i Risto Juhani, Kaipainen 
Kers H u o v i l a Aarre Olavi, Hamina 

15. 10. 59 saapumiserä 
Vänr A a l t o Eero Kalevi, Koskenpää 
Kers J u v a k k a Arto, Jämsä 

15. 2. 60 saapumiserä 
Vänr Luoma kangas Jorma Antero, 'Hamina 
Kers Hurme Lasse Olavi, Jyväskylä 

15. 6. 60 saapumiserä 
Vänr A h v e n a i n e n Risto Artturi, Karhula 
Kers P u i k k on e n Pentti Kalevi, Kuohu 

15. 10. 60 saapumiserä 
Korpr K o s t i a i n en Matti Kalervo, Korpilahti 



HÄMEEN RATSUJÄÄKÄRIPATALJOONA 

Ennen ratsain • . . 

HänmRjP:n komentaja 
evl M Roiha 

nyt moottoroituna ja 
polkupyörillä 

Ratsuväen kunniakkaiden peri,nteiden 
vaalija Panssariprikaat!ssa on Häm 
RjP, joka nyt jääkäripataljoona-ko
koonpanossa ylläpitää entisten keveiden 
joukkojen perinteitä tämän päivän jal
kaväessä. HämRjP:n sijoituspaikkana 
on Lahti, vanha ,varuskuntakaupunki 
jonka Hennalan kasarmeilla monet 
ratsumiesikäluokat jo ovat asevelvolli
suuttaan suorittaneet. 

Jalkaväen Säätiön pienoisplaketteja 
on HämRjP:ssa jaettu seuraaville hyvin 
palveluksensa suorittaneille ratsumie
hille: 

15. 2. 59 saapumiserä 

Vänr T ö r r ö n e n Antti Antero, Helsinki 

15. 6. 59 saapumiserä 

Vänr H y r k ä s Pauli Kalevi, Virrat 
Kers A h on e n Reijo Kalevi, Jyväskylä 
Korpr V i s k a r i Arto Kalevi, Lahti 

15. 10. 59 saapumiserä 

Vänr Mä k i ne n Juhani Väinö Kullervo, Helsinki 
Kers Jää s k eläin en Taisto Nestori, Pirkkala 
Korpr Virta Veikko Veli Juhani, Lahti 

15. 2. 60 saapumiserä 

Kers T en k i l ä Pekka Juhani, Ikaalinen 
Ratsum ~ a n n i n e n Ilkka Tapani, Lahti 

15. 6. 60 saapumiserä 

Vänr N i i r a n en Antti Juhani, Parkano 
Kers K e r o Risto Kalevi, Kiikka 

KARJALAN JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Runsaat kaksi vuosikymmentä on ku
lunut Kontiolahden varuskunnan pe
rustamisesta ja voitanee sanoa, etteivät 
silloiset perustajat ja: rakentajat var
mastikaan tuntisi nyt varuskuntaa sa
maksi muusta kuin erittäin kauniista 
ympäristöstä, Tänne Höytiäisen ra.ru
nalle on todellakin, syntynyt ihanteel
linen varuskunta niin koulutettavia 
kuin kouluttajiakin ajatellen. Varus
kuntaan sijoitettu Karjalan Jääkäripa
taljoona saakin toimia olosuhteissa, 
jonkalalsta useat rintamaiden, joukko
osastot voivat vain mielessään kuvitel
la. Pohjois-Karjalan keskukseen sijoi
tettuna se saa varusmiestensä pääosan 
Kainuusta, Pohjois-Savosta ja tietysti 
Pohjois-Karjalasta, sitkeästä, neuvok
kaasta ja rehdistä sotilasaineksesta. 
Kun vielä lisäämme tähän1 sen arvok-

Ka.rJP:n komentaja, 
evl Erkki Setll.lä 

11111 
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kaan ja monipuolisen, tuen, jota maakunta ja sen väestö on: antanut 
ja jatkuvasti antaa maanpuolustustyön, ja -hengen hyväksi voimme pu
hua joukko-osastosta, jonka maakunta turutee omakseen. ' 

"Eteenpäin" kuuluu jääkärien tunnus. Jo yli kymmenen vuotta kes
tänytJ rakennusvaihe alkaa olla päätöksessään lukuunottamatta kan
tahenkilökunnan asuintaloja, joista osa tosin on jo valmiina. Tähän 

vaiheeseen sisältyy ko-
~- ko kasarmirakennusohjel-
~ man toteuttaminen vv 

Jääkärikasarmi, jossa majailevat AuK ja 
EK. Näihin kasarmeihin sisältyvät myös 
elokuvateatteri, "korpivaruskunnan" eräs 

viihdyttäjä, sekä kaksi suurta 
voimistelusalia 

Kollaan klvi. Kunniavartiossa ovat jääkäri 
Tuovi Kärkl, jonka isä antoi kaikkensa Kol. 
laalla Ja oppilas Kauko Rajasuo, jonka isä 
löysi matkansa pään RuhtinanmäeUä Talvi-

sodan ankarina päivinä. 

11950--57. Tällöin entiset 
välirauhan ja jatkosodan 
aikaiset majoitusparakit 
korvattiin uusilla, ajan
mukaisilla kasarmirakem
nuksilla, joita kaikkiaan 
tuona aikana kohosi neljä 
kappaletta. 

Ruoka!larakennus ja 
sairaala ovat myös tältä 
ajalta. Viime ja kuluvan 
vuoden aikana pataljoo
nan esikunta ja huolto 
ovat saaneet omat suo
jansa, esikunnan varastot 
ja erilaiset huoltolaitok-
set hevosia ja autoja myö
ten. 

Varusmiehen näkökul
masta katsellen varus
kunnan tärkeimpiin ra
kennuksiin kuuluu sotilas
koti ja sen vihreät sisaret. 
Uusi sotila:skoti vihittiin 
tarkoitukseensa touko
kuussa itsensä kenttäpiis
pamme toimiessa vihki
jänä. 

Tämän tilaisuuden mie
liinpainuvimpia hetkiä oli 
"Kollaan kiven" paljastus. 
Kivi on Kollaa.n taisteli
jan, korpraali professori 
Aukusti Tuhkan piirtämä 
litografikivi, perinnelahja 
Kollaan miehiltä. Kiveen 

Ulos tultua ja järjestäydyttyä sukset jal
kaan tai pyörä pyörimään ja harjoitus voi 

alkaa enemmittä askelitta. 
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kirjoitetut sanat "Kollaa kesti, älkää antako tulen sammua" velvoitta
vat nykypolven jääkäreitä astumaan isiensä viitoittamaa tietä. Kollaan 
taistelijoiden ja lukemattomien muiden Suomen miesten ansiosta olem
me näin saaneet rauhassa rakentaa ulkonaiset puitteet, edellytykset ny
kyisten jääkäripolvien koulutukselle ja kasvatukselle todellisiksi suo
malaisiksi taistelijoiksi niin hengeltään kuin ruumiiltaan. 

Harjoitusmaasto alkaa KarJP:n kasarmin ulko-ovelta. Harjoituksiin 
meno ja sieltä paluu eivät verota sekuntiakaan. Jo muutaman kilometrin 
etäisyys suo tilaisuuden harjoitella sissitaitoja niitä vastaavissa olosuh
teissa, ja mikä parasta, omalla alueella. Tässäkään suhteessa ei liene 
enää toivomisen varaa. 
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Jalkaväen Säätiön pienoisplaketteja on KarJP:ssa jaettu seuraaville 
ansiokkaasti palvelleille jääkäreille. 

15. 6. 58 saapumiserä 

Vänr Huovinen Veli Asko, Suomussalmi 

15. 10. 58 saapumlserä 

Vänr Järvilehto Atte Olavi, Helsinki 

15. 2. 59 ,saapumlserä 

Vänr Kantola Veikko Tapani, Laukaa 
Kera P e k k a r i n e n Teuvo Antero, Muhos 

15. 6. 59 saapumlserä 

Vänr H ä m ä 1 ä i n en Outi Aleksi, Joensuu 
Kers Nousi a i n en Niilo Paavali, Kiuruvesi 

15. 10. 59 saapumiserä 

Vänr J o 1 m a Jyrki Juhani, Sotkamo 
Kers P I i r o i ne n Lauri Kalevi, Ilomantsi 

15. 2. 60 saapumlserä 

Vänr N a r v a Erkki Viljo Vihtori, Loimaa 
Kera A a 1 t on en Jaakko Vihtori, Lauritsala 

15. 6. 60 saapumiserä 

Vänr Hu u r i n a i n e n Jorma Pekka Heikki Johannes, Kajaani 
Kers H e i k k i n. e n Heikki Juhani, Nilsiä 

15. 10. 60 saapumlserä 

Vänr N e v a 1 a i n e n Leo Kalevi, Nurmes 
Kera R e p o Kalervo Rafael, Varkaus 

HÄMEEN JJL'iKARIPATALJOONA 

Hämeen Jääkäripataljoona on vuo
desta 1945 alkaen ollut sijoitettuna 
Hämeenlinnaan, Hämeen vanhan lin
nan vierellä kohoaviin Linnankasarmei
hln. Täällä pataljoonan tehtävänä on, 
vaalien vanhojen hämäläisten jalka
väkijoukko-osastojen sekä Jääkärlpa
taljoonan 27:n ja Jääkäripataljoona 4:n 
perinteitä, kasvattaa nykyiset varus
miehensä edeltäjiensä veroisiksi. 

