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KIITOS 
Jal'kaväen Säätiön hallitus lausuu 

parhaimmat kiitoksensa kaik.ilJ.e sää
tiön toimintaa tukenei:lle yhdistyksille, 
liilkelaitoksille ja yksityisille henki
löille. Säätiön hallitus tulkitsee lahjoi
tuksenne luottamuksenne osoitukseksi 
suomaa.arlseille jalkaväeHe - suomalai
selle ja1kaväkimiehelle - ja rohkenee 
vakuuttaa, että nykypäivän jalkaväki
mies ei säästä vaivojaan pyrkiessään 
olemaan luottamuksenne arvoinen. 
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Jalkaväenkenraali Sakari Simelius 

PARAATISOTILAAST A 
NYKYPÄIVÄN SISSIIN 

1'tsenäioon Suomen puolustusvoimat 
ova't saavuttaneet 5-0 vuoden iän. Seu
ra,avassa tarkastellaan muisitin varai
se!:lti suomalaisessa sotilaassa ja sotilas
koulutulksessa tänä ailkan,a tlapahtunutta 
kehitystä. Todett:ailmon kuitenkin heti, 
ettei suoonailadnen sotilais koskaan ole 
oUult para,ait.i.sotilas sii>nä mielessä kuin 
Unter' den Llndenillä aikomaan marssi
neen preussilaisen sotilasyksikön lähes 
virheetön edustaja. Toisaalta ei nyky
päivän varusmies ole sellainen sissi 

· kuin mitä Vietnamin sisseillä ymmär
retään. Ots~~ko osoitfaa, kuitenkin ke
hHyiksen SUIIDOOn. 

Ensimmäinen vuosikymmen 

Suomen puolustusvoimien luomisen 
aloittivait preu~aisen sotila-skoulutUJk
sen saaneet jääkärit. Heidän apunaan 
oli Iyhyen ajan, mutta va·rsi.n keskei
sissä itehtäv1issä, myös saksalaisia up
seerei>ta. Vaikka puolustusvoimissa pai
veli Venäjän aa;meijaissakin sotilaskou
lubll!ksensa, soonutta päällystöä, olivat 
koulutusmenetelmät a·luksi seiväsiti sak
saJ.adsrt:a, tu'Oilltitava'l"aa. Jäätkärien ja 
saksalaisten johtamien so,takoulujemme 
väiUty.k.sellä preussilaisuus väUbtyi tie
ten!ki,n myös Suomessa koulutettuun 
päällystöön ja !koko armeijaamme. 
Tähän vaikutti myös se, että j ääkä
rimme olivait Saksassa ollessaan kirjoit
taneet vars.i!Il la.ajam suomalaisen soti
laskäsikirjan, jonka. he ,toivat pa.i!Ilet
tuna mukanaia,n Suomeen. Sen sisäJ,tö 
oli koobtu saiksailaisista ohjesäännöistä. 
Tämä käsikirja oli sitten vuosikausia 
sotilaslkoul utUlksemme perusta. 

KoulU1tuksessa, oli sulkeisjärje5tyk
s,ellä !keskeinen osuus. Aikseeraukseen 
,käytet,ty tuntimäärä oHkin erittäin 
suuri, joskus useita tunteja päivässä. 
Se käsitti mm asennon, ojermuksen, 
käännös1tien, Iwnnianteon, kivääriottei
den, ryhmäkaartojen, paraatimarssin 
yms ha'l"jo~tuksia läpi koko palvelus
ajan. Maahan-ylös !kuului olennaisena 
aisiaan. Kovalla sulkeisj ärj esty kseUä 
luotiin kovaa. kuria. Ohjesääntö määrä
sikiin: "Määräty,t muodot on täysi,n hal
littava.. Nfää harjoitettaessa ja käytet
fäessä on lujan kurin kasvattamiseksi 
·mi,tä suurinta tal'kkuutta noudatet
ta,va." Koulutustulosten mitta•na pidet
tiin yleensä sitä, miten komppani,a suo
riutui kivää,riobteista ja paraaitima'l"s
sisita. 

Ampuma.koulutuksessa noudatettiin 
myös orjaiHisesti ohjesääntöjen tark
ikoja ohjeita. Ampuma-asentoja jau
hettiin seisten, polvelta. ja maaten. 
Samoin 1aiaamista ja varmistami.sta. 
J ouk:ko-osastojen paremmuUiS, jossa 
pailkiin:tona oli Parolan Kilpi, ratkais
tiin kailkakien jv-miesten suorittamalla 
kouluammunnaJla 300 m ma•tka,Lta. 

TaistelU:koulutukseen sisältyi run
saasti muodollista !koulutusta. Muun 
muaissa ampurnalretjuharjoiituksissa 
vaadi!bti.i!Il "eri<ttäin a,nka'l"aa sääntöjen 
n:oudaittamista". Miesten paikat ket
jussa· ja aseiden kaJ11totaipakin oli tar
•koin määrätty. Syöksyt tuli suori•ttaa 
myös määrättyjä muotoja nouda1btae1I1 
ja sellaisella voimaJla, että ikäanmenet 
ja polvet maahan heittäydyttäessä pyr
kivä•t menemään verille. Takti.lliset 
harjoi1tukset radoi-ttuivat pääasiallisesti 
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etuvaQ"tiokornppa,nian ja kärkikomppa
nian kouluttamiseen. Tai:s'teluharjoi
twkset olivalt hyvin kaarvamaisia. 

Sisäpalveluksen osailta olivat vaati
mukset kO'Via. Alokkaalta leikattiin 
palvelukseen astumispäivänä tukka 
pois. Vuo,teen oli oltava tosiaan tiilis
kiven muotoinen eikä siinä saanut päi
vällä levätä. Tuvan oli oltava ehdo,ttto
man puhdas ja siisti nurkikia ja kaap
pien a.lusia myöten. Sunnuntai-aamun 
puku- ja tupatarkastus, jonka llroanp
panian päällikkö suoritti yk.myiskoh
tai,selJ.a ta11kkuudella, ratkaisi tavalli
sesti seuraavien aikojen i1tafornamah
doUisuudet. 

Vapaa-aikansa o.li sotamiehen käytet
tävä aseistuksen ja varustuksen kun
nostamiseen ja urheiluun. Kasarmi
alueen U1l:kopuolelle ei ollut kovin help
poa, päästä. Ilta<lomat olivait lauantai
sin ja, swmuntaisin ja si:lloinikin vain 
osaille palkkiona hyvästä palveluksesta. 
Iltalomat oli anottava. 

Kuten jo edellisestä on selvinnyt 
kiinnitettiin kuriin erittäin suuri huo
mio. Sotilaiskäsilkirjassa toisitettiin usein 
vaatimus rautaisesta mieskurista ja 
sokeasta tottelemisesta. Palveluksessa 
:tuli esimiehen olla a!Ilikara, mutta kui
,tenkin oHmudenmuka.inen. AnkaQ"uus 
sai usein rangaistusharjoitu&t,en muo
don. Sifä käytettiin runsaasti selkä 
yksiltyisille miehille että osastoHle an
nettun,a oj·ennuksena. Se saattoi saada 
varsin raa:kojaikin muotoja. Tämä kie
routunut kuri vo:iitanee ka,tsoa simpu
tuksen siemeneksi. KurinpidolJ.isesti 
vaikeat yksilöt lähetettiin kurikomp
paniaan, joka, lrovuutensa .takia oli 
pelätty pa,iikka ja siinäinsä jo ennakko
ehkä.i:S'evä. Tästä sotHaskoulutukselle 
tyypillisestä anlmruudesta on esimevk
kinä sotilaskäsikirjan maininita: "Sil
loin vasta mies on marssinut kylliksi, 
kun hän tuninottomana kaatuu." 

Vaikka suomailainen sotilaspuku ei 
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koskaan ole ollut mikään paraatiasru, 
eikä sitä ollut ainakaan itsenäisyy
temme alkuvuosien sarkainen puku
malli, voidaan silloisia joukko-osasto
jarnme äkseerauksen ja ryhdin puo-
1esta hyvinkin p:iitää paraatisotilaina. 
Yhdenmukainen ildrväärime-tsä, joka 
voimakilmalla läjähdyksellä huojahti 
olalle, eteen tai jalalle ja siihen fäbtyvä 
hievahitamaton rivistö ;teki v·oimak1ka.am. 
v,aikutuksen. Ohimarssissa satojen jal
kojen yht'aikainen nousu ja ojenne
tuin polvin maahan tömähtäminen il
mensi joukon ryhtiä ja kurinalaisuutta. 
- Toisaalta, silloisen joukon maasto
kelpoisuudessa, jota sotaa ajaite1len on 
pidettävä ensiarvoisena, oli paljon toi
vomisen varaa. 

Talvisotaa edeltänyt kehitys 

Puolustuslaåitoksessamme vaiku tta
neisiin vierasperäisiin kasvatus- ja ope
tusmenetelmiin kiiinnitettiin jo heti 20-
luvun ailussa huomi~ta, ja siltä pyriititiin 
korjaamaan v 1925 aloitetuiHa sotilas
pediagogisilla kursseilla. Mutta vasta 
v 1927, Taistelukoulun tUJlltua perUS'te
,tuksi, oo.pahtui uudistettujen kasvaitus
ja opetusmenetelmien läpimurrto. Komp
pand:ain pääillikkö- ja joukkueenjohitaj,a
kursseiiHa pidettyjen hM"joitusoppitun
tien ja tai!SltelukoulwtushM"joitusten 
avulla hiottiin liJaUista preussilaisuutta 
pois. Omaltoimisuuden, havainnolli
suuden, jaksottaisuuden ja kurssittai
suuden opetusmenettelyn periaatiteet 
levisivät täten joukkoihin. 

Suomen ofosuhteisiin soveltuvan taik
tii:ka,n, kehitys myös alkoi Sotakorkea
kOIUlussa tutkimuksen tuloksena kehit
tyny,t ~ihlinen ajattelu muodosti poh
j,an vuosien 1927-32 väHsenä aikana 
ilmestyneille ensimmäisille kenttä- ja 
j,alikavä1en ohjesäännöille. Kun Tais
telukoulussa oli alusta a1ka,en talldiikan 
opettajina Sotakorkeaikoulumme käy-

neitä upseereita levisi :tämä aja<ttelu 
elävänä joukkoihin ja vaikutti yhte
näistävästi. Sen pääpyrkimyksenä oli 
lähestymi.s- ja taisteluryhmiitysrnuoto
jen hallitseminen ja maastokelpoisuus. 
Metsätaistelu ja saarrostus kuuluivalt 
oleellisina taJktiikkaan. Puolustuksessa 
pääpuo•lustuslinjan "pyhyyttä" koros
tettiin. "Tai:stelun päättyeS1Sä sen tuli 
olla omien joukkojen hallussa." 

Takitiikan onnistuminen käytännössä 
edellyt1Jti joukkojen varusteiden para;n
tamista. Joukot varustettiin suomalai
silla piikakivääreiUä ja ilmnepisitoolien 
hankinlta pamitiin a•lulle. Uusi kentitä.
puku M/27 j,a myöhemmin M/36, suk
set, ahkiot, ,teltat ja lumipuvUJt tulivat 
käyttöön. KokeHutoiminta kenttäkel
poisuuden parantamis•eksi pantiin käyn
tiin. 

Uudistukset taktiikassa aiheu1ltivalt 
vastaavat muutokset koulutuksessa,. 
Sen päämääränä oli itsenäisen yksit
täistadistelijan ja sotak:eilpoisen joukon 
luominen. Tämä edellytti taistelukou
lU1tuik.sen voimakasta lisäämistä. Siinä 
tuU olla koulutuksen pääpaino. Niinpä 
ns "!plUskaita:ktiiikan" harjoituksia yksit
täistaietelukoulUJtuksesta joukkueen 
harjoitulksiin lisättiin ja harjoiltukset 
pyrittiin saarnaan mahdollisimman so
danmUlkaisi!ksi. Taisteluammuntoja 
lisärtitiin ja niiden suoritootekniikikaa 
kehi.tebtiin Ta,i:gj)elukoulussa eriammad
sessa Rautakorven ampumamaasrt:ossa. 
Tääiltä suoritustekniikka vähitellen 
levisi j ouikkoih.in. 

Swlkei.sjä,rjestyksen osuus säilytettiin 
edelleen suurena. Niinpä 3 kk:n alo
kasajasta ensimmäinen kuukausi kului 
ensisijaisesti sulkeisjärjestyksen mer
keissä. Kuri oli kova. Se ei ollut hei
keI11tyny,t edellisesitä vuosikymmenestä. 
Simputusta esiintyi edeneen,kin henkeä 
rikkoen. Sisäjärjestyksen osalta olivat 
vaa,timukset säilyneet myös tiukkoina. 

193,0-luvun sotilaasta voisi sanoa, 

että hän oli pa:raatisotilaan ohella myös 
lrenttämies. Su:lkeisjärjestyksestä oli 
.tosin poistettu 'kivääriotteet ja paraati
marssi, mutta sulkeisjärjestyksen fäs
rnäillisyys ja Q"yhdikkyy.s olivat säily
neet. 

Korpisoturi 

YH:n ailkana syksyllä 1939 perustettu 
kenrt;tä,aQ"meijamme ei ollut paraati
armeija. Suuri osa armeijastamme jou
tui lähtemään sotaan siviilipuvuissia 
kokardi a,in:oana soti,laa,n .turnruksena. 
Aseistuksessa oli pahoja puutteita tal
viisodan alkaessa. Vain parille miehelle 
joiukkuebta kohti riitti erinomainen ko
I11epistoolimme. Pikakiväärien määrä 
oli saman suuruinen. Jatkosodan alussa 
konetuHm,eiden määrä oli jo kaksinke·r
tainen ja !kasvoi sii!tä edelleen sodan 
loppupuolella. Painssiarinlto·rjunita-aseet 
puuttuivat. Niitä korvasivat polttopul
lot, laaitikkomiinait ja !kasapano.kset. 

Sotaa edeltävinä rauhan vuosina ke
hitetty ta•ktHkkamme ja koulutusrnene
,t,elmämme osoittaUJtuivait käyitä.nnössä 
erittäin menestyksellisi:ksi. Suomalaise,t 
oliv,a,t metsissä kuin '.kotonaan. Pitkistä 
rnaastokoukkauk1sista tuli liikuntavai
heis.sa sääntö, ja joukot pystyivärt: niihin 
erinomaisesti. Varsinainen sissitoimin
taJkin pääsi jo heti sodan alkuvaiheissa 
varsinkin itärin,taman korpia,lueilla al
kuun. Suomalaiset sissit olivalt täysin 
ylivoirnai<sia vaistustajiinsa nähden. Voi
daan sanoa, että suomailainen ilrorpiso
turi hämmästytti tehollaain lähes koko 
sivistynyttä maailmaa. 

Sotien aikainen koulutus anniettiin 
pääasiallisesti koulutuskeskuksissa. Ly
hyestä Ooou!lutusajasta johtuen oli keski
tytfävä tiuJkiasti sodan vaatimiin koulu
tusaiheisiin taistelukoulutukseen, ase
käisi1ltelyy,n ja ammuntoihin. Sulkeis
j ä,rjestykseHä oli edelleen mel"kittävän 
suuri osuus, ja se oH todella tiukkaa. 

9 



Koulutusajain lyhyys, 4-6 kuukautta, 
ei tehn:yit heistä kylläkään valmiita 
miehiä r.i!ntamaolosuhteisiin, joren 'kou
lu1tusik:eskuksista rintaimaHe joutunei
den ;fäydennysmiesten ,tappiot olivait 
suhteettoman suuret. 

Sotiemme ajan korpisoturista voi sa
noo !täydellä syyyllä, että hän oli erin
omaisen kenttäkelpoinen ja itse asiassa 
jo sissi. 

Sodan jälkeinen kehitys 

Sotien jälkeen oltiin koulutustoimin
n,assa jälleen samanita.ipaisten kysymys
ten edessä kuin 20-luvulla,. Ohjesään
nöt olivat sodan vanhentaania·. Sortaik.o
kemwksia pyrittiin yleistämään liian 
yksipuolisesti. Taktill.i!nen aj aitt.el utapa 
ja ilroulUJtusmenetelmät vaativat jälleen 
yhtenäistämistä, Sitäpaitsi yleinen pal
velusaika J.yhen.i 350 vrk:sta 240 vrk: 
een vaikeutstaen koulutusta, johon, so
danjälkeinen 1lamakausi a,ntoi myös 
oman lei1m1misa,. 

Sodan jällreiseen kehitykseen vai
,kUJtti pairtisi sotaikokemukset myös näke
mys tll'levain sodan luonteesta,. Jatl.ka
väen aseistus monipuolistui. Va,rsinkin 
raskaan ,tukiaseistuksen määrä kasvoi. 
Muvta myös keveiden aseiden kohdalla 
on sodan jäJ.keein tapahtunut nopeaa 
keh.ittystä. Tälle o:h ollut ominaista pyr
kimys sekä yksityisen taiistelijan että 
ryhmän :tulen tehon lisäämiseen ja 
aseiden keventämiseen. Jalkaväen tais
itelijalta vaaditaan, e'lltä hän pystyy kai
kissa olosuhteissa ja ennen kafäkea 
taistelussa. liikehtimään ja toimimaan 
nopeasti ja notkeasti. Yksilöaseen tulee 
oHa· ikevyt, !kätevä ja tuliva,lmirs sekä 
tehokas niin tulitaistelussa 'kuin lähi
tais1:eil.uaseenaikin. Tällainen a,se Oll1 

uusi rynnäkkökiväärimme. Ryhmä
aseen taas on oltava kevyt ja tulivoi
mainen. Sellainen on saaitu kevyestä 
konekivääristä, joka korvaa en,tisen 
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pi:kakivääriin ja konekiväärin. Sen 
lisäksi kiväärijalkaväki tarvitsee ke
veitä pst-aisei<ta ja sulutusvälineitä yms. 
Edellisen vaatimuksen tyydyttävästi 
täyttää kevyt sinko, mll'tta keh1tys jat
kuu. Edellä esitetyt aseet ovat kohot
taneet ryhmän tulen .tehon moninker
taiseksi sodissamme toimineen ryhmän 
tulen tehoon verrattuna. Näin luotiin 
kevyt liikkuva ja iskukykyinen jalka
väiki. Sillä on omasta takaa tehokas 
tul:ivoima, joten se pystyy luomaan 
harvasta>kin ryhmiityksestä teho~kaan 
tuliverkon myös puolustukseen. 

Koska jalkaväkemme toiminnan pe
rusideana on ketteryys maastossa oli 
myös raskas tuli s·aaitava mukiaain. Pol
kupyörä, ahkio, hevonen, traktori ovat 
ne välineet, joil.la laadultaa111 ja mää
rältään, lisääntyneet raskaat aseet ja 
ampumaitarvik.keet kuljetetaan mu
kana. 

Suomalaisen sotilaan kelllttäkelpoi
suus on pa!I"aintunuit myös varustuksen 
osa1ta. PurkukokeiJU$a, päädyttiin 
maastJOkelpoiseen kenttäpukuun, tais
iteluvyöhön, ma,astopwkuun, pienem
pään telttaimalli1n jne. Huollon helpot
tamiseksi ja :keventämiseksi kehH.eittiin 
mm taistelu- ja sisisimuonapakkaukset. 

Näin tultiin niin pitkälle, että 60-
luvun 8Jlussa voitiin antaa koulutus
rkäsky, jOlllka mUJkaan ,kaikkien asela
jien ja puolustushaarojen varusmiesten 
on pys:byttävä osalli,9tumaan sissitoi
mi-Illtaa,m Tämä vaati:mus o,n sisälly,te,1:ity 
myös kailldtiin ohjesääntöihin. 

Taistelun peruselementit, tuli ja liike, 
ovat koulutuksen pääkohteet. Ampu
makoulutus sekä keveillä etitä raskaina 
asema muodostaa erään tär~eimmisitä 
koulutuslrohiteista. LHike koulutetaan 
meidän olosuhteisii:mme soveLtuvaiksi. 
Jailikavälkemme suunnistaa ja lrouldcaa. 
Siitä opetetaan eteniemää:n metsiJSsä ja 
soiJJ.a,, <helteellä ja pakkasella, valoåsalla 
ja pimeänä jne. Siissikoulutus muodos-

,taa, tärkeän osan, jaJ.kaväkemme koulu
tuksessa. Siinä opeteta,a,n tulemaan 
om.i!n avuin toimeen erämaissa ja vihol
Hsen selustassa. Siinä ope,tetaan liikku
maain maastossa, mutta myös iskemää,n 
nopeasti ja rajusti. Suurien sis,sijou:k
,kojen käyittö sissitoiminfana on ta.ktH
lisessa, koulutuksessa yhä korosrtetum
min otettu huomioon. Taiktilliisessa mie
lessä. sissijouklk:oja käyte.tään vaihdel
len keskH:etysti ja hajautetusti. Vii
meksi mainittu käyttötapa sa:aititaa olla 
hyviinkin piitkälle vietyä. Sulutuksien 
runsas käyt.itä .föttyy aina sissiitoimin
taan. 

Moderni liikkuva, tulivoimainen jal
'kaväki ei suinkaan ole johdettaivissa 
entilSin menetelmin. Joukot liikkuvait 
nopeasti Ja hajallaan. Radio on muo
dostunut toiminnan. eUnehdoksi. Nyky
hetken ,kemtäradiot 01Vait keveitä ja toi
mintavarmoja, joiden avulla johtami
mm on mahdollista. 

Yllä esitetyn: kehityksen tuloksena on 
ja1lkaväikimieheS1tä tullut sissi, joka pys
tyy 1:Jodell.iseen siss.isotaaniki,n <tarvit
taessa,. Vailmenitaaksemme häntä tähän 
va·aitivaan maainpuoJustustehtävään on 

koulutuksessa henkiselle ja tyysltelle 
,kunnolle annettava merkittävä osuus. 
Kasvatuksessa on maainpuoJu,stUSJtah
don herättäminen tärkeää. Lähi:tai&te
lukoulutus, joka kuuluu huomaittavassa 
määrässä !koulutusohjelmaan, luo sis
siin pelott.oman taisteluhengen. Lähi
taistelua harjoitellaan vaaitivilla vakio
,tais1teluradoilla. Se ylläpitää myös ku
ria. SuJ:keisjärjestyksen osuus koulu
tuksessa on entisestään vähen1tynyt. 

Nykypäivän sissi 

Nykypäivän sissistä voidaan sa·noa, 
että hän on maastokelpoinen, aseis:tuk
selfaan tulivoimainen, fyysiseltä ja 
henkise1tä kunnoltaan hyvä, ampujana 
tark.ka1kätinen ja hän pystyy ,toimimaan 
ka~kenuaisessa maa9tossa erehtymättä 
ja tulee toimeen kaikenfaisissa sääolo
suhteissa. Hänen koulutuksensa on 
edelleen ,tiu~kaa ja asi:atl.J.isfa. Paraati
sotilas häin ei ole. - Aseistuksen, va
rustuksen, fyysisen kunnon ja 'k:oulu
ituksen tehostumisen osa1'ta kehitys on 
todella ollut viiden vuosi!kym:menen 
aikaioo· voimakasta. 

Helsingissä 11. 5. 1968 
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JALKAVÄEN 
SÄÄTIÖ 

Kunniajäsen, jalkaväenkenraali Sakari Simelius 

Kunniajäsen, eversti evp Valo Nihtilä 

Valtuuskunta: 

Puheenjohtaja kenrl A E Martola 
Varapuheenjohtaja kenrm O E Ylirisku 

Jäsenet: 

johtaja 
sotilasmestari 

A Ahola 
M Aulasvuori 

kenraalimajuri B Backström 
paikallisjohtaja E Berner 
kenraaliluutnantti A Ehrnrooth 
eversti Y Hautala 
kauppaneuvos E Hukkataival 
kenraalimajuri J Hynninen 
johtaja P Ipatti 
kenraaliluutnantti J Järventaus 
eversti O Kaakinen 
kenraaliluutnantti V Koppinen 
kenraaliluutnantti Ali Koskimaa 
eversti L Könönen 
majuri V Lundström 
eversti U Matikainen 
eversti V Nihtilä 
toimitusjohtaja V Nikander 
eversti V Nordgren 
uittopäällikkö V Pentikäinen 
agronomi A Santavuori 
eversti E Setälä 
pankinjohtaja A Stenvall 
varatuomari Lauri K J Tukiainen 
kauppaneuvos K A Vakkuri 
kansleri K Waris 
johtaja A Virkkunen 
konttoripäällikkö T Voutilainen 
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Hallitus: 

Puheenjohtaja ev N Riuttala 
Varapuheenjohtaja ev P Junttila 

Jäsenet: 

varatuomari U Aaltonen 
toiminnanjohtaja G Lehti 
everstiluutnantti U Pohjola 
pääsihteeri A Raassina 

Sihteeri: 

kapteeni M Keskitalo 

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

Säätiön osoite: 
Et Makasiinikatu 8 C Helsinki 

Postisiirtotili N:o 6582 

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

Eversti K-E Lindeman 

TODELLISUUTTA 
VASTAAVA KURI 

On muotiasia arvostella kurinpitojär
jeste1mää. Käy,ttökelpoinen kuri on 
tiukka ja melko krova, sanoo vas1tuun
alah11en ammattimies. Vaati:muksi,sta 
tinJkiminen ra·sittaa va:kaisiuuttai, ja kat
sotaan, että siinä missä muutoksia teh
dään, sen on ,tapahduttava varoen. 
Tä:stä poikkeavat näkökohdat ovat läh
töisin s,iviilipiiTeistä. Suunta, joka mu
kautuu vallitseviin siviiliolosuhteisiin, 
.tuntuu monesta houkU1btelevaUa. Jos 
kuria sovelletaan siviilielämän käsite
arvoihin on vaarana kuitenkin se, e'btä 
kuri ei vastaa sotila,spalvelun äärim
mäisissä ltapauksissa edellyttämiä vaa
timuksia. Sota luo kuttenkin oman 
ilmapi.irinsä, joka tänään on vählrntään 
yhtä vaativa kuin eilen. Kenttäolosuh
teiden on sen vuoksi oltava luonnoHi
sena lähtök!Ohtana kuria arvosteltaessa. 
Siksi kuria, ei voida muokaita siviilinor
mien mukaan. Entistä ymmärtäväisem
män julkisen asenteen saavuttaminen 
sotilaallisiin vaatimu:ksiin nähden on 
tärkeää. Vain taistelukentän vaatimuk
set täyttävä kuri on tarkoituksenmu
kainen ja hyväksyttävä. 

Nuorison asenne 

Tämän päivän nuori mies osoHtaa 
kapinoitlsijan vastahakoisuutta sotilas
elämän rasituksiin. Kenbtäelämän vai
vat voiva,t aiheuttaa jännitystä. Sidon
naisuus tekniikkaan ja kul,kuvälinieisiin 
ei ole tehnyt nuorukaima kov1nkaan 
kenttä-kelpois'e.ksi. Ponnistukset ehkä 

saava,t hänet tuntemaan itsensä ärty
neeksi. 

Mukavasta, miellyttäväs,tä elämän1a
vastamme johtuen on kunto heilclro. 
KaupunkHaiS'tuminen on vieraannutita
nlllt meidät luonnosta. Kentfäelämä voi 
tottuma,1:Jbomalle olla säälimätöntä. Li
hatks.istoa ja kestävyyttä voidaan tus
kin verrata aikaisempien sukupolvien 
kestokykyyn. 

Yksilöllisellä nykyajan nuorisolla on 
ilmeisiä va,iikeuksia mukautua kenttä
elämän vaatimuksiin. Itsekurikin saat
taa joutua koetukselle. Ei ole puuiietta 
taipumuksesta jättää mukavuussyistä 
velvollisuudet suorittamatta - ajalle 
ominainen oire asennoiduttaessa myös 
mu1hiin, yhteiskU!nta-aloihin, sanotaan. 

Hailutaa,n toimia itsenäiseS'ti omaa 
persoonallisuutta osoittaakseen. Silloin 
ituntee itsensä tehokkaaksi. Puolustus
laiboksen on kuitenkin sitä vastoin vai
kea ylläpitää tkuria, joka pohjautuu 
raj:a,ttxnniini, !I)ersoon,a,llisii,n tyyleihin. 
Aikakauden ilmapiiri tunkeutuu kui-
1Jenikin sotilasj ärj estelmään. 

Usein toivotaan lisää kuria tämän 
päivän yhteiskuntaan, vaikka vapaus 
on kuria miellyttävämpi. On ,täys,in sel
vää, ettei ole olemassa ehdotonita va
paiutba·, joka ei johtaisi lkaa.okseen. Var
sinkin puolustusvoimissa on säilynyt 
an,kara,a,n kuriin tobtuneiden sotilaiden 
tarve. Jonkin verran kuria .täyityy jää
dä jäljelle, kuinka <kurikysymyiksen sit
ten haluaakin raitkaista. Sotilaana ole
minen on aina ollut epämukavaa. 
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Kuri ydinaseiden aikakautena 

Ihminen kokee omaa vuosisataansa 
teknisine edistysas,kelineen, joi,ta luon
nehtiva•t kJOneet ja kojeet. Nykyajan 
elämä vaaitii henkisen raikenteen tar
kistamista. TeknHkka on myös aiheut
tainut sotilaallisen vallankumouksen, 
uuden :tyylin. Laivasto, ilmavoimat ja 
tekni<set joukot ova•t jo kauan olleet 
tekniilk,a.n, vaong1tsemia. Myös maavoi
mien aseistus on kulkenut kohti meka
ni!soimtia. Kalliissa sotila.sorganisaatios
sa yksiJ.ö on asiantull!tija ja ammartti
mies j,a mielellään myös sotilas. Suuri 
osa s:iviiUelämän työstä on laadulitaan 
te'lmisvoi1ltoista. Teollinen toiminta luo 
niiin ollen hyvän perustan sotilastoi
minn,ain tiettyjen alojen koulutusta var
,ten. Amma,ttimiesten '.keskuudessa on 
vilkkaasti keskusteltu tekniikan aiheut
tami!rta sotilasalan muutoksista, varsin
kin henkilökohtaiselfa. näkökannalta 
katsottuna. Muutokset sivuavat myös 
kurinpidollista alaa. Aseistetussa maa
iilmaissa vaaditaan täsmäUisyyttä, kestä
vyY'ttä ja vaJviottua ta-rkka·avaisuutta 
käy,tetJtäessä aseita monine lisäkojei
neen. Koj,eiden käY'ttö on vastuunalais
ta1 ja käy,ttäjä joutuu itse usein vaa
ralle a.Lttiiksi. Yksilölle ja hänen itse
kuriilleen asetetaan suuria vaatimuksia, 
jotta taistelukentällä saataisiin toivottu 
teho ja menestys !teknisestä va·rusituk
s.esta. Sotilaan on pysy,ttävä uskollisena 
aseelleen ja ryhmäHeen. 

Tämän päivän sotilasta luonnehdi
taan toisinaan "virkapukuiseksi am
mattimieheksi" tai "asetakkia kanta
vaksi teknikoksi". Osa hen1kilöstösitä 
osallistuu entistä epäsuoremmin taiste
luun, tekiniselle rtoiminnalle ja heidän 
passiiv,iselle k<elpoisuudelleen asetetaan 
enemmän vaa:timuksia kuin sellaiselle 
toimintafarmolle ja aloite'kyvylle, jota 
vaaditaan e.tulinjan sotilaalta. 