Varusmiehensä pataljoona saa laa
jalta alueelta Varsinais-Suomen, Hä
meen, Pohjanmaan ja Lapin kunnista. 
Panssariprikaatiin kuuluen pataljoonan 
jokapäiväisessä elämässä on leimaa 
antavana yhteistoimintakoulutus pri
kaatin muiden Hämeenlinnaan sijoitet
tujen joukkojen kanssa. Yhteistoiminta 
keskittyy erityisesti jääkärien, pans

HämJP:n komentaja 
evl U Matikainen 
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sarivaunujen, panssarlntorjunta-aseitten sekä tykistön keskeisiin harjoi
tuksiin, joissa tuli ja iskuvoima pyritään tarkoituksenmukaisella tavalla 
yhdistämään. Koulutusmaastoina ovat lähinnä Parolan vanha leirialue 
sekä Hätilän ampuma- ja harjoitusalueet. 

Koulutukseen liittyen on pataljoonassa viime vuosina suoritettu laajaa 
kokeilutoimintaa jalkaväen uusien keveiden aseiden sekä muun varus
tuksen osalta. Näistä mainittakoon uudet rynnäkkökiväärit ja kevyet 
konekiväärit sekä maastopuvut ja suoja viitat. 

Hyvien suhteitten solmiminen ja niiden säilyttäminen pataljoonassa 
palvelevien varusmiesten omaisiin ja heidän kotiseutuunsa on muodos
tunut Hämeen jääkäreille hyvin tärkeäksi. Kesäkuussa -61 pidetyillä 
omaisten päivillä oli pataljoonan vieraana useita satoja varusmiesten 
omaisia, jotka suurella mielenkiinnolla tutustuivat niihin olosuhteisiin ja 
menetelmiin, joissa heidän poikansa suorittivat varusmiespalvelustaan. 

Vanhaa tapaa noudattaen suoritti pataljoona elokuussa -61 Pohjois
Hämeeseen suuntautuneen maakuntamarssin. Neljä päivää kestäneen 
harjoituksen aikana edettiin Hämeenlinnasta Valkeakosken, Tampereen 
ja Oriveden kautta Mänttään, josta paluumatka tapahtui Näsijärven 
kiertäen Ruoveden, Kurun, Ylöjärven, Vesilahden ja Toijalan kautta 
takaisin kotivaruskuntaan. Harjoituksen aikana jääkärien kunto ja kes
tävyys joutuivat erittäin kovalle koetukselle, mutta kiitosta ansaitsevalla 
tavalla he selvisivät tästä 430 km:n pitkästä taipaleesta. Matkan var-
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Omaisten päiviltä 

rella pidettiin kaksi taisteluharjoitusta ja tutustuttiin ilmavoimien lento
koneisiin sekä maakunnan nähtävyyksiin. Tampereella ja Mäntässä 
pidetyissä maanpuolustusjuhlissa oli useita tuhansia katsojia, jotka ilmei
sellä mielenkiinnolla seurasivat uusien aseiden, varustuksen ja kaluston 
sekä koulutusmenetelmien esittelyä. Erityisen lämpimänä jäi mieleen se 
ystävällisyys ja vieraanvaraisuus, jota siviiliväestö runsain mitoin kaik
kialla osoitti jääkäreitä kohtaan. Tuntui siltä, että näillä alueilla, joilla 
puolustusvoimien joukko-osastoja ja harjoituksia ei ole nähty vuosikym
meniin, pataljoonan vierailu oli toivottu ja tervetullut. Se tarjosi siviili
väestölle mahdollisuuden todeta omakohtaisesti nykyisten jääkärijouk
kojen koulutus ja varustus ja oli täten omiaan lujittamaan luottamusta 
puolustusvoimiimme. 

Pataljoonassa on viimeisten kymmenen vuoden aikana säännöllisesti 
julkaistu omaa joukko-osastolehteä "Hämeen Jääkäriä". Lehdellä on 
suuri merkitys pataljoonassa palvelevien keskeisenä yhdyssiteenä. Se 
ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Pääsisällön muodostavat pataljoonan 
jokapäiväistä elämää ja valheita kuvaavat kirjoitukset ja kuvat. 

Varusmiesten vapaa-ajan harrastusten ohjaamiseksi terveille urille 
on pataljoonassa urheilukilpailujen ohella pidetty useita henkisiä kil
pailuja. Viimeisimmässä - kevättalvella -61 pidetyssä - kilpailtiin soi
tossa, laulussa, lausunnassa, piirustuksessa, maalauksessa, kirjoituksessa 
ja valokuvauksessa. Osanottajia eri sarjoissa oli erittäin runsaasti ja. 
taso hyvä. Kilpailuissa palkittuja kirjoituksia ja kuvia on julkaistu 
"Hämeen Jääkärissä". Soiton, laulun ja lausunnan voittajat ovat puo
lestaan esiintyneet pataljoonan juhlatilaisuuksissa. 

Jalkaväen Säätiön pie
noisplaketteja on pataljoo
nassa jaettu seuraa ville 
varusmiehille: 

15. 6. 58 saapumiserä 
Vän:r A a 1 t o Sulevi, 

Merikarvia 
Kers K a m m o n e n 

Keijo, Alavus 

15. 10. 58 sa.apumiserä 
Vänr H a v u m ä k i 

Matti Kustaa, Hämeen
linna 
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Kers V i r j u 1 a Pentti 
Juhand, Valkeakoski 

Jääkäreitä varustettuna uusilla asema ja 
maastopuvuilla 

15. 2. 59 saapumiserä 
Vänr R y t k ö n e n Seppo, Turenki 
Kers Ra u h a 1 a Tauno, Töysä 

15. 6. 59 saapumlserä 
Vänr Kero Reino Toivo, Kllkka 
Kers Kärki m a a Heikki, Hämeenkyrö 

15. 10. 59 saapumiserä 
Vänr N e p p o n e n Olli, Alastaro 
Kers Mä n t y n e n Vilho, Hauho 

15. 2. 60 saapumiserä 
Vänr Mä h k ä Kauko Rafael, Keikyä 
Kers Y 1 ä - P o i k e 1 u s Aimo Sakari, Kuru 

15. 6. 60 saapwnlserä 
Vänr Juottonen Jorma Kalevi, Hauho 
Kers Hieta kangas Juhani Mikko, Alavus 

11 - Jalkaväen vuosikirja 
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UUDENMAAN RAKUUNAPATALJOONA 

UudRakP:n komentaja, 
evl O Luoma.Ja 

Rakuuna. - sinkomies 

Ratsuväkemme kunniakkaat perin
teet ovat koko itsenäisyyden aja!l yhdis
tyneet Lappeenrannan kaupunkiin. Näi
tä perinteitä vaalii nyt Uudenmaan 
Rakuunapataljoona. Tämän päivän rat
suväen tehtävänä on siirtää nykypäi
vien jalkaväelle se henki ja taistelu
taito, joka jo 30-vuotisen sodan aikana 
teki hakkapeliittamme kuuluisiksi. 