Kouluttaja keskittyy aivan luonnol-
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lisiesti annettuun itoimiillta-alaan paino
pisteen ollessa aimmatti:tuntemuksessa, 
milkä myös on kon:kreett1sta ja lhelppo
taj uista, Uuden asejärjestelmän toi
mi-ntava,lmius vaaitii kuitenkin ha:lua 
pyrkiä eteenpäin, hermojen hallintaa ja 
kestävyyittä sotilaallista tehtävää suo
ritettaessa·. Yhteenkuuluvaisuuden ja 
tehokkuuden apukeinona on kuri yhä 
edelleen välttämätön ta.istelukenitällä. 

Tekninen kehitys ei suinkaan ole 
vähenitäinyt kurin tarvetta. Kuri ja eri
koistuminen eivät ole yhdistämättömiä 
käsitteitä. Mikään aselaji ei voi sallia 
huonoja sotilaHa. Vanhan sotilastyylin 
tapaisia sotilas.ominaisuuksia tarvita,an 
yhä edelleen. 

Taistelukenttä on sotilaan ympäristö 

Sodan yksilölle asettamat vaatimuk
set eivät ole muuttuneet kovinkaan 
pailjon. Kova todellisuus, on yhä jäJ
jellä. Koulwtta1an o,n luotava kuri, joka 
on käyttökelpoinen hyvi,n harvassa tais
teluryhmHyksessä ja teknisessä ympä
ristössä. Taistelun suorittaminen on 
lkäyn~t yhä vaikeammaksi. Yksilö osal
listuu yhteiseen toimintaan enem
män tai vähemmän eristettynä maas
tossa. Kuri on järjestettävä nyky
ajan vaatimusten mukaan, jolloin 
ensisijaisesti on •kannustettava itse
kuria. Todetaan yleensä, että tais
telu vaatii tiukempaa kuuliaisuutta 
kuin kosikaan aikaisemmin. Kurin täy
tyy olla tuote, joka on kehitetty tais
telukentän todellisuutta varten, sen 
edellytyksiin. Kuuliaisuuden täytyy 
olla taa1ttua myös vaikeimmissa ajatel
ta,vissa olevissa olosuhteissa. 

Puolustusvoimilla on olitava miehiä, 
joilla on velvollisuuden täyttämistun
toa. Ei .tarvilta sotilaita, jotka eivät suo
rita tehtäviään. 

Lainaiamme Montgomerya: "On sel
vää, ettei armeija ole kokoelma yksi-

löitä, vaan kurin muokkaama ja johta
jan va,lvoma taistel,eva yksikkö. De
molkratian olemus o,n vapaus - kuri 
al."llleijan olemus. Kurilla ei ole mitään 
.tekemistä soti.la:an älyJclcyystason kans
sa. Armeija jättäisi kansakunnan pu
laan, jollei sitä totutettaisi silmänrä
päiykselliseen kuriin". 

Lyhyen koulutusajan jälkeen on 
lomautetiun asevelvollisen välittömästi 
Uikekiatnnallepanossa voitava suorittaa 
vaa,tivia· taistelutehtäviä. Tällainen ar
mcija on 1luonnollises•ti sisäiseHä yh
teenkuuluvaiisuudeLtaan ja kiillllteydel
tään hei'kompi kuin armeijat, joissa on 
pitkä palvelusaika,. Korkeataisoinen to
tutettu kuri ·korvaa ensimmäisen ly
hyen soti,laskauden heilkkiouden. 

Kurin perustekijä 

Kautta, aikojen on menestys taistelu
kentäHä osoillltanut, että kuri on eräänä 
ehtona., jotfa. sotilaa:llinen järjestö voisi 
toimia. Armeija menettää jotain elin
,tärkeää, jollei perustavaa laatua ole
vien kuuliaisuusperiaatteiden mer,ki
tystä oteta huomioon. 

Arkipäivän kurin perus'käsitteet, vas
t atakseen todellisuuden vaatimuksia, 
ovat tirllkimättömyys ja täsmällisyys. 
Kuuliaisuudesta tulee helposti tyhjä ja 
mertkiityk:se.tön ,käsite, jollei kuuliai
suutta rauhan ai:kain:a mekaaniis·esrti har
jaannlll!teta k.irjaimellisekisi tottelevai
suudeksi. Toiminta ja kriisi1tHarnteet 
vaativat jä:rikähtämätöntä ikuria - joka 
edellyttää tarkoituksenmukaista suori
tusta itseuhrautuvaisuuteen saakka. 

Kaikki taistelij a,t ovat yksinkertai
sesti vain ootilaita. Kaikki ova,t kuuliai
sta sotilaita. Its·e asiassa on olemassa 
va,in y,ksi ryhmä. Siinä on jokaisen 
t oteltava. Osan sotilaista - päällystön 
- täy.tyy lisäksi anta,a käskyjä, komen
itaa·, mikä ei suinkaan helpota heidän 
olemaissaoloaan. 

Kuri ja sen käytännön ilmenemis
muoto on suosittu keskustelun aihe, 
jota valitettavan usein seuraavat kurin
pitomuo,tojen lieventämiseen tähtäävät 
tunnepitoiret suoritukset - periaattei
den demokraattinen lieverutämispyrki
my:s. Tämä on pyrkimys kurin ajan
mukaiseen tarkistamiseen. 

Kurin perusta ei voi koskaan vanhen
tua eikä ,koskaan olla uusi. Kuri-n aset
tama vaia.timus ei sanotitavasti muutu 
eri aikakausina eikä myös1kään ole riip
puvainen ka,nsa.Uisluontees,ta. Itse asi
assa on yhdeilitekevää minkälaista soti
laspukua taistelija kantaa. On mainittu, 
ettei ole saksa.laista, venäläisitä tai ame
rikkalaista kuria. On vain yksi ainoa 
kurinmuoto. Kuri joko on tai puutituu 
kokonaan. Periaa1tteessa on käyttökel
poinen, totuudenmukainen kurikäsiite 
va1kio. Se on juurrutettava sotilaisiin 
rauhan aikana ja sen on oltava taiste
lussa käyttökelpoinen. Kurilla on vain 
ylksi i,lmenemismuoto. 

Kurin tausta 

Kuuliaisuutta ei tavata yksistään 
sotilasympäristössä, vaan myös ko
deissa, koulussa ja ammattielämässä. 
Siviilielämän. rtai sotilaallisen ku uliai
suuden ja tottelemattomuuden ero on 
seurauksissa. Sotilaselämässä ovat t.ot
:te1emattomuuden seuraukset tuntu
vampia,; saa.tJtaa olla !kysymys yksilön 
tai joukon elämästä tai kuolemasrta. 
Kentällä sotilas oppii, että hänen koh
talonsa on kytketty tovereiden kohta
lioon ja että elämäntapa vaatii jotain 
aivain mutllta, kuin mihin hän on tottu
nut. Yks,ilölle asetettavia vaatimuksia 
ei yksinkertai,se.sti voida mita.ta siviili
mittapuun mukaan. Sotilaan täy,tyy 
suorittaa pa:ljon sellaista, jota muut 
kanssaihmiset eiväit oorma,alitapauk
sessa halua tehdä. 

Rauhan aikana on päällystön koulu-
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tettava yksikkönsä ja so,tilaanisa näiden 
kenitfätehtäviin - t,ehokkuu,teen ja toi
mintaan, lujaan taht.oon ja ibsekieltä
vään päättäväisyyteen. Sotilaan on pys
tyttävä kestämään uudenaikaisten asei
den vaikutuksia, joista tuskin voimme 
mwodostaa selvää ikuvaa. Tottelevai
suus ja tahto ovat tällöin tärkeitä teki
jöitä. Taistelu ei ole luont,eeJtaan muut
.tuinut - eikä ainakaan ole helpompi 
nyt. 

Arvovalta 

Vanha pa•tria,rkallin:en airvo'Valta o,n 
heikentynyt. Aikakausi on muuttanut 
pääHikkötyyppiä ja elämänityyliä. Ei 
ole helppoa olla nuori upseeri tänään. 
On yhteiskunfaryhmiä, jO'tika haluavat 
luoda epäluot,t:amusta esimiestä koh
taan. Kasa,rmiin astuva nuori mies ei 
,tunnoota minkäänlaista arvovawtaa, ei 
sotilasarv,oja itai ikää. Aiooa mikä pätee 
on ammatillinen tuntemus ja i,nhimil
linen paremmuus. 

Päällystön arvovalta ja to,ttelevai
suus luodaan puolustusvoimain sotilas
kouluissa. Ensin on tulevan päällystön 
opittava 1totte1lemaan kaikissa tilan
teissa, jott:a muut, vuorostaan, olisiva,t 
he~lle :kuuliaisia. Arv,ova,llan ja vastuun 
tunne muodostaa perusta111 afa1S1ten 
aisennoitumiseen esimieheen nähden. 
Epävarma johtaminen syn,n,yttää epä
röin,tiä, kun on kysymys kuuliaisuu
desta. 

Useilla tahoilla on ajalle ominaista, 
e.ttä pyriitään rajoittamaan päällystön 
muodolUsia mahdollisuulksia saa<vwttaa 
aTV'ova•ltaa. Voidaanko päällys,tön val
vontamahdoLlisuuksia taistelukentällä 
parant:aa1 jos arvovaltaa muissa yh
teytksissä rajo1tetaam? 

Luonteeseen ja hyviin johtajaiomi
.naisuuksiln perustuva henkilökohtai
nen arvovalta on ainoalaatuin,en voi
ma. Lakeihin ja ohjeisiin nojautuva 
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persoonaton arvovalfa on myös ta~een, 
mutta se kuvastaa helposti määrätyn
laista vivkavalt:aa. MuodolliS!ta .tukea 
vaadi.taan :kuirtenkin sotilaa.Uisessa toi
minnassa. Ei voi olla rfötävästi synnyn
näisiä johtajia sota-ajan jätthläismäistä 
sotLlasorganisaa,tiota varten. Voimak
kaat persoonallisuudet omine rauhan 
ja sodan kio:kemuksineen eivät voi muo
dostaa .normeja ja arvosteluperustei,ta 
ohjesääntöjä muokattaessa. On syytä 
muistaa, että pieniä yksi.kö1tä johtavat, 
kuten aikaisemmin kriisitilanteissa, 
1keskitason johtajat, jotka ova,t mää
räysten ja ohjeiden tuen tarpeessa. Kol
leiktiivisesti katsoen ei joukon päällystö 
•tänään voi olla sellaisella ta:.,--olla, että 
kudnpidoHiset tukitoimenpiJteet voi
daan jättää ottamatta huomioon. Pääl
lystön arvovalrta vähenee joka tapauk
sessa. 

Koulutuksessa tarvittava kuri 

Palvelukseen astuva nuori asevelvol
Unen on yhtäk!kiä uudessa ympäris
rtössä, johon kuuluvat toiset tavoitteet 
:kuin ne, joihin hän o,n tottunU't. Josikin 
pyri,tää,n mukauttamaan ohjesäännöt 
uuteen a~kaan, jää siviili- ja sotilaselä
män väUnen evo suureksi. Koulutta
malla pyritään kehittämään yksilön 
luonnetta sotilaallista yhteisöä varten. 
On kuitenkin ,todettava, ettei ole kovin 
helppoa oilla sotilas. 

Jokaisena armeijalla on syytä kysyä: 
"Antaako kurimme, sellaisena kuin 
johtajat siitä soveltavat, tilaa aloiitteille 
ja ka,nnusta,ako se vastuuseen? Saa
vaitk10 alaiset ajatel1a itsenäisesti ta
vll!lla, jolm on omiaan kasvaibtamaan 
vastuUJnrtuntoisia alaisia?" Kurikäsit
<teeseen haluaisi mielellään sisällyttää 
tavaUisita syvemmässä mie,lessä ytksi>t
täi;sen heniki.Jön vastuuntunteen ja tah
don antaa henkilökohtaisen panoksensa 
yhteistä rta~oi,tetta varten. Teknisestä 

aseistuksesta ei saa täyttä tehoa irti, 
ellei aseteta suuria va:atimu'ksia yksilön 
itsekurille. 

Anailysoitaessa kuria korostetaan, 
että lkuuliaiJ.Suus, varsinkin upseerita
solla, edellyttää kykyä itse osalta totella 
sekä oikewtta itsenäiseen ajatteluun ja 
harikmt:aan sekä kytkyä toimia vasituun
alais·ena. 

Palautetaan helposti mieliin kasar
mipihan kovuus ja mainitaan preus:si
lainen koulu haluttaessa muuttaa kurin 
muotoja ja menetelmiä, sulkeisjärje,s
ty,ksen ja Jooulutukisen terävyyttä. Am
matti.mies ei mielellään halua luopua 
1t1eitystä harrjaantumisesta. Sitä pidetään 
tarpeellisena etenkin ns. "taistelu:ku
rin" muodossa. Mekaaninen y.ksityis
kohtien harjaannuttaminen ei myös
kää,n ole lapsellisen . äly,ttömyyden 
merkki - tätä pidetään .tarpeellisena, 
kun otetaan huomioon, että on pystyt
tävä myös taisteluolosuhteissa vaisto
maisesti suorittamaan tiettyjä otJteita ja 
toimintoja. 

Koros,te.taan, että ikurin soveltaminen 
on fötettävä kai.kkiin harjoituksiin. On 
tärkeää, e,ttä päällystö johdonmukai
sesiti valvoo annettujen määräysten ja 
ohjeiden nouda•ttamista. On myös tar
peen välttää turhaa kitkaia. Ei pidä kui
tenkaan oUa myönityväinen. Joustavuus 
yhdessä kuulia1suusmääräysten johdon
mulkaisien sovelfamisen ikanssa ei ole 
mahdottomuus. Suositellaan pikemmin, 
että luovutaan käsityksestä, jonka mu
kaan hyvä alaisten käsittely ja !kova 
1kuri ovat yhdistämättömiä. Lujuus ja 
o1keudenmukaisuus ikuuluvat kasvatta
van kurin perustekijöihin. 

Usein esHetJty ~oivomus tehdä ulko
naiset muodot vapaimmiksi ei v,oi joh
taa kurin paranemiseen. Mikä sanelee 
sen, ebtä :kurinalainen koulutus para
nee, kun tietyt kurinpidolliset muodot 
poistetaan? Ainoastaan liiallisuudet o,n 

karsi:ttava pois. 

Li:sättäessä sotilaan koulutusta ei 
suiiDlkaain lkurivaatimu:ksia pidä vähen
tää. Pikemmin pitäisi olla niin, että 
lisääntynyt yleissivistys saa asevelwUi
set hal:trldtaammin hyväksymään ja 
vastaianottamaan kuuliaisuusjärjesi1Jel
män asiallisen perust:elun. Määräysten 
,tarikoiitusperiien ja >tavoitteiden selvit
täminen lienee paremmin paikallaan 
kuin niiden helpottaminen. On vihlttä
mätöntä asettaa sodan vaatimukset etu
sijalle. 

Kurinpidollisia ristiriitaisuuksia 

Kurin ja luottamuksen välillä on 
kii:n,t:eä yh>teys. Sen on toinen maail
ma:nisoita osoittanut. Kysymys on ollut 
ajankohtaisin Hitlerkauden jälkeisessä 
Saiksassa. 

Esimiehen on varottava vaatimasta 
mahdottomia alaisiltaan - se kaivaa 
pohja,n molemminpuoliselta luottalIIlll!k
se,Lta. PeTiaa•tteessa suosnellaan: "Käske 
vain sellaista, jdka widaan suorittaa". 
On esiiIJJty.n,y.t aseman ja valJtuu:ksien 
vääri:nkäy!ttöä, m~kä on johtanut lkurin
pidoJ.lisiin ristiriitaisuuksiin. On sa;ttu
nut tapaUJksia, j01tJka viittaavat ristirii
taisuuksiin ylemmän johdon piirissä, 
jolloin vel•v,ollisuus ja kuuliaisuus ovat 
olleet vastakkain. On esiintynyt virka
aseman väärmkäyttöä. Arvovalta on 
.käynyt oikeuden edellä .. Monen komen
tajan on paikosta täytynyt toimia käs
kyn vastaiise,sti. 

Koklemusten perusteella a,nneitaan 
neuvo: "Vältä mailtitamattomuutta, varo 
pfäaisia päätöksiä, joissa ei ole tervettä 
hall'kin1taa." Ratkaisevaa on, että itse
näisyys pysyy oikeissa rajoi.$a ja että 
tehdään vain sellaisia päätöksiä, j~a 
sopivat sen hetken tila'Illteeseen. 

Ltsenäin1en ajattelu ei saa olla "Bes
serwissoo'in" (paremmin tiertämisen) 
ilmaus, vaan täytyy olla todellisi,a pe
rusteita, käskyn osoittamiseksi oikeu-
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den vastaiseksi, epäajamnukaiseksi tai 
mahdottomaksi täyttää. 

Toisaalta alaisen ei voida k,atsoa aina 
pystyvän ammattitun'temukisen ja har
lkinnan perusteella pääittelemään käs
kyn, •tarlt'oituiksenmukaisuuitta ja asial
lisuUJtta. Tietyissä tapauksissa on siksi 
edullista perustella ja selventää toi
menpit1een taxikoitusta. 

Kurin muotivivahteita 

Venäläinen llrokeilu on es,imerkki 
sHtä, että sotil:as>kuriin peruskäsitteet 
ovait mellkoisen vaikimtuneirta. Vallan
kumouksen j äl~en katrottiin, että 
äly:klkyyden ja menestyksen tuli olla 
toimeenpanevina voimina. Järtkeiltiin 
ja päädyttiin siihen, e,ttä arvovalta oli 
vihaittaiva ja tarpeeton. Mainiittiin, että 
voitiin tulla itoimeen ilman upseereita 
ja häiritsevää !kuria. Ihanrteena pidettiin 
täysin ltO'V'e'l'illista tasa-arvoisuutta. 

Venäjän armeija koki pian uudistuk
sen järjestelmässä - tapahtumien iro
niaa. Arvova1Hasta ,tuli j ä1leen laillinen. 
Otettiin käyttöön jopa ankarat rangais
tukset. Arvomei,kit erottiva.t eria.steiset 
esimiehet toisistaan.. Harvinainen yh
denmukaisuus entisen ajan ka,ThS\Sa on 
myös havaittavissa virkapuvuissa. Tais
telUJ~ntän vaatimusten sävyttämä 
sisäinen !kuri oli kanm.Istimena. Palau
tuminen ihmi.skäyttäytymisen valvon
taan osoittautui sotilaaUtsessa järjestel
mässä välttämättömäksi. Asiantunltijat 
ovat todermeet, että Neuvostoliiton 
armeija tietyssä mielessä on tsaarival
taisempi kuin tsaarin armeija oli aikoi
naan. 

"Preussilaisen" kurikauden j ällkeen 
on Länsi-Saksa ikukistuittuaan läpikäy
nyt muodonmuutoksen ja etsinyt uuden 
linjan. Raikennettaessa uutta puolusitus
järj,e-stelmää muutettiin sotilaaillista 
järjestelmää tieteellisesti ja jyrkästi. 
Demokraattiset käsitteet olivat esiku-
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vina. "Kansalainen asepuvussa" oli 
iskulauseena. Sovellutuksessa on kui
tenkin lähdetty siitä, että .kuri, esimies 
ja alainen ovat peruskäsitteitä, joita ei 
voi jäi,kähdyttää. Uudistuksissa ollaan 
:kuiten!kiin edetty varoen. Saattaisi olla 
vaarallista liian älkkinäisestt antautua 
uusien ideoiden valfaan. Liian jyrkkä 
ra1k!e111teen muutos voi heikentää puo
lustusta, vaik.ka itavoiJtt1ee.t ovat olleet 
hyvää lta·rlroiittavia. 

Amerikkalaisten käsitys kurista on 
vahvistunut j,okaisessa suursodassa. 
Kehitys on kulikenut kohti hyvin va.a
rtivaa .tai!rtelui~enitän kuria - vaTsin1kin 
Vietnamissa. Tätä vaatii nykyaja,n tais
teluy,mpäristö. 

Kuri on puolustusvoimain päävoi
ma.nlähde. Tällaisen tärkeän aseen tu
hoaiminen aiheuttaisi llrorvaama11Jonta 
vahinlk!oa. Valtioiden arvootellessa 
ulkopuolisten maiden todennäköiSltä 
soitill:aalli:slta voimaa arvostetaan kuria 
kyseisen :kansaJkunnan ja . armeijan 
ifärkeänä :tekijänä. Jotta voitaisiin tor
jua TalUJa hyökkäyksiä, vaaditaan 
k011keaa lkuriitasoa. Y·ksimielinen ja 
kur,malainen armeija voi olla k!oko kan
salkunnan voimanlähde. Myös sotilas
kuri voi määräitietoisessa yhteiskun
nassa a,ntaa lkäyttökeipoisia säännöik
'Siä. Omaiksuttu hyvä kuuliaisuus seu
raa asevelvollista läpi elämän. Armeija 
on toisaalta maansa aiika1kauden peili
kuva ja seuraa ajan muutoksia, niin 
lasku- kuin nousukausia. 

Aikakausi ei saa vaikuttaa liitkaa, kun 
on kysymys sotilaskurin periaatteista. 
Sodan kuva ei siinä mielessä ole muut
tiunuit. SotHaaUe asete1Jtavait vaa.timu.k
set ova1t ,pikemmin kasvaneet. Jänni
tyksen !aukeamisen aikana on vailkeaa 
uskoa kärjistyneisiin kriiseihin, joissa 
vaaditaan itoimenpiteitä. 

Huolima,tta muiden alojen enltistä 
vapaammaslta suuntauksesta on puolus
,tusnäikökannalta katsottuna liika ikuri 

turvallisempi kuin liian vähäinen. 
Paras aseistus ja varustus ei pääse oi
keuksiinsa, jos tiukka toiminta-altitius 
puuttuu. Nykyaikain1en armeija menet-
1tää voimansa, jollei tunnustettuja soiti
lashyveitä oteta huomioon. 

Sotilaskuri on puolustusvoimain :te
hok!kain ja halvin ase. Olisi sen vuoksi 
kevytmielistä luopua tästä voima
vara,sta. Muut kuuliaisuusjärjestelmät 
eivät tehoa taistelun polttopisteessä. 

Juuri rauhan ajan "koulutusikuria" 
on niin usein ~orostettu. Kukaan, joka 
huolehtii puolustuksestaan, ei voi pi-

tää suotavana erilaista kuria rauhan ja 
sodan aikana. 

Käytetty jä lähteitä: 

S W Roskill: The Arts of Leadership 
CMC Sprung: Der Soldat in unserer Zeit 
Eric WaJman: Solda,t im Staa.t 
de Maizilere: Soldati,sch e Filhrung heute 
Heinz Karst: Das Bild des Soldaten 
R Elbi1e: Von Kilru,tigen Deutschen Offi-

ziere 
Berthold Schirmer: Befehl und Gehorsam 
Truppenpraxis 6/66 
Wehrkunde 7/66 
Vårt Försvar 1, 2/67 

Muista, että 
VERENLUOVUTUS 
voi olla 
Sinunkin 
terveytesi ehto 1 
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Tykki tuliasemassa pyörillä 

Oerlikon 20 mm 
ilmatorjunta-
ka nuuna 
malli 10 Ilo/ 5 TG 
20 

Lähtönopeus 
Tu-liinopeus 
Tu I iasemopaino 

11 00-1200 m / sek 
1000 1 min 

383 kg 

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

~W/'~ .. ~"iffe 
H e I s i n k i - Puh. 64 27 64 

Kapteeni J Kaarnola 

RAUHANLIIKKEET JA 
MAANPUOLUSTUS 
ITSENÄISESSÄ 
SUOMESSA 

Toinen maailmansota ja sitä seuran
nut kylmän sodan, ydiinaseuhkan seikä 
monien siltkeittenlkin paikallisootien 
kausi on ken1ties enemmän lkuin kos
kaain · ailkaisemmin kää,ntäny,t ihmiis
kunnan !katseet sodain ja rauhan kysy
myksiin. Tuloksena on ollut muun 
muassa monien rauhanjärjestöjen syn
tyminen, joiden ,työ on tava11liselle 
kansalaiselle enimmältään esittäytynyt 
mielenosoitusten ja julkiJausumien 
muodossa. Näin on tapahtunut myös 
meiJlä Suomessa, vaik!kaikin yleisesti 
0tttalen paljonkin maltillisemmi:ssa ja 
pidättyvämmissä muodoissa kuin muu
·aHa. Rauha on !kuitenkin siinä määrin 
M'Vokas ja tärkeä asia, ebtä sitä ei sovi 
jäittää joidenikiin yksityisten ja yhdis
tysten huoleksi ja monJOpoHksi. Niinpä 
meillä myös puolustuSV'Oimren on tun
nettava kiinnostusta rauhanJ.iikkeiitä, 
niiden rtaustaa, itavoiitteirta ja vaikutti
mia kohtaan. 

Tässä esityksessä pyritään lyhyesti 
selviittämään pasifismin historiallista 
,taustaa, suomalaisia tällä hetJkellä toi
mivia rekisteröiJtyjä rauhanjärjestöjä, 
puolustushallintomme omaiksumaa, kan
taa rauhainliik!keisiin sekä rauhanjär
jestöjen toiminnan mahdo1lisia vaiku
tuksia maassamme. Esityksen ullko
puole1le jäävät kuitenkin YK:n ra.uhan
turva:boimmta selkä rauhan- ja konfli.Jk
tintu1Jkimus. Viimemainitusta voirta
n1een kuitenikin lyhyesti tode:ba, että 

vaik!k,a termi sinänsä on vasita viime 
vuosien tuotetta niin rtäitä tu1Jkimus
työtä meilläkin on tehty jo koko iitse
näisyytemme ajan. Tätä va:ritien on 
olemassa jo valmis tutkimusinstituut
tinsaikin, nimittäin puolustuslaitos! 
Mitäpä muuta roohan- ja lronfliktintut
kimus on \ku1n lkaiik!kea sitä, mikä liiit
tyy jokapäiväiseen turvallisuuspoliitti
seen rtilanteenarvioiI11tiin ja sitä palve
Ievaan tiedustelu- ja tU1tkimustoimin
taan. Rinnastus on tosin varsin kärjis
tetty, mutta antanee samalla aiheen 
itutikiskella ja jopa ik:eskustellaJkin siitä, 
kuinlka sururessa m1tassa loppujen lo
puksi puolustusvoimain jokapäiväinen 
ityö eri esilkunnissa ja laitoksissa pei1-
itää rauhan- ja konfliiktintut,kimulkselle 
omaiksuttua työkenrbtää. 

I RAUHANAATTEESTA 
RAUHANLIIKKEESEEN 

Otaivan Iso Tietosana:kirja määrittte
le rauhanliikkeen seuraaivasiti: "Rau
hanföke, pasifismi, on yleistä maail
ma,nrauhaa itav,oibteenaan piitävää, so
dat .tuomitsevaa ideologista toiminrtaa, 
jOlta harrastavat yksityiset henkilöt, 
jäTjestöt ja kansainväliset yhdisty,kset 
ja virallisluonboiset yihteisöt." Määri
,telmä ei kui1leIJJkiaan ole yksiseliltlbei
nen, kuten itse cr:auhanasiaa ajacvait jär
je~öt aatteellisilla ristiriidoillaan ja 
pääa:siallisesiti niistä johtuvalla suu-
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rella lukumäärällään, todistavat. Rau
han asiaa a,jav1sta järjestöistä ja yhdi:s
tyksi.Sltä käytetään myös nimeä rauhan
liiJre, samoin kuin ,tätä nimeä ikäyte
,tään kuvaaman tiettyjä suuntauksia 
pasifismin 'kentässä yJeensä. 

Rauhanaate on virinnyt jo kulttuu
rimme allkuaikoina. Yli 3000 vuotta 
sitten tiedetään egyptiläisen kuningas 
Ekhnatonin suunnitelleen "maailman
raiuhiaa" valtakunnassaan. Hänen pyr
ikimyks.ensä oli ilmeisesti, ensimmäi
nen, joka tuli myös laajemmin tunne
tuksi. Rauhaa pidettiin ikauan kuiten
ikin iha·niteena, joka jatkuvasti paikeni 
ihmisten ulottuvilta. Vaadi:ttiinkin yli 
kolme vuosituhatta, ell!l1Jen kuin Ekh
natonin ajatus rauhasta !kehittyi varsi
naiseksi rauhanföklkeeksi, kun edelly
tämme, e.ttä vasta rauhanaatteen hy
väiksi suunnHJelmaUisesti tehtyä työtä 
voidaan !kutsua rauhamliik!keeksi. Rau
hanaate on kuitenkin ollut rauhanliilk
·keen vä'11Jtämätön edellytys, vaikka ne 
olemukseltaan eivät olekaan samaa. 

Ensimmäiset rauhanaatteet ovat 
kummunneet uskonnollisista lähteistä. 
Vanhassa Testamentissa juutalaiset 
pro:fieetat ennustivat ikuisen rauhan 
aikakautta. Buddha sa.a-rn:asi n 500 v 
eKr niinikään, että "vä;kiva1lta ja voima 
eivät vie totuU'teen" ja eititä "rauhan 
rilk!kominen on sylllltiä". Nämä eivä/t 
esilttä:neet kuitenkaan mlltään menetel
mää, jolla 1)av<oitteeseen, ikuiseen rau
haan, voitaisiin pyrkiä. Kuitenkin jo 
amifökin Kreikassa tunnettiin sovinto
ituomioistuin, mutta 1Vain Kreikan si
säisten iI"istir.iitojen selvittämi:seficsi. 

Siten mm A.rgoksen ja Spartan vä
li:Hä oli v 418 eKr teh:ty sopimus, jossa 
oli seuraava kohta: "Jos sopimus
kumppaneitten välille syn,tyy riiitaa, on 
näillä velvollisuus turvaUJtua riippu
mattoman valtion S01Vintotuomi00Ill". 
Myöhempiä esi:merllwcejä itämän, tyyppi
sistä sovellutuksista ei ole ennenikuin 
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k<eskiaja.lta, jolloin ajatusta kehite1tiin 
esim Italiassa ja Svei.tsissä 1200-luvulla. 
Hansa-liitolla oli v:sta 1418 alkaen Lyy
pekissä sovintotuomioistuin, ja 1700-
luvulla Rousseau esitti ajatuksen kan
sairwälisen oikeuden perustamisesta. 

Ajartus maailmanvaltiosta on jo 2200 
vuotta vanha ja :keskia,jalla tehtiin jo 
eräitä esityksiä valtioiden lli,ton luomi
seksi, joihin sisältyi mm ehdo•tus val
tioiden välisestä parlamentista sekä yli
kansallisesta sotavoimasta. 

Kirkikio oli jo vanhasta ajasta alkaen 
hyväiksynyit itietyt sodat "oikeutet
tuina", vaikka ensimmäiset kirkko
isät Kypria,nus ja Tertullianus jyrkästi 
olivatkin vastustaneet aseiden käyttöä. 