Kapteeni P Sirola esittelee 
"Kuoleman Esl{adroonan" 

tunnuksia 
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Seuraaville hyvin palveluksensa suorittaneille rakuunoille on UudRak 
P:ssa annettu tunnustukseksi Jalkaväen Säätiön pienoisplaketit : 

15. 6. 58 saapumiserä 

Vänr Laitinen Jaakko Olavi 
Alik Ilkama Auvo Ilmo 

15. 10. 58 saapumiserä 

Vänr T a p a n i n e n. Heikki Tuomas 

15. 2. 59 saapumiserä 

Vänr K a a r t i n e n Asko Juhani 
Kers Koponen Reijo Olavi 

15. 6. 59 saapumiserä 

Vänr Ry y t ty Paavo Johannes 
Kers A n t t on en Jarmo Tapio 
Korpr Väätäinen Jorma Pellervo 

15. 10. 59 saapumiserä 

Vänr N ä r h i Matti Kustaa 
Kers Mähönen Martti Olavi 
Korpr P y l k k ä ne n Martti Maunu Olavi· 

15. 2. 60 saapumiserä 

Vänr P e r a s t o Rauno Pekka 
Kers W e c k s t r ö m Aulis Artturi 
Korpr P e l t o n e n Funnar Antero 

15. 6. 60 saapumiserä 

Vänr T i a i n e n Kyösti Juhani 
Kers Tuunanen Erkki Olavi 
Korpr N i k k a Martti Johannes 

15. 10. 60 saapumiserä 

Vänr Sundholm Timo Johannes 
Kers S a l a k a r i Kauko Pellervo 
Korpr Mä l k i ä i ne n Antti Jouko 
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KAARTIN l'ATALJOONA 

Kaa.rtF :n komentaja 
evl V Vartiainen 

Vanhan Suomen Kaartin perinteitä 
vaaliva Kaartin Pataljoona poikkeaa 
sangen huomattavasti muista jalka
väkijoukko-osastoista niin sijoituksen
sa, kokoonpanonsa kuin tehtäviensäkin 
puolesta. Pääkaupungin sydämessä se 
edustaa varmasti näkyvimmällä tavalla 
Suomen puolustusvoimia. Vilkkaan 
suurkaupungin jokapäiväiseen kuvaan 
luo Kaartin Pataljoona oman näkyvän 
leimansa. Helsingin varuskunnassa si
jaitsevissa esikunnissa ja sotilaslaitok
sissa työskentelee useita lähettejä ja 
erikoismiehiä, jotka joutuvat päivittäin 
kaupungilla asioidessa välittömään 
kosketukseen suuren yleisön kanssa. 
Jokapäiväinen nähtävyys on myöskin 
se Kaartin Pataljoonan asettama var
tio-osasto, joka vartio-paraatissa mars
sii paraatimarssia keskustan kaduilla 
tuhan,sien kriitillisten katseiden saatta-
mana ja valokuvauksen kohteena. Mo

nilUkuisissa valtiollisissa ja kansallisissa juhlatilaisuUksissa Kaartin 
Pataljoonan asettama kunniakomppania edustaa Suomen puolustusvoi
mia. 

Nykyisen nimensä ja perinteensä sai Kaartin Pataljoona vuoden 195'7 
alusta. Sen sotilaita nimitetään kaartilaisiksi, mikä kaikkialla maail
massa on valiosotilaan nimitys. Pataljoonan vakinainen sijoituspaikka 
on vanha, kunnia-arvoisa Kaartin kasarmi, mutta tällä hetkellä on 
pataljoona tilapäisesti majoitettu Katajanokalle Merikasarmille, jossa se 
odottaa rakennettavien ehompien tilojen valmistwnista. 

Kaartin Pataljoonan muodostaa kaksi miehistövahvuudeltaan erit
täin suurta komppaniaa - suurimmat perusyksiköt maassamme - ja 
esikunta, joka samalla toimii Helsingin Komendantintoimistona. 

Varusmiesten suhteen on Kaartin Pataljoona erikoisessa asemassa. 
Upseerikokelaansa, ryhmänjohtajansa ja suurimman osan miehistöä 
pataljoona saa siirtoteitse muista joukko-osastoista. Miehistöaines.ta siir
retään peruskoulutuskauden jälkeen kaikista prikaateista ja jääkäri
pataljoonista. Ainoastaan pieni erä B-miehiä astuu palvelukseen suoraan 
Kaartin Pataljoonaan joka saapumiserässä. 

Mllliset sitten ovat Kaartin Pataljoonan perusyksiköt ja mitkä ovat 
niiden tehtävät? 
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1. Komppania, Tasavallan Presidentin "henkivartiokaarti" seisoo-
han kaksi kaartilaista yötä päivää kunniavartiosotilaina presidentin
linnan pääoven edessä 
vartiossa - hoitaa varus
kunnan vartiopalvelun. 1. 
Komppanian kaartilais ten 
on oltava lisäksi edusta
van näköisiä. Pituusala
rajaksi on määrätty 170 
cm. Vartiopalvelu on siis 
1. K:n jokapäiväistä lei
pätyötä ja vartiokoulutus 
onkin välittömästi ohjel
massa aina kun yksikkö 
on vastaanottanut uudet 
kaartilaiset. Kun vartio
palvelu on opittu, alkaa 
tiivis jalkaväkisotllaan 
koulutus. Painopiste on 
taistelUkoulutuksessa, am-

Tasavallan Presidentti tervehtii Kaartin 
Pataljoonan kunniakomppanlaa Seutulan 
lentokentällä. lähtiessään Norjan vierai

lulle '7. 3. 1961 

munnoissa ja liikuntakoulutuksessa, joiden suorittamiselle kuitenkin 
pitkät siirtymismatkat asettavat vaikeuksia. Harjoitusmaastoina ovat 
Santahamina, Malmi ja östersundom, joihin siirtyminen on suoritettava 
polkupyörämarssein tai autokuljetuksin. Palvelusajan loppupäivät hui
pentaa osallistuminen 2. D :n sotaharjoituksiin. 

Oman lukunsa ansaitsee 1. K:n toimiminen kunniakomppaniana eri 
tilaisuuksissa, joista huomattavimpia ovat vieraiden valtioiden päämies
ten vierailut ja Tasavallan Presidentin viralliset ulkomaanmatkat. Ulko
valtojen suurlähettiläiden 
ja lähettiläiden jättäessä 
valtuuskirjeensä Tasaval
lan Presidentille ottaa 
kunniakomppania heidät 
vastaan presidentinlinnan 
pihalla. 

2. Komppania huolehtii 
Helsingin varuskunnan 
suurten esikuntien ja soti
laslaitosten lähetti- ja päi
vystystehtävistä. Komp
paniassa palvelee myös 
runsaasti erilaisia am
mattimiehiä, kuten laski
joita, rotaprintpainajia, 
kon ttorikonemekanikkoja 

H M Norjan Kuningas Olavi V tervehtii 
Kaartin Pataljoonan kunniakomppaniaa 

Etelä.satamassa 5. '7. 1961 
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jne komennettuina puolustuslaitoksen vastaaviin elimiin. Lisäksi siirre
tään komppaniaan RUK:n kurssin päätyttyä joukko upseerikokelaita, 
jotka kokelasaikansa palvelevat puolustuslaitosta siviilitutkintonsa edel
lyttämissä tehtävissä insinööreinä, kemisteinä, arkkitehteina, matemaa
tikkoina, lääkäreinä jne. 

2. K:n muu koulutusohjelma on komennusten vuoksi järjestetty niin, 
että aamulla ennen komennuspaikkoihin lähtöä on tunti sulkeisjärjes
tystä, asekäsittelyä, jne. Päivisin voidaan irroittaa osa miehiä vuorotel
len ammuntoihin, suunnistuskilpailuihin ja muuhun koulutukseen. 

Kaartin Pataljoona pyrkii määrätietoisella työllä Helsingin vaikeissa 
koulutusolosuhteissa täyttämään sille asetetut koulutus- ja erikoisteh
tävät. Pataljoona toivoo saavansa parannuksia nykyisiin koulutusolo
suhteisiin. Oma koulutuskomppania Helsingin läheisyydessä ja suoraan 
kutsunnan kautta palvelukseen astuvat alokkaat ovat Kaartin Pataljoo
nan tulevaisuuden tavoitteita. 

Jalkaväen Säätiön pienoisplaketilla on pataljoonassa palkittu seu
raavat kaartilaiset: 

15. 2. 59 saapumiserä 

Vänr Lie b k i n d Zwi-Deiv (Dave), Helsinki 
Alik T o i v o 1 a Seppo Ilmari,, Pori Reposaari 

15. 6. 59 saapumiserä 

Vänr H u t t u n e n Jussi Kalervo, Helsinki 
Kers J a r i o Risto, Helsinki 

15. 10. 59 saapumi.serä 

Vänr R a i 1 o Heikki Sakari, Helsinki 
Kers H i e t a m i e s Harri Eetu Tapani, Lappeenranta 

15. 2. 60 saapumiserä 

Vänr Lähde Toivo Paavo Johannes, Helsinki 
Kers K a r m a Klaus Kauno Padma, Turku 

15. 6. 60 saapumiserä 

Vänr V e s i k a n s a Jyrki Äänis Kaleva, Helsinki 
Kers Lie t z en Risto Untamo, Uskela 

P ANSSARIRYKMENTTI 

Panssarijoukkojemme koulutus on 
keskittynyt Panssarirykmenttiin. Pans
sarivaunumiesten lisäksi koulutetaan 
rykmenttiin kuuluvassa Pstpataljoo
nassa panssarin torjun tamiehiä. 