Mon<tesquieu itosin hyväksyy puolus
tussodan 1700-luvun alkupuolella il-

mestyneiS&i teoksissaan "Persialaiskir
jeiitä" ja "Lakien henki", mutta uutta 
on se, että hän asettaa puo1ustussodan 
ankarien 1'a1kisään1töjen !lllaiseksi. 

Ensimmäinen historian tunteman 
sodan laeista puhuja oli Hugo Grotius. 
Vuonna 1625 Hmestyneessä teoksessaan 
"Sodan ja rauhan oikeudesta" hän esit
tää, että sodankäynti on saatettava tiet
tyjen sääntöjen alaiseiksi, jotta sodan 
tuhoja siten l,ioeveninettäisiin. Hän yritti 
myös saada aikaan eurooppalaisia kon
g,ressia fätä asiaa s'eilvittämään. 

Va:rustelujen vähentäminen oli ensi 
ker.taa esillä seitsenvuotisen sodan pää
tyttyä v 1763. Tuolloin teki Itävallan 
valrtiokansleri Kaunitz Pre,ussin Wienin 
lähettiläälle esityksen varustelujen vä
henitämiosestä. Preussi torjui kuitenkin 
ehdotuksen epäillen sen vilpitJtö
myyttä. Tämä oli yhtäkaikki ensim
mäinen yritys saa·vuttaa voimatasa
,paino ja sen kautta rauhan tilan pysy
vyys selkä vähentää varustelujen luo
maa ital:oudellista ,taaik:k:aa, olivatpa 
tässä vaikuttimet mitkä tahansa. 

Ensimmäinen järjestyntyt liike sota·a 
vastaan oli Englannissa 1 7. vuosisadan 
puoliväUssä perustettu kveekarien us
kon1lahko. Kveekadt taistelivat erittäin 
radikaa'lisi,n tavoin sotaa vastaani. He 
vaativat, että kristittyjen tulisi noudart
·taa elämäntapaa, jdka poistaisi sodan 
syytkin. Toimintaa johti liikkeen pe
rustaja, suuta'l'i Grorge Fox, joka kieT
teli pasifistisena puhujana Lontoossa 
ja Englannin maakwmissa. Tästä 
uskonlarhk:osta kehittyi Robert Baa-clayn 
ja Witliam Pennin työn tuloksena kris
tillissilveellisen ra uhanlii:kikeen aatteel
linen alku. 

Napoleonin herruuden päätyttyä ko
'kOOllltuiwt Euroopan ruhtinaat ja dip
;!omaatit Wienin kongressiin syyskuussa 
1814. Tässä poliittisessa kokouksessa 
vailkuttivat paljolti 17. ja 18. vuosisadan 

mosofien ajatukset, joiden vaikutus 
osittain näkyi tehdyissä pääitöksissä. 
Monet kansainväliset sopimukset kau
pan, ,lii:keniteen ja diplomaaititisen toi
minnan a'1oilla syntyivält lkJOngressin 
työn tuloksena, samoin päätös siitä, e.ttä 
hyvfillä tahdolla ovat myös vaikeat 
poliittiset !kysymykset ratkaistavissa 
molemminpuolisen ymmärtämyksen 
avulla. ~ongressissa keskusteltiin niiln 
ikään suunni:telmasta rajoittaa sopi
musteitse rauhanajan varusteluja. Tämä 
ei kui.tienkaain johtanUJt tulokseen. 

Venäjän, Preussin ja ItävaUan hallit
sijat solmivat syyskuussa 1815 kristil
lis-eurooppal.aiseksi rauhanliitoksi tar
koHetun liilton, joka tunnetaan nimellä 
"Pyhä allianssi". Se oli asettanut itsel
leen tehtävän turvata rauha Euroo
passa ja 1koko maaHmassakin. Tähän 
liittoon yhtyivät vähitellen kaikki Eu
roopan hallitsijat paitsi paavi, Iso-Bri
,ta.nnian kuningas ja Turkin sulttaani. 
Tämä liiroto an:toi Euroopalile neljä rau
han vuosilkymmenitä. 

Wienin ikongressin ja Pyhän allians
sin perustamisen vuosi, vuosi 1815, on 
myös rauhamJ.iilk<keen syntymävuosi, 
sillä tuolloin perustettiin ensimmäiset 
rauhanjärjestöt. 

Raiuhan:liilke 5ai varsinaisesti alkunsa 
Yhdysv!lllloista, jossa toisistaan riippu
matta lyhyen ajan 1kuluessa peTustet
tiin muutamia rauhanjärjestöjä. Ensim
mäinen oli newyorkilaisen !kauppiaan 
David L Dodgen eloikuussa 1815 perus
tama, "New York Peace Socielty". 
YhdysvaJ:loista rauhanliike levisi seu
raavaina ,vuonna Englantiin ja 1830 
Manner-Eurooppaan. Vuonna 1892 kes
kitettiin !lrolro rauhanliikkeen toiminta 
Berniin perustettuun Vakinaiseen Kan
sain1Väliseen Rauhanitodmistoon. Rau
hanJiilke keski,ttyi myös tutkimaan kei
noja sodan tuhojen lievenitämisielksi. 
Tuloksena olilkin mm Geneven sopimus 
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vuodelta 1864 sekä Haagin sopimus 
vuodelta 1899, joissa "säännö!rteltiin" 
sodan käyntitiapoja ja määritettiin so
vintotuooniomenettelyn käyttö valtioi
den vätlisissä riilbaikysymyksissä. 

Mitä sitten on rauhanföke sisällöl
tään? Saksalainen Alfred Fried määrH
,telee monien vaiheiden kautta synty
neen rauhanliildceen varsin monisanai
sesti seuraavasti: 

"Rauhaillliike tahtoo herättää tiedon 
yhteiskunn,an luonnonlaeista riippu
vasta organisoitumisprosessi!rta aI1Jtaak
seen ihmisikun,nan pää~ä :tietoisen myö
rtävaikutuksensa avulla luonnollisen 
lk!ehityskulun suuntaisesti mahdollisim
man nopeasti parhaaseen mahdolliseen 
työnsä tulo1kseen." 

Fried erottaa myös antimilitarismin 
"oikeaoppisesta" pasifismista. 

"Se on pi!k:emminkin ymmärtämättö
mien pasifismia, ts. niiden, jotka suun
taavat vastenmielisyy,tensä lähinnä ole
vaa (a!rmeijaa) kohtaan eivätkä etääm
mällä oLevHn syihin. Antimilitamt.it 
ovat ihmisiä, jotka suUI11taavat vihansa 
armeiljaan eli nykyisten valtioiden
välisten olosuhteiden seuraamusilmiöön 
eivätkä itse olosuht.eisiin." 

Suomalaisen professori Felix lverse
nin käsityksen mukaan "rauhanliik
keen johtava aate on pasifismi eli 
ajatus sellaisesta pysyvästä maail
rnantilasta, missä ei ole sotaa eikä 
sodanuhkaa. Sotaan ja sotajärjest.el
mään on suhtauduttava tällöin kut.en 
ny,t orjuuteen; lainvaS'taiseen terroritoi
mintaan tai ruttoon. Tässä kuvaitun 
maailmantilan valmistamiseksi yksilöl
lisessä, yhteiskun,nallisessa, poliitrti
sessa sekä kansainvälisessä elämässä 
toimii rauhanliike eli pasifistinen liike 
kasvatus- ja valistustyön alalla sekä 
yleisen mielipiteen herättämiseksi ja 
organisoimiseksi rauhan puolesta." 
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Takeeksi sille, ettei sotatoimiin ryh
dytä, vaatii rauhanliike kaikkien mai
den ,k,a,nsallisiten sotavoimien hävtttä
mistä asteittaisen aseidenriisunnan 
tietä sekä valtioiden välisiin sopimU!k
siin perustuvan kansainvälisen oikeus
tilan ,todellisuudeksi ,tekemistä. 

Sotilas ei näe pasifismin olemusita 
kuit.enkaan näin yksiseliitteisenä. Ken
raalieversti Hans von SeeClkt ,tot.eaa, 
että "pasifismin käsite ulottuu koke
neen miehen (sodat käyneen sotilaan) 
itsestään selvästä rauhanTakkaudesta 
aina orjamaiseen !katsantokantaan: 
rauha rnin1kä aiistumisen hinnalila ta
hansa. Se on niin ollen istlrusana, sana 
ilman selvää sisällystä." 

Niin1pä rauhanliike on joutunut ta
voitt.eeseensa pyrkiessään määrittele
mään asennoitumisensa myös ns oikeu
tettuun sotaan ja toteamaan, että "rauha 
minkä alistumisen hinnalla tahansa" ei 
ole rauhanliik'keen olemuksen mu
kaista. Asiaa :käsiteltiin useiss,a maail
manrauhalllkongresseissa (Hampuris3a 
1897, Rouen'issa 1903 ja Tukholmassa 
1910) ja tultiin siihen tulokseen, että 
jokaisella, valtioilla on tietyissä olosuh
teissa oikeus puolustussotaan lailli:sia 
oikeuksiaan ja riippumattomuurlitaan 
puolustaakseen. Rouien'in, kongressissa 
itämä oikeus määritettiin seuraaivasti: 

"Kasvaneet kansalliset vaaiimU'lcset 
eivät :bee puo.lustussotaa oiikeutetu!ksi, 
vaan vasta se ,tosisei!k!ka, että kansa
kunta, joka ;puolustussotaan ryhtyy, on 
päättäivästi ennen si,tä osoittanut alis
tuvansa ilman rajoituksia väilitysoikeu
teen, 1lrun itaas vastustaja on kieltäyty
nyt asian tällaisesta •tubkimisesta ja va
linnut väkivallan tien." 

Hyväiksyitään siis sota hyökkääjää 
vastaan Hetyin edellytyksin. Rauhan
lifke ei ollut tässä suhteessa kuitenkaan 
yhtenäinen, sillä uskontoon perustuva·t 
rauhanjärje.stöt ja kvee·karit eivät hy
väksyneet "oikeut.elltuja sotia". He ei-

vät myösikään hyväksyneet sitä, että 
itsienäinen maa suhtautuisi myötämie
lisesti so11tajiaan kohtaan, mutta katsoi
vat ,täillöi,n,kin äärimmäiseksi luvalli
seksi 'keinoksi passiivisen vamarinnan 
i'lman, aseita. 

Noin 3 000 vuortta vanhasta rau
hanaatteesta on sitten vuosien kuluessa 
lUJkuisien filosofien1 vaiJ:tiomiesten ja 
kirkonmiesten (kehLtt.elemänä syntynyt 
tavoiittJeiltaan jäsentynyt rauhanliike. 

Nyt jo yli 150-vuotias rauhanliike on 
saanui rauhanaatteelta ne ajatukset, 
,keinot, joilla se pyrkii tavoiitteeseensa, 
pysyvään rauhanJtilaan maailmassa. 
Halutaan siis luoda sellainen maailma, 
missä ei ole sotaa eikä sodamrhk!aa. 
Tähän puOilestaan nähdään seuraavat 
k1einot soveliaiksi: 

- siovintotuomioistuin ja vaiJ:tioiden 
välinen edustajayhteisö, 

- vailtioliitto ylikansallisine sotaivoi
mineen sekä kehitylksen eräinä 
portaina 

- aseiden riisunta tai varwrtJelujen 
vähen1täminen ja 

- yleisen asevelvollisuuden laikikawt
taminen. 

Kun on halurttu pysyä reaJ.is·tJeina, on 
toisaalta nähty jo rauhanliiklkeen aNru
aikoina se, ebtä sodat "vielä tässä maa
ilman tilanteessa ovat ilmeisen väistä
mättömiä", ja näin on päädytty tutlki
ma,a,n myös sodan etiikkaa. Tuloksena 
tästä ovait olleet sodan "säännört" selkä 
määritelmä oikeutetu!rta sodasta eli 
puolustussodasta. 

Tästä yleisestä linjasta on kuiteillkin 
jo alusta alkaen (,kveekarit jopa 1650-
luvulta alikaen) poikennut kristillis
siveellinen rauhanlii!kle, joka ei hyväksy 
sotaia eikä väkiva1l-taa missään muo
dossa, ei 1oonenkään harjoittamana ei,kä 
myöskään "säännöst.eltyinä". Rauhan
liike cm näin ollen jo alkuajoista lähitwen 
ollut hyviin monimuotoista. 

On myös syytä todeta se seikka, ebtä 
valtiot ovat jo 1800-luvun alusta a1kaen 
olleet kiinnostuneita val,tiojohdon ta
solla rauhanikysymy.ksistä. Vail.1tetta
vasti vain on tehdyillä sopimuksilla 
ollut enimmältään silmänlumeen leima. 
Silloin kun on ollut kyse kansallisista 
eduista, ovat kansainväliset sopimukset 
jääneet omaan arvoonsa nimeoomaan 
suurvaltojen kohdailla. 

II RAUHANLIIKKEET 
SUOMESSA 

A SUOMALAISEN RAUHANLIIK
KEEN ALKUVAillEET JA 
KEHITTYMINEN ENNEN 
TOISTA MAAILMANSOTAA 

Suomessa päästiin järjesityneeseen 
rauhantyöhön pohjoismaista viimeiseksi 
vasta miltei s·ata vuotta maailman en
simmäisten rauhanjärjestöjen perusta
misen jälkeen. Helrni.lkuun 10. päivänä 
vuonna 1907 perustettiin maamme en
simmäin1en rauhanjärjestö. Perustava 
lroklous pidettiin Tampereella, ja jär
jestön nimeksi: tuli "Suomen Rauhan
liitto". Se ei ku~ten:kaan saanut työ
tään käyntiin, sillä vasta v 1909 pidet
tiin ensimmäinen vuosi:kolkous. Tällöin, 
keväälllä 1909, föttyi Suomen Rauhan
liitto kansainväliseen rauhaillliik!kee
seen Bernin Rauhantoimiston välityk
sellä. SUIOOllessa jo ai.ikaisemmin ilmes
tynyt ja pasifistisia kirjoituksia julkais
rut "Väinämöinen"-lehti herätettiin 
henlkiin ja stiJtä tuli Suomen Rauha~ 
mt1on jU!1Jkaisu. Liiton toimintaimuotoi
hin \kuuluivat myös esitelmät, sodan 
vastaisten juilikilamrumien allltaminen, 
sanomalehtikirjoittelu sekä rauhanlkir
jalJisuuden rtoim.ititamiI1Jen. Jäseniä 
,tässä liitossa oli vain alun toistasataa. 

Liiton toiminta päätettiin la1k!kauttaa 
vuoden 1913 lopulla, 'koska, kenraali-
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!kuvernööri Seyn ei ollut hyväksynyt 
liiton sääntöjä ja itodettiin, ettei niiitä 
tultaisi hyväiksymäänkään ainakaan 
lähi.tulevaisuudessa. 

Leo Mechelin perusti vuonna 1910 
tilapäi.sesti :toimiva'ksi "Helsingissä ole
vain rauhanaiaitteen ystäväin seuran''. 
Seura perustettiin suomalaisen edusta
jan ,saamiseksi maailman ranha,nkong
ressiin !koska kongressissa täytyi esiin
cyä jon1kin rauha-nyhdisty;ksen edusta
jana saadaikseen äänioikeuden. Seura 
valkinaistettiin jo vuoden 1911 tammi
kuussa, ja sen ,toimintamuotoihin kuu
luivat esitelmät ja :keskustelut. KesäJlä 
1911 oli seurassa 110 jäsentä. Kun seu
ran puheenjohtaja Leo Mechelin 
vuonna 1914 kuoli, sammui myös fämän 
seuran toiminta. 

Tohtori Robert Bolt perusti vuonna 
1911 Helsinkiin "Kansainvälinen las
ten ja Tl/UOrison rauhanlähetys"-nimi
sen ,järjestön. Sen tavoitteena oli asei
denr1isunta ja sen toimiinta oli pohja,1-
taian kristi:llissiveellistä. Ensimmäisen 
maailmansodan al:kiaessa laiklkasi tämän
'lci.n yhdistyksen toiminta. 

"Viipurin rauhanliitto" afo1tlti toimin
tansa 27. 11. 1917 Viipurissa. Yhdis
ty!ksen itavoitteena oli mm palkollisen 
asevelvollisuuden poistaminen ja ylei-
11Jen vapaaehtoinen aseidenrii:sunita sekä 
py1~kimys siihen, ettei Suomeen enää 
perustetstaisi sotailaitosta. Liitto leviititi 
myös lehti:senä suuren määrän julistus
taan, jossa kehotettiin Suomen kansaa 
ja eduskuntaa asenn:oiitumaan asevel
vollisuuteen ki:elteisesti. Viipurin rau
hanföton toiminta lakikasi vapaussodan 
puhjettua. 

Joululkuussa vuonna 1918 syntyi rait
tiusseura Ba,lderin yhteyteen rauhanyh
distys. Tästä 1kehittyii "Suomen ruot
salainen rauhanliit1o", joka muodostet
tiin 16. 3. 1919. Liiton ito1mintamuotoina 
olivalt esi:telmät ja ilreskusteilut, murbta 
koska ,toiminta liittyi !kiinteästi: Balde-
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rin raiHiusseuran toimintaan, yhdistys 
oli alun ,perinkin vain ikään kuin 
"paperina". 

Vuonna 1919 perustivat Mathilda 
Wrede ja Felix Iversen "So,vinnon
liitto"-nimisien yhdistyksen, Kainsain
välisen Sovinnonuiiton suomalaiselksi 
paikal1isyhdistykseksi. Vuonna 1920 
aloi:tlti puolestaan Suomen Rauhanliitto 
jäiHeen toimiiilltansa. "Naisten Kansain
välinen Rauhan ja Vapauden Lii.tito, 
Suomen Osasto" perustettiin maaham
me vuonna 1926. Näihin kolmeen vii
imemlainilttuun yhdisbylkseien pa.lnltaan 
tuonnempana 'käsiteltäessä nykyisin 
maassamme toimivia rauhanjärjestöjä. 

"Suomen Opettajain Rauhanliitto" 
syntyi vuonna 1931 lähinnä opettajain 
ja opetustoiminnan piirissä suoritetta
vaa rauhantyötä järjestämään. Yh
distys liittyi Suomen Rauhanliittoon 
sen alaiosastona ja julkaisi rauhan työtä 
Jrosikevia artiklkeleiita "Uudistuva Kas
vatus- ja opetustyö" -nimisessä Tampe
reella ilmootyneessä lehdessä. Yhdis
ty1ksen toiminta on IJ:euiitenikin tyrehty
,nyit Hmeisesti jo em1en toista maai:l
manso.taa yhdistysrelkisterin merkin
nöi.s1tä päätellen. 

Lauri Saivola ja Aame Selinheimo 
perustivat 22. 2. 1931 "Suomen Antimi
litaristisen Liiton". Toimi'lllta tähitäsi 
eriityisesti militarismin poistamiseen 
sekä työhön "rauhanaatteen ja kansain
välisen veljeysaatteen puolesta". Toi
minrta oli :keskeytyksissä "Sihteerin sai
rauden vuoksi vuodesta 1936 vuot.een 
1939. Tällöin yhdistys liibtyi "Sodan
:kiel1:äjäin kansainväliseen liittoon" 
(WRI= Warr Resisters' International) ja 
otti sama:lla 9. 3. 1939 n1mekreen "So
dankiel,täjäin !kansainvälisen liiton Suo
men osasto ry". Yhdistyksen toimin,ta 
tyreih!ty.i kuitenkin JO toisen maailman
sodan alussa,. 

Ennen ,toista maaHmansotaa ehdittiin 
vielä helmikuussa 1939 perustaa "Rau-

hanityön Yhteisjärjestö ry", johon pala
taan käsiteltäessä ny:kyiisin toimivia 
rauha1l'l'jäDjestöjämme. 

Toisen maailmansodan syttymiseen 
,nl'elll!'lJessä oli siis maassamme aloittanut 
to1mintansa kymmenen rauhandärjes
töä. Näistä useimmat lopettivat !kuiten
kin toimintansa joko ,la:kkautettJuina, 
kuten väliaikaisesti Suomen Rauhan
lii:tto, ,tai sodan vuoksi, :kuten Kansain
välinen Lasten ja- Nuorison Rauhanlä
he.tys ja Viipurin Rauhanliitto, tahi 
perustajajäsenten siirityessä syrJaan, 
ik:UJten Helsingissä Olevain Rauhana,at
,teen Ystäväin Seura, Suomen Antimi
litaristinen Liitto ja ilmeisesti myös 
Suomen Opettajain Rauhanliitto. Näin 
jäi perustetuista 1kymmenestä järjes
töstä vain viisi jaitkamaan toimintaansa 
edelleen. Näistälkin yksi toimi lähinnä 
raiittiusy,hdistyksenä (Balder). Työnsä 
keskeyUäneet yhdisty,kset ehtiväit :toi
mia n 1/2-7 vuotta. Kaikkien, myös 
,to1mi-ntaansa jatkaneiden yhdistysten 
työ nojautui varsin suppeaan jäsenis
itöön (300-400) etkä sillä ollut mainiit
itavaa. merkitystä siten, että asianha·r
rastajien piiri maassamme olisi mer
kilttävästi Laajemunut. 

B NYKYISIN MAASSAMME 
TOIMIVAT RAUHANJÄRJESTöT 

Maassamme toimi vuonna 1967 yh- · 
deiksän vMsinaisesti rauhan.työtä teke
vää relkisteröityä järjestöä. Näistä esi
tetään seuraavassa niiden perustamis
jätjestyksessä perustamiseen mttyviä 
tekijöitä, toiminnan suuntaviivat ja 
•tavoitteet, sisäil'l'en ja ulospäin suunta11.1-
•tuva organisaatio, jäsenistö sekä kes
keisenä seik!kana maanpuolustukseen 
omaksuttu kan.ta. Näiden lisäksi mai
nita,an eräitä järjestöjä, joiden työ 
luonteeltaan tai nimensä puolesta liit
tyy rauha:n ,työhön. 

1. Sovinnonliitto ry 

Vuonna 1919 perustivat Mathilda 
Wrede ja Felix Iversen Suomeen Kan
sainvälisen SovinnonliHon ailaosaston. 
Osastoa ei rekisteröity ja sen toiminta 
oli sa,ttumanvaraista useiden vuosiik:ym
menien ajan. Vasta vuonna 1961 se 
perustettiin virallisesti ja rekisteröitiin 
samana vuonna. Erik Ewalds, Greta 
Langenskjöld ja Deryck Siven olivat 
Helsingissä 9. 3. 1961 päivältyn perusta
miskirjan allekirjoilttajat. 

Sovinnonlii.ton sääntöjen toinen py
kälä määrittää yhdistylksen .tarko1tuk
seksi " toimia !kristillisessä hengessä 
yhteisymmärryksen ja sovinnon hy
väksi ihmisten !kesken riippumatta us
konnollisista, kansallisista, rotu-, 'kieli-, 
puolue- tai muista :ryhmätarkoitus
peristä". 

Yhdistylksen ,toiminta on varsin vä
häistä, e1kä sHlä ole omaa julkaisutoi
mintaa. Jäseniä on vain n kaksikym
mentä ja edellytyksenä jäsenyyteen 
ovat oma:ksutiut kristillissiveelliset 
periaatteet fö1ton päämäärien ja toimin~ 
ta.tapojen mulkaisesti. Yhdistys kuuluu 
Kansainväliseen Sovinnonliittoon (The 
lnternati-onal Fellowship of Reconcili
ation) ja sen ,toimintaa johtaa seitsen
jäseninen ha,Ui,tus. 

Sovinnonliitto ei hyväJk.sy mi111kään
laista sotaa1 ja sen 1äsenet kieltäytyvät 
aseellisesta palveluksesta. 

2. Suomen Rauhanliitto
YK-yhdistys ry 

Suomen Rauhanil.iitto ry:n perustivat 
Arvi Grotenfelt, Selm,a Antthla ja 
Hymmi Nyyssönen 22. 11. 1920 Helsin
gissä. Vuonma 1951 muutetmiiin nimi 
Suomen Rauhall'lliitto-YK-yhdistys ry: 
ksi. 

Liiton tarkoituksena on 
oikeuteen, ja yhteistyöhön 

"toimia 
perustu-
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van rauhantahdon luomiselksi aseel
lisen hengen tilalle sekä myötävai
kuttaa sellaisen ,kansaiinrvälisen oiikeus
tilan vakauttamiseksi, joosa sotaa, ei 
ole." Yhdistys pyrkii toteuttamaan pää
määränsä va'1istustoimi.nnalla, lähinnä 
ikirjaillisuuden ,luentojen ja juhlien 
muodossa,. Sillä on myös vuodesta 1925 
alikaen oma, ikuusi !kertaa, vuodessa 
ilmestyvä lehtensä "Rauhaa Kohti" ja 
sen Vaasassa, ,toimite.1:Jtu ruotsinkielinen 
vernio "Frid på Jorden", jonka nimi 
jaitikosodan .pääityttyä muutettiin ja on 
nykyisin "Fredsposten". Edellisen pai
·nos on 500 lkpl ja jä:l'kimmäisen n 800 
kpl. 

Yhdistys on kuulunut Yhdistyneiden 
Kansa'.kurutien Yhdistysten Maailman
liittoon (WFUNA), mutta luwutiti 
vuonna 1!>55 jäsenyytensä Suomen 
YK-Uitolle, koska vain yksi järjestö 
kustalkin maasta voi kuulua Maailman
liittoon sen ,täysivaltaisena jäsenenä. 
Rauhanl?,ittJtio ,liittyi sama.Jfä SUJOmen 
YK-liittoon. Rauhainliiton toimintaa 
johtaa, kymm'enjäseninen keskushafä
tus. Liitolla oli v 1934 kaiksiikymmentä 
pai.kallisosastoa. Nyit niitä on yksifoista: 
Helsingin, Munsalan, Närpiön, Tampe
reen, Turun ,ja Vaasan osastot, ruotsin
kielinen "Svenska Fredsvänne:r i Hel
singfors" sekä vain "paperilla" olevat 
Karjaan, Karkkilan, La,ppeenra.nnan ja 
Miik'.ketlin osastot. Jäseniä on kaikkiaan 
n 500-700, joista suurin osa Etelä
Pohjanmaan osastoissa. 

.Suomen Rauhanliitto ei hyväksy 
minlkään.laista sotaa, mutta se ei kui
,t:enlkaan vaadi ikieltäyitymistä a:seeUi
sesta. palveluksesta. YhdiJStys ajaa a,sei
denriisunta-asiaa yleensä, mUJtta ei ole 
otlla:nut ,kantaa yksipuOiliiseen aseiden
r,iiisuntaan eikä yleensäkään siiihen, 
miten aseidenriisunta olisi toteutettava. 
Eräissä jui1kilausumissa pidetään sotaa 
mielisai!rau,tena ja sotalaitolksia, sekä 
sotilaita erityisen vaarallisina mietlisai-
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raina, jotka olisi erotettava julkisesta 
elämästä. Kannanotoo:ssa on 11:odetta
viss,a, kuitenkin, yksipuolisuutta, sillä 
syytokset 'kohdistuvat miltei yksin
omaan lännen ja, erityise~i Yhdysval
tain sotalaitoksiin ja s·otilaspolitiildcaan. 

3. Naisten Kansainvälinen Rauhan ja 
Vapauden Liitto, Suomen 
Osasto ry 

Naisten Kansainvälinen Rauhan ja 
Vapauden Lii:tto, Suomen Osasto ry pe
rust.etitiln 28. 11. 1926 Helsingissä. Perus
ta,v,ain kokouksen pöytäkirjan ailletkir
jo.iittaj,tnra olivat Maikki Friberg, Mär.ta 
Schulz-Cajainder jra Hymmi Nyyssönen. 
Järjestön tarkoituksena sen sääntöjen 
muikaan on "koota Suomen 'llraisia työs
kentelemään ikiainsainvälisen liiton oh
jelma,n, mukaisseti klainsojen pysyvän 
ra,u,ha,n ja vapauden, etuvastakohtien 
r.auha,nomaå.sen, ra1tkaisun, y,leisen aseis
tari,iiswman sekä swi:scykselldsellä, val
tiollisella, yhte1skun:nal.lisellia, dai ,tallou
dellisellra alaMa tapahtuvan ilmnisain
välisen yihiteistyön puolesta". 

Järj,estöllä ei ole omaa julkaisutoi
mintaa. KokoUJksia pyritään pifämään 
ik&ran kuukaudessa\ 

Järjestö kuuluu nimensä mll!kaises.ti 
ka'll.Sai.nrväliseen lilttoon, "Women's In
. ternationa:l League for Peace aind F.ree
dom", fämän alaosastona. Suomen osas
ton 11:oimintaa johrtaa yhdeksänjäseninen 
keskushallitus. Osastolla on !kolme aaa
osastoa, joista !kaksi Helsingissä ja yksi 
Turussa. Hel,singi:ssä toimivat "Helsin
gin Rauhannaiset ry'' ja ln:temationella 
Fredskvinnor-Kainsainväliset Rauhan
naiset cy". Turussa ,toimii "IKFF Abo 
Gru1ppen rf". 

Jäseniä oli Suomen osastossa vuonna 
1965 •kailk:kiaan 118. Jäsenistö on va,rsin 
1rorucea1käistä ja jäsenmääirä on laske
nut vuosittain. Puolueilla ei ole osuubta 

osaston rtyöhön ja se on poliittisesti riip
pumaton. 

Osasto on .kansainvälisen liit.on sään
töjen mukaisesti ottanut aseideruriisun
,taan <kannan, jonka mukaan se ei !kan
nata ylksipuolista aseidenriisuniaa, 
mutta sensijaan neuvotteluteitse toteu
tettavaa yht'aikaista ja yleistä aseiden
riisuntaa. Osasto ei hyväksy yksipuo
lisiin aloitteisiin tähtäävää radikaali
pasifismia ja se tukee erityisesti YK:n 
toimirutaa siten, että tämä kykenisi sel
vittämään kansainväliset !konfliktit ja 
ehkäisemään sodan ennaik:olta. Järjestö 
ei ole määrittänyt ika·ntaansa ns puo
lustusso<taan, 

4. Rauhantyön Yhteisjärjestö ry 

Rauhatl!työn Yhteisjärjestö ry perus
t·ettiin 28. 2. 1939 Helsingissä. Perusta
misasialkirj an allekirjoittaj ayhdistylk
sinä olivait "Suomen Sosialidem()lkraat
,tinen Raittiusliitto", "Suomen Rauhan
lii:tto" sekä "Naisten Kansainrvälinen 
Rauha.n ja Vapauden Liitto, Suomen 
Osasto". 

Järjestön tarkoituksena "on toi
mia rauhan ja yhteisymmärryksen 
hyväksi työskentelevien yhdistysten 
yhteenliittymänä ai'kaansaada siihen 
liittyneiden yhdistysten kesken teho
'kasta käytännöllistä yhteistyötä rauhan 
hyväksi". Vuonna 1956 uusituissa jär
jestön säännöissä on toimintamuodot 
määritelty siten, että suomalaisten rau
hanjärjestöjen työ voitaisiin koordi
noida. Toiminta rajoittuu kuitenkin 
tä:Hä er-ää lähinnä Ji:okouksiin, joita 
vuosittain pidetään <kaksi: vuosikokous 
ja syyS'kokous. Yhteisjärjestöllä ei ole 
omaa julkaisutoimintaa. Se !käyttää 
tässä mielessä lähinnä "Rauhaa Kohti" 
ja "Fredsposten" jullkaisuja hyvä:kseen. 