Hämeenlinna ja Parola ovat aina 
olleet panssarimiestemme rauhanaikai
sena koulutuspaikkana. Tällä hetkellä 
ovat jo rykmentin pääosat sijoitettuna 
Parolaan valmistuneisiin uusiin kasar
meihin. Koulutusmahdollisuudet ovat 
Parolassa tyydyttävät, joskin alueen 
suppeus asettaa tiettyjä rajoituksia har
joitusten järjestelyille. Näihin epäkoh
tiin saataneen aikanaan tarvittavat 
parannukset. 

Reservin panssarimiehet sekä vaki
naisessa palveluksessa olevien pans
sarimiesten omaiset ovat jatkuvasti 
mielenkiinnolla seuranneet rykmentin 
vaiheita. Yhteys sodanajan Panssari
divisioonan miehiin on 
myös ollut kiinteä. Paro-
lan juhannusjuhlat ovat 
vuosittain keränneet tu-
hansittain lähiseudun 
asukkaita juhlakentälle. 
Kaikissa näissä tilaisuuk
sissa on PsR pyrkinyt 
osoittamaan, että oikea 
panssarimieshenki elää 
edelleen niissä miehissä , 
jotka palvelevat rykmen
tissä. 

Jalkaväen Säätiön pie
noisplaketteja on rykmen
tissä jaettu seuraaville 
hyvin palveluksensa suo
rittaneille panssarimle
hille: 

PsR :n komentaja, 
ev H Karttunen 

Omaisten päivät PsR:ssä 

16'7 
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15. 6. 58 saapumiserä 
Vänr Tyyne 1 ä Mika Jaakko, Helsinki 
Kers Hieta 1 a Jorma Antero, Tyrväntö 

15. 10. 58 saapumiserä 
Vänr K i v e 1 ä Tapio Jaakko, Tampere 
Kers Lain e Reima Tapio, Naantalin mlk 

15. 2. 59 saapumiserä 
Vänr V u o k k o Juhani Olavi, Piikkiö 
Kers V a i n i o Raimo Yrjö, Kalvola 

15. 6. 59 saapumiserä 
Vänr L e h t i n en Pekka Juhani, Tampere 
Kers L a i h o AntU Antero, Mietoinen 

15. 10. 59 saapumiserä 
Vänr Y 1 ä n n e Tauno Juhani, Hämeenlinna 
Kers N i em i Antti Olavi, Tampere 

15. 2. 60 saapumiserä 
Vänr T i i t o 1 a Olli Juhani, Pälkäne 
Kers K a n n o s t o Pauli, Tampere 

ERILLINEN KRANAATINHEITINKOMPPANIA 

Kompp-pääll, 
kapt P &alkama 

Panssariprikaatin kranaatinheitin-
miehet koulutetaan ErKrhK:ssa Suo
men kasarmilla Hämeenlinnassa. Van
hat puukasarmit, joissa komppania on 
majoitettuna, ovat perintöä Suomen 
Sotaväen ajalta. Mutta yhä vieläkin ne 
pysyvät pystyssä hyvän ja ratsun, jää
kärihengen avulla. 

ErKrhK on kuluvanakin vuonna me
nestyksellisesti osallistunut PsPr:n kil
pailuihin. Prikaatin upseerikokelaiden 
kuntokilven voitti komppania kuuden
nen kerran peräkkäin. Kivääriammun
noissa on valloampujan suorituksiin 
päässyt 00---70 % saapumiserästä. 

Jalkaväen Säätiön pienoisplaketteja 
on komppaniassa jaettu seuraaville 
kunnostautuneille krhmiehille: 

15. 2. 58 saapumiserä 
Vänr K a v i 1 o Urpo Valtteri, 

Valkeakoski 

15. 6. 59 saapumiserä 
Vänr K e s k i t a 1 o Veikko Ensio 

Sotkamo 
Kers P l r h on en Olavi, Kitee 

Krhrnlehet jotoksella. 
Moottoroitunakin lii.pi 
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PANSSARIKOULU 

Panssariprikaatin varusmiesten ali
upseerikouluna on PsK, joka on sijoi
tettuna uusiin koulutiloihin Parolan 
kasarmialueella. Paitsi prf.kaatin va
rusmieskursseja on koulussa myös kan
tahenkilökuntaan kuuluville panssari
miehille erikoiskursseja ja opetustilai
suuksia. 

Panssari.miesten koulutus on teknil
listä erikoiskoulutusta, jossa vain har
joittelun avulla voidaan, päästä hyvään 
lopputulokseen. PsK voikin ylpeänä 
esittää hyvän havaintovälineistönsä, 
joka moruille puolustuslaitoksen, muille 
joukko-osastoille on ollut esimerkkinä 
ja mallina. PsK :n johtaja evl M Frick 
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Panssarikoulu 

Panssarikoulussa on kivääri-, kranaatinheitin-, panssarintorjunta
panssarivaunu- ja viestil!njat. Puolustuslaitoksen aliupseerikoululsta se 
on vahvuudeltaan suurin . Prikaatin omien miesten lisäksi on myös Ran
nikkojääkäripataljoonan aliupseerit koulutettu PsK:ssa. 

K-SR:n komentaja, 
ev V Karhunen 

RAJAVARTIOLAITOS 

LR:n komentaja, 
ev V Kivikko 

KR:n komentaja, 
evl M Tiitola 

P-KR:n komentaja, 
evl A Seitamo 
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Kaakkois-Suomen, Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan rajavartios
tot muodostavat oman ryhmänsä jalkaväkijoukko-osastojemme jou
kossa. Rajavartiostot ovat Sisäasiainministeriön alaisen Rajavartiolai
toksen joukko-osastoja, eivätkä kuulu Puolustuslaitokseen. Yhteistoi
minta puolustuslaitoksen kanssa on kuitenkin hyvin kiinteätä. 

Rajavartiostojen päätehtävänä on valtakunnan maarajojen vartioin
ti. Rajaloukkausten estäminen ja rajaliikenteen valvonta pitkällä ja 
usein harvaan asutulla maarajallamme asettaa suorittajalleen suuret 
vaatimukset. Rajajääkärien on oltava fyysilliseltä ja henkiseltä kun
noltaan kestäviä. Poliisitoimien kaltainen henkilövalvonta rajavyöhyk
lceellä, yhä vilkastuvan matkustajaliikenteen valvonta sekä toisaalta 
partiointi rajana kuuluvat rajan vartioiden jokapäiväisiin tehtäviin. 

Rajajääkärit ovat asevelvollisuutensa jo suorittaneaa palkattuja so
tilaita, jotka yleensä asevelvollisuusaikanaan ovat käyneet aliupseerikou
lun. Palvelukseen astuessaan he tekevät vuoden palvelussopimuksen, 
::aavat rajajääkärin peruskoulutuksen Rajakoulussa ja jatkavat sen
jälkeen palvelustaan eri rajavartiostoissa . Sitoumusajan päättyessä 
suurin osa miehistä uusii vuoden palvelussopimuksen. Yleensä r a ja jää 
kä rit palvelevat 3-5 vuotta. Osa heistä siirtyy senjälkeen aliupseeri
toimiin joko rajavartiostoissa tai puolustuslaitoksessa, ja osa pa la a sivii
lielämän palvelukseen. 