Järjestö ei !kuulu mihin'kään kansal
liseen tai kansainväliseen mttoon. Jär-

jestön toimintaa johtaa kuusijäseninen 
hail:litus, 

Yhteisjärjestön jäseniä olivait vuonna 
1966 

- Suomen Rauhanliitto-YK-yhdiS'tys 
ry 

- Naisten Kansainvälinen Rauhan ja 
Vapauden Liitto, Suomen Osasto 
ry 

- Sodanvasttl.9taja,t ry 
- Suomi-Neuvostoliitto-Seura ry 
- Suomen Naisten Demokraattinen 

Liiitto ry 
- Railttiusyhdistys Koitto ry 
- Alkateeminen Sosialistiseura ry 
Helsingin Sadan'komiteayhdistys on 

myös tehnyt pääitoksen liittymisestään 
yh teisj ärj estöön. 

Yhteisjärjestöllä ei ole omaa karutaa 
rauhantyöhön liittyviin erilaisiin kysy
myiksiin vaan se toimii luonteensa mu-
1kaisesti lähinnä välittävänä elimenä, 
joskin, jäsen,järjestöistä voidaan arvella 
sen edustavan osirttain poliittisesti vä
rittyn,y,ttä, vasemmistolaista suunta~ta. 

5. Suomen Rauhanpuolustajat ry 

Toukokuun 18. vuonna 1949 perustet
tiin Helsingissä Suomen RauhaI11puo
lustajat ry. Perustavan kokouksen 
ipöytä,kirjan allekirjoittajina olivat 
Väinö Meltti, Felix Iversen ja Mirjam 
(Vire)-Tuominen . 
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Järjestön tarkoituksena on "työs
kennellä rauhan säilyttämiseksi sekä 
vastustaa kaikkea hyöklkäystoimin
taa, sotapropagandaa ja uuden maail
mansodan valmistelua". Päätehtävänä 
nähdään laajan, koko maapallon kä
sittävän rauhanlii'kkeen aikaansaa
minen ja tässä työssä myötävai
kuttaminen. Toimintamuotoihin kuu
luvat ·kokoukset, julkiset tilaisuu
det, eriilaistien rauhanasiaa käsittele
vien kirjasien ja pamflettien jullkaise
minen. Järjestöllä on myös oma kuusi 
kertaa vuodessa ilmesityvä lehtensä 
"Rauhan Puolesta", jon1ka painos on 
yli l0.000 kpl. 

Yhdisitys ikuuluu "Maailman Rauhan
neuvostoon", jonka toimeksiannosita se 
perustettii.nlkin. Maailman Rauhanneu
vositon perustamaan rin1nak!kaisj ärj es
töön, Wienissä toimivaan Kansainväli
seen Rauhaninstituuttiin, on Rauhan
puolustajilla niinikään kiinteä yhteys. 
Todettalkoon1 etitä Pariisissa vuoden 
1949 huhtikuussa peTuS'tettu Maailman 
Rauhanneuvos,to toimii Politbyron, 
Kominformin ja Agitpropin (NL:n 
Kommunistisen puolueen Kes:kusko
mitean propaganda- ja ,kiihotusosaston) 
rinnalla valtiojohtoisena, N euvostolii
ton säätelemänä, nimenomaan itäblo
kin pnrissa työskentelevänä elime
nä. S1llä on 450 jäsentä yhteensä 
n 90:stä maasta. Suomesta olivat jäse
ninä v 1966-1967 
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- 0 Saarinen, edustaen 
Rauhanpuolustajia sekä 
yhdistysfökettä, 

Suomen 
ammatti-

- F Iversen, edustaen pasifistisia 
yhdistyksiä, 

- G von Bonsdorff, edustaen edellis
ten lisäksi myös· Suooni-Neuvosto
fötto-Seuraa seikä yksityisinä jäse-
ninä 

- M Vire-Tuominen ja 
- V Svinhufvud. 

Koska Rauhanneuvoston toiminta 
oleellisesti on samaa kuin Suomen Rau
ha,npuolustajain .toiminta, on syytä 
myös tässä yhteydessä mainita neuvos
,ton tarvittaessa järjestämät maailman
lkongressit. Näistä on ka,ksi toimeen
pallltu Helsingissä: vuosina 1955 ja 1965. 
Kaiklkiaan on näitä klongresseja järjes
tetty ikuusi !kertaa. 

MaaHman Rauhanneuvoston ja Kan
sainvälisen Rauhan instituutin ulko
puolella Rauhanpuolustajat ei kuulu 
mihinlkää,n muuhun organisaatioon. Yh
teistoimintaa Suomen YK-liiton !kanssa · 
on si'k:äli, että järjestö on YK-liiton pos
tituslistail.la saaden täiten kailken YK
liiton piirissä tuotetun materiaalin. 

Järjestön rtoimintaa johtaa keskustoi
mi1kunta, jonka vahvuus vaihtelee 22-
32 jäseneen. Keskustoimikunnassa, on 
afajäirjestöjen edustajien lisäksi yksityi
siälkin henkilöiltä. Yhdistys toimii kes
kusj ärj estönä ja sen jäsenistö ik:oostuu 
yiksinomaan erilaisista jäirjestöistä. 
Rauhalllpuolustajilla on omia maakun
naJlise'lle pohjalle perustettuja alaosas
toja katk:kiaan 20. Näiden toiminta
alueet noudattelevat fäänijakoa ja siten, 
että rtiheästiasutuissa lääneissä on 
uS'eampia alaosastoja. Kulla1kin alaosas
tolla on oma :kes1kustoimikuntansa, 
jonlka llwkoolllpanO on saman tapainen 
kuin keskusjärjestön ikeskustoimi!kun
nanlkin. 

Maaikun,naUisten alaosastojen kautta 
kuuluu keskusjärjestöön n 200 eTilaista 
järjestöä ja yhdistystä. Näistä on a:m
matilHsia järjestöjä n 80, urheilujäirjes.: 
töjä yli 60, osuustoimi.ntajär-jestöjä n 20 
selkä erilaisia nuoriso- ja naisjär-jestöjä 
n 30. Sosialidemokraattisen Opiskele
van Nuorison Keskusliitto (SONK) 
kuuluu myös !keskusjärjestöön samoin 
kuin puolueista Suomen Kansan De
mCJkraattinen Liitto (SKDL), Työväes
tön ja Pienviljelijäin Sosialidemokraat-

tinen LHtto (TPSL) sekä Keskustapuo
lue (KEPU). Todettakoon, että Suomen 
Sosialidemokraattinen Puolue ei ole 
liittynyt tähän kesikusyhdistykseen. 
Vuoden 1966 puoluekokouksessa käsi
teltiin mm tätä liittymiskysymystä. 
Puoluekokous totesi, että sosialidemok
raattinen puolue on jo Hsessään rau
harujärjestö, eikä sillä ole aihetta liittyä 
jäseneksi sellaisiin järjestöihin, joi,ta se 
ei itse ole ollut perustamassa. 

Suomen Rauhanpuolustajat kannat
taa yleistä, samanaikaista, valvonnan
alaista ja täydellistä aseidenriisuntaa. 
Ohjelmassa ei ole yksipuolista aseiden
riisuntaa eilkä pyrkimystä aseettomaan 
palvelukseen. Järjestö katsoo, että 
aseehlinen taistelu kansallisen riippu
mattomuuden puolesta on täysin oikeu-
1tettua. Hyväiksy,tään siis sota puolustus
sotana,. 

6. Rauhantyön Tuki ry 

Suomen · Rauhanpuolustajat ry:tä ta
loudellisesti ,tukemaan perustetitiin 20. 
2. 1956 Helsingissä Rauhantyön Tuki ry. 
Perustamisasialkirj an allekirjoititaj ina 
olivait SUJl:o AaHoI11en, Kristina von Ge
rich, Paul Korhonen, Saa.ra Lätti, Ar:t
,turi Pilkala, Kosti Ranta, Vilhelm Riihi
nen ja .Armas Tolsa. 

Yhdistyksen ,tarkoiituksena on "edis
tää ja tukea rauhan hyväksi tapahtuvaa 
toimintaa". Käytännössä yhdistys kui
tenkin on Suomen ·Rauhanpuolustajalt 
ry:n rinna1klkaisjärjestö, jonka tehtä
vänä on tukea taloudellisesti tämän toi
mintaa. Rauhantyön Tuki ei siten ole 
aatteeninen yhdistys vaan pelkästään 
taloudellinen apujärjestö. 

Yhdistyksen ,toimintaa johtaa halli
tus, johon kuuluu 7-15 jäsenitä. Yhdis
tys koostuu ilman alaorganisaatiota 
yksityisistä jäsenistä, joita on n 10.000. 
Yhteydenpito jäseniin ,tapahtuu Suo-

men Rauhalllpuolustajat ry:n "Rauhan 
Puolesta"-lehden välity:ksellä. Lehden 
painos yli 10.000 kpl selittyy täs:tä sei
kasta. 

7. Sodanvastustajat Suomessa ry 

Sodanvastustajat Suomessa ry perus
tettiin Helsingissä 29. 6. 1958. Perusta
misasiaikirjan allekirjoittajina olivat 
Deryck Siven, Synnöve Siven ja Viljo 
Turpedinen. 

Yhdistys perustettiin rauhanjärjestö
jen kansainvälisen kanssakäymisen 
mahdollistamiseksi ikun Suomen Rau
hanliiitto-YK-yhdistys oli menettänyt 
jäsenyytensä Yhdistyneiden Kansakun
tien Yhdistysten Maailmanliitossa 
V 1955. 

Yhdistyksen tarkoituksena on "edis
tää pysyvää rauhantilaa niin kan
sojen keskuudessa kuin niiden välillä ja 
taistella kaiklkialla sotaa vastaan". 
Yhdistylksen jokaisen jäsenen on alle
ki.rjoitettava yhdistyksen yhteinen ju
listus, joka kuuluu seuraavasti: 

"Sota. on !rikos ihmistkuntaa kohtaan. 
Sen vuolksi olen päättänyt olla tu:ke
ma:tta minkäänlaista sotaa sekä työs
kennellä sodan 'kaikkien syiden poista
miseksi." 

Toiminrt;a k!eskittyy yksimmaan ko
kouksiin ja keskustelutilaisuuksiin, 
joita järjestetään satunnaisesti. Omaa 
ju1llkaisutoimintaa ei ole, vaan tuJkeudu
taan Suomen Rauhanföton. juJtkaisui
hin "Rauhaa K:ohti" ja "Fredsposten". 

Yhdistys on Sodanvastustajien Kan
sainvälisen Li11:on (Wru: Resisters' 
International, WRI) Suomen osasto. 
Yhdis,ty,ksen toimintaa johtaa kuusijä
seninen johtokunta. Mitään a!laorgani
saatiota ei järjestöllä ole, koskapa jäse
niäkin on vain 66 (v 1966) ja ne'kin eri 
puolilla maatamme. 

Yhdistys on poliittisesti riippumaton, 
luonteel,taan idealistinen mutta ei kris-
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tillissiveellinen, sillä sen jäsenistöön 
kuuluu myös ateisteja. Se ei hyväiksy 
minikäänfaista sotaa, !kuten jäseniksi 
föttyvilitä vaadittavassa kirjallisessa 
lupauksessakin todetaan. Tällä hetkellä 
on y,hdistyiksen erityisenä pyvkimyk
senä saada aseetonta palvelusta kos
keva laiki myös sotatilan aikana voi
massaolevaksi. 

8. Sadankomiteat 

a. H e l s. i n g i n 
Sadankomiteayhdistys ry 

Sattuma'lita Hkoshiman pommin vuo
sipäiväksi osui Helsingin Sadankomi
teayihdistys ry:n perustaminen 6.8. 1963 
Helsim.gi:ssä. Pernstamtsasiakirj a,n ahle
kirj oi tta,jinla oUvat Pentti Järvinen, 
Pekka Peltola ja ~alevi Suomela. 

Sadankomitea muodostettiin erityi
sesti opiskelevan nuorison ja yleensä
kin nuorison aktivoimiseiksi rauhantyö
hön. Tässä mielessä säännötkin laadit
tiin siten, että toiminnan tavoHteet on 
selväpiirteisesti yksilöity vastakohtana 
muiden rauhanjärjestöjemme tavoite
pykälien varsin pyöreille sanonnoille. 
Niinpä sääntöjen toisen pykälän mu
kaan y'hdistylksen tarkoituksena on toi
mia pysyvän rauha!Il!tilan luomiseksi 
maailmaan mm seuraavin ta•voin: 
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"- herättämällä yleinen mielipide 
havaitsemaan asevarusteluun, 
erityisesti ydinaseiden valmis
tukseen, ikokeiluun, varastointiin 
ja ikäyttöön liittyvä ihmiskunnan 
:tuhon vaara, 

- vastustamalla asevarustelua sen 
kaikissa muodoissa sekä työsken
telemällä lain sallimissa puit
teissa eTityisesti pakolliseen ase
velvollisuuteen perustuvien ar
meijoiden lalkkauttamiseksi, 

- kannattamalla yksipuolista aseis
tariisuntaa". 

Tavoi1tteidensa saavuttamiseksi yh
distys on järjestänyt runsaasti keskus
telwti!laisuuksia, mielenosoituksia, ten
denssimäisiä näyttelyitä ja elokuva
tHaisuuksia sekä vuodesta 1964 alkaen 
"itsenäisyyspäivän matinean" Helsin
gissä. Osanottajia näissä tilaisuuksissa 
on ollut muutamasta kymmenestä muu
tamaan sataan. Näiden lisäksi on mad
mttaiva myös yhdistyksen vuoden 1965 
'kutsuntojen yhteydessä Helsingissä ja
kamat lentolehtiset, joissa kehotettiin 
aseettomaan palvelukseen ja annettiin 
meneittelyohjeita. Yleistä asevelvolli
suUJbta vastustaakseen on yhdistys ää,r
jestäniy,t myös sotilaspassJ:en polttamis
tillaisuuden Helsingisisä 15. 5. 1967, t.osin 
laihaiHa tuloksella; vain neljä passia 
tuhottiin. Helsingin Sadankomiltea, on 
julkadissut vuoden 1964 alusta antaen 
yhdeksän ,kevtaa vuodessa ilmestyvää, 
monistettua "Sadanikomiltiea Heddteitta", 
jooi:ka painos vuoden 1965 alussa oli 
90-0 ikpl ja vuoden 1966 lopu,SISla 1500 kpl. 
Vuoden 1966 alkUJpuole11a ilmestyi sa
dankomitealaisuutta esittelevä 128-
sivuinen pamfletti "Ydinais:ioita". Sen 
on toimittanut Iääketieteen i1isensilaa:tti 
Hkka Taipale. 

Yhdistys on ICDP:n (International 
Confedecr:ation for Disa•rmament and 
Peacen) jäsen, vaikkaikaan ei taloudel
list•en vaikeuksiensa vuoksi ole !kyen
nyt maiksamaan jäsenmaksuaan. Yh
distys kuuluu myös Suomen YK-liiit
itoon. Mitään jäsenyysyhteyttä englan
tilaiseen "Committee of 100:iin" ei sen 
sijaan ole. 

b. M u u t S a d a n k o m i t e a t j a 
S,a d ,an k om ite a-l i irt t o 

Helsingin esimerkkiä noudattaen on 
vastaavia yhdistyksiä perustettu myös 
eräiMe muille paHckaikunnille: 

- Tampereen Sadanilmmiteayhdistys 
iry peruste,btiin 22. 3. 1964 Tampe
reella, 

- Porin Sadankomiteayhdistys, joka 
on rekisteröimätön, perustettiin 
20. 9. 1964 Porissa, 

- Turun Sadanikomiteayhdistys ry 
perustettiin 3. 5. 1965 Turussa, 

- Lappeenrannan Sadankomitea-
yhdistys ry perustettiin 25. 5. 1965 
Lappeenrannassa ja 

- Jyväskylän Sadankomiteayhdis:tys 
perustettiin 14.10.1966 Jyväs
ikylässä. 

Näin on kaikilla muilla kor!k:eaikoulu
paikka'kunnilla Sadankomitea paitsi 
OUJlussa. Toiminnan !Päämäärät sekä 
toimintamuodot nouda,ttava1t näillä Hel
singin yhdistyksen suuntaviivoja, sillä 
säännötkin ovat miltei sanata;rkasti 
kaikkialla samat. Erillistä julkaisu
toimintaa ei ole, vaan Helsingin yhdis
tyksen julkaisemaan Sadanikomitea
tiedotteeseen ovat myös myöhemmin 
perustetut yhdisty,kset tukeutuneet. 

Organisatorisesti ja ideologisesti on 
Helsingin yhdisty:ksellä ollut johto
asema sadankomiteoirtten piirissä, 
vailklka tätä ei ole muodollisesti mis
sään yhteydessä määrHetty. Tämän 
järjestöllisen puutteen poistamiseiksi 
perustettiin 24. 4. 1966 Tampereella 
"Suomen Sadankomitea-liitto", jonka 
kotiipaikika on Helsinki. Tämän 7. 12. 
1966 rekisteröidyn keskusjärjestön teh
tävänä on alayhdistysten ooiminnan 
koordinointi neuvoa-anitavana elimenä 
sekä urkomaisten yhteyksien hoito. Liit
toon ovat kaikki sadanikom1teayhdis
tykset lii:t,ty!lleet jäseniksi ja se on saa
nut Helsingin yhdistyksen luovuttamat 
Suomen YK-liiton ja ICDP:n jäsenyy
det. LHton "Ydin"-niminen julkaisu, 
jonka ensimmäinen numero (näyte
.numero) ilmestyi marrasikuussa 1966, 
korvaa Sadankom~teatiedotteen. Ydin 
ilmestyy 2000 kappaleen painoksena 
ky,mmenen kertaa vuodessa. 

2 - Jalkaväen Vuosikirja 

c., J ä se n i s t ö 

Sadanikomi,teoissa on ikaikkiaan va
jaat tuhat jäsentä. Nämä jakautuvat 
eri yhdisty:ksien osalle (v 1966-1967) 
siten, että Helsingissä on n 600, Turussa 
ja Tampereella kummassaikin vadaat 
100, Lappeenrannassa ja Jyväskylässä 
muutama \kymmenen sekä Porissa n 30. 

Yhdistyikset ilmoittavat olevansa t,oi
minnassaan puolueettomia. Useimmat 
jäsene,tkiin ovat puolueisiin ,kuulumat
tomia, mikä sinänsä ei ole luonnollises
ti'kaan merkki puolueettomuudesta. 
Puolueisiin 'kuuluvista muodostanevait 
suurimman ryhmän eri vivahteiset so
siaalidemokraatit, sen jälkeen suuruus
järjestyksessä kansandemokraatit, kes
kustapuoluelaiset sekä muut porvaril
liset puo'1ueet. Porvarillisten puoluei
den jäseniä on hyvin vähän. 

d. S u h d e m a a n p u o 1 u s t u k
s e en 

Sadanllromiteain säännöissä on suhde 
maan,puolustU!kseen määriitelty jo var
sin selvästi ja yksityiskohtaisestikin: 
vastustetaan asevarustelua ja yleistä 
asevelvollisuutta sekä ikannatetaan 
yksipuolista aseidenriisuntaa. 

"Sadankomitea ei voi hyväksyä 
ainoatakaan sotaa, ei mitään rau
haa vaarantavaa toimenpidettä, olipa 
sen motiivi mrkä tahansa, tai esit
täjä kuka tahansa." Näin siis sadan
komitea ei tunne eikä hyväksy ns 
puolustussotaakaan. Toisaalta se hy
väksyy kuitenkin aseellisen toiminnan 
YK:n rauhanturvajoulclrojen taholta: 
"Sadanikomi,tea katsoo, että maailman
poliisilla on toistaiseksi oikeus turvau
tua vä,kiva1taan tai uhata sillä, koska 
on ilmeistä, että maailmanrauhan säi
lymiselle se on olennaiSlell täxkeää." 
Säännöt ja nämä "Ydinasioita"-,teok-
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sesta lainatut lauseet ovat kuiteillkin 
keskenään ristiriidassa, sillä eihän mää
ritetä miitJkä esim ovait rauhaa vaaran
tavia toimenpiteitä. Voidaan mm sa
noa, että sadankomiteain tavoittelema 
yksipuolinen aseidem·iisunrta on mitä 
suurimmassa määrin rauhaa vaaran
tava toimenpide, jolloin siis sadan
komi,teat eivä1t voisi hyvä:ksyä iitseään
kääm. Sada,lllkomiiteat tuomitsevait niin
ikään katklki sodait, mutta pitävärt sotaa 
tai sillä uhikaamista YK:lle soveliaana 
ja jopa maailmanrauhalle olennaisen 
tärkeänä. TäUe Uenee selityksenä se, 
että rtoiminnan al!kuvaiheessa asetettiin 
saanno1Ssa tavoitteeksi yksipuolinen 
as:eidem-iisunta ottama1ita kanrtaa väki
vallan käyttöön ja ymmärtämäittä sen 
käytön mahdollisuuiksia. Kun yksipuo
lisen aseidenriisunnan vaarait ehkä ha
vaittiin, haluttiin se kaiikesta huoli
matta piitää sääntöjen eräänä itavoiite
kohtana. Niinpä aseistariisutun maan 
turvaksi keksittiin YK:n rauhaillturva
joukot, jotka ,tällöin itse asiassa joutui
siva,t suodttamaan aseistariisutun maan 
puolustusvoimain tehtävät ja käymään 
siis puolustussotaa. Näin tulkittuna 
sadankomitea hyväiksyy puolustus
sodan, mutta vain YK:n rauhanturva
joukkojen käymänä. 

Yksipuolisen aseidenriisunnan ajatus 
esiintyy vielä 30. 6. 1967 puolustus
ministeri S SuortJtaselle luovutetussa 
Helsingin Sadankomiteayhdistyksen 
puolustuspoliittisessa puheenvuoros
sa. Asiakirjassa :todetaan nyt kuitenkiin 
aiemmista näkölmnm,oiista poiketen, että 
yksipuolinen aseidenriisunta on vielä 
liian ,tutkimaton ja että s·e ei voi olla 
mikään ermLsra tkaisiu viaan sen tulee 
tapahtua yleisten turvallisuusj ärj este-
1yj en yhteydessä ja niitä edis:täen. 

Mel'kityiksellistä itässä puheenvuo
rossa on sen varsin maltillinen ja tUJt
ki vakin henki sekä pyrkimys esittää 
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maanpuolustus:keskusteluumme eräitä 
puolustuspolitiikkamme vaihtoehroja 
samalla kun vaHiovaJlalta vaaditaan 
selvää puolustuspoliittisita ohjelmaa. 

9. Kansainvälinen Rauhantuki ry 

Maailman rauhanneuvoston afoiit
teesta perustettiin 22. 2. 1966 Helsin
gissä Kansainvälinen Rauhantuki ry. 
Perustamisasiakirjan ailleikirj oiittaj ina 
olivait mm Veikko E Svinhufvud ja 
Mirjam Vire-Tuominen. 

Yhdistys on perustettu nimenomaan 
taloudellisen tuen ha111kikimiseksi rau
hantyölle sekä ,toteuttamaan eri järjes
töjen yhteistoimintaa erityisesti kan
safarvälisellä ta,ooJ.la. Niinpä sen jä,se
nistös.täkin enemmän kuin [Jro1man:nes 
voi olla u~k.omaalaisia, josta syystä yh-

diiscyk.sen on ollut saiata,va perustJami
seensa valtioneuvoston lupa. Lisäksi 
jäsenluettelo on vuosittain jäitettävä si
säasiiainmirusteriön itarkas:tetrtaivaksi. 

Mielenkiintoisena seikkana voidaan 
todeta, että Veikko Svinhufvud ja Mir
jam Vire-Tuominen ovat samoissa teh
fävissä sekä tässä yhdistyksessä että 
Suomen Rauhanpuolusta~·rut ry:ssä, 
edellinen puheenjohtajana ja jälkim
mäinen sihteerinä. 

10. Eräitä muita rauhanjärjestöjä 

Edellä esitettyjen iits:ensä rauhan~är
je.stöilksi lukevien lisäksi on maas
samme vielä eräitä yhdistyrksiä, jotka 
nimensä tai muun rauha.I11työhön liitty
vän toiminitansa vuoksi on paikallaan 
tässä yhteydessä lyhyesti tuoda esiUe. 

Vanhin näistä on vuonna 1906 perus
tettu ja 26.6.1916 nykyisen nimensä 
saanut "Suomen Rauhany;hdistysten 
Keskusyhdiistys ry", Yhdiistyksen tar
koitukseoo on "elvyttää kristillistä us
konelämää sekä yleensä ed,iiSltää kris
tillis.siveellisten elämän1tapojen, kan
sanrailitiuden ja isänmaallisen mielen 
vaikiinnuttamista kansan keskuudessa". 
Yhdistystä ei näin ollen voida rinnas
taa muihm .tässä käsiteleyihin j ärj es
tföhin. Yhdistys onkin otettu esille 
vain nimensä taikia. Todettakoon kui
tenkin yhdis:ty,ksen laajuudesta, että 
silJlä vuoillila 1953 oli 238 rekisteröityä 
a,layhdi:stystä. 

Puolueettominta ja laajinta rauhan
jäirjestöä edustaa 3. 2. 1955 reikisiteröirty 
"Kansalaisjä,rj,estöjen YK-fötto", jonka 
nimi vuonna 1959 muutettiin "Suomen 
YK-Ihltto ry:ksi". Säänföj,ensä mukaan 
sen itarkoitukoon:a on "edistää kansain
välistä yblteisymmäirrystä j;a kansojen 
rauhanomaiista yhteiistoimintaa sekä eri
tyisesti ,tehdä tuilJiletuksi Yhdisityne,iden 
Kan,saikun,ti,en jävjestön päämääriä ja 
toimi.nJtaa". Yhdistys ei kuå.tenkaia!I1i ole 

varsinainen rauhanjårjestö swna mie
lessä kuin tässä esiltyksessä on edelly
tetty, ja koska sen to,imintJa kuuluu 
YK:n piiriin., ei siitä itässä yihteydessä 
myöskäiiin Laajemmin käsitellä. 

Eräänlainen "salaseura" rauhan
yhdistysten joukossa on 6. 12. 1959 pe
rustettu "Sodan- ja Fasismin Vastainen 
Työ ry". Safaseurana s1tä voidaan 
p1tää siksi, että jäseniksi sen sääntöjen 
mukaan pääs,evä,t vain "sodan- ja fasis
minvastaisen tai siihen liittyvän toi
mintansa johdosta vainon ikoht•eena 
olleet Suomen kansalaiset" tai näiden 
lähiomaiset. Yhdistyksen tar,koituksena 
on !koota jäsenikseen edellämainitut 
vaatimukset tä)Tittäviä henikilöitä sekä 
"toimia taailltwnuksellisia, demokra
tiarnvastaisia ja sotaa ihannoivia pyrki
my,ksiä vastaan ikansanvallan lujittami
seiksi ja laajentamiseksi maassamme". 
Omalaatuisen jäsenistönsä ja tarkoitus
peränsä vuoksi ei yhdistystä voida pi
tää varsinaisena rauhanijärj,estönä, eihJkä 
piJkemmiillkin itaistelujärjestönä. Se on 
mainrtitava kuitenkin siiksi, että tästä 
voidaan todeta eräs Usäpiirre siihen 
monimootoisuuteen mikä "sodanvas
taisessa ja, rnuhan puolesta tapahtu
vassa, työssä" vallitsee .. 

C. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Kansainvälisesti katsoen on rauhan
liike maassamme hyvin nuori. Kestihän 
miltei sata vuotta, enI!lenkuin maail
man ensimmäinen rauhanyhdistys sai 
aa1tteellisen ~annatta,jajärjestönsä maas
saimme. Siitäkin voidaan todeta, ebtä 
rauhanliike .~okonaisuutena o.U Suo
messa erittäin vaa.timafonta ennen 
toista maailmansota,a. Sodan sy,ttyessä 
oli maassamme toiminnassa neljä yh
distystä, joiden yhteenlasket!tu jäsen
määirä oli varsin suppea, ehkä !kolmen
ja neljänsadan vä'1illä. 
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Rauhanliike onkin laajentunut maas
samme vasta toisen maailmansodan 
jä~keen. Yhdistysten lukumäärä on 
noussu.t neljästä yhdeksään samalla 
kun ,toiminta on a~tivoitunut ja koh
distunut erityisesti nuorisoon. Tämä on 
tapahtunut nimenomaan Suomen Ra,u
hanpuolustajain sekä sada'l1Jlromi,teain 
työn ansiosta. 

Jäseniä varsinaisissa rauhanjärjes
töissä oli vuonna 1967 yhteensä vajaat 
12.000, joista suurin osa eli n 10.000 
kuuluu Rauhantyön Tukeen. Tämän 
lisä/ksi on mukaan lasketta'Va vaikeasti 
arvioitava Suomen Ra,uhanpuolustajait 
ry:n jäsenistö, joka suurt'en jäsenijim-
jestöjen ansiosta lU!kwnääräisesti nou
see muutamaan sataan tuhanteen. Tä
män laatuinen jäsenyys on tosin mitä 
suurimmassa määrin löysää yksilön 
kohdaI,ta, mutta tietty vaikutuksensa 
voidaan organisaation kautta jaetulla 
aineisitolla kuitenkin katsoa olevan. 
Jäsenmäärä ei 1mitenlkaan ole ratkai
seva. Merkittävää on se, että rauhan
järjestöjen jäsenet ovat a:kfövisia kk
joittajia, 1kesikustelijoita sekä järjestö
hen!kilfötä. Jäsenet ovart myös suurelta 
osalta 'kirjallisuuden, sävel- ja kuvaa
mataiteen, teatterin sekä radion ja tele
vision palveluksessa olevia henkilöitä, 
joiden vaikutus omalla sektorillaan voi 
paisua erittäin laajaksi. 

Poliittisen riippumattomuuden pi
täisi lucmnomsestikin olla: ensimmäi
nen edellyitys ,tasapuoliselle rauhan
työHe. Useimmat rauhanjärjestöis
tämme julistavaitlkin olevansa puolueet
tomia. Selvästi poliittisesti väritettyjä 
ova,t sensijaan Suomen RauhaI11puolus
tajat _ry, Rauhantyön Tuki ry ja Kan
sainvälinen Rauhantuki ry, jotka ovat 
Maailman Rauhanneuvoston, alaisia 
organisaaJtioita. Rauhanpuolustajat 
ry:n toimiilll1an jyrkkyy.btä ovat muiden 
maiden vastaaviin järjestöihin verrat-
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tuna lieveI11täneet muutamat puolueet
,tomart idealistit, jotka ovat yhdistyksen 
eräillä johtavilla paikoilla. 

Kristiillissiveellistä lindaa tx>iminnas
saain edusta,a vain Sovinnon!lii,tto ry, 
joka vaatii jokaiselta jäseneltäänkin 
omaksuttuja lkrisitillissiveellisiä peri
aatteita. 

Poföbtisesti puolueettomiksi ja toi
minnassaan idealistisiksi voidaan mai
nita Sodanvastustajat Suomessa ry, 
Naisten Kansainvälinen Ra,uhan ja Va
pauden Liitto, Suomen Osasto ry seikä 
Suomen Rauhanliitto YK-yhdistys ry, 
vaikka erityisesti sen puheenijohtajan 
professori Felix Iversenin eräät lau
sunnot ovaitkin olleet poliittisesti väri
tettyjä ja yksipuolisesti lännen va9tai
sia.. 

Sadankomiteoita voitaneen pitää puo
lueettomina, mutta toiminnallisesti ne 
on ludkiitelfa!Va lähinnä radikaalipasi
fistei:ksi, mi'kä on ymmärrettävääkin, 
koska näiden piirissä o·va,t nuorert 
asialla. Täysin idealistinen ja maltilli
nen Unija ei löytäisi nuo,rison piirissä 
riittäiväs,ti 'kannattajia. Rauhantyön 
Yhteisjärjestö ikuuluu omaan ryh
määnsä sikäli, että sillä ei ole !kantaa 
rauhantyöhön lii11tyviin kysymyiksiin. 
Jäsenjär}estöjensä perusteella v:oidaan 
siitä pitää poliittisesti väritettynä. 

Suhde maanpuolustukseen voidaan 
jäsennellä seuraavasti: 

- ei hyväksy mitään sotaa (Sovin
nonliitto, Suomen Rauhanliitto, 
Sodanvastustajait Suomessa), 

- hyväksyy ns puolusitussodan (Suo
men Rauhanpuolustaja,t), 

- hyvä1kg,yy YK:n rauhanturvajouk
kojen väJkivaUan käytön (Sadan
komiteat), 

- ei omaa \kantaa (Naisten Kv ... , 
Rauhantyön Yhteisjärjestö, Rau
hantyön Tuki, Kv Rauhantuki) , 

Kesällä 1967 julkaistun puolustus
poliittisen puheenivuoronsa ansios,ta 
lukeUJtuvart itosi:n sadankom1tea,t aivan 
omaan ryhmäänsä. Ovathan ne ensim
mäisenä rauhanjärjestönämme vaati
neet valtiovallalta iturvaJlisuus- ja puo
lustusipolii.ttista kokonaisohjelmaa sa
malla. tarjoten omaJt itutlki,tut näikemyik
sensä puolustuspoliittisista vaihto
ehdoistamme maanpuolustuskeskuste
lussa ikäy,tettäviksi. 

Sadankomiteait ovait ottaneet kriiitil
lisesti ikantaa myös maanpuolustuk
semme muuhun olemuikseen. Arvos
telu on lrohdistunut erityisesti väestön
suojeluumme sekä henkiseen maan
puolustu:kseemme. Helsingin Sadan
komitea vaati jopa Hen'kisen Maan
puolustuksen Suunnittelukunnan lak
:kauttaimista julikilausumassaan, jonlka 
se luovu,bti puolustusministeri Arvo 
Pentillie 15. 1. 1965. 

Voidaan toi.salalta myös todeta, että 
maanpuolustuskeskmrteluun, joka on 
saanut vauhtia sodan, jälkeen laajem
massa mielessä vasta 1960-luvun en
simmäiseHä puoliskolla, on hyvin voi
maiklkaiasti ollut vaikuttamassa pasifis
tien, erityisesti sadanlkomiitean aikitiivi
suus. Tämä toiminta on pakottanut 
sotilaaitikin mielipHeen vaihtoon. Soti
laitten mukanaolon keskustelussa on 
todettu myös muuttaneen käsityiksiä 
maa,!llpuolustuksesta edulliseen suun
,taa,n juuri nuorison rauhanliiikikeen pii
rissä. Tulliilepiltoisesta kuohahtelusta on 
päästy asialliseen, tutkivoo.n kr.iJti.ikkii111, 
joka puolustuslaitokseen kohdistues
saiain on ollut :terveellistä myös puolus
tusvoimain koulUltus- ja !kaJSVatustyön 
,k,ehl,ttämisessä. Puolustuslaitoksen on 
kuitenkin tässä työssään Oftettaiva huo
mioon akltiivisen rauhantyön vaikutuk
set nuorisoon, ertty,i<S1esti opisikelevaa111, 
massojenk1n mdelipiteitä tulevaii.suu
dessa muokika.avaam. nuori.sioin osaaITT. 

111 PU OL U S TU S HALLIN
TOM ME VIRALLINEN 
KANTA .JA SUHTAU
TUMINEN RAUHAN
LIIKKEISIIN 

Puolustushallinnolla ymmärretään 
.tässä yhteydessä 'kokonaisuutta, jonka 
muodostavat 1tasaivaUan presidentti, 
puolustusneuvosto, valtioneuvosito, 
eduskunita laikia säätävässä mielessä 
sekä puolustusvoimain komentaja ja 
puol ustusvoiimaJt., 

Taa.ikoitU!ksena ei o'1e perinpohjin sy
ventyä lkullaikin tasolla eri aikoina 
omalkswttuihin näkökantoihin ja ikon
kreettisiin ,toimenpiteisiin. Seuraavassa 
pyri.itään vain muutamin esimerkein 
tuomaami esille se, minkälainen vai!kutus 
rauhanfökikeillä on eri aikoina ollut 
puolustushaillintomme kannanottoihin 
ja toiimenp1teisiin. 

A TOINEN MAAILMANSOTA .JA 
SITÄ EDELTÄNYT AIKA 

Maamme itsenäistyttyä oli puolustus
voimain muodostaminen keskeinen tur
vaillisuuspoliittinen kysymys eduskun
nassamme. Ne monet aseidenriisuruta
ajarttelun säivyttämät negaitiiviset kan
nanotot, joita itsenäisyytemme a~ku
aikoina, eduskunnassa kuultiin, olivait 
erityisesti !kansainvälisen rauhanliik
keen aikaansaamia. Oman maamme 
rauhanliikkeellä ei voi katsoa olleen 
paljO'Il'kaan vai,kutusta. Olihan se vielä 
1910- ja 192()...luvuilla varsin vähäisitä 
toiminna1taan. Tuolloisiin pasifistisiin 
ajatuksiin on enimmältään ilmeisesti 
ollut vai:kuittamassa erityisesti sosiaali
demokraattisessa fökikeessä oma,ksUJttu 
pasifistinen ja puolustusnihilistinen 
linja, ns ZimmerwaJd-liike. 

1930-luvun alussa saattoi suomalai
nen rauhanlii!ke laskea itiliilleen erään 
sa'31Vutuksen, ik.ll!Il. 29. 5. 1931 säädettiin 
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laki a,sevelvollisuuden täyt,tämisestä 
aseettomana. Laki arntoi mahdollisuu
den asevelvol1iisuuden s,uorittamiseen 
sairaaloissa ja valtiollisissa laitoksissa, 
muitta se säädettiin koskevaksi vain 
i,auhan atkaa. Tätä ennen olivat aseel
lisesta palveluksesta kieltäytyneet saa
neet vankeustuomion. 

Taloudellisesti on valtiovalta arvos
tanut rauhanliikettä si:ten, että vuosina 
1936-1938 sai Suomen Rauhanlii.tto 
va.J.itio1ta, Tahallista avustusta toimin
tansa tukemi,seksi. 

Toisen maailmansodan aikana ei rau
hanijätrjestöjämme ikohtaan ryhdybty 
lakkaUJttami:stoimiin. !Ne katsottiin il
meisesti siinä määrin miltä:btömi:ksi, ettei 
niiden ,toiminnalla sodan aikanakaan 
·lmitsottu olevan mai:ni:tbawaa menki:tystä. 
Rauhanjärjestöjen lehdistä oLi tosin 
la~ka:utettuna Suomen Rauhanlåiirt:on 
"Ra.uha•a Kohti" 12. 6. 1941-20. 10. 1944 
välisen a:jiain. Liiton ruotsinkielinen 
"Frid på Jorden" sai kudibe!llkin jaitkaa 
toimintaaa11sa häiriintymäittä. 

Rauhanjärjestöjen jäseniin sen sijaan 
suhtauduttiin siten, että ne, jotka !ldel
täytyivä1t aseellisesta palveluksesta, 
joutuivat vankiloihin ja pakkotyölei
reille. Kohtelu ei kuttenlk:aan ollut 
yhdeilllllukaista., sillä esimiehistä riip
puen saattoivait jotkut aseettomait pa•l
vella rintamajoukoissakin mm kirju
·reinia. 

B TOISEN MAAILMANSODAN 
JÄLKEINEN AIKA 

1. Puolustushallintomme siviili
sektorin suhtautuminen 

Tasaivaillan presidentti Urho Kekko
nen on tasaval,tamme päämiehistä il
meisesti ensimmäinen1 joka on ottanut 
ikantaa rauhanliikkeeseen ja aina 
myönteisessä hengessä. Tiettävästi hä-
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nen ensimmäinen kannanottonsa maan
,puolustuksen ja rauhanliikkeen suh
teesta ,toisiinsa tapahtui itsenäisyyspäi
vänä vuonna 1963 ylioppilaiden edusta
jille anootlllssa tervehdyiksessä. Tähän 
presidenttimme viittaa myös teinoeiHe 
Teinilehden ikautta toukokuussa 1964 
annetussa tervehdyksessään, jossa hän 
lausuu mm seuraavaa: "---Sodan 
ja sotaisuuden ihannoiminen ehkäisee 
rauhantyötä. Rauhanityö on meillä 
vuosikymmenien ajan olJut hyljeksit
,tyä. Sen tekijät ovat yleisen mieli
p1teen mukaan olleet parhaassa tapawk
sessa hassahtaneita idealisteja tai vähä
älyisiä myötä.juoksijoita, mutta yleisim
min pahoja kommunisteja. Tällainen 
'yleinen mielipide' on saaitava muuttu
maa,n, sillä lkutien itsenäisyyspäivänä 
1963 lausuin ylioppilaiden edustajille 
- rauhantyö nY:kyisenä aikana on osa 
nuorison isänmaallisuutta. Jos maan
,puolustulksen hyväksi toimiva suhtau
tlllu halveksivasti rauhanftyönte'kijään, 
hän on vää·rässä. Maailmanrauha on 
kaUJkainen päämäärä, mutta se ei to
iteudu, ellei sen hyväik.si .tehdä työtä. 
Yhteiskunnan silmissä rauhantyö on 
tunmtstebtava yhtä isänmaalliseiksi 
kuin mikä tahansa !kansallisesti jalo 
toiminta. - - -" 

Pääministeri Johannes Virolainen 
lausui 22. 4. 1966 Helsingissä pidetyssä 
maanpuolustus- ja rauhanijuhlassa !kä
sityksensä seruraavasti: "- TurvaUi
suuspolitiilkikamme onnistumisen kan
naJita on väl:ttäimätönitä, etitä sen mo
lempien toimintalinjojen, rauhanpoli
tiikan ja maanipuo1ustuksen arvo ja oi
keutus ltuninwtetaain. --- Puhues
saan Lohjan :reserviupseeritkemolla 
,tamm.iikuussa 1966 totesi pääiministeti 
Johannes Virolainen . yhä lulkuisampien 
y,hdistysten ja yhteisöjen osallistuvan 
maassamme a'k7tiiviseen rauhantyöhön. 
Hän korosti erityisesti nuori~n osuutta 

tässä yhibeydessä, mutta lausui myös, 
että "---on väärin, jos rauhanaat
teen varjol'la pyritään mustamaalaa
maan turvallisuutemme yUäpitämiseen 
ero.ttamattomasti sisältyvää maanpuo
lustusta ja kiistämään sen oikeutusta. 
Nämä turvallisuuspolitii!kan aspektit 
eivä,t ole ristiriidassa ikeskenään. Tämä 
seikka on syy,tä ymmärtää molemmilla 
puoUilla. - - -" 

Rauhanrtyön taloudellinen tukeminen 
on sodan jälkeen kohdistunut vain Suo
men Rauhanpuolustajiin, jolle valtio
neuvosto mm vuonna 1966 myönsi 
40.000.- markan. avus,tuksen. 

2. Puolustushallintomme sotilas
sektorin suhtautuminen 

Edellinen puolustusvoimain komen
taja jalkaväenlke:ruraali SaJkari Simelius 
on ensimmäisenä lausunut puolus.tus
voimai,n vira•llisen ikannan rauhantyön 
ja maanpuolustuksen ike.skinäisestä suh
teesta. Tämä ,tapahtui jouluna 1963 
annetussa puolustusvoimain ikomenta
jan päiväkä·skyssä, jossa mainitaam. mm: 
"-- - Maarn1puolustus pyrkii tähän 
(rauhan yllä,pitämiseen) I:uomalla tur
vallisuutta sellaisia mahdollisia, tilan
teita va:staan, jolloin meistä riippumat
,tomait ulikoiset itekijät voivat häiritä 
rauhallista kehitystämme. Maanipuo
lustustyö ei siis ole missään ristiriidassa 
ikai:ken muun ,tä,r,keän ja arvOlkik:aan 
työn ~anssa, jolla rauhaa meidän 
alueellamme pyritään lujittamaan, 
päinvastoin se on työn olennainen osa 
ja tuki.---" 

Kolme kuulkautta myöhemmin, maa
liskuussa 1964, jabkoi kenraali Simelius 
saman ikysymyksen käsilbtelyä Reservi
upseerilkoulun 114. kurssin pää:ttäjäis
juhlassa- Piltäimässään puheessa, joka 
"Ruatuväen" 11. 3. 1964 ilmestyn,een 
numeron pääkirjoitUJksena on otsikoitu 

"Maanpuolustus ja rauhan.työ", Iauwu 
kenraali Simelius mm seuraavaa 
"---Pienen maan sotilaam. velvolh 
suus on suhtautua avoimen myöntel 
sesti ka1kkiin niihin toimenpiteisiin, 
joita rauhan turvaamiseksi suoritetaan, 
J<jkainen edistysaskel, jalka sillä alalla 
saavutetaan, lisää meidän suhteellisia 
mahdollisuuksiamme elää ja rakenitaa 
maatamme rauhassa. Mutta maanpuo
lustajan on myös suhtauduttava 
kysymykseen kiihlkottoman realisti
sesti ilman tunnepitoisia asenteita. 
- - - Meillä ei ole oikeutta lähteä 
y,ksipuolisin toimenpitein järky.ttämään 
edelläimainitsemaani tasapainotilaa ja 
siiten rauhaa pohjolassa, ku4:aities koko 
maailmassa. Sen vuoksi on meilläkin 
esitettyjä ajatuksia yiksipuolisesta, täy
dellisestä aseista,riisunnasta - esimerk
ikinä muille - pidettävä epärealistisina. 
Pienfäin maa voi osoittaa vaativansa 
alueensa loukkaamisesta niin korkean 
hinnan, että !kuka tahansa sitä aikoo, 
joutuu tarlkoin fas'kemaan aikeittensa 
kannattavuuden. Juuri tässä yhtyvät 
maanpuolustuksen ja rauhantyön ta
voitteet." 

iPuolustusVToimain tuolloisen komen
taja.n oma1ksuma ikain:ta on heijastunut 
myös: puolustusvoimain ikoulu:tus- ja 
kasvatustyöhön. Pää·esikunnan valis
itustyöohje vuodeksi. 1965 antaa kain
:taheIJJkilöstölle vastauksen kysymyk
seen "mikä on maanpuolustuksen suhde 
ns xau:hanaat,teeseen". Ohjeessa anne
,taan myöskin suuntaviivat siihen, miten 
sotilaan on suhtauduttava rauhamyö
hön: on osoitettaiva, että päämäärä 
kummaHalkin on sama, rauhanitil.an 
säilyttäminen, mutta että tällä hetkellä 
maailmassa vain sotilaallinen rauhan
rtyö on reaalista tähän ;päämäärään py
rittäessä. 

Isänmaan historian sekä valtio- ja 
yhteiskuntaopin opetuksen yhteydessä 
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pidebtävä oppitun.ti "Puolustusvoimat 
valtakunnan rturvaUisuuspolitiikan osa
na" sisäl,tää myös kannanoton rauhan
földceisiin. Pääesikunnan joukoille syk
syllä 1966 jaikamassa opp~tuntirungos
sa pyritään 0S10ibtama,an mm. miksi 
y,ksipuolinen aseidenriisunta ei ole rau
haa säilyttävä toimenpide. Samoin to
detaan, että "on väärin asettaa maan
puolustajat ja ns rauhanpuolus:tada.t 
vastaikkaisiin leireihin", koska pää
mää,rä, rauha, on molemmilla kuiiten
ikin sama. 

Sotakorkeakoulun maanpuolustus-
kursseilla selvitetään myös rauhanliilk
keiden ja maanpuolustuksen keskinäis
tä suhdetta. Kurssin johtajan pitä
mässä lueillllos.sa todetaian mm: "On 
aih'etta korostaa, että edellä maindttu-
1jen kahden toiminta1in,jan välillä - rau
hantilain luj.irttamiinen je. maanpuolus
,tus - ei vaHit.se rusbiriiltaia. Ne tähtää
vät samoiihin päämääTiirn jai tukevalt 
toinen toistaan. Täten on väärin, luoda 
sellaisia vastaikkad.sia a:setelmia kuten 
ma:anpuolustus--rauhantutk:imus, maan
puoluSitusj ärjestöt-rauhainpuolustusj är
jestöt, maanpuolustuksen lujittaminen 
--,a,seidenriisunta jnie. EI1iUis,ryhmiUä 
ei ole oikeutta ipttä.ä pyrkdimystä rau
haan y.ksilnoilk.eutenaiain, kaikk~han sitä 
haluavat.-" 

C JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Tutkittaessa puolustushallinnon suh
tautumista f'auhanfö~keisiin on sel
västi harvaittavissa, että tarve kannan 
määrittelyyn on syntyny,t ns rauhan,. 
työn a·Mivoitumisen myötä. Ennen 
toista maailmansotaa rauhanjärjestöjen 
rtoiminta ei kaivaillllut kannanottoja 
tällä tasolla. Ainoilk.si konkreettisiksi 
,toimenpirtei~i ovart: jääneet laki aseet
tomasta l()alv~luksesta sekä Suomen 
Rauhanlfäon vähäinen taloudellinen 
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tuJkeminen. Sodan a1an suhtautuminen
kin rajoittui vain omantunnon syistä 
aseettomina pa,lvele,vien eristämiseen 
ja, yhden lehden ·lakkauttamiseen. Näis
tä toimenpiteistä on luettarvissa se käsi
tys, mikä puolustusha,llinoollamme oli 
rauhanjärjestöjen :toiminnasta ja vai
kutuksesta: niitä ei juuri tarvinnut ot
taa huomioon. 

Se, että puolustushallintomme on 
juuri 1960-luvulla järjestelmällisesti 
a1'kanut ottaa kantaa rauhanliikkee
seen, on osoitettavissa seuraukseksi 
rauhantyön amtivoitumisesta ja erityi
sesti sen sih,tymisestä nuor,ten ylioppi
laiden ja yleensäikin n:uorision näennäi
sesti vaf'sin voimaikkaan harrastuksen 
kohteeksi. Tutkittaessa tässä yhtey
dessä mainittujen merlkirttävimpien 
lausuntojen julkaisemista ajallisesti 
,todetaan niiden asettuvan juuri Helsin
gin Sadainikom.Lteayhdistyksen pei'usita
misen jälkeiseen ajankohtaan. Toden
näiköisesti tasavallan presidentti halusi 
irtsenäisyyspäi,vä,n.ä 1963 rohkaista yli
oppilaiden ja nuorison rauhanliikettä 
sen aloitettua järjestyneen toimintansa 
juuri saman vuoden syksyllä. Tällöin
hän oli julkisuudessa esiintyny,t mie
lenilmaisuja erityisesti sadankomi,tea
laisuutta vastaan. 

Puolustuslaitoksen omassa piirissä oli 
vä1tetty .kannarnnäärirttelyä huolimatta 
monista ctätä vaaitivisia haasteista. Vuo
den 1960 kesällä oli mm ilmestynyt 
ensimmamen laajalti lkeslkustelua 
aiheuttanut pasifistinen mielenilmaisu, 
Peillllti Linlkolan pamfletti "Isänmaan 
ja ihmisen puolesta''. Puolustuslaitos 
ei kuitenlkaan tällöin vielä ollut halu
kas väittelemään sodan ja rauhan !kysy
myksistä. Eräät upseerit osaHistuivait 
kuitenkin yiksityishenkiJ.öinä rauhan
järjestöjen toimeenpanemiin väi1Jtely
jai ikeskustelutilaisuuksi.iin. Tämä johti 
n nmsaan vuoden kuluessa erityisesti 

nuoren sadanikomimealaisuuden asentei
den muuttum.i,seen tu:ninepitoilSiiSta mie
lenilmadsuista asiallisemmalle, tutki
valle liinjaille. Vuod,en 1964 kevättal
vesta .ail:kalen Oillkiin, ipuo'lustusil.adtos osal
li.stun,ut vkallisesbi rauhan.kysymystä 
käsitteleviii:n seminaareihin sekä ikes
kustelu- ,ja 1VäiJttelytilaiisuuksiin esittä
mällä kantansa mmenomaan siitä, 
mitkä ovat ne ~einot, joilla rauhan tHa 
oli:Sli turvaitta<va. Ilmeisesti tätä kehi
tystä nopeutti myös rtasaivallan presi
dentin lausunto, jonka ,todennäköisenä 
seurauksena puolustusvoimain komen
taja katsoi tar,peelliseiksi ilmaista jou
lun 1963 päiväkäskyssään pu,olustusvoi
main . käsityksen rauhantyöstä. Tämä 
kannanmäärirttely, jota vielä myöhem
minlkin on selvennetty ja eritelty, on 
sibtemmin heijastunut myös, jossain 
määrin koulutukseen. 

Puolustushaillinto ja puolustusvoi
mamme sen osana on siten omaksunut 
vuosien 1963-1968 aikana jokseenkin 
selväpiirteisesti jäsentyneen suhteen 
rauhanmkikeisiin. Todetaan, että maan
puolustus- ja .rauhan;työllä on sama 
päämäärä - pysyvä rauhantila. Tähän 
paasemisen keinoista hyväksy,tään 
ydinaseiden :kielto ja aseidenriisunta 
mutta vain yleisesti, kaik:kia tasapuoli
sesti koskevana. Sen sijaan vastuste
taan jyrkästi kaikkia ytksipuolisia toi
menpiteHä rauhaa vaarantavina. Rau-
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hantilan pysyvyyden taikaamiseksi ko
riosbetaan kuibenlkin Illy'kyisessä kan
sainvälisessä tilanteessa voimakkuudes
saan o~kealla tavalla maamme oloihin 
suhteutetun maanpuolustuksen mel"lki
tystä ja väJibtämättömyyttä rauhan yllä
pitämiselle. 

IV DEFAITISMI 

A ASENTEET 
MAANPUOLUSTUKSEEMME 
NÄHDEN 

Eräs ruotsalainen alan tutkimus 
määr~btelee, että "maanpuolustus'hen'1tl 
on yhdistellillä ,tahdosta puolustautua ja 
hookiisestä voimasta vastacillltaa.n". 
Suomalaista maan.puolustushenkeä on 
tässä mielessä mitattu useastikin viime 
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sotien jälkeen, vaikkakin ensimmäinen 
laaja tutikli:mus tältä alalta on, valmis
tunUlt w.stia rv. 1965. (Vuonm.a 1960 on 
tosiin valmistunut valtiotieteen ,tohtori 
Antti Eskolan ibutkimus "Yh!teiskurman 
säi:lyttämistä ja puolustamista ikoskevait 
arvostukset", jotka on laadittu Henki
sen Maanpuolustur..'.len Komitean toi
meksi.ainm!oota ja eräiiden aik:a.iisemrpien 
fäs.5äJkin madmii!t'tujen ,tutkimusten ma
rteriaail.ia hy.väksi käyttäen). On syytä 
todeta, etitä missään näistä tUltkimuk
sil'lta (J Valtanen v 1954, L Koho v 1958, 
S Randell v 1962 ja R Hyvärinen v 
1965) ei. ole kuiten<k:a31tl kiinniiie1Jty huo
miota, pasi:llismilrn maanpuolustushen
gen heilk.en:täåänä. Sy,itä on etsiltlty pää
asiallisesti käydyistä sodistamme, nii
den perinnöstä, itse puoluSltusladtok
sesta sekä :lrommunismista. 

Tarkasteltaessa suomalaisten asen
teita maanpuolustukseen nähden on siis 
käytettärvissä tutlkimustuloksia, joiden 
perustee1la voidaan todeta asenJteen
muuitokset ajan fu111lciiona. Muutoksiin 
vailkuttairreet syyt ovat kuttenlkin vain 
ol-etettavissa, e i!kä efflnerki!ksi rauhan
j ärjesrtöjen työn aikltivoitumisen sartJtu
minren samaan, ajankohtaan maanpuo-
1ustushengen heikkenemisen !kanssa 
osoita :tämän johtuvan yksinomaan 
rauhanjäa-jestöjen rbyöstä. Syitäihän 
saattaa olla lukemattomia se,kä aartJt.eel
lisia että ta1loudellisia. Tässä yhrteydessä 
rpyriltään lkuiitenkin löytämään rauhan
järjestöjemme työn aikJtivoitumisen 
sekä ma8iI11ptrolustusaselllteissa, tarpahrtu
neiden muutosten. mahdolliset ajalliset 
yhtymäkohdat. 

' 
1. Puolustustahto ja -kyky 

Puolustustahrtoa on mitattu !kysymyk
sellä: "Jos jokin suurvalta hyökkäisi 
Suomen kautta, niin olisilko Sinusta 
maarmme a,setuttaiva puolustukseen vai 
alistuittarva miehi tyikseen?" 
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Vatkflca e,ri tutkijoiden asettamat ky
symykset ja niiden tarjoamat vastaus
mahdoHisuudet sekä itse otos poiiklkea
vatki:n jonkin verran toisistaan on 
niistä kuit·enkin tehtävissä eräitä johto
päätöksiä. 

MieMty:kseenalistumiskanta on pie
nentyny,t kymmenessä vuodessa 8%
)'U{silköllä. Vuonna 1965 vain n joka 
seitsemäs suomalainen olisi alistunut 
miehitykseen, kun rvielä v 1954 n joka 
viides oli sitä mieltä, että ei olisi ase
tuttava puolustuskannaille. Tässä on 
kui tenikin rtodettava se seikka, että 
v 1965 mieh1ty,kseen alistumista kan
nattavia oli eniten (n 18 % ) · 20-24 
vuotiaiden, pii.rissä. 23-39 vuotiaiden 
ry,hmässä tämän kanna,n omaaivat orva,t 
jo vähentyneet 9 % :iin. N:uorison suuri 
mieibirtykoon kannatus saattaa johtua 
äoko tietämäittömyydestä puolustuksel
lisista mahdoUisuuksistamme tai rau
hanjärjestöjen defaitistisesta mielipide
muoklkauJksesta erityisesti nuorison 
keskuudessa. Tässä mielessä on ikiin
toisaa tarkastella puolustuskykyämme 
koskevien '.käsityskootojen muutoksia. 

Käsity,ksiä puo.lusrtuskyvystämme on 
mitart:tu lkysymyrksellä: "Arveletteko, 
että Suomen puolustusvoimat kykene
vä;! puolustamaan maatamme, joo jou
tuisimme hyöklkäytksen kohteeksi?" 
Vaiklka jäilleen eri tutkimuksissa käy
tetyt kysymylkset ja vastausmahdolli
suudet rpoilklreaivait jossain määrin toi
sisrtaatl\ voidaan kutenkin oodeta seu
raavaa: 

- PuoJustuskyikyämme on jatku
vasti pidetty verraten alhaisena. 
Voidaan kuitenkin todeta puolus
,tus·voimiemme kyikyä epäilevien 
määrän pienentyneen jo vuodesta 
1954 vuoteen 1958 10 %-yksiköllä. 
Viimemai:nittuna vuonna kuiten
kin vielä 64 % oli sitä mieltä, että 
puolustusvoimat eivät ky1{ene 

torjumaan maahamme kohdistu
vaa hyöklkäystä. 

- Hyvärisen tutkimuksessa ei suo
ranaisesti !kysy.tty käsHys:tä puo
lUS1tuskyvystämme vaan puolus
tusvoimiemme koulutustasosta. 
80 % vastaajista oli sitä mieltä, 
että asevelvollistemme koulutus 
on hoidettu erittäin hyvin ( 19 % ) 
tai melko hyvin (61 %). Jos olete
taan käsitysten puolustusvoi
miemme koulutustasosta heijasta
van myös käsityksiä puolustusky
vystämme, antaa Hyvärisen tutki
mus perusteet arvioida niiden kä
sitysten edelleenlkin vähellltynieen, 
jotka pi.tävät puolustuskykyäm
me huonona. 

- Serppo Randellin tutkimus v 1962 
abiiturusten ja upseerioppi:laiden 
piirissä osoittaa selvästi sen, miten 
ainaikin koululaisnuorison keskuu
dessa näihdään puOllustuslkykym
me heNroksi. Joka toinen abi,turus 
oli sitä mieltä:, ettemme kykene 
puolustautumaan. Tärkeältä on 
•kuitenkin todeta, miten vähäinen
kin asiarI11tUllltemus on nostanut 
käsityU{siä mahdollisuuksistamme: 
vain joka 1nreljäs upseerioppilas on 
enää sillä kannaUa,että emme iky
kene puolustautumaafä 

Eräs almiivisimman rauha:njärjesrtön, 
sadankomiteain, päämääristä on arevel
vollisuuden laiklkauttaminen, jota pyri
tään tätä nyikyä edistämään kiihotta
malla nuorisoa aseerbtomaan palveluk
seen. Aseettomaan palvelukseen ovat 
aiemmin (vuoden 1931 lain tultua voi
maan) yleensä pyrkineet vain oman
tunnonarait, ja vanhemmista rauhan
jä,rjestöisitä orvait asevelvollisuutta vas
tustaneet vain toimin,nallisesti verraten 
passiiviset Sovinnonlii:tto ja Sodanvas
tustadat. Sadanlromiteain työn vailku
tusten rpi:tä:isi si!ten näkyä aseettomaan 

palvelUlkseen pyrkivien maaran nou
suna vuoden 1963, eli Helsingin Sadan
komitean perustamisen jälkeen. 

Vuosien 1931-1959 ajalta johtopää
tösten teko on satunnaista, koslka sil
loisesta laista johtuu, että vain puo
·lustuslaitoksen ulkopuolella palvel
leista aseettomista on olemassa tietoja. 
Määrän voidaan olettaa, '.kuitenlkin py
syneen vaTsin tasaisena ja lii~uneen 
vuosittain sadan rno~emmin, puol,in. 

Vuonna 1961 astui voimaan uusi laJki 
aseettoman palveluksen suorittami
sesta. Niinpä vuodesta 1960 lähtien, on 
olemassa yksityiskohtaiset tiedot aseet
tomaan palvelukseen halukkaiden mää
rästä. Aseettomaan ipalvelu:kseen ha
lukkaiden määrä on vuosittain jon
kin verran nousS1Ut, mutta heidän 
prosenttinen osuutensa kutsunnoissa 
olleiden määrästä on jat'kuvasti las
kenut. Maksimi saavutettiin 1961, 
jolloin halukflcaita oli 133 eli 0,53 % 
kutsunnoissa olleista. Vuoteen 1967 
mennessä oli prosenttimäärä vähenty
nyt 0,41:een. Lukumäärä on vaihdellut 
koko maassa vuosittain, sadan ja sadan 
yhdeksänkymmenen väiillä. 