Rajapartio ylittää. rlippusiltaa rajalla 

Meidän rajajääkä reil
lemme on aina ollut omi
naista luotettavuus ja lu
ja yhteenkuuluva iauu.s. 
Tämä rajajääkärihenki 
osoitt1 viime sodissamme 
kestävyytensä rajajääkä
rijoukkojen muodostuessa 
silloin armeijamme valio
joukoiksi. Usein kysy
tään, pystyvätkö nykyI
set rajajääkärit seuraa
maan edeltäjiensä jälkiä? 
Nämä epäilyä heijastavat 
kysymykset ovat kuiten
kin aiheettomia.. Rajajää
kärit, jotka nyt suoritta
vat tehtäviään rajalla, 
ovat läpileikkaus nuori
somme terveistä, eräelä
mää rakastavista miehis
tä. Kehityksen mukana 
ovat ulkoiset ilmaisukei
not muuttuneet, mutta 
oikea rajajääkärihengen 
perusta, kestävyys ja yrit
teliäisyys , on heillä edel-

Sissipartio kuljettaa haavoittuneita leenkin sama. 
Asevelvollisten koulu

tus on yhtenä osana rajavartiostojemme tehtävästä. Pääpiirteissään 
noudattelee koulutus samoja vakiintuneita järjestelyjä kuin puolustus
laitoksen jalkaväkijoukko-osastoissa. Yhteistoiminta puolustuslaitoksen 
kanssa onkin juuri koulutuspuolella muodostunut vilkkaaksi. LR ja KR 
ovat miltei aina mukana 1.D:n sotaharjoituksissa. P-KR:lla ja KarJP:llä 
on paljon yhteisiä harjoituksia. K-SR:n sissit ovat taas tuoneet omaa 
Usäväriä 3.D:n joukko-osastojen harjoituksiin. Varusmiespalveluksen ai
kana punnitaan tarkkaan jokaisen miehen tiedot ja taidot. Palvelusajan 
päättyessä on rajavartiostoissa parhaiten edistyneet varusmiehet pal
kittu Jalkaväen Säätiön pienoisplaketilla, joita tähän mennessä on 
jaettu seuraaville miehille: 

Lapin Rajavartiostossa 

15. 2. 59 saapumiserä 
Kers P i r t t i, j ä r v i Aarne Aukusti 
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15. 6. 59 saapumiserä 
Kers P i i r o i n e n Kauko Antero 

15. 10. 59 saapumiserä 
Kers F i s k Tauno Nikolai 

15. 2. 60 saapumiserä 
Alik K r i s t o Armas Ensio 

15. 6. 60 saapumiserä 
Alik V ä l i t a l o Urpo Armas 

Kainuun Ra.ja va.rtiostossa 

15. 10. 58 saapumiserä 
Kers R os l u n d Paavo Johannes, Seinäjoki 

15. 2. 59 saapumiserä 
Vänr L a v e n t o Arto Juhani, Kajaani 
Kers K i l p ivaa r a Kaarlo Johannes, Kuusamo 

15. 6. 59 saapumiserä 
Kers K i n n u n en Matti Olavi, Suomussalmi 

15. 10. 59 saapumiserä 
Alik H e i k k o l a Kalle Viljo, Kuusamo 

15. 2. 60 saapumiserä 
Alik K o r v a Seppo Kalevi, Kuusamo 

15. 6. 60 saapumiserä 
Alik Kähkönen Aulis Antero, Kuhmo 

Pohjois-Karjalan Rajavartiostossa 

15. 2. 59 saapumiserä 
Kers T ä h k ä n e n Olavi Johannes, Vuonislahti 

15. 6. 59 saapumiserä 
Kers Maa r ane n Esko Olavi, Joensuu 

l5. 10. 60 saapumiserä 
Kers K o s on en Veijo Olavi, Tohmajärvi 

15. 2. 60 saapumiserä 
Kers Kero ne n Aulis Otto Antero, Uimaharju 
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15. 6. 60 saapumiserä 
Vänr P a k a r i n en Eero Eino, Ilomantsi 
Kers Lukkari ne n Olli-Pekka, Joensuu 

Kaakkois-Suomen Rajavartiostoss·a 

15. 2. 59 saapumiserä 
Kers R e n k o Jukka Ilmari, Myllykoski 

15. 6. 59 saapumiserä 
Vänr T o i k k a Tuomo, Helsinki 

15. 10. 59 saapumiserä 
Kers H u t t u n e n Niilo Kalevi, Kaukas 

15. 3. 60 saapumiserä 
Vänr L a i n e Juha Antero, Kuusankoski 
Alik P e i p p o Väinö Ilmari, Lohja 
Korpr Ve n t o Arvo Johannes, Rautjärvi 

15. 6. 60 saapumiserä 
Kers H a 1 on en Tauno Ilmari, Lappeenranta 
Korpr K a 11 i o s aari Riku, Lappeenranta 

15. 10. 60 saapumiserä 
Jääk S i p p u Juhani Kalevi, Raippo 

Rajavartiostoista puhuttaessa ei myöskään voi unohtaa kilpailu
toimintaa. Fyysisen ja henkisen kunnon kehittämisessä on er1 urheilu
muodoilla tärkeä tehtävä. Kansainvälisilläkin kilpakentillä ovat menes
tyksellisesti kilpailleet Rajavartioston henkilökunnasta mm kapteeni 

Pentti T a s k i ne n, ra
javääpelit Hannu P o s t i, 
ja Heikki S i 1 v e n n o i
n en sekä rajakers Antti 
V i s k a r i. Puolustusvoi
main kilpailuissa ovat 
rajavartiostot aina tais
telleet kärkisijolsta. Hiih
to, suunnistus ja ammun
ta ovat luonnollisesti eni
ten harrastetut urheilu
muodot, mutta myös 
yleisurheilulla on tärkeä 
osuus niin Hikuntakoulu

K-SR :n hiihtojoukkue, joka v 1961 voitti tuksessa kuin harrastus-
puolustusvoimain hiihtomestanmden mielessäkin. · 

Värvättyjen rajajääkärien sekä ase
velvollisten aliupseerien, koulutuspaik
kana on R a j a k o u l u, joka on ollut 
sijoitettuna Lohjalle. 

Rajakoulu on se paikka, jossa vaki
naiseen palvelukseen hyväksyttyjen ra
jajääkärien peruskoulutus annetaaru. 
Vuosittain järjestetään neljä rajajää
käriperuskurssia, joiden pituus on lil~ 
rn viikkoa. Niinkuin edellä jo mainit
tiin on kaikilla oppilailla takanaan 
suoritettu asevelvollisuus. 

Kurssien opetus tähtää näin ollen 
ensisijaisesti rajapalvelukseru opettami
seern. Jokaisen rajamiehen on oltava 
valtiovaltaa edustava virkamies ja lain,. 
valvoja. Opetus käsittäJä varsinaisen 
rajapalveluksen lisäksi poliisin,. tulli-

Rajakoulun johtaja, 
evl K Tolonen 
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miehen, riistanrvalvojan ja luonnonsuojeluviran1omaisten tehtäviä. Toi
saalta on rajamiehen oltava myös valioluokan jalkaväkitaistelija. Tais
telukoulutuksella erämiestaitojen opetuksella sekä liikuntakoulutuksella 
on tästä johtuen tärkeä osuus rajajääkärien peruskurssilla. Kurssien 
päättyessä suoritettava, viikon kestävä maastoretki - joka usein liittyy 
myös puolustuslaitoksen sotaharjoituksiin - on eräänlaisena rajamies
taitojen vlimeistelyharjoltus kullekin kurssille .. 

Varusmiesoppilaat koulutetaan Rajakoulussa lähes neljän kuukauden 
kursseilla ryhmänjohtajiksi. Koulutus noudattaa pääpiirteissään samoja 
suuntaviivoja kuin puolustuslaitoksenkin ryhmänjohtajakoulutus. Am-
pumaleiri sekä erityinen 
erämiesharjoitteluviikko 
ovat kunkin kurssin lop
pusilauksina.. Yhteishar
joitukset puolustuslaitok
sen joukko-osastojen 
kanssa ovat tuoneet oman 
merkittävän l:sänsä Ra
jakoulun toimintaan. 

Rajakoulun 
ovat tuhannet 

kursseilta 
oppilaat 

saaneet todistuksensa. 
Koulussa vietetty aika 
on kaikille rajajääkäreil
le eräänä mieluisimpana Ma.astoretkellä ylitetään joki "kopluka.lla." 
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Rajakoulu järjestäytyneenä 
maasto harjoitukseen 

elämyksenä. Sekä rauhan että sodan aikana ovat Rajakoulun läpikäy
neet miehet selviytyneet menestyksellisesti tehtävistään .. 

Koulun johtaja, 
eversti P J Hirvelä 

TAISTELUKOULU 

Vuodesta 1949 alkaen on Taistelu
koulu ollut sijoitettuna Tuusulaan en
tisen Suojeluskuntain Päällystökoulun 
suojiin. Koulu on merkittävin jalka
väen upseerien jatko-opetuslaitos. 

Saatuaan Kadettikoulussa peruskou
lutuksen ja palveltuaan pari vuotta 
joukko-osastossa komennetaan nuori 
upseeri Taistelukouluun lyhyelle ylipsee
rikurssille, jota seuraa edellä esitetyn 
pituinen joukko-osastokausi. Seuraava
na kurssina on jalkaväen upseerilla 
kapteenikurssi, joka on edellistä vaati
vampi. Nämä kestävät yhteensä vajaan 
vuoden ja niistä hyvin suoriuduttuaan 
on upseerilla mahdollisuus pyrkiä jat
kamaan opintojaan Sotakorkeakou
lussa. 