Maini•titakoon, että esim Ruotsissa, on 
aseellisesta palveluksesta kieltäyty,viä 
vuosittain vajaa 1 %. Tähän ei ole las
kettu Jehovan todistajia, jotka on va
,paut-etitu asepa:livelU1ksesta. Koska meillä 
Jehoy,a:n todistaij1ait muodosbarvat suuren 
osan a:siee1JliJsesta palveluksesta lk!i,eltäy
tyvien. n 0,4--0,5 % :,n vuotuisesta mää
rästä, void>aa,n ti:lailllletta meillä pitää 
tässä mielessä h.uomaittavarsiti parem
rpaina, kuin Ruotsissa. 

Maanpuolustuksemme kannalta on 
näin o1len todebtavissa myönteisenä 
piirteenä ipuolustustahdon sodan jäl
kei:n1en ja1Jkuva lujittuminen, samalla 
kun luottamus puolustusvoimiemme 
ky:kyyn on lisääntynyt. Vaikka täillä 
perusteella voidaankin sanoa, ettei 
rawhanjärjestöillä ole ohlut työssään 
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ainaJkaan tässä suhteessa vaikutuksia, 
on kuitenikin syy,tä panna mel'kille, eitä 
viimeisimmän (HyväriS'en) tutkimulk
sen mukaan esiintyy aJistumismielialaa 
eniten nuorison (20-24 vuotiaiden) 
parissa. 

2. Puolustusvoimain merkitys 
rauhan säilymiselle 

Käsityiksiä puolustusvoimain merki
•tyksestä rauhantilan ylläpHämiselle on 
tutkittu kysymykseUä: "Toisten mie
lestä maamme pystyy pysymään pa
remmin se1kkausten ja sotien u1kopuo
lella, jos meillä ei ole puolustusvoimia, 
toisiten mielestä taas jos meillä on puo
lustusvoimat; mikä on Teidän mielipi
teennie?" 

Vailclca &i ,tutkijat ovatkin käyttä
neet toisistaan jonkin verran poikkea
via kysymyksiä, vasitausvaihtoehtoja 
sekä otosta, voidaan saaduista tulok
sista itehdä lkuitenkin erfötä suunitaa 
antavia johtopäätöksiä. 

Vuodesta 1954 vuoteen 1964 on niiden 
henkilöiden määrä lisääntynyt 26 %
y<ksilköHä, jotka usikovlllt puolustusvoi
miemme vaikuttavan maamme pysy
miseen, sotien ja selkkausten ulkopuo
lella. Kahdeksan- suomalaista kymme
rresitä oli siis v 1964 sitä miel.tä, että 
ipuolusitusvoimat ovat nimenomaan rau
ha.n takeena. Samalla on ,todettu, että 
näJkemys maanpuolustuJksen sotaa estä
västä luonteesita on sitä voimalclcaampi, 
miltä enemmän on saaitu s·otilaskoulu
tusta. Kun toisaalta on todettu myös 
luottamuksen puolusiuskylkyymme nou
sevan sotHasikoulutuksen lisääntymisen 
myötä, vallitsee näiden kahden seikan 
välillä selvä riippuvuus: miltä enem
män luotetaan puolustuskykyymme, 
siitä paremmin nähdään maanpuolus
ituksen olevan sotaa estävä tekijä ja 
.käänitäen, mitä vähäisempi on luotta
mus, puolustuslky:kyymme sitä huO'llOin-
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min nähdään sen estävän sodan. Voi
daan siis sanoa, että sotilaallisista kysy
myksistä vähiten, perillä olevi:lle on 
helposti osoi.tebtaivissa, että maanpuo
lustus ei estä sotaa, vaan nimeoomaan 
aiheuttaa sen. Tämähän on anrt:imilita
ristien ja myös rauhan1ärjestöjen toi
minnan perusta: defaitismi luodaan vä
hättelemällä maanpuolustuksemme ky
kyä ja samalla saavutetaan otollinen 
maaperä sille väitteelle, että maanpuo
lustus (lähinnä puolustusvoimat) on 
sodan aiheuttaja·. Tätä maaperää ei tut
kimusten mukaan ainalkaan tällä het
kellä ole olemassa eikä rauhanjärjes
töillä siis voida katsoa olleen vaiku
tusta mielipiteisiin. 

B RAUHANLIIKKEIDEN 
TAVOITTEET .JA 
TURVALLISUUTEMME 

Maamme rauhanjärjestöt o•vat julki
lausumissaan ja säännöissään ilmais
seet omat tavoitteensa sekä antaneet 
näy,tteitä toimmtatavoistaan. Puolus
tuS1Voimain on myös osaltaan jatiku
vasti informoitava yleisöä omista niilkö
kann-0i1i,taan ja käsityksistään rauhan
järjestöjen työstä sekä osoitettava ne 
turvallisuusipoföttiset vaarat, mitkä 
väärinymmär:oobtyy,n, pasifismiin sisäl
tyvät. 

Kosika puolustusvoimat on lakisää
,teisesti vastuussa myös maanpuo[us>tus
hengen. ,tasosta ja kehittämisestä maas
samme, on tässä mielessä korostettava 
rauhanjärjestöjen eräHiten tavoitteiden 
turva,lfäruuspoliittista vaarallisuutta. 
Tällaisia tavoitteita ova.t: 

- asevelvollisuuden lail~k.autitaminen 
ja pyrkimys aseettomina. palvele
vien lukumäärän lisäämiseen, 

- maamme yksipuolinen aseidenrii
sunta, 

- vä.estönsuojelUJtyön vähättely, 

1 
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- henkisen maanpuolustuksen aset
taminen epäilyksen alaiseksi, 

- pyrkimys osoittaa maanpuolus,tus 
sotia aiheuttavaksi ja puolustus
laitoksessa pa'lvelevait henkilöt 
sadisteiksi ja yleensä:kin epäsosi
aaUsiksi yksilöiksi ja 

- pyrkimys osoittaa, että nykyisellä 
sota:telknisen lkehity:ksen tasolla 
olevassa maailmassa ei ole mah
dollisuuksia puolustussodasta sel
viy;tymiseen yleensäkään etkä eri
tyisesti meidän resursseillamrne. 
Tästä on edelleen kehitetty "bäAit
re röd än död"-aja:ttelu, mikä suo
rastaan kehottaa mieluummin an
tautumaan kuin taistelemaan. 

1-
1 -otgi,I .. PÅÄT-rÄN'7r l<',,HT'1Ä 'fKSI -

f'UOLI lK€N ASE't$T,"\f:!IISUNT1',"-N - -

Erityisesti viimeksi mainittu pyrki
mys on omiaan levittämään alistumis
mielia1laa !kansan ikeskuuteen. Tämän 
seuraukset ~ttiin toisen maailmanro
dan aikana mm Norjassa, missä "maan
puolustuksen johto oli hajanainen, eiikä 
sillä ollut edellytylksiä he,nlkisen pohjan 
lujibtaimiseen sitä myrkkyä vastaan, 
jota väärin tulki.ttu pasifismi levitti 
.puolustusvoimiin ja kolm kansaan". 

LOPUKSI 

Rauhanliikkeiden vuonna 1815 syn
tyeS8ä oli hfa1loriallinen kehitys sodan 
ja rauhan kysymyksissä muokannut jo 
ka~kki ne keinot, joilla pysyvän rau-
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haniti11"an luomiseen voitaisiin päästä. 
Niinpä rauhanliike on pyi;kinyt sovin
,totuomioistuimen, aseidenriisunnan ja 
varusiuelujen vähentämisen aikaansaa
miseen, ylilkansalliset asevoimat oonaa
van maailman laajuisen valtioliiton 
luomiseen selkä sodan .tuho1en 9a va
hinkojen lieventämiseen. Toisen maa
ilmalllSOdan jälkeen on työ 'loohdisitunut 
erityisesti ydinaseiden leviämisen es
:fämiseen, käytön kieltämiseen ja niiden 
hävittämiseen. Oman maamme rauhan 
fök;keiden taivoitteista on näiden lisäiksi 
mainiittava pyrkimys maa!lllme yksi
puoliseen aseidenriisuntaan, yleisen 
asevelvollisuuden laklkauttamiseen sekä 
maanpuolustu:ksemme ika:ikik.ien tJoi
minta-alojen työn jarruttamiseen ja 
epäilytksenaJai.seksi tekemiseen. Maan
puolusitulksen kannalta vaarallisinta· on 
sen väitilleen levittäminen, ettei maan
puolusituksellarnme ole miltään arvoa 
nykyaikaisessa sodassa ja että se päin
vastoin on omiaan vetämään maamme 
SIOdan jalkoihin. 

Rauhanfökkeiden päämääriä tatl"kas
teltaessa on, myös syytä esittää neuvos
.tolfötolaisen marsalkka Shaposhn~ko
vin nälkemys tämän, päivä.n rauhasta: 
"Jos sota on poli<tiikan jaitlkamista, toi
sin keinoin, niin on myös rauha taiste
lun jatkamista itoisin k.ieimoin". Tulk.i
.tessaan tämän lauseen sisältöä päätyy 
ruotsa1lainen eversti Bo Westin ikaa
vioon kumouksellisen sodan/käynnin 
metlodifäasta. Kum:oukseUisessa sodassa 
P'YI'itään si•ten turmelemaan kohde
maan sotilaalliset resurssiit sekä suu
ruuteen et>tä laatuun nähden. Tämä ta
pahtuu aseidenriisunta.työnä, ehdotta
malla, rauha.nivyöhyk!k:eitä, tukemalla 
rauhan Ui:kkeitä sekä toimintaa asepal
velU1ksesta kieltäytymiseksi, erilaisella 
epäfily,ksen alaiseksi ,tekemisellä selkä 
uhkaamalla sotilaallisella voimalla. 
Rauhantliilk,kieiden työllä selkä kumouk
sellisen sodan metodiikalfa todetaan 
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siis olevan erittäin monia yhtymä
kohtia. 

Pasifististen päämäärien .saavuttami
seksi itoimii maassamme yhdeksän re
kisteröityä järjestöä, m1kä lukumääräi
sesti 9a er1tyisesti jäsenmääränsä puo
lesta on, huomaittavasti vähäisempää 
muihin, pohjoismai!hin verrattuna. On 
m~ös mer.killepaintaivaa, että eri jär
jestöt toimivat y,leensä samojen toimi
henkiilöiden johtamiina. Näin on asian 
la,ita kaj,k.issa muissa y,hdil.S'tyksissä 
pai,tsi sad:ainkomiteoissa, m.i!kä on todis
teena tietynJ.ai:sesba ",verenvähyydestä" 
varttuneempien rauhaintyön tek$jöiden 
pnnssa. Nuovison rauha.nfäke, eli 
läh.hm:ä sadainkomitteait, on kuitenkin 
saanut mukaansa verraten runsaasti 
juuri alk:tiivisimpaan ja henkisesti vi
reään nuorison osaan kuuluvia yksi
löitä, joiden työn tuloksista ei laajem
massa mielessä tosin toistaise'ksi ole 
näyttöä. 

Suoritettujen ,tutkimuksien antamat 
tulokset ova,t antaneet viitteitä siitä, 
että rauhanjä:rjestöjen toiminnalla ei 
ole ollut maassamme sanottavaa va~ku
tusta yleiseen mielipiteeseen. Onhan 
puolustustahtomme lisääntynyt jatku
vasti sotien jälkeen, eikä aseellisesta 
palveluksesta \kieltäytyneiden maara 
ole kasvanut. Tä:rkeimpänä rauhanjär
jestöjen saavutuksena voidaan kuiten
kin pitää sitä, että erityisesti nuorison 
rauhantyö on saanut osakseen tasaval
lan presidentin voimaklkaan tuen. Tämä 
on epäilemättä heijastunut pasifististen 
ajatusten yhä laajempana julkistami
sena ja tukemisena erityisesti kaikissa 
julikisissa tiedotusvälineissä. Puolustus
voimat on pyrkinyt ottamaan tämän 
kehityksen huomioon siten, että rau
han.lii'k!k:eiden ja maanpuolustuksen vä
lisiin suhteisiin on otettu ikantaa sekä 
puolustusvoimain komentaja.n lausun
noissa v:sta 1963 alkaen että eräiden 

_varusmiehille pidettävien oppituntien 
sisällössä. 

Vaikka mielipidetutkimus osoittaa
kin myönteistä lkehHystä puolustusitah
dossaimme, on nuorison parissa aktivoi
tuneen pasifistisen työn tuloksena 
ilmeisesti kuitenkin tulevaisuudessa 
todettavissa varusmiesten joukossa yhä 
enemmän epäilevää ja maanpuolustUlik
semme tulevaisuuteemme luottama
tonta ajattelua. Tämä on haaste puolus
tusvo1milla, je>ka saa nämä nuoret va
jaaksi vuodeksi oman ka.svatustyönsä 
piiriin. Ei riitä, että vastaukset ,epäile
viin kysymyksiin annetaan asialle 
pyhitettyjen oppituntien yhteydessä. 
Ainakin jokaisen ammattisotilaan on 
kyettä,yä antamaan perusteltu vas
taus sellaiselle kyselijälle, jonka 
mielipiteisiin ovat rauhanjärjestöjen 
ajatukset olleet vaikuttamassa. Tämä 
vaatimus ja informaation tarve onkin 
selvästi nähty tkantahenkilöstön pii
rissä, jos kohta ammattisotilaat tun
tuvat tutkimuksen mukaan vähät
televän rauhanjärjestöjen toimintaa, 
mitä taas yleinen mielipide ei samassa 
määrin tee. Tämä edellyttää kanta
henkilöstön jatkuvaa, nykyistä laa
jempaa informoimista,, heidän kou
lutukseensa liittyvää opetusta sekä 
varusmiesten !kasvatusta ymmärtä
mään rauhanfökkeiden ja maanpuo
lustu'ksemme tavoitteet ja keinot. 
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Majuri Raimo Hastio 

VESISTÖN 
YLITYSKYKYISISTÄ TAISTELU
AJONE'U~QilST A JA 
NIIDEN KÄYTIÖ
MAHDOLLISUUKSISTA 
OLOISSAM1M1E 

Johdanto 

Vai:~ ulkovalt.ojen taisteluajoneu
vokalustossa esiintyy suuria kirjavuut
ta on vaatimus vesistön ylityskyvystä 
kaik!kialla yhteinen. Täs.sä tar,kastelus
sa on vesistön ylityskykyisen taistelu
ajoneuvon perusvaaitimu'ksena pidetty 
sitä, ·että ajoneuvo ky.kenee siihen ikuu
,luvi.n raikeniteellisin välinein liikku
maan maalla ja ylittämään vesiesteitä. 
Vesistön ylitykseen on sisällytetty 
myös ajo pohjaa pitkin ja liik!kuminen 
aiv,an veden pinnan yläpuolella. Vii
meksi mainittu ominaisuus on pintalii
täjäJlä. 

Sotilaskiielessämme kuulee usein 
käytettävän taisteluajoneuvo- ja soti-
1,ai.;aj oneurvonimi.tyiksiä sotilaskäy:ttöön 
iarkoi,tetuista ajoneuvoista. Ohjesään
tömme eivät tunne taistelu.ajoneuvon 
määr~telmää. Tässä rajoiitutaan isku
portaan ajoneuvoihin. Organisaatioiden 
yhteydessä pyritään selvittämään ky
seisten ajoneuvojen osuutta ja käyttö
periaabteita ulkovaJ.tojen jouikkojen 
kokoonpanoissa. 

V esistöoloj emme kohdalla sel vite
tään alU1ksi ajoneuvojen teknisiä mah
do'1lisuuksia ylittää erilaisia vesiestei
fä ja lopuksi maamme vesistöjen vai
kutusta käytettävään taktiikkaan. 

ERILAISIA 
KALUSTOTEKNISIÄ 
RATKAISUJA 

Uivat ajoneuvot 

Uivait taisteluajoneuvot jaetaan 
yleensä lisäilaittein ja ilman lisälait
teita uiviin. Pääosan lisälaitteitta ui
vista taisteluajoneuvois.ta muodos.tava.t 
tiedustelu- ja miehistö111kuljetuspanssa
rivaunut ja, -ajoneuvot seikä miehistön 
•kuljetukseen tairkoitetut heikosti pans
saroidut tai panssaroima.ttomat amfi
bioadoneuvot. 

Suuren !kuljetuskyvyn omaavat am
fibioa(joneUJVot muistuttava,t enemmän 
venettä kuin tavanomaista maa-ajo
neuvoa. Niissä suuri tilavuus on ai-

M 551 uintivarustuksessa 
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kaansaatu suojan ja aseistuksen kus
tannuksena. Maavoimilla olevien ui
vd1en aJoneuV'Ojen paino yleensä alrttaa 
15 tonnia. Liikkeen aikaansaaminen 
vedessä raitkaistaan eri tavoin. On ajo
neuvoja, joissa liike sekä maalla että 
vedessä aikaansaadaan samalla järjes
ielmällä, ts joko pyörien tai telojen 
liikkeellä. Neuvostoliitossa on kaikissa 
uivissa panssarivaunuissa otettu käyt
töön menetelmä, jossa vesi ohjaitaan 
turbiineihin ja niiden avulla kehiitetään 
suuritehoiset vesisuihkut. Näin syntyy 
liiike eteenpäin. Panssaroimaittomissa 
amfibioajoneuvoissa liike aikaansaa
daan takaosaan sijoitetuHla tavanomai
silla vesipotkureilla. Ohjaus vedessä 
on järjestetty jako tavallisella peräsi
mellä, kääntyvillä potkureilla tai sää-

BAW 
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M 113 Vietnamin maastossa 

•tämällä suih:kuavan veden määrää j,a 
suuntaa venttiilien avulla. Uivien tais
teluajoneuvojen lllOPeudet vedessä vaih
ielevat 3----15 ikm:iin tunnissa. Telojen 
.tai pyörien avulla uivilla nopeus on 
tavaUisesti aUe 5 km ,tunnissa., 

Ajoneuvojen wknisiä ominaisuuksia 
esittävissä lähteissä esiintyy virran 
nopeuden ylärajaa määriteltäessä 
eroavuuksia saman a,j•oneuvon kohdal
lakin. N euvostolliirttol.aisen lkäsiitY'ksen 
mukiaan yli 2 m/sek on jo erittäin 
suuri virran I110Peus. Eräässä amerilk
kalaisessa -taulukossa, millä ylitys
,aikoja laslretaan, on 3,6 m/sek ylära
jana, mikä lienee ikuitenkin tal1koitettu 
kahlaaville ajoneuvoille. Voidaan sa
noa, ebtä 2,0 m/sek suuremmalla no
peudella virtaavaissa vedessä uivien 
ajoneuvojen 'käyittö tuskin tulee ky-

Stalwart 

seeseen, joten meikäläisten jokien vir
,taamisrropeutta arvioitaessa täitä ar
voa voidaan pitää perusteena. 

Hyvin merkittävä on rall1ltojen jyr.k
kyyden vaikutus ajoneuvon mahdolli
suuksiin laskeutua veteen ja nousta 
rannalle. TeJ.a-ajoneuV'Ojen laskukulma 
on n 30° ja nousukulma 20°. Pyöräajo
neuvoilla nousukulma on nJOin 15° •. 

Miehistönikulj etusaj oneuvot pystyvät 
ajamaan merellä n 3:n ja sisävesillä 
4 boforin tuulessa. Pienestä nopeudesta 
johtuen ui-vien ajoneuV'Ojen toiminta
matka vedessä on yleensä noin kol
mannes maailla-ajomatkasta. LisäJ.aii
teitta. wvait ajoneU1Vot vaativait noin 
puolentoista metrin syvyyden, jotta 
uinti olisi mahdollista. 

Panssarivaunut voivat ampua tykil
lään myös vedessä ajaessaan, jolloin 
.tuli on ta11k:empaa kuin maana ajet
taessa. Panssarivaunut kuljettavat 
kannellaan heillkilös.töä, keveitä aseita 
ja ajoneuvoja vesistön yli. 

Raskaiitten panssarivaunujen saa
miseksi uintiikyllcyisiksi käytetään lisä
laitteita. Englantilaiset ja ameriiklka
laiset käyittävät "douplex drive" me
netelmää, jossa ajoneuvon päälle levi
tetään kanga,slaidat. Ne ovat vettälä
päisemäitöntä suojakangasta. Tähystys 
on järjestetty kulmapeilin avulla ku
ten mm amerikkalaisessa M 551:ssä. 
Ruotsalaisessa S..panssaxivaunussa on 
käytössä sama menetelmä. Siinä uinti
pussi on upotettu rungon yläosassa ole
vaan uraan, josta se nostetaan ja tue
taan. Uintisyvyyteen päästäessä $-pans
sarivaunun ,katto on metrin verran 
pinnan alla, <toisin sanoen vaunu ui 
vasta kolmen metrin syvyisessä vedes
sä. Liilke aikaansaadaan teloilla. 50 
tonnin Centurion voidaal!l viedä yli 
siihen kiinnitettävien 12 lasikuitusei
nän avulla. Asennus ~stää noin 40 
minuuttia. Seinät poistetaan heti vas-

tarannalla räjäyttämällä pieni panos. 
Eräänä lisälaiitteena tunnetaan myös 
aijon·euvon sivuille kiinnitettävät ku
miset ilmatyynyt, joita amerik!kalaiset 
käyttävät joissakin autoissa. 

Kahlaavat ajoneuvot 

Jo toisessa maailmansodassa käyiet
tiin taisteluajoneuvojen kahlauskykyä 
hyväksi vesistöjä ylitettäessä. Saksa
laiset olivat siinä edellälkäivijöitä. Hei
dän panssarivaununsa ajoivat vuonna 
1941 Bug-joen pohjaa myöten snol'lkke
lein neljän metrin syvyydessä. Uliko
laisissa ohjesäännöissä jaetaan ikiahlaa-

T-55 panssarivaunuja syväkahlaamassa 
Kannella koulutus- ja pelastusputki 

koossa 

minen välineiden tai kahlauskyvyn 
mukaan hieman eri tavoin. Amerilklka
laiset tun,tievat normaalin kiahlau:ksen, 
syväika,hlau!ksen ja nUn saootun ve
denalaisen kahlauksen. Meillä on kui
tenkin vakiintumassa kahlauskäsitteen 
jakaminen normaaliin kahlaamiseen ja 
syväkahlaamiseen, mikä jalko riittää 
,täysin kuvaamaan toiminnan eri suo-
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ritustapoja. Sama on käytössä Neuvos
toliiitossalkin. 

Yleensä ikaikki itela- ja pyörävie,toi
set taisteluajoneuvot kahlaavai 80--
150 cm syvyisessä vedessä. Todetta
koon, että Bundeswehr on määr1ttänyt 
tavallisen !kuorma-auton vähimmäis
vaatimukseksi 85 cm:n ikahlaussyvYY
den. Suhteellisen vähäisin tiivistystoi
menpi,tein saavuttavat . raskaat panssa
rivaunut kahlauskyVYn aina 250 cm 
saakka riippuen ajoneuvon korkeu
desta. Ny,kyisin rakennetaan panssari
vaunut jo suojelujärjestelmän vuOlksi 
niin tiivii!ksi, että ne voivat ilman eri
tyistoimenpiteitä !kahlata lähes kor
ikeutensa verran. Tällöin vain pieni osa 
ajoneuvosta on vedenpinnan yläpuo
lella, jotta miehistö ja moo·ttori saavait 
tarvittavan ilman ja jotta ajoneuvon 
iku!Jkua voidaan ohjata. Tiivistystoi
menpiteet käsittävät vain joidenkin 
aukkojen ja nivelkohtien sulkemise'll 
kumitiivisteellä tai voi.telemisen ras
vallai ja näistä suoriudU1taan 15-30 
minuutissa. Moottorin vesisuojauslait
teen käynnistämill€n voidaan tehdä 
ajon!kin aikana rantaa lähesty,ttäessä, 
jotta kahlaiuspa1kalla ei synny mi,tään 
iturhaa. viivytystä. Edellä mainittuihin 
kalhlauss,yvyy,ksiin päästään vain sil
loim, jos pohja on ikova ja tasainen. 
Pohjaikivet ovat sekä pyörä- että tel~ 
a1oneuvoii1'le erityisen paha.na esteenä, 
koska, ajaj,an tai ajoneuvon ajoa johta
van henlkilön on vaiikea nähdä niitä. 
Kahlauspaikan lähtö- ja tulorannan 
ikalt.evuusvaaitimukset ovat suunnilleen 
sama,t ku1n uivilla aj,oneuvoilla. Nor
maalikahl,auksessa virran nopeus ja 
.kahla.us5YVYys ovat kääntäen verran
nollisia. Neuvostoliittolaisten ja ame
rilltlkaJaisten lähteiden mukaan noin 
3,5 m/sek on raja, jota. voimakkaam
massa, virrassa tuskin mi.Illkäänlainen 
kahlaus tulee ikyseeseen. Kunlkin ajo-
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n~uvon ikahlauskyky virtaavassa ve
dessä on erikseen laskettava., 

Syväkahlauksella tarkoitetaan ajoa 
pohjaa pitkin niin, että koko ajoneuvo 
on veden alla. Tiettävästi tai.s<teluajo
neuvoista ainoastaan panssarivaunuja 
on itmty syväikahlauSkyikyisilksi. Pans
sarvaurnujen syväkahlauslaitteet yleis
tyvät niin idässä ikuin lännessäikin. 
Kahlausvarustuksen täT'kein osa on 
ilmanottoputki eli snork'keli. Venäläi
sen T-55:n snoiik:keli on 15 cm:n läpi
mittainen teräsputki, joka kiinnitetään 
syvälkahlau.sta varten periskoopin auk
koon. Eräissä panssa,riva,unuissa taas 
on 0,5 metrin läpimittainen putlki, joka 
sijo~tetaan tornin aulkkoon ja jossa 
vaunun jdhtaja, 'VOi ajoo aikana seistä. 
Tällaista "miehen mentävää" snorlclce
lia käytettäneen vain rauhanajan kou
lutusputkena. Nykyisten panssarivau
nujen syväkahlauslkyvyn yläraja on 
noin viisi metriä. Snorlcl!:elin pituutta
han voitaistin kyllä lisätä, ml.lltta viittä 
metriä syvemmällä muut tekijät vai
.kuttavat siinä määrin, että ajo tulee 
epävarmaik!Si. da kam!llattamattomaksi. 
Syvyyden kasvaessa lisääilltyy myös 
hydrostaattinen pain,e, joka tiivisteiden 
on ikes,tettävä. 10 metrin ve.sipatsas 
(-syvyys) aiheuttaa yhden iJ.m.aikehän 
ja siis viiden metrin syvyys puolen 
ilmakehän paineen. Syväikahlau!ksessa 
olevan ajoneuvon paine vähenee veden 
nostovoiman. verran. N ostovoiman 
suuruus noudattaa Arlkimedeen latkia, 
mi:sitä seuraa, että ajoneuvon paino ve
dessä on paino maalla :vähennettynä 
nosteella. Painon vähennys vaikuttaa 
vastaavasti tartuntaikitkaa pienentäväs
,t,i ja seurauJksena voi olla telan luista
minen. T-Odettakoo~ että esimel'!kiksi 
66 ,tonnin panssarivaunu meneittää noin 
20 itOillllfa painostaan veden aHa·. Pans
saTivaunun syvä:kahlauskuntoon laiios
sa menee aikaa huomatitaivasti enem
män kuin nl()l'maalHn kahla:ukseen val-

mistauduttaessa. Erittäin hyvin koulu
tettu henkilöstö selviytyy s,iiiitä puoles
satoista tunnissa. Syväkahlaukseien 
valmistaudutaan huolella. Panssari
vaunuja ohjataan v•edena.laisessa ajossa 
hyrräkomp,aissin aivulla. Tämä toJ:miinrta 
varmeninetaiain ohj,aiaanalla vaunu1a fäih
itöra:ninia1ta radiolla. Lisäk5i 'käiytetään 
taistelusukelitajia ikah1uUJpaikal1a, ,va

hingon varalta. Pie<lastusitoimenpite.itä 
varten panssarivaunujen henkilöstö 
varustetaan, pelastusliiveiJ.lä ja happi
ladtteilla. Vedenalaista ajoa, varten 
panssa.rivaum.1.issa on mootto,ri,n vesli
suo,jauslaiiite :sekä pumput, jotka poista
vait vaUI'lluun päässeen veden. Sy,väikah
lauk:se.sta pinna.Ue nouseva panssari
vaunu pystyy ampumaan tykiUään 
nJOin 30 sekuninin 'kuluttua. Ensimmäi
nen laulmus poistaa putken suojuksen. 
Moottoriin kuumeneminen asettaa rajoi
tuksia sukellukisissaoloajalle. Yhtämit
tausta. 700 metrin sulrellusmait:kaia, useait 
lähteet pitä:väit aiivain ylärajaina. Vm'Mn 
vaikutuksesta on vähän tietoja, eikä 
juuri 2, m/sek voimaikkalaillUilassa vir
rassa enää ryhdytä syvälmhlaukseen. 
Meikäläisten. asiantW11tiijoiden mukaan 
on 1,5 m/sek yläraja. 

Pintallitäjät 

Kantosiipialukset ovat saaneet kil
pailijan., 1o'ka pystyy vielä täydelli-

SRN 5 merijalkaväen käytössä 

semm1n irtautumaan vedestä ja nou
semaan maalle itai jään päälle, nimit
täin i1matyynyalUJksen eli pintaliitä
jän, jota myös mainitaan nimillä pato
.siipi, maa,vaiikutusku~kunewvo ja leiju
a1U1s. Tässä 1käy:tetään nimiltystä pmta
liiiitäjä. Engilaamå:ssa merijai1kavä:ki ikäiyt
tää ,jo vakinaisesti pinta:liitäjiä ja, ame
rikikala,iseitkiin kokeiwevait niitä jatku
via.sti, mm V1etnaimin sodassa. Myös 
Neuvostoliitossa on käynnissä pin.talii
itäjien kokeilu sotilaskäyttöön. 

Ajoneuvo nousee sen alle puhalle
tun ilmatyyny.n päälle. Alaosaa ympä
röivä kuminen tai vastaavasta aineesta 
oleva helma, pullistuu, kun ilma. puhal
letaan pohjan alle. Eteenpäin työntävä 
voim•a saadaan- ohjaamalla osa alle pu
ha-lletu'S'ta ilmaista ta;kana olevien luuk
kujen kautta ulos. Seurauiksena on 

SRN 5 pensaikkomaastossa 

erittäin äänetön käynti. Myös iLmapot
kureita ikäytetään tähän tar,koiitu:kseen 
varsinkin suurissa pmtaliitäijissä. Pin
taliitäjillä pyst,ytään yHttämään ooin 
puolentoista metrin kiinteitä esteitä ja 
kahden~lrolmen metrin korkuista pen
saikikoa. Sarjavalmisteissa ei aseistet
tuja pintaliitäjiä vielä tunneta. Englan
tilaiset kokeilevat suurella SRN 3:lla, 
jalka on tarikoitettu pe~kästään sotilaal
lisiin tehtäviin. Siinä on tiettärvästi va
kinaisena aseena ikonekivääri. Vietn.a-
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SRN 6 Santahaminan rannassa 

missa ovat amerikkalaiset kolkeillee,t 
englantilaista SRN 5:a kevyesti aseis
tettuna. Kesäkuussa 1966 oli Englan
nissa suuri pintaliitäjänäyttely, jossa 
mm sotilaallisten käybtömahdollisuuk
sien esittelyssä vähä-ääninen CC-5 kävi 
sieppaamassa vangin ja SRN 5:n mie
histö suoritti sillanräjäytystehtävän. 
SRN 5:,a ja SRN 6:a !käytettiin kuljet
tamaan merija1kaväkeä sinkoineen .. 