Yliupseerikurssi perehtymässä jalka.väen raskaisiin aseisiin 
koulun pihalla 
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Ta!stelukoulun vaativin kurssi on esiupseerikurssi, joka on tarkoi
tettu kaikien aselajien upseereille, jotka koulutetaan aselajiensa komen
tajatehtäviin. - Edellä esitettyjen kurssien lisäksi on koulussa pidetty 
lukuisia erikoiskursseja vakinaisen väen upseereille sekä mm insinööri
upseerien kapteeni- ja 
esiupseerikursseja. - Ker
tausharjoitusten alettua 
sodan jälkeen on Tais
telukoulu myös tässä suh
teessa tehnyt merkittä
vän työn kouluttamall:t 
vuosittain joukon reservi
upseereista eriasteisiin 
johtaja- ja erikoistehtä
viin. 

Sodanjälkeisen opetuk
sen tärkeimpiä tehtäviä 
on ollut uusia olosuhteita 
vastaavan 
ajattelutavan 

taktillisen 
kehittämi-

Jalkaväen kapteenikurssi 
taktiikan tunnilla 

nen ja yhtenäistäminen sekä tehostuneen ja monipuolistuneen jalka
väen tulen sekä eri aselajien välisen yhteistoiminnan hallitseminen. 

Ta!stelukoulussa seurataan tarkoin alan kehitystä, päämääränä omal
ta osalta valmentaa pääaselajin upseeristo oma-aloitteiseksi ja pystyväk
si johtajaksi ja kouluttajaks!. 

12 - Jalkaväen vuosikirja 
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KADETTIKOULU 

Kadettikoulu ei kuulu varsinaisesti 
jalkaväen sotakouluihin, sillä koulun 
tehtävänähän on antaa kaikkien ase
lajien ja puolustush~ojen kadeteille 
upseerin peruskoUlutus. Mutta tarkas
teltaessa Kadettikoulun organisaatiota 
löytyvät perusteet sen esittelemiseen 
jalkaväen sotakouluja ja joukko-osas
toja käsittelevässä kirjoitussarjassa. 
Kadettikouluunhan kuluu Esikunta, Ka
dettikomppania ja Jääkärikomppania. 
Jääkärikomppanian jääkäreiden lisäksi 
noin puolet Kadettikomppanian vahvuu
desta saa jalkaväen erikoiskoulutuksen. 
Jalkaväkikadettien ja jääkäreiden suu
ren lukumäärän vuoksi Kadettikoulua 
voitanee pitää osittain myös jalkaväen 
sotakouluna tai joukko-osastona. 

Kadettikoulun johtaja 15. n. Kadettlkomppaniassa on vuosien 
61 alkaen eversti B Backström 1960--61 aikana ollut samanaikaisesti 

kaksi kadettikurssia, vanhemmat ja 
nuoremmat kadetit. Kadettikurssin 

vahvuus on vaihdellut 4'-5 joukkueeseen. Kadettikomppaniassa oli ke
säkuun 1961 koinppanianpäällikön vaihto majuri E K u r k e 1 a n luo
vuttaessa tehtävät majuri J S a v i l ah d e l l e. 

Jalkaväkikadetit saavat erikoiskoulutusta molempina kesäkausina 
Koulutus tapahtuu pääasiassa Kadettikomppanlassa Santahaminassa. 
Toisena kesäkautena ovat jalkaJVäkikadetit perehtymässä joukko-osas
topalveluun. Niinpä 45. kadettikurssin jalkaväkikadetit komennettiin hei
näkuussa i960 kolmen viikon ajaksi jääkäripataljooniin, missä heillä 
oli tilaisuus tutustua jääkärijoukkojen koulutukseen. Heinäkuussa 1961 
oli 46. kadettikurssin jalkaväkikadettien vuoro perehtyä joukko-osasto
palveluun jääkärijoukoissa. Elokuu kului Santahaminassa pääasiassa 
jalkaväen taistelukoulutuksen ja ammuntojen merkeissä. 

Koko loppukesän ajan kuului Santahaminan Rivieralta taistelun 
ääniä jalkaväkikadettien haarukoidessa vuoroin kranaatinheittimillä 
vuoroin eri tyyppisillä jalkaväen suorasuuntaisella taisteluampumaradal
la havaittuja maaleja. Vaatimuksena on, että jalkaväkikadetit pystyvät 
ampumaan ja johtamaan ammuntoja kaikilla jalkaväen asema. Maa
liskuussa 1961 oli Kadettikomppania talvileirillä etelä-Lapin alueella, 
missä tutustuttiin jalkaväen taisteluun talviolosuhteissa. Talvilelrin 
aikana oli tilaisuus kohentaa erityisesti jalkaväen upseereille niin tär-
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47. kurssin jalkavä.kikadetit iskuosastohyökkä.yksessä. 

keitä hiihto- ja erämiestaitoja. Monia kokemuksia rikkaampina palasi
vat kadetit maaliskuun puolivälissä Santahaminaan. 

Jää k ä r I k o m p p a n i a s s a saavat varusmiehet tavanomaisen 
jääkärikoulutuksen. Komppania huolehtii myös erilais-ista komennusteh
tävistä Kadettikoulussa. Komennusmiehistä osa sitoutuu mm tehtäviin 
tallille, sillä onhan koululla runsaasti sekä ratsu- että työhevosia. Kol
mantena. tärkeänä tehtä
vänä Jääkärikomppanial
la on toimia kadet
tlen harjoituskomppani
ana. Kadetit toimivat ku
kin vuorollaan varusmies
ten kouluttajina Jääkäri
komppaniassa. Jääkäri
komppania on osallistu
nut koulun omien harjoi
tusten lisäksi 2.D :n, Uud 
JP:n, TaistK:n ja Huolto 
K:n sota- ja taisteluhar-
joituksiin, joten yhteistoi- Jääkärit rantautuvat 
minta on ollut monipuo-
Usta ja kehittävää. Moninaisista tehtävistä ja lukuisista sotaharjoituk
sista johtuen palvelus on ollut tiivistä ja usein rasittavaa, mutta komppa-
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niassa saavutetut koulutustulokset ovatkin olleet myös varsin hyvät. 
Jääkärit ovat kotoisin pääasiassa maaseudulta pohjois-Karjalasta, Kai 
nuusta ja pohjois-Pohjanmaalta, minkä vuoksi metsässä liikkuminen ja 
majoittuminen on useimmille jo siviilistä tuttua. 

Kadettikoulun johtaja ylenst erittäin hyvin suoritetun palveluksen joh
dosta kersantiksi 4. 1. 60 Valtimosta kotoisin olevan Paavo Henrik L o h
t a n d e r i n sekä 31. 12. 60 kontiolahtelaisen Leo Tapani R y y n ä s e n. 
Lisäksi mainittakoon seuraavat miehet jotka saapumiseriensä par
haina jääkäreinä on ylennetty vv 1960---61 korpraaleiksi: 

Jonne Kalevi K a r k u 1 ah t i, Merijärvi 
Reino Kalevi K e t t u n e n, Sotkamo 
Eero Veikko J u n t u n e n Suomussalmi: 
Taisto Reino A a 1 t o k o s k i, Pyhäjärvi. 01 
Lauri Helmeri P a k o 1 a, Nivala 
Einari Henrikki A u v i ne n, Oulainen 

RUK:n johtaja, 
ev M S Hannila 

RESERVIUPSEERIKOULU 

Nykyajan suomalaisen, kotimaan 
maantiedon tuntemus Haminan osalta 
käsittänee ainakin kaupungin omalaa
tuisen ympyrän muotoisen asemakaa
van ja sen, että reserviupseeristomme 
opinahjo, Reserviupseerikoulu, on toimi
nut siellä sota-aikaa lukuunottamatta 
koko itsenäisyytemme ajan. 

Vuoden 1961 alkaessa oli RUK:ssa 
104. kurssi, joka päättyi 11. 3. 61. Edel
leen vuoden 1961 ohjelmaan kuuluvat 
105., 106. ja 107. kurssit. Edellämaini
tuista oli kurssi 106 kertausharjoitus
kurssi niille, joille ei sodan jälkeen -
RUK:n ollessa "suljettuna" ollut mah
dolHsuutta reserviupseerikurssin suorit
tamiseen. Määrärahojen puutteen vuok
si jouduttiin kurssin oppilaiden lukua 
supistamaan yli 400 hakijasta 79:ään. 

Jalkaväkil!njan oppilaat jakautuvat 
koulussa kolmeen kLväärikomppaniaan 
ja tukikomppaniaan, jossa edelleen 
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ovat kranaatinheitin- ja panssarintorjuntaosastot. Jalkaväkijoulcko
osastojen viesti- ja pioneerikomppanioihin kuuluvat oppilaat saavat kou
lutuksensa RUK:n viesti- ja pioneerikomppanioissa. 