Pintaliitäjien maksiminopeudet ovait 
yli 100 ikm/h, mutta tällöin pohjan, 
siis veden, jää.n tai maan täytyy olla 
meliko ,tasainen. Tavanomainen miinoi
tus ei ole esteenä pin;tafötäjälle, sillä 
ilmatyyny ei laukaise miinojen sytyt
timiä. Nykyisten pillltaliitäjien haittoi
hin sotilaallisessa mielessä kuuluvat 
suuri pohjaipinta-ala, puutteelliset 
mäenlllousumahdollisuudet ja. suurten 
maastoesteiden heikko y1iltyskyky. 

Muut ratkaisut 

Uivan ja kahlaavan taisteluajoneu
von välimuo1xma on pidettävä spiraa
linmuotoisten lieriöiden avulla liikku
vaa amfibioa.joneuvoa, jota ameriklk:a
laiset kokeilevat mm Melrong-joen 
sui.stossa. Mitään suoritusarvoja ei 
ajoneuvosta ole vielä saatavissa eivät
kä jouik:ot si.tä ,vakinaisesti käytä. Kui
,tenikin voi olettaa samantapaisia rat-

56 

Kokeiluajoneuvo Terra Star 

kaisuja mahdollisiksi tiedustelu- ja 
,kulj-etustehtävissä jouduttaessa toimi
maan meidälllkin vetisillä suo- ja· tulva
alueillamme. Va~keaikulkuiset suot ja 
liejuaJueet ovat edelleenikin pu'hnana 
ajoneu•vojen lkäy,ttäjälle. Tästä on par
haana itodisteena jatkuva uusien tyyp
pien kokeilu. 

Spiraaliajoneuvo 

Dynatrac 

Johtopäätöksiä 

Tais.teluajoneuvojen liiklkuvuudessa 
vedessä on suurvaUoissa tähän men
nessä päästy siihen, että kaikki uudet 
miehistönlkuljetuspanssarivaunut ra
kennetaan amfibisiksi samoin kuin 
useiimma,t !kevyet panssarivaunutkin. 
Lisäksi pioneereilla on iskuportaan 
ylimenoon tarkoitettuja, noin jouk
kueen ikuljettavia maastoikelpoisia am
fibiloajoneuvoja, joiden tarjoama tuli
suoja tosin on heikiko. RaJSkaiden pans-
sarivatl!Ilujen uinti.ky,kyvaatimuksesta 
ollaan luopumassa. Sen sijaain uudet 
ta,istelupaltllSSari vaUillut rakernnetaan 
kaikki syväkaihlaiusk'.}'"kyisi:ksi. Piooreeri
j oukoilJa, on amfibisia lauttaielement
tejä, joiden ansi.osba. rasikaian kaluston 
yli/kuljetus ja siltojen rakentarn.inen on 
ratkaisevasti nopeutunut. Jo toisessa 
maailmansodassa esiintynyttä snta
,panssarivaunura tkaisua käytetään edel
leenkin sillan aikaansaamiseksi kii
vaassaiki,n tulessa aivan iskupor.taan 
tullltumassa. Näin aikaansaadun sillan 
jänneväli on nykyisillä kalusboilla noin 
20 metriä. Todebta!koon, että kaiklki 
tässä luvussa !käsitellyt kalustoit sovel
tuvat oloihimme. 

1 
25-30 km 

]®XX 
X 

10-15 km 

taistcluou5toien 
ryhmityHlue 

VESISTÖN YLITYSKYKYISTEN 
TAISTELUAJONEUVOJEN OSUUS 
JA KÄYTTÖPERIAATTEET 
ULKOVALTOJEN 
ORGANISAATIOSSA 

USA 

USA:,ssa siirryttiin v 1962 ROAD
divisioonan 'kokoonpanoon. Sen kalus
ton lii!kkuvuudesta vedessä on todet
ta,va, että divisioonan miehistönku:lje
tusajcxneuvojen perusbyy,ppi M-113, 
samoin kuin sen alustalle tehty esi
,kuntava.unu M-557 ovat uivia. Vuodesta 
1964 lähtien on ik!ehitetty M-113:a muis
•tuittavaa uivaa M-114:a tiedusteluteh
fäviin. Sillä on tarko1tus korvaita tie
dusteluy'iksilköiden jieepit. Ajoneuvo ei 
ole 'kuitenkaan, täy,ttänyt Viebnamissa 
lainlkaan sen käyttömahdollisuuksii,n 
asetettuja toiveita. Nyt on äo M-113:n 
tila1lle suulllilwteltu prototyyppi.asteella 
oleva uiva MICV-rynmäkköpairu;sari
viatl!Ilu (Mechan,i~ infantry oombat 
vehicl:e). Ajoneuvossa olevia ryhmä 
voi ampwa aseillaan seinässä olevista 
lruukuista, mitllkä ,johdoota on sanottaiva, 
että :tämä on USA:ssa enisimmäinern 
da1kaiväen ,taistelu.ajoneuvo sanan, iva•r-

!HOkm} 

10-15 km 

) 

Alueen käyttö ROAD-divisioonan ylimenossa 
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si1rnaisesisa merkirtyksessä. Ti.edusteiu
yksilköiden vedessäliikkuvuuden kan
nalta, on huomionarvoista, etrtä vuodesta 
1964 alka,en on alettu korvata ainoas
taan 1,20 metriä kahlaavaa M-41 pans
sarivaunua eri!titäiin modernihla, palje
pu:ssein uiivallla M-551:llä (General She
ridain). Maimiittaikoon, että sen 152 mm 
rtykillä on mahdollista åmpua Shille
lagh-panissa.ri,IJJtorjun:taohjuk.s,ia. Pains
sairiva,u:niuja !kuuluu kadikkiin maavoi
mien yhltymiin. Perustyyppinä on syvä
k1aihlauskykyinen M-60, mimkä sarja
tuota.1rnto aloitettiin vuonna 1960. Sillä 
lrorvaitaa,n M-48, joka pystyy kahlaa
maan aillloastaain 1,4 metriä. Ei ole tie
dossa, mi:ssä määriin tätä paJl15SlaXivau
nua on saatu yhtymfille. Todetitakoon, 
että kailkkii iskuportaan rtaisteluajoneu
vot ovat jossain määrin vesistön ylitys
kyk:yisiä. 

Kehi,tyksen päämääränä on saada 
myös ROAD-divisioonan rulllloo-osan 
aj.oneuvot mahdollisimman vesisfökel
poisilksi. Tällä hetkeUä suuri osa pio
neieripataljoonan ponttoonielemeniteistä 
on aJlll.fibisia. Useat 'kuonna-autot ovat 
vähintään kelluvia, mikä olllkin ny,t 
sotilaskuOTma-auton vaatimuksena 
USA:ssa. Divisioonan ty:kistöstä myös 
katkiHa NATO-valloilla käyrtössä oleva 
155 :mm:n telalavettinen haupitsi M-109 
on uinrtiikykyinen., 

Tutkittaessa pataljoonien liikku
vuutta vedessä, huomataan, että divi
sioonan rurnkoon kuuluvalla tiedustelu
paitaljoonana on 25 kpl M-113 ja 50 kpl 
M-114, minlkä lisälksi suuri osa tarviik:e
ajoneuvoista on myös uivia. Varsinai
sista partalj.oonatyypei!stä metkamsoitu 
pataljoona on tässä suhteessa ylivoi
mainen. Se vie kerrallaan vesistön yli 
suuremman hen:kilöstömäärän ikuin 
t iedustelupataljoona. Lisäksi se pystyy 
saamaan 13 krainaatinheitinajoneuvol
laan nopeasti sillanpäähän epäsuoraa 
tu:1ta. Jal!kaväkipafaljoonalla ei ole 
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vesiistönylityskykyisiä tai&teluajoneu
voja. Sen 830:stä miehestä noin puolet 
liiikkuu pataljoonan omi:lla ajoneuvoil
la. Pataljoonan mekanisoimiseiksi tar
vitaan 33 miJehistöillkuljetusa~oneuvoa, 
jolloin luonnollisesti vesiliikkuvuus 
muuttuu. Panssarivaunupataljoonalla 
on vadn 24 uivaa komento- ja miehis
törnkwljetusadoneuvoa. Syväkahlaten se 
siil'tää yli 54 panssarivaunua. Lisäiksi 
siihen !kuuluu kaksi 18 metrin silta
panssarivaunua ja neljä puskuterä
panssarivaunua, viimeksi mainitut ni
menomaan vedenairais[ia, esiteJtä var
ten. Divisioonien vedessäliik!kuvuudes
sa ei enää ole suuria eroja, mikä joh
tuu pataljoonajaosta. Kuiternkin meka
nisoidun divisioonan !komentaja voi 638 
uivana taisteluajoneuvollaan kulje,ttaa 
y,li k&ralla suuremman määrän jouk-
1lroja ja tu1ta kuin pamsaridivisioona 
580:llä tai jawkavälkidivisi'oona 135:llä. 

Eräiden lähteiden mukaisesti meka
nisoidun divisioonan pitäisi edetä noin 
100 kilometriä kahdessa vuomkaudes
sa. Keslki-Emoopan oloissa valmistau
dutaan ylittämään jOlka 5-10 kilomet
:rin päässä 20 metriä ikapeampi, joka 
40-50 kilometrillä 20-50 metrin ja 
joka 100-200 kilometrillä yli 200 met
riin levyinen joki. 

Vaatiimulksena on, että alle 20 metriä 
leveät joet ylitetään "juo,sten" ilman 
nopeuden tai suunnan muutosta. Tämä 
on nähtäivä jo tame]Juosastojen ;it.o
ikonpanossa ja varustuksessa siten, että 
ne selviärvät tuollaisesta v.esiesteestä 
ilman ylemmän johdon anitamia vah
vennuiksia. Leveämmät esteet vaativat 
lautta- yms raslka&ta ikalustoa, jota ei 
voi ,lisätä taisteluosastojen iko'koonpa
noon. Sillanpään nopeata haltuunottoa 
'korostetaan heliikopterien ja amfibio
ajoneuvojen avulla ~a, mahdollisten 
ydinaseiden tukemana. Suurimpana 
vaarana y,limeoon epäonni&tu:miselksi 
pidetään vastustajan ydiinase1Jta,. Tä-

män vuoksi tähdennetään useiden yli
menopa:ilklroj.en käyttämistä, harhaut
tamista ja naamioimista sekä ylimeno
paikan vaih,toa operaatiOilJ kestäessä. 
Vastarannalla olevan vihollisen mää
rästä ja oman tulituen saannista riip
puu, suoritetaanko nopea tai valmis
teltu ylimenohyökkäys. 

Ameriklkalaisten ylimenohyökkäys 
jaikaantuu neljään vaiheeseen, mitlkä 
aijan ja kaluston käytössä eroaivat sel
västi neuvostoliittolaisista. Tj,edustelu 
ja va,l.mis•telu kuuluvat ensimmäiseen 
vaiheeseen. Vesistön 1ti,edustelussa iein
tolmvaJU!ksella ja, lentotähysty,ksellä 
on merkittävä osuus,, ja kailkki tiedot 
.tarkli'stetaan vielä viime he,tkes.sä si.w
ri!tettavalla •lentotähystyksellä, jottei 
ylittäville ajoneuvoille tule yllätylksiä. 
TaisteluD1Sat jäävät noin kymmenen 
kilometrin päähän rannasta. Toisessa 
vaiheessa tapahtuu vesistön ylitys. 
Voimakkaalla ydinase- ym tulival.mis
teluHa vihollinen pidetään matalana. 
Kun iskuporras ylittää vesistön, maa
hailll.askizjouJlrot ottavat samain:aikaisesti 
tärkeät maaston:kohdat 10-15 kilomet
rin pää&Sä haltuunsa. Kolmannessa vai
heessa murtaudutaan maahanlasku
jou!Mtojen yhteyteen ja laajennetaan 
siHanpäätä. Tällöin viimeistään syvä
kahlaaivat panssarivaunut ylittävät ve
si&tön, pioneerien y likulj etuisivälineet 
tuodaan rannalle ja muut panssarivau
nut sekä raskaita a:seita viedään yli. 
Neljännessä vaiheessa aloitetaan silto
jen rakentaminen. Samalla kertaa huol-
1etaan a:mfibioaijoneuvohlla ja suurilla 
helilkoptereilla murtaa jatkavia osas
toja .. 

N~assa ylity,ksessä iSlkuportaan 
komppandit siirtyvät vesistön yli sitä 
mukaa kuin saapuvat ra1I11taan, jonne 
pan:ssarivaunut ja muut .tuliaseet aja
vat tuliasemaan. Mitään lähtöaisemaa 
ei tunneta. Kailkkia mahdollisia temä 
ja uria käytetään hyväksi, jotta p,ysty-

1tään levittäytymään nopeasti. Mikäli 
uivat ajoneuvot eivät ky«{ene nouse
maan vasitarannalle omalta kohdaltaan, 
ne jättäytyvät ja nousevat muualta 
ra:Illilalle päässeiden ikohdail.ta. Mikäli 
tämä tapahtuu vaikkapa koko jouJk
ik:ueen ajoneuvoille, jouk!kiueeilJjohtaja 
kä:sikee miehistön jalkautumaan ja jalt
lkamaan hyökikäy&tä jalan. Ajoneuvo
jen tulee tällöin liittyä jouk!kueeseen 
mahdollisimman pian. Mikäli vastus
,taja puolustautuu voimaik!kaa·sti ylime
nop·a:ilkalla, reserviikomppania tai -jouik
kue :suurrmataan heiklosti puolUSltetusta 
kohdasta yl,i 'V'ihollisen sivustaain. Savu
jen käyttöä ko:I"Ostetaain suojaamis- ja 
hwhautrtamistarkoituksessia. 

Valmistellussa yHmeoossa tiedustel
laan vesistön ylitysimahdollisuude<t niin 
tarkkaan kuin se lähtöranna1ta käy 
päiinsä. Ajoneuvojen johtajat osallistu
vat tiedusteluun. Tällaisen yilimenon 
suunn1ttelu tapahtuu aina, divisioona
portaassa, millä vasta on mahdollisuu
det päästä toivottuun tulokseen. 

YUmenOtpaillclmjen valinnassa on 
o,tettaiva huomioon seuraavia tekijöitä: 

- vastarannan on o1ta.va miehittä
mättömän tai heilkosti puolustet
tu; 

- molemmilla rannoilla tulee olla 
teitä tai ainalkin kulikuJkelpoisia 
uria; 

- omalla puolella tulisi olla tulen
johtoon sopivia maastonlkohtia; 

- on edullista, jos ,joessa on mutka 
hyöklkääjän puolella suora-am
mun:tatUJlen eliminoimiseksi; 

- ik.eskinkertainen virtaus (aUe 1,9 
m/sek); 

- ei esteitä (paaluja, mataUklkoja 
1tai akki:syviä viedessä) ; 

- sopivat tai vähäisin .töin sopiviksi 
1saiata:vat y limen,oprukat. 

Meidän runsasvesistöisillä alueillam
me tämä organisaaitio joutui&i ik:äy,titä
mään pääasiassa nopean ylimenon taik-
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tillkkaa päästäkseen edes tyydy,ttävään 
hyöklkäysnopeuteen. 

Vaikeiden vesistöa.Jueiden taktiikasta 
ameri'klkalaiset ovat saaneet runisaasti 
kokemuksia Vietnami:ssa. Selivimmi:n 
tämä näikyy uusien ajoneuvora1lkaisu
jen tarpeessa. Suota pidetään vesistöä 
huomattavasti vaikeampana esteenä, 
mutta samalla ,korostetaan sen yli teh
tävällä hyökikä.yksellä saatavaa talktil
lista ylläitystä. Lumia1oneuvoin ja 
raide-elementein mahdollistetaan suol
la lii:~kuminen. 

Neuvostoliitto 

Vuonna 1958 Neuvostoarmeijassa siir
ryttiin täydelliseen mekanisointiin, 
minkä jälkeen divisioonatyypeistä twi
netaan ainoastaan panssaridivisioona 
ja melkanisootu divisioona. Rylkmentti 
muodostaa perusj.oukko-osaston ja on 
sellaisenaan valmis taisteluosaston 
runko. Sen mekanisoidut kivääripatal
joonat ovat va['ustetut BTR-50:lla tai 
BTR-60:Ha ja koko pataljoona pystyy 
uimaan yhdellä kertaa vesistön yli. 
Mainitut aijoneuvot ovat Neuvostomiton 
miehlstönikuljetusaijoneuvoj en pääityy
p1t ja läinsilmaåsiin verrattuna kuljetus
ikyvy1tään suuremmat. Kummallaikin 
saadaan noin ka.ksi ryhmää yli. Tiedus
telupa·taJ.jooni:ssa ja -komppan.ioissa 
käytetään BTR-50:n rungolle ralken
nettuja telavetoisia PT-76 ja PT-85 tie
dustelUJpaniSSa['ivaiunuja sekä myös neli-

Jalkautuminen K-61:sta 
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pyörävetoisi,a, BRDM-vaunuja, jotka 
tie1ltärvästi ovat jäämässä pois käyrtösitä. 

Raskaan panssarivaunun päätyppinä 
olevat T-54 ja T-55 !kykenevät kahlaa
maan alle viisi metriä syvien jokien 
poiklki. Näiden tilalle on vuodesta 1965 
alikaen tulemassa niinilkään syväikah
lau.skykyinen T-62. USA:n divisioo
nista poiketen on Neuvostoliiton divi
sioonassa uivana kalustona lisäksi isku
por,taan ylimenossa henkilöstön ja ras
kaiden aseiden kuljetukseen tarkoite
tut amfibioajoneuvot MA V, BA V ja 
K-61 sijoitettuna pioneeripataljoonaan. 
Neuvostoliittolaisilla ei taas ole uivia 
kranaatinheHinajoneuvoja eikä telala
v~tisia tyklkejä kuten amer1kkalaisilla. 
Neuvostoliittolaisen ajattelun mu:kaan 
ase on tällaisissa tyypeisisä liikaa 
sidottu samaan vetäjään. Raskaiden 
aseiden ylimeno hoidetaan erillisillä 
amfibioajoneuvoilla. Keski-Euroopan 
oloissa neuvostoliittola1set va,lmistautu
vat e.teneanää.n 100 !kilometriä vuoro
kaudessa ja ovait täysin tietoisia siitä, 
että tällöiin joudutaan ylittämään usei
taikin vesistöestettä. Tämä on varustuk
sen, organisaation ja ikoulutulksen läh
tökohtana. Jokilinjan valtaamista ja 
sillanpään laajentamista ei pidetä eri
tyisenä vaiheena hyökkäyksessä, vaan 
vesistön ylity1ksen on tapahduttava mi
käli mahdollista marssiryhmitY1ks,esitä. 
Neuvostoliitossa \korostetaan aikaisen 
suunnittelun ,tärkeyttä. Vesistöistä etu
käiteen olevat tiedot se!kä vihollisen 
mahdolliset toimenpi~t tarkistetaan 
tied ustelulennoilla ja käyttämällä roh
keasti. moottoro1tuja tiedusteluyksi
lköitä. Erityisesti luotetaan ilmakuvien 
tuJikintaan vesis~en rantojen ja poh
jan vedenalaisten esteiden selvittämi
sessä. 

Ylimeno suoraan fökkeestä tarjoaa 
vä1häisen ydinasemaalin. Ylitys pyri
tään suori.ttamaan leveäBä rinitamaUa, 
minlkä ohessa tehdään ha,rhautuslii:k-

1 <>~ ~km 

l---10- 1~ km 
X )( 

etujoukon 
t•voitteet 

J[ port••n 
rytlmentit 

I portaan rykmenttien 
tihtöasemat 

Alueen käyttö NL:n mekanisoidun divisioonan ylimenossa 

keifä Mikäli pääylimenopa1kalla vihol
lisen vastUIS on liian voimaikasta, siirry
tään harhautuspaikoille. Vasta sitten, 
kun !kaikki yrity,kset siirtyä vesistön yli 
suoraian liikkeestä ovait epäonnistuneet, 
aloitetaan valmistelut ylemmän johdon, 
säännöllisesti armeijan eshlrunnan, joh
dolla. Suoraan fökkeestä tapahtuva ve
sistön ylitys anisaitsee lähempää selviit
telyä. Divisioonat ja rykmentit ovat !k:o
koonipano1taan sellaisia, että ne voivat 
hyökätä vesistön yli suoraan marssiJ.ta. 
Divisioonan rykmenttien ylimenopai-
1kat ovat 3-5 kilometriä toisistaan. 
Doktriinin mukaisesti komentajat ovat 
koulutetut ottamaan sillat, lautat ja 
lossit vahingoittumattomina. Divi
sioonien tiedustelupataljoonat toimivat 
jopa 50 km etujoukon edellä tehtävä
nään ohittaa vaistusitaja ja pyrkiä vesis
tölle. Etujoukko on puolesta.an saman 
verran pääjoukon edellä. Vesiesteen 
tiedustelun tehtävänä on selvittää mm 
pohja- j,a ranitaolot, suurin syvyys, vir-

taamisnopeus ja vihollisen ryhmi,tys 
rannalla. Tiedustelupataljoonaan kuu
luu taisi1lelusUikeltajia, joiden välineistä 
mainittakoon meta'llijuntta pudotuspai
noineen, mittanauha ja virramropeus
mi.ttari. 

Tiedusteluooien jä1jessä hyöklkää.vän 
etujoukon tehtävänä on vallata ylitys
kohdalla sillanpää joko suoralla hyök
käyksellä tai sivusta ja taikaapäin. Mi
käli tämä ei onnistu, etujoukko jää 
.suojaamaan omalle rami.aHe ja yldane
non toteuttaa divisioona. Ensimmäisen 
por.taan rylkmentti siintyy lä:htöasemiin 
2-5 kilometrin päähän rannasta toisen 
portaan rykmentin jäädessä 10--,15 
kilometrin päähän. Ry1kmen1iti muodos
taa ry,nnäiklköpataljoonan ja pataljoona 
cynnäkkökoanppanioi!ta. Isku,porras 
vahvennetaan säännöllisesti tiedustelu
pamsarivaunuilla, panssarintorjUl'IJta
tykeillä, pioneereina ja suojeluelimillä 
ja tässä vaiheessa jaetaan tarvittava 
lisäamfibiokalusto. Tykistövalmistelun 
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aikana siircytään vesistölle ja ylitetään 
se. Panssarivaunut ja miehistönlku.löe
tusajoneuvot jatkava:t suoraan tulo
rannalta vihollisasemia kohti. Muissa 
amfibioajoneuvoissa yli ,tulleet jal'kau
tuvat ja jatkavat hyöktkäystä jalan ja 
ajoneuvot paJaavat hakemaan seuraa
via portaita tai kalustoa. 

Toisessa vaiheessa sillanpään laajen
tamiseksi tar,koitetut osas,tot tulevat yli 
ailoi,ttaaikseen hyökkäyQ(sensä viimeis
tään tunnin kuluessa. Samanaikaisesti 
ryhtyvät pioneerit raikeIJJtamaan laut
toja ja syväkahlauskykyiset panssari
vaunut ylittävät joen. Divisioonan tulee 
kokonaisuudessaan ylittää jokies,te aUe 
kahdeksassa tunnissa ja saavuttaa 10-
15 kilometriä syvä sillan.pää. Ydinaseita 
vastaan suojaudutaan tällöin aivan sa
moin periaattein kuin USA:ssa,. 

Valm±steltu ylitys tapa1htuu samojen 
.periaatteiden mwkaan kuin nopeaikin, 
mutta sitä ennen suoritetaan y<ksityis-
1lrohtainen tiedustelu ja tulivalmistelu 
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on huomattavasti pitempi ja perusteel
lisempi. 

On todettava, että neuvostoli1ttofais
ten itoimi:nna,ssa, on paljon samoja peri
aatteita kuin USA:lla. Neuvostoliitossa 
otetaan ikuitelllkin huomaittavasti suu
rempi riski nopeassa hyöklkäyksessä 
vesistöjen yli ja valmistaudutaan aina 
siihe<Ill, että etu1oulcim joutuu taistele
maan saarrettuna jonkin aikaa. 

Länsi-Saksa 

Länsi-Sa:ksassa vuonna 1959 toteute
tun organisaatiouudistuksen jälkeen on 
maavointi:ssa .panssari-, panssarijalka
väki- .ja vuoristodivisioon1a. Nii'ssä pri
kaatityyippien lll!kwnäärä :voi vathdella, 
mutta pri!kaa,tin lkokoonparno on ikim:liteä. 
Organisaatiossa kiintyy huomio vähäi
seen vesistön ylityskykyisrten taisteiu
ajoneuvojen määrään. Parussarivau
nui:sta uusin länsisaksalaisten oma ra,t
ikaisu "Leopard" on syväikahlauSlkyikyi-

nen. Sillä tullaan !korvaamaan vanhat 
M-41 ja M-48 panssarivaunut. Iskupoo.-
taan .kialustosta ainoastaan M-113 on 
uiva. Merkillepantavaa on, että divi
sioonan panssa.ri,tiedustel upartalj oonassa 
on niitä vain kolme sijoitettuna .pionee
rijouklkueeseen. Panssariljahl!:aväkipri-
1kraatin kolkoonpanossa voi olla !kolmen
laisia j alkavä:kipatailjoonia 

- ,.panssarijalkaväkipaitaljoona SPz 
( = Schii'tzenpainzer) 

- pain.ssarijalikavälkipataljoona MTW 
( = Mannschafttrainsportwagen) 

- ja lisäksi MTW-ipataljoonista osal
la on M-113 ja osalla Mercedes
Unimog ikuorma-autokalusto. 

MTW-pataljoonia on .pri:kaatissa vain 
y.ksi. Ei ole ,tiedossa, missä määrin 
näitä on M-113 kalustolla :varustettuna. 
Joka tapauksessa pataljoonat liiilclmva.t 
hyvin, heikosti vesillä. Erään tiedon 
mukaan Länsi-Salksassa on tarkoitus 
kehittää uimalkyvyttömän HS-30:n ja 
M-113:n tilalle uusi miehistönkuljetus
vaunu. Silta,panssarivaunut ja pionee
rien amfi:binen sHtaikalusto ova,t ame
rilkrkalaismallisia. 

Toiminta vesistöllä ,tapahtunee edel
lämainittujen amerikkalaisten periaat
teiden mulkaan, josikin panssarijalika
väikidivisioona saa huomattavasti vä
hemmän joukrkoa ,kerraUa yli kuin 
USA:n mekanisoitu divisioona. 

Ruotsi 

Ruotsilla on organisaatiossaan kolme 
omaa valmistetta olevaa uivaa taistelu
ajon'euvoa, ni:mittäin S-ipanssarivaunu, 
mieihistölllkulijetuspanssarivaunu Bv 302 
sekä 'kuljetusaijoneuvo Bv 202. Muuta
man vuoden kuluttua lienee jo kai<~kiin 
perustettaviin yhtymiin sijoitettu tämä 
kalusto ja vanha poistettu. Ja]kaväki
prikaatiHa ei mainittua ika,lustoa ole, 
mutta sille voidaan alistaa vaikeissa 
maastoissa toimittaessa lisäy'ksilkkönä 

Bv 202-<kalustoa. Jalkavä:kiprikaatirun
koisella, Pohjois-Ruotsin oloihin tal'lkoi
ibetulla Norrlannin prilkaatilla on iko
kooIIIPanossaan Bv 202 ajoneuvot. Pri
kaa:tin jokaiseen kolmeen kivääripatal
joonaa,n !kuuluu 65 Bv 202:a. Lisälksi 
niitä on patteriston tulenjohto-osiilla, 
huo1topata1joonassa ja pioneeripatal
joonassa. Mainittakoon, että pioneeTi
.pa taljoonalla on !kuusi kappaletta 15 
metrin sota.siltaa (Krigsbro 4). Kaiklki 
muut uivat taisteluajoneuvot on sijoi
tettu pa,n,ssariprilkaia:tiin. PaniSisa["ii.pri
kaatin ocga,nisaatio uudistettiin vuonna 
1963. Uuteen paI11SSaa-ipri:kaatiin sijoite
taan S-panssarivaunu psv 103:n ja .psv 
74:n tilalle. Myös 2,5 metriä kahlaavan 
,pain.ssarivaillillu 102:n (Cemurion) !lhlalle 
tulee S-panssarivaiunu. Silba.pamssal'li
vaunuja ei RUJotsi:lla ole, sen s~jaian 
muun muassa painssa,ruvaunrupataljoo
'lllassa on ·~aiksi kappaletta 15 metrin 
,sotas11 toja. 

Panssarilprikaati on tarikoi:tettu vas
tahyoklkäysyh tymälksi avoimessa maas
tossa. Vesistöllä pyritään yllätyiksellä 
saamaan sillalt ja yl1menoväJineet ehji
nä haltuun. Ensimmäisenä saapuva 
osasto· ylittää vesistön odottamaitta ikäS<
kyä. Ylimenopaiikat vali.taan siel,tä, 
missä vihollinen vähiten odottaa. Val
mistellussa ylimenossa käytetään hy
välksi .pimeyttä, aukkaja vihollisrinta
massa ja savuja. 

Johtopäätöksiä organisaatioista 

Organisaatioissa on havaittavissa voi
makas amfibio-ominaisuuksien yleisty
minen sekä iskupor,taan .pataljoonissa 
että myös pioneerien kalustoissa. Tyy
peistä mekanisoitu, uivilla miehistön
kuljetuspanssaxi:vaunuilla mkkuva pa
taljoona on yleisin. Maaston erikoisolo
suhteet otetaan huomioon mm ROAD
divisioonassa tar.koi tuksenmuikaisella 
pata:ljoonaijaolla ja erikoiskalustolla. 
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Joukkojen henkilöstöä koulutetaan 
ulkovall.oissa voittamaan erityyppi:siä 
vesilstöestei tä. 

Ohjesäännöissä puhutaan ylimenon 
yhteydessä yleensä vain joesta, miikä 
nähdään esteenä ja minkä ylityksen on 
,tapahduttava mahdollisimman nopeasti. 
Vesistöjä operaatiotilaa laajentavana 
tekiijäinä ei juuri mainita. Valmistaudu
taan kyllä ylittämään peräkkäisiä, 
luonteeltaan erilaisia vesiesteitä. Vesis
tön ylitystä leveällä rintarnaHa koros
tetaan. 