Koulutuksen painopiste 
on entistäkin enemmän 
siirtynyt käytännömseen, 
maastossa tapahtuvaan 
johtajakoulutukseen. Var
sinkin jalkaväkilinjalla 
on tämä selvästi havait
tavissa. Vanha sanonta 
"hiki säästää verta" pä
tee varmasti atomikau
dellakin. Kun johtajalla 
itsellään on tuntuma 
maastoon ja rasituksiin, 
hän pystyy tiukankin pai
kan tullen johtamaan 
suomalaisia miehiä par
haalla mahdollisella ta
valla. 

Jalkaväen upseerioppi
laiden koulutus kurssin 
loppupuolella tähtää kit
kattomaan yhteistoimiJl
taan tukevien aselajien 
kanssa. Teoriassa omak
sutut tiedot muutetaan 
käytännön taidoksi pa- Suunnitelma. esitetään kouluttajalle 
taljoonan puitteissa pide-
tyissä yhteistoiminta~ ja loppusotaharjoi,tuksessa. Pahkajärven leirialu
eella kunkin kurssin jalkaväkilinja suorittaa ammuntansa, jotka lopuk
si kytkettynä komppanian hyökkäykseen antavat kuvan jalkaväen tu
len tehosta. 

Tunnusomaista viime aikojen ja tämän hetken toiminnalle Reservl
upseerikoulussa, on vilkas rakennustoiminta. Jatkuvasti kasvanut oppi
lasmäärä on vaatinut majoitus- ja opetustilojen laajentamista. Kuvista 
kautta Suomen tuttu, "akateemisen" ulkonäön omaava päärakennus tuli 
täysin peruskorjattuna kurssi 107:n käyttöön. Samoin vanha eslkuntara
kennus on kokenut peruskorjauksen. RUK:n kurssijuhlien näyttämö, 
"Maneesi", valmistui• viime vuonna 40-vuotisjuhliin . Juhlatilat ovatkin 
puolisentoista tuhatta istumapaikkaa sisältävinä tervetullut lisä ei yk
sinomaan Haminan varuskunnalle vaan koko kaupungillekin . Nämä van-
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hat, jo historiallista arvoa sisältävät rakennukset säilyttivät korjauksis
sa arvokkaan ulkonäkönsä. 

Reserviupseerikoulu pyrkii kasvattamaan tulevia jalkaväen upseerei
ta tavalla, jonka tavotteena on puoluenäkökohdista vapaa myönteinen 
suhtautuminen maanpuolustukseen, sekä taito johtaa joukkuetta vah
vennuksineen parhaalla mahdollisella tavalla erilaisissa taistelutilan
telssa. 

Upseerikokelas Jouko Kotilainen 105. kurs~ 
sin paras jalkaväkimies vastaanottaa Sää
tiön plaketin, jonka valtuuskunnan puo-

lesta luovutta,a dipl ins E Berner. 

Reserviupseerikoulu on 
nuorisomme parhaimmis
ton tärkein maanpuolus
tuskoulu. Ne miehet, jot
ka nyt ovat oppilaina Re
serviupseerikoulussa, joh
tavat tulevaisuudessa 
meidän yhteiskuntaam
me. Tyydytyksellä on to
dettavissa myös oppilai
den innokas suhtautumi
nen koulutukseen. Huoli
matta siitä, että RUK:uun 
saavuttaessa on oppilail
la jo takanaan tiivis pe
ruskoulutuskausi ja aliup
seerikurssi, on oppilaiden 
yritteliäisyys ja palvelus
alttius kiitettävä. Tämän 
hetken nuoriso pitää kun
nia-asianaan RUK:n suo
rittamista. 

Kilpailu opintosaavu
tuksista on RUK:ssa enti~ 
sestään lisääntyrcyt. Kun
kin kurssin parhaalle jal
kaväen upseeri.kokelaalle 
on tunnustukseksi menes
tyksellisistä opinnoista 

luovutettu Jalkaväen Säätiön plaketti. Tähän mennessä on tämä tun
nustus tullut seuraavien jalkaväen upseerikokelaiden osalle: 

90. Kurssi Hakulinen Alpo Aapeli, Pielavesi 
91. - "- H a k ane n Aimo Kalevi, Punkalaidun 
92. -"- Mattila Ossi Paavali, Kangasala 
93. -"- Kova r i Ilkka Antti Juhani, Helsinki 
94. -"- Li n d b e r g Eino Ilmari, Imatra 

95. Kurssi K u l h a Keijo Kalevi, Jyväskylä 
96. -"- Suom alainen Tuomo Oskari, Espoo 
97. -"- Parvi a i ne n Timo Ilmari, Pori 
98. -"- S i i v o l a Antti Tapani, Somero 
99. -"- ö s te r m a n Nils Per Edvard, Porvoo 

100. -"- Palva Lauri Antti Juhani, Turku 
101. -"- Puu p erä Pekka Jaakko, Kemi 
102. -"- V almu Heikki Olavi, Hamina 
103. -"- P u h a k k a Heikki Juhani, Kontiolahti 
104. -"- T h o r s t r ö m Börje Henrik, Espoo 
105. -"- K o tila i ne n Jouko Ilmari, Pielisjärvi 
106. -"- K e s ä l ä i n en Veijo Vilho, Kajaani 

KANTA-ALIUPSEERIKOULU 

Kanta-aliupseerikoulu toimii Lap
peenrannan varuskuntakaupungissa en
tisen Ratsuväkiprikaatin aliupseerikou
lun vanhoissa rakennuksissa. Koulu 
käsittää esikunnan, esikuntakomppa
nian ja kaksi oppilaskomppaniaa .. Kou
luun saapuu oppilaiksi yleensä kersan
tinarvoisia aliupseereita kerran vuo
dessa alkaville kanta-aliupseerien pe
ruskurssUle. Oppilaat komennetaan 
joukko-osastoista, ja vaatimuksena on, 
että komennettava aliupseeri on suo
rittanut hyväksytysti aliupseerikoulun 
varusmiesai.kanaan sekä palvellut en
nen peruskurssille komentamista koe
ajan joukko-osastossa. 
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Peruskurssi jakautuu kahteen jak
soon, I:een, jonka kaikki oppilaat suo
rittavat KAuK:ssa ja II:een, jonka eri 
aselajien oppilaat suorittavat omissa 
aselajikouluissaan. KAuK toimii II 
jakson aikana kivääri- ja kranaatinhei-

KAuK:n johtajaksi 11, 11. 61 
määrätty evl R Ketonen 

tinlinjojen aselajikouluna. I jakson opetusohjelmassa. on suuri osuus 
yleissivistävillä aineilla, suomenkielelfä, matematllkalla, his
torialla, valtio- ja yhteiskuntaopilla ja maantiedolla. Niinpä nltden tunti
määrä koko jakson tuntimäärästä onkin n 25 % ja voitaneen sanoa, 
että opiskeluvaatimukset lähentelevät lceskikouluasteen vaatimuksia. 
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Oppilaiden majoitusrakennus 

I jakson opetuksen päämääränä onkin antaa oppilaille yhtenäinen yleis
sivistyksellinen ja yleissotilaallinen peruskoulutus. 

II jakso käsittää yksinomaan sotilasaineita kunkin aselajin mukai
sesti, ja sen päämääränä on täydentäen I jakson opetusta antaa oppi
laille perusteet toimia oman aselajinsa kouluttajina ja joukkueen tai 
vastaavan johtajina. Asetetuista päämääristä johtuen joutuvat oppi.Jaat 
ponnistelemaan sangen ankarasti läpäistäkseen ensin kurs,sin kuusi 
kuukautta kestävän I jakson ja sitten noin viisi kuukautta kestävän II 
jakson. Erityisesti I jakson ankaruutta osoittanee se, että nykyisin., jol
loin oppilasaines on melko korkeatasoista, on kuitenkin jakson hyväksy
tysti loppuunsuorittaneita vain noin 90 % kurssille saapuneista. 

Liikuntakoulutuksella on huomattava osuus opetusohjelmassa: monine 
joukkue- ja henkilökohtaisine suunnistus-, hiihto-, hiihtoammunta-, uin
ti- ja marssikilpailuineen. Näistä mainittakoon I jakson erittäin vaativa 
ja raskas joukkueiden välinen 30 km hiihtoammuntakilpa!Iu ns. "Syvärin 
Maljan"-hiihto ja II jakson ryhmien välinen 75 km maastomarssikilpailu 
ns "Paavolan" marssi. Urheiluharrastusta pyritään ylläpitämään myös 
myöntämällä hyville urheilijoille kilpailulomia siviiliseurojen kilpailuihin 
osallistumista varten. 