MAAMME ERI VESISTöTYYPIT 
TAISTELU AJONEUVOJEN 
KÄYTÖN KANNALTA 

Merenrannikot 

Pääosa rann1kkoarnme on osittain 
meren alle upoIJJnutta pienvuorirnaise
maa. Jyrkät, lkallioiset rannat ja toi
saalta maitalissa rannoissa pohjan ki
vilklkoisuus estävät tai hidastavaJt rat
kaisevasti pyörä- ja telavetoisten amfi
bioajoneuvojen veteenajoa sekä ennen 
kaikkea rantautumista. Kokemukset 
puuttuvat kallioiselle rannalle nou
susta, mutta kallio pienentää todennä
köisesti tela-aj,oneuvon nouSU!kulrnan 
ikorkeintaain 15 asteeksi. Pyöräajoneu
vojen vastaavan nouswkulrnan heikke
neminen kiinteään sorarantaan verrat
tuna ei ole yhtä suuri, sillä hieman 
normaalista pehmennetyt matalapaine
renikaait imeytyvät ~lioon hyvin. Liu
kas levä aiheuttaa pyörien luiston, 
mutta usein leväraja on jonkin verran 
vesiraijan alapuolella. Pyöräajoneuvot 
pystynevät nousemaan lähes yhtä jyr
källe kallioiselle 1"8nnalle kuin tela
aijoneuvotkin. Useissa ajoneuvoissa on 
vintturi nousun auttamiseksi huomat
tavasti jyirkernmistäikin pailkoista, mutta 
sen 'käyttö tulee iky,seeseen vain mie
ihittämättömillä rannoilla. Tällöin tar-
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vitaan lisä!ksi rannan iäheisyydessä 
puita, isoja ldviä .tms ikiinnitysmahdol
lisuulksia. 

Matalilla rannoilla, missä nousu ve
destä jyrkkyyden puolesta olisi mah
dollista, pohja on useimmiten joko lie
jua .tai 'kivilkkoa, jolloin ne estävät tai 
hidastaivat rantaan pääsyä, kivHtiko vaT
sinkin tela-ajoneuvojen nousua. 

Sopivin vesiltänousupaikka on tasai
nen sora- tai hiekkaranta, jonka kalte
vuus on alle 20°. Ranniloolla ja saaris
,tossa ,toimiva hyökkääjä käyttänee ta!k
tillisiin maihinnousuihi.n ja komman
dohyöklkäyksiin lkomppanian-1>atalj oo
nan ,vahvuisia osastoja iskuportaassa. 
Useimmiten joudutaan tinkimään totu
tuista tilavaatimuksista. Vähimmäis
vaatimu•ksena on kuitenkin pidettävä 
mainittuun toimintaan tarvittavia, 1~ 
-500 metrin, pituisia rantaosia. Ke
väällä 1964 etsi·ttii.n Santahaminan saa
relta erästä 'kO'keiluajoa varten sopivaa 
rantaosuubta äa todettiin, että noin 15 
kilometriä pitkästä rantaviivasta vain 
kilometrin verran oli sopivaa ja sekin 
lyhyinä osuuksina. Tässä tiedustelussa 
otettiin huomioon kai.klki rauhan ajan 
varomääräy:kset, mitkä luonnollisesti 
pienensivät mahdollisuuksia. Sopivia 
rantautumispa1klroja tavaltaan ranni
koillamme hyvin rajoiotetusti. 

Suomenlahden, Saaristomeren ja 
Ahvenail!Illa.an alueilla on useita suuria
kirn, saaria, joiden ranooille ,taisteluajo
neuvoilla ei lainkaan päästä ilman apu
välineitä. Muun muassa monet ulko
Hnnak!keemme sij,aitsevat tällaisilla 
saarilla. Pohjanlahden saarettomilla 
seuduilla tilanne on pääpiirtein saman
lainen. Rannikollamme on muutamia, 
ri'ltikonaisesta maastosta poHtikeavia, 
useissa itutkirnUJksissa todettuja suur
maihinnousun ikohteiksi sopivia alueita, 
kuten HanJ!roniemi. Raillnan topografian 
ja geologisen rakenteen perusteella 
puolustaja pystyy melko luotettavasti 

määriJttämään ne rannan kohdat, mistä 
vihollinen voi ,taisteluajoneuvoillaan 
päästä maihin. Ny,kyai:kainen hyökkää
jäkin •kykenee jo pelkän lentokuvauk
sen perusteella föytämään sopivat tela
ja pyöräa1oneuvojen rantautumispai
kat. Meriveden ki.rkkaudesta riippuvat 
tähyst,yksen ja ,lentokuvauksen mahdol
lisuudet havainbojen tekemiseen. Kirik
kaailla i1malla päästään aina 10 met
riin saakika. Keväällä noin huhti- tou
'1rokuun aikana vesi on rannoillamme 
niin sameaa, etiteivät pohjahavainnot 
lainkaan onnistu. 

Pintaliiitäjien 'käytössä tulee ottaa 
hoomioon ainoastaan vede:nipäällise,t 
esteet, mi'Stä syystä niillä on karikkoi
sen saaristornme vesialueella huomatta
vasti suuremmat liikkumismahdollisuu
det kuin uivilla ajoneuvoilla. Kuiten
kin niiden rantautumismahdollisuudet 
rantojen jyrkkyyden, puuston tiheyden 
ja muiden esteiden .ta:kia ovat vieläikin 
pienemmät. Nykyiset pintaliitäjät ovat 
tarkoiitetut pääasiassa vesistöillä ajoa 
var,ten. Englantilaiset, amerikkalaiset 
ja tiettävästi myös neuv9stolirttolaiset 
'kokeilevat liikkumista maalla, lähinnä 
suoalueilla. Kun taI'kastellaan pintalii
täjien suoritusarvoja, todetaan, että 
joillakin Pohjanmaan rannikon osilla 
pintaliitäjät saattava,t adaa maallakin. 
Siten Llmingan niittyalueella, samoin 
monin paikoin Pohjois-Pohjanmaalla 
rantaan ulottuvilla suoalueilla niiden 
käyttö on maaston tasaisuuden vuoksi 
täysiin mahdolli'sta. Suurimpana vai
keutena on kuitenkin. nousu rannalle. 
Ranitautumi.s~ohdain rtuliee nousta. es
.teettä, sillä pintaliitäjät joutuvat käyt
tämääin täHöin hieman tyypistä riip
puen nnin 50 kilometrin tuntinopeutita. 

Jään muodostumisen ajankohda,t 
rannoillamme vaihtelevat suuTesti. Ti
las,tojen mukaan syksyllä marraskuun 
alusta tammikuuhun ja ke·väällä huhti
kuun ajan on Suomenlahdella ja Selkä-

3 - Jalkaväen Vuosikirja 

merellä muiden ,taisteluajoneuvojen 
kuin pintaliitäjien käyttö epävarmaa. 

Joet 

Taisteluajoneuvojen käytön kannalta 
tärkeimmät tiedot joista ovat leveys, 
rantojen jyrkkyysaste, syvyys ja maa
perän laatu. 

Maamme joet ovat muutamaa poik
keusta lukuunottoma-tta all1:! 100 me.trin 
levyisiä. Kaikikia joet voidaan levey
tensä puolesta ylittää syväkahlaUJksella 
lähes joka kohdalta. Muille kuin syvä
kahla,us<kytkyisille ajoneuvoHle ei joen 
suurimmalla leveydelilä ole sanottavaa 
~erkitystä. Er1ttäin huomattava le
veysraja on kuitenkin 20 metriä eli 
noin siltapanssarivaunujen sHlan ja 
muiden pikasUtojen jänneväli. Valtaosa 
joista pystytään ylittämään siltapans
sarivaunujen avulla. 

Jokiemme poikkiprofiilien tarikastelu 
osoittaa, että niiden rannat ovaJt suu
rimmaksi osaksi jyrkempiä kuin 20°, ts 
vaikeuttavat ,tuntuvasti tela- ja pyörä
ajoneuvojen rannallenousua ilman apu
väJineitä. On kuitenikin muistettava, 
että teknisissä tiedoissa esitety;t kalte
vuusraja,t on määritetty 2-3 kertaa 
ajoneuvon pituuden mittaiselta mat
kalta. Ajoneuvo voi nousta vauhdista 
riippuen ilyhyitä, jyrkempiäkin osuuik
sia. Ka1tevuudeltaan alle 20° :n kohdat 
ovat yleensä niin kapeita, että ne pa
kottavat hyökkääviä ajoneuvo-osasitoja 
käiy>ttämään kapeita muotoj,a. Rannan 
jyr,kkyys jatkuu samassa kulmassa ,ve
den alle. Peruskarta'Stamme,kin voi ym
päristön topografian perusteella tehdä 
joen poiikkiprofiilista pääpiirteisen ar
vion, jonka ilma·kuvatutkimus täyde111-
tää. Näin voidaan ~uitenkin valita vain 
ylimenoalue, miltä ylityspai'kat tulee 
tiedustella tarkemmin. Kokenut tiedus
telija pystyy nopeasti määrittämään 
vesillemeno- ja nousukohdat. Luonnon-
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jokien lisäksi on viljelys- ja suoalueilla 
lukuisia ihmisten tekemiä jokia tai 
ojia. Niiden luiskien kaltevuus tehdään 
45°-30° maan laadusta riippuen. 

Suom~m joet ovat ylj;!ensä hyvin ma
talia ja vain pääfoet monin paikoin yli 
viiden metrin syvyisiä jokiprofiileista 
päätellen. Suurimmilla vesimöalueilla 
jokien keskisyvyys on 3-4 metriä ja 
pienempien jokien syvyydet 1-2 met
riä. Ylitettävän kohdan vedenkorkeu
della on merkitystä vain !kahlaavi:en 
ajoneuvojen käytössä, ja syvyys on sy
väkahlausta rajoittava tekijä vain Ky
mijoessa ja suurimmissa Pohjois-Suo
men joissa. Veden'korkeu'ksien suuri 
ajoittainen vaihtelevuus vaatii kuiten
kin aina tarkan kahlauskohdan tiedus
telun. Jokien syvyyssuhteiden määrit
tely lentotähysty,ksellä tai ilma'kuvista 
on, huomattavasti vaikeampaa !kuin me
renrannikon. Monet joet ovat pi,tikälle 
kesä!kuuhun saa~ka niin liietteisiä, ettei 
Hma,sta voida evottaa muuta kuin kos
kipaikat kuohujen perusteella. Kirk
kaailla säällä näkyy moreenimaalla vir
taavasta joesta selvästi pohja, mistä 
vastaavasti saa kuvankin noin kolmeen 
metriin, saakka. Lounais-Suomessa sa
visista joista ei pohjahavainJtioja juuri 
saadakaan. 

Eri alueilla havaiitaan joissamme joi
.takin säännönmukaisuuksia. Erittäin 
mer:kit tävää on ranni:kkoalueen jokien 
savirantaisuus Ja -pohjaisuus. I1man 
apuneuvoja tela- ja pyöräajoneuvot 
juuttuvat varsilllkin tulorannalla vete
lään saveen. Suoalueella joet ovat peh
meärantaisia ja mutapohjaisia ja hyvin 
vaikeasti yfäettäviä. Pienen telapai
n1een omaavat ajoneuvot pääsevät kyllä 
aivan rannalle saak!ka, mutta veteen 
pääsy, puhumattakaan noususta, on 
esteenä ylitykselle. Lapissa kuitenkin 
osa soidenkin läpi virtaavista joista on 
yllättäen sorapohjaisia, eikä joki sinän-
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sä ole esteenä, mi!käli ajoneuvo on pääs
syt sfume saakka. 

Vuosina 1962---64 suoritettu kenttä
tubkimus Keski-Lapin alueeHa osoittaa 
kaikkien jokien virtaavan suurim
maksi osaksi hieklka- tai moreenialueen 
halki ja niiden rannat ja pohjat ovat 
,riittävän iklovia kestämään raskaat 
panssarivaunutkin. Sen sijaan tasapoh
jaisia kohtia on hyvin harvassa, sillä 
eroosio on paljastalliU!t !kivet ja kallio
perän. Li!Säksi vähän kuluvissa maala
jeissa vil'taavat joet ova,t hyvin matalia, 
useimmiten alle uivien a1oneuvojen s,y
väy.ksen. Kivikkoja pidetään mm pans
sariivaunujen pahimpina esteinä. Kun 
kivet tällaisissa joissa ovat osittain ve
den peitossa, ne muodostavat esteen tai 
ainakin melkoisen hidas,teen yhtä hyvin 
tela- !kuin pyöräajoneuvoilleki,n. On 
,kuitenikin huomattava, että kivet ovat 
irtonaisia ja näin ollen helposti ,vieritet
tävissä esimel'kiksi puskuterällä. 

Mittaustulokset osoittavat jokemme 
hyvin hidasvirtaisiiksi. Samoin virran 
voimail~kuus vaihtelee ajallisesti ja· pai
kalliSleSlti. Nopeudet ovat suurimmillaan 
keväällä. Tällöinkin vain isoimmissa 
joissa esiintyy yli 1,5 m/sek airvoja 
noin kuu~auden ajan. 

Kun arvioidaan ajoneuvon mahdol
lisuuksia ylittää virta, on huomattava, 
että sen nopeuden tulee olla 2-3 km/h 
suuremman !kuin veden virtaamisno
p,euden, jotta ajoneuvoa pystytään hal
litsemaan pyörteissä ym virtaavalle ve
deHe ominaisissa ilmiöissä. Tämän pe
rusteella itodettaikoon, että yli 10 km/h 
uiville ajoneuvoille ja syväkahlausky
kyisille panssarivaunuille virran voi
ma1~kuus on esteenä vain rajoitetun 
ajan !keväällä. 

Jokiemme jääpeitteen tulo noudatte
lee pääpiirtein sisävesien jäM.ymis.tä, 
sen sijaan jäänlähdön ajankohta on 
poikkeuksetta 3-4 vi,i,klroa vastaavan 
alueen järviä aikaisempi. Jos 1äätä ei 

rikota, joet ovat esteenä syväkahlauk
selle koklO em ajan. Mi:käli syväikah
laukseen aiotaan ryhtyä, jäät on ylitys
kohdalta tällöin hyvin tarkkaan pois
tettava. Tähän tal'lroitu'kseen neuvos
toliittolaisilla on ajoneuvoon kiinni,tet
tävä jääsaha, jolla voidaan nopeasti 
säl'keä jää ylityskohdalta. Mm K-61:een 
,kiinnitetyllä terällä voidaan 8-12 sent
t imetrin jäätä leikata 30-50 metriä mi
nuutissa ja BAT-traktorilla 42 sentti
metrin jäätä 15-20 metriä minuutissa. 

Miehistölllku:lj etuspanssa<ri vaunuille
ki:n ovat joet pitkän aikaa jäätymisen 
jäilkeen ja ennen jäiden lähtöä esteenä, 
ellei jäätä ri:kota ylityskohdalta. Ajo 
joen jään yli on aina ilman tiedustelua 
epävarmaa. Jään paksuus vaihtelee 
virran voima•~kuuden mukaan sekä 
joen pituus- ja [Poikitrtaissuunnissa ja 
sulia 'kohtia löytyy keskitalvellakin: 
Tämä Johdosta pienessäikin joessa mit
taus tulisi suorittaa ainakin keskeltä 
ja molemmilta rannoilta. 

Edellä esitetty antaa sellaisenaan 
meikäläiselle puolustajalle liian opti
mistisen kuvan jokiemme emearvosta. 
Varsin!kin pienten, alle 20 metrin le
vyisten jokien1 joita pääosa on, ylitys
mahdollisuuksien parairntamiseksi on 
olemassa monia sekä valmiilla että tila
päisraikenteilla aikaansaatavia !keinoja, 
joita iskupor.taassa voi käyttää. Silta
panssarivaunuja riittänee lähinnä vain 

Amerikkalainen 10 m:n pikasilta 

ipanssa'rivaunujen ylityspaikoille. Mie
hfStönikuljetusajoneuvojen liikkuvuutta 
parallltamaan amerikkalaiset ovat otta
neet käyttöön M-113 ·kuljetusajoneu
volla !kuljetettavan 10 metrin pikasil
lan, joka on kehitetty Vietnamin tar
peita varten ja pystytään 12 minuutissa 
asentamaan paikalleen. Sama silta 
mahdolilistaa lkesäHä ja syksyllä useim
pien Etelä-Suomen ja Pohjanmaan jo
kien ylityksen. Neuvostoliittolaiset 
käyttävät vastaavanlaista puista siltaa 
pallJS\Sarivaunujen ajamiseksi ojien yli. 
Meidän joenpex1kaustyömaillamme käy
tetään '1:elavetoisten, usein yli 10 tionnin 
kaivu'koneiden saamiseksi joen toiselle 
rannalle ylklsinkertaisia telalavoja. Joen 
yli asetetaan kummankin telan koh
dalle kolmesta tu'kig,ta yhteenliittä
mä:Ilä tehty lava. TU!k!kien paksuus riip
puu lu'Onn'Ollisesti jäinnevälistä ja ajo
neuvon painosta. Lavojen kuljettami
nen miehimönkuljetuspanssarivaunujen 
,kan,n,ella, hinaaminen tms on täysin 
mahdollista. Kun ajatellaan hyö~käystä 
leveällä rintamalla va1taoj an tai puron 
yli ja ylitysvälineiden yhtäaikaista 
suurta tarvetta, on uskottavaa, että 
maassamme hyöklkäävä suurvaltavihol
linenkin pian käyttää metsiemme tar
joamia mahdolli:suUJksia hyväkseen tila
päisra'kenteiden aikaansaamiseksi. 

Jokien ja ojien pohjan tasaamiseksi 
•käy,tetään edelleen jo viime sodissa hy
väksi osoittautunutta vi,tsakimppua. 
Materiaalia näihin riittää maassamme 
PohjallJIDaan alueillakin. Kahlaamojen 
pehmeän pohjan ameriikikalaiset tasaa
vat mm metallimatolla. Metallimatto 
lienee tar>koitettu iskuportaan jäljessä 
tuleville osille, mutta sen levittäminen 
ei kestäne monta minuuttia iskuportaan 
pioneereiltakaan. Matot tuntuvat käyt
tökelpoisilta melko tasapohjaisilla, 
mutta oovisilla Pohjanmaan joilla. 
Kai~kien edellä mainittujen välineiden 
ohella voidaan käyttää rantojen loiven-
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Englantilainen tiematto 

tamiseksi puskuterällä varustettua tela
ajoneuvoa. On muistettava, että pans
sarivawiu jo pelkillä reloillaan pystyy 
ri!kkomaan varsinlkin savi- tai turve
reunaisten ojien tai jokien penkat muu
tamalla lkääntymiselfä. Lähtörannan 
La1slkukulimaa saadaankin näin hyvin 
helposti pienennetyksi. Tulorannan loi
ventaminen on usein mahdotonta suo
raan vedestä yilityskiohda.Ua. Sen si1aan 
muualta ylitse päässyt pu!ikuteräaöo
neuvo voi nopeasti pehmeärantaisella 
joella tehdä useita nousU'kohtia. Tarvit
taessa pienten ja vähävirtaisten, puro
jen ylityskohdat voidaan puskuterällä 
suorastaan täyttää. • 

Järvet 

Järviemme rannat aivan V'esirajassa 
ovat selvästi jokien ja meren rann.iikon 
rantoja loivempia. Jo pääpiirteisenlkin 
ma,astrontiedustelun perusteella useim
mista järvistämme voidaan varsin hel
posti löytää keskimäärin !kilometrin 
matkaHa jyrk!kyytensä puolesta sopiva 
vesillemeno- tai vedestänousuikohta, 
mikä maihdollistaa muutaman ajoneu
von rinnattaisen ajon. Sitä suurempia, 
satojen metrien levyisiä yhtenäisiä !oi
via rantoja on sen sijaan vaikeampi 
löytää. Päinvastoin kuin rannikolla so
pii tällaisiilla loivi1la rannoilla myös 
,läheinen rantamaasto taisteluajoneuvo
jen käyttöön. Monin paikoin näet juuri 
sel'laisessa maastossa pelto tai muu au-
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ikea ja usein myös tie ja asutus ulottu
vat aivan rantaan s,aakka. Järvemme 
ovå,t melko matalia. Suurjärvien keski
&y·VYYs on, yli syväikahlausrajan, mutta 
alle 5 metriä syviäkin kohtia löytyy 
runsaasti. Järvien rikkonaisuus lukui
sin1e saarineen ja karikkoineen aiheut
'1:aa sen, että hyökkääjän on hyvin tark
kaan tiedusteltava reilitinsä. Vatkka
:kaan amfibioajoneuvot ja miehis,tön
·kuljetus- ja .tiedustelupanssarivaunut 
eivät ole niin arlroja rhldkoutumaan 
kuin avopotkuriset veneet, on luulta
vaa, etteivät suurvallan'kaan osastot 
:lähde ainakaan ilman me.rikorttia tai 
filma'kuvaa vesille. 

Rannan faatu myös vedenpiillllan alla 
on hyvin pääteltävissä vesirajaan ulot
tuvan maan laadusta sillolll\ kun ky
seessä on suo- tai saviranta. Tällöin 
vedenalainen ranta:luiska on joko pelk
kää mutaa tai mudan ja saven selkaista 
maa,ta. Myös moreeniharjun vieressä 
olevassa järvessä saa·ttaa olla muta/ker
ros alJkuperäisen moreenfäerroksen 
pääUä, mikä tuottaa yl:lätyfksen esimer
:kiksi kovalta hiekkarannaita ilma,n tie
dustelua ylityikseen lähtevälle ajoneu
von ajajaUe. Sekä ;pyörä- että tela
.ajoneuvojen kiinnijuuttiumi:sen raja on 
noin puoli,toista kertaa maava:ra. 

Kaik1ki järvemme ovat pehmeäpoh
jaisia lukuunottamatta joitakin kapeita 
vir.tapai,k1koja. Panssarivaunujen syvä
'kahlaUJS järvissämme on juuri pohjan 
pehmeyden johdosta mahdollista vain 
hy,vin !harvoin ja erittäin huollellisen 
vailmistelun jäl1keen. Ilmeisesti virtaa
vat kapeilk.ot, joissa monasti on suori-
1ettu myös perkau'ksia tullevat tässä 
kyseeseen sop1vma maastonkohtina, 
joskin ne usein taktillises.ti ovat vähem
män soveliaita. 

Lentotähystys ja ilmakuvatutkimus 
ovat nopein tapa saada selville laajoilla 
järvillä taisteluajoneuvojen hyökkäys
reitit. Pienoismerikortti ja peru~kartta 

täydentävät sopivas,ti ilmakuvista saa
tavan pohjatietouden luote.ttavuutta. 
Miehistö:n!k.uljetuspan.ssariva unuj a var
ten riittävä,t tiedot noin kahden metrin 
syvyydestä. Samea- ja tummavetisillä 
järvillä ei tähän syvyyteen pystytä tä
hystämään tai ikuvaamaan ilmasta vaan 
on käytettävä muita tiedustelutapoja. 

Si"Säivesiemme jääsuhtee,t poikkeavat 
huomattavasti rannH~komme suolaisen 
veden ja toisaalta jokien virtaavan ve
den jäätymisestä. Sisävesien jäätymi
nen alkaa näitä aikaisemmin ja jään
lähtö tapahtuu myöhemmin. Myös jää
pette kasvaa nopeammin ja tasaisem
min. Edellä todettiin viiden senttimet
rin jää esteeksi uiviJ.le ajooeuvoille. 
KovalJla pak1kasella se saattaa syillJtyä 
muutamassa twmissa. On todettu, että 
jo neljän senttimetrin jää on dkottava. 
Ajoneuvon etupää pyrkii nousemaan 
jään reunan päälle ja rik!ko.maan sitä 
jäänmurtajan tapaan, mikä tekee uin
nin erittäin hitaa:ksi ja epävarmaiksi. 
Ilmiö on ,todettu sekä pyörä- että tela
ajonieUIVOfilla ja se johtunee niiden sa
manlaisesta vesilläajolaitteesta. 

Tilastoja tarkasteltaessa voidaan ha
vaita että 10 tonnin luokan M-113:lle ja 
BTR-60:lle jää on esteenä vähiinitään 
2-3 vii!k!koa. Vielä me]ko normaaleina
kin talvina saattaa kestää puolesta.trois
ta kahteen kuukaUJteen, ennenkuin jää 
saavuttaa 30 senttimetrin paksuuden. 
Kun sitten otetaan vielä huomroon tie
dustelupa:nssar1vaunujen painoluokkaa 
olevat alle 20 tonnin ajoneuvot, on jo 
1keskimäärin 40 senttimetriä otettava 
kanta1VUusarvoksi. Jääpeite on näille es
teenä huomattavasti pitemmän ajan. 

P anssarivaunujen jään,yliitysmahdol
Iisuuksia on käsitelty monissa e,ri tuit-
1kimuksissa ja todettu, etitä raskaiden 
panss!ll"ivaunujen liiik!kuminen jäällä 
tulee maassamme harvoin. ja vain erit
täin huolellisen tiedustelwi jälkeen ky-
1eeseen. Syväkahlaus olisi luonnolli-

sesti mahdollista samoissa paikoissa 
kuin kesälläkin jään poistamisen jäl
keen, mutta mahdoilisuus on vain teo
reettinen. 

A1oneuvoilla kulkukelvottoma,n jään 
aika on keväällä lyhyempi kuin syk
syillä, mutta toisaalta myös jäällä ajo 
kevääLlä lämpötiloista ritppuen on huo
mattavasti epävarmempaa ja vaatii 
tarkkaa• tiedustelua. Keliriklkoaikoina, 
jolloin tiet ovat huonolkuntoisia, ova-t 
järvien selä!t myös pibkän aikaa hyvin 
vai·keita y,littää. Hyöklkääjä tarvitsee 
helilkoptereita silloin välttämättömästi 
sillanpään valtaamiseksi nopeasti. 

Kaikilla suureh•koilla järvenselillä 
,pintaliitäjän käyttö on täysiin mahdol
lista. Noin viiden tonnin painoinen, 
joukkueen kuljettava, tykein tai rake
tein aseistettu pintaliitäij ä olisi kenties 
helikopteria parempi ratlkaisu ylimeno
hyökkäy1ksissä esim Saimaalla tai Päi
jänteellä vars,inkin huonon näikyvyy
den valHtessa. Lehtitietojen mukaan 
Neuwstoliitto, USA ja Englanti ovat 
hyvin lähellä tällaista taktillista ajo
neuvoratkaisua. Keväällä 1966 suoritet
tiin Ruotsissa laajoja kokeiluja eng
lanblaisiHa pintaliiitäjillä kelirikko
olosuhteissa, joissa ne todetitiin· erin
omaisiksi ajoneuvoiksi raillll,ikoilla. 
Tuulen ja dääahtautumien vaikutus 
sisävesilläo:nme on huomattavasti pie
nempi, joten voidaan täydehlä syyllä 
oletta·a ajoneuvon sopivan mehllä yhtä 
hyvin samanlaiseen käyttöön. Pin,talii
fäjän ohjailu on mahdollista melko solk
keloisilla sisäivesillä:kin. Erään lähteen 
mukaan myös K-61:lla olisi yfäetty Si
perian jokia j äiden1lähdön aikaan. Ajo
Illeuvon muodosta päätellen se voi pääs
tä hyvin jään reuna,lita veteen, mutta 
päi1l1Vastainen liike ei tunnu uskotta
valta. Ehkä se tällöinikilll voi käyttää 
aiemmin mainittuja jääteriään rik
Jroaat:seen jääesteen ja pääsitä!kseen ran
taan. 
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Muut vesistöalueet 
Soita on kolmannes koko valtakun

nan maaipinta-alasta. Vailklka soiden ja-
1kautuminen eri alueiden kesken, on 
epätasainen, ·k!ohdataan sioita taisrtiel
taessa missä osaS1Sa maatamme hyvänsä. 
Ensisijaisesti keskimääräinen pinta
paine määrittää ajoneuvojen suolla
ajomahdoHisuudet, jotta maassamme 
on selkä sotilas- että siviililaito'ksissa 
tutkittu. Niistä selviää, että ajoneuvot, 
joiden pintapaine on noin 0,1 kp/cm2, 
liiikkuvat hyvin kaikilla soillamme, 
mutta letoilla rtosin ajotie on melko 
tarkkaan valittava. Ainoastaan lumi
ajoneuvot ovat tällaisia. Tiedustelu
pan:ssarivaunujen ja miehistönikuljet.us
ajoneuvojen pintapaine on kesJkimääxin 
0,5 'kp/cm2. Telatralktorien käytöstä 
saadut kokemukset viittaavat siihen, 
että telapaineen olisi oltava 0,3 'kp/cm2 
,tai alle sen, ennenkuin ajo korpi- ja 
nevaisoilla on turvallista. ~ille ei 
mainituilla ajoneuvoilla ole menemistä 
sulan a~kaain. Tela-ajoneuvot ovat soma 
huomattavasti pyöräajoneuvoja parem
mat. Uivat ajoneuvot eivät uppoa suo
silmäk!keeseen jouduttuaan. Ylöspääsy 
vaatii tällöin kuiteillkin muiden apua. 
Pohjois-Suomen letoilla, missä on hy
vinkin syviä silmäikkeitä, olisi uiminen 
syvyyden puolesta mahdollista, mutta 
veteen pääsy suon reunalle noususta 
puhumattakaan ei tule pehmeyden 
vuoksi kyseeseen. U.ppoamatltmnuus on 
siis uintiikelpoisuuden ainoa etu suolla
ajossa. Routa ja lumi lisäävät suon kan
tavuutta, mubta samalla ne ovat niin 
arvaam.a1Jtomia tekijöitä, että meikä
läisten iloolkemusten mukaan suo on tal
vella epävarmempi kuin kesällä ja tie
dustelun me<l'ki,tys talvella suurempi. 
Pintaliitäjäin käyttöä suoalueilla on 
Englannissa tutkittu. Nevat, rämeet ja 
lelt.ot soveltuvat hyvin pintaliitäjien toi
minJtamaastoksi. Korpityypeillä on 
puus,to esteenä. 
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Vähäjärvisillä, mutta jokirikkailla 
alueilla Länsi-Lapissa ja Pohjanmaalla 
joet eivät vedä rajujen jäänlähtöjen 
aiheuttamaa viesi:määrää, jolloin tulva 
järvialtaiden puuttuessa nousee tasai
sille ranta-alueille ja peittää laajoja 
maa-alueita. Erityisesti savi- ja suope
räiset pellot pehmenevät siinä määrin, 
että voivat täysin estää panssarivaunru
jen käytön. Etelä-Pohjanmaalla on suu
rimmat yhtenäiset tulva-alueet. Maa
peräkartasta on todettavissa, että 
kailklki alueen joet virtaavat savi- tai 
suoperäiseS1Sä maastossa. Koska vetty
minen kestää säätilasta riippuen vai.n 
muutaman viikon, on mahdollista, että 
pellot pehmenevät kantavuudeltaan ne
van tapais~ksi, jolloin ajoneuvot, joiden 
,pintaipaine on noin 0,5 ikp/cm2 tai sitä 
pienempi, voivat liikkua tulva-alueella. 
On myös huomattava, että kahlaavan 
ajoneuvon pintapaine pienenee veden 
syvyyden ,kasvaessa·. Harvoissa pai
:lroissa vesi nousee ajoneuvojen uinti· 
syvyyteen, saa1k!ka. Näin ollen tulva
alueella toimiva hyök!kääjä voi käyttää 
.tiedustelUI- ja miiehistönlkul(jetu:spans
sarivaunuja. Pintaliitäjille ei näillä alu
eilla ole