Kasvatuksellisesti hyvtnkin tärkeää osaa koulun työssä näyttelee 
oppilaiden muodostama oppilaskunta erilaisina harrastus:jaostoineen, 
kuoroineen ja orkestereineen. Sääntöjensä mukaisesti sen tehtävänä on 

Vuonna 1958 valmistunut rakennus, joka 
käsittää esikunta-, ruokala-, juhla- ja 

urheilutilat 
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edistää oppilaiden yhteenkuuluvuutta ammattikuntana ja kannustavasti 
vaikuttaa i,sänmaallisen ja rehdin sotilashengen kehittymiseen oppilas
joukossa sekä ohjata oppilaiden vapaa-ajan harrastuksia oikeaan suun
taan. Kohokohdiksi oppilaskunnan toiminnassa ovat muodostuneet kurs
sijuhlat ja retket Savonlinnan ja AuL:n lomakotiin Rauhanlinnaan. 

Koulun vuosipäivää vietettiin 26. 1. 1961 monin juhlallisuuksin jalka
väen tarkastajan, kenrl Ali Koskimaan kunnioittaessa pääjuhlaa läsnä
olollaan. Juhlapäivänään sai koulu vastaanottaa Vöyrln Poikain Liitolta 
vuoden 1960 lopulla ilmestyneen Vöyrin Kaartin historian. Kanta-aliup
seerikouluhan vaalii vapaussodanaikaisen Vöyrin, sotakoulun perinteitä 
ja katsoo olevansa tämän armeijamme ensimmäisen sotilasopetuslaitok
sen työn jatkaja. 

Kurssinsa suorittaneella nuorella aliupseerilla on edessään joukko
osastopalvelus ja työ sotilaskouluttajana ja kasvattajana. Koulu ei ole 
suinkaan voinut tehdä kaikkea, jotta oppilas jättäessään sen olisi joika 
suhteessa valmis "kentälle". Se on kuitenkin näyttänyt tien, mitä kulkea 
ja antanut perustan, jolta ponnistaa. 
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TUNNUSTUS KffiJAILIJOILLE 

Vuosina 1900-----61 on ilmestynyt monia sotilasaiheisia kirjoja, joissa 
on myös kuvattu suomalaisen jalkaväen karua ja katkeraa taistelua 
viime sodissamme. Jalkaväen Säätiön hallitus on myöntänyt seuraaville 
kirjailijoille tunnustukseksi säätiön pienoisplaketin: 

Kirjailija, ylivääpeli Ahtosalo: "Sissinä Karjalan Kannaksella" 
Kirjailija, Esa Anttala: "Päämajan kaukopartio" 
Kirjailija M O Matilainen: "Korpisoturit" 
Kirjailija, Niilo Lauttamus: "Hiljaiset sotilaat" 

Sotahistorioitsijat ja tutkijat kuvaavat teoksissaan yleensä tapah
tumia, niiden syitä ja seurauksia. Sodan arki ja se taistelija, joka teoil
laan nämä tapahtumat on "kirjoittanut", jää näissä tutkimuksissa usein 
taka-alalle.. Edellä mainitut kirjailijat ovat teoksissaan säilyttäneet 
jälkipolville kuvan sotiemme jalkaväkimiehistä ja niistä olosuhteista, 
joissa jalkaväkemme taisteli. Heidän teoksensa kuuluvat jokaisen jalka
väkimiehen kirjahyllyyn. 

Mannerheim ristin ritari, kersantti M O M a t i l a i ne n päättää 
teoksensa, "Korplsoturit", seuraavasti: 

"Joka tapauksessa Suomen poliitikoilla on ollut ja on luultavasti 
edelleenkin käytettävissään parempi armeija kuin he kohtuuden nimessä 
ovat ansainneet. He eivät pidä siitä laisinkaan huolta, mutta hädän 
tullen heittävät sen kuitenkin tuleen uudenaikaisin asein varustettuja 
armeijoita vastaan. Muistan saaneeni marraskuussa 1939 Turkin sodan 
aikaisen Berdan-kivä.ärin, jolla saattoi ampua kaksi tai enintään kolme 
laukausta minuutissa lähietäisyydeltä. Sillä taisteleminen oli karhun 
tappamista kepakolla. 

Lukemattomat esimerkit muistuttavat jo satojen vuosien takaa, ettei 
meidän varustautumisemme laiminlyöminen1 ole voinut estää yhtään 
sotaa, vaan vihollinen on tullut aina kun sen edut ovat niin vaatineet. 
Tuntuu siksi ihmeelliseltä, ettei koko kansakunnan edun nimessä pys
tytä saamaan aikaan päätöstä tehdä se mikä tehtävissä on armei
jamme varustusten ja kaluston pitämiseksi ajan tasalla. 

Rohkenen lopuksi toivoa, ettei Suomen tulevia korpisotureita unoh
dettaisi, vaan heille hankittaisiin ajanmukainen ja riittävä aseistus. 
En kuulu niihin optimi.steihin, jotka uskovat, ettemme enää koskaan 
joudu sotaan, nåin hartaasti kun sitä toivonkin. Muistakaamme, ettei 
nyrhikirveellä varustettu mies saa työmaalle pyrkiessään haluamaansa 
paikkaa eikä myöskään asianmukaista palkkaa, vaan hänet osoite
taan toisarvoiseen työhön, olkaanpa hän kuinka hyvä tekijä tahansa. 
Sen sijaan hyvin työkaluin varustautunut mies herättää kunnioitusta 
jo ennen työhön ryhtymistään, ja saa myös hänelle kuuluvat edut". 
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TUE JALKAVÄEN SÄÄTIÖN TOIMINTAA 

Jalkaväen Säätiö jakaa vuosittain jokaisen RUK:n kurssin parhaalle 
jalkaväkimiehelle tunnustukseksi säätiön plaketin, Kaikissa jeJkaväki 
joukko-osastoissa jaetaan säätiön pienoisplaketti kunkin saapumiserän 
parhaiten palvelustehtävänsä suorittaneelle upseerille, aliupseerme ja 
miehelle. Kadettikoulussa ja Kanta-aliupseerikoulussa on jaettu parhai• 
ten menestyneelle jalkaväkimiehelle tunnustukseksi stipendejä. Eri 
maanpuolustustilaisuuksiin1 on Jalkaväen Säätiön välityksellä toimi
tettu esitelmöitsijöitä jai esitelmäaineistoa. 

Toimintansa säätiö rahoittaa jalkaväkimiehiltä ja eri liikelaitoksllta 
saamillaan lahjoituksilla. Tämän vuosikirjan myynnistä saa säätiö 
tuloja vain, jos sitä ostetaan riittävästi. 

Jalkaväen Säätiö ottaa kiitollisuudella vastaan jokaisen lahjoituksen. 
Säätiön osoite on: Et Makasiininkatu 8 C, Helsinki Postisiirtotili 6582, 

Pankki KOP, Museokatu 18 
O s t a J a l k a v ä e n v u o s i k i r j a ! Se kuuluu jokaisen jalka

väkimiehen kirjahyllyyn. Oletko huolehtinut, että Jalkaväen vuosikirja 
on luettavissa yleisissä kirjastoissa ja kerhohuoneistoissa. 

Jalkaväen vuosikirjan saa ostaa kaikista kirjakaupoista. Sen voi 
tilata myös Säätiön sihteeriltä: Et Makasiininkatu 8 C, Hels,inki 

Tilattaessa kirjaa 10 kpl tai enemmän myönnetään 10 % alennus. 
Yli 30 kpl:een, tilauksesta on alennus 15 %. 

Ryhdy Jalkaväen viosikirjan jatkuvaksi tilaajaksi. Kirja toimite
taan silloin Sinulle ensi vuonna suoraan kirjapainosta. 

Reservin upseeri- ja aliupseerikerhojen sihteerit! 
Lähettäkää Jalkaväen vousikirjan vakituisten tilaajien luettelo Sää

tiön sihteerille. Kirja toimitetaan tilaajille silloin viipymättä sen vuo
sittain ilmestyessä. 

Jalkaväen Säätiö 
Et Makasiinink 8 C 
HELSINKI 

Leikatkaa tästä 

Tilaan ......... kpl Jalkaväen vuosikirjaa 1961. Maksu ............... mk 
seuraa oheisena/ peritään postiennakolla. 
Ryhdyn Jalkaväen vuosikirjan vakituiseksi tilaajaksi. 
Kirjan saa lähettää postiennakolla sen vuosittain ilmestyessä. 

Nimi ........................................................................ 

Osoite ····································································· 
Huom. Tarpeeton ylipyyhitään 
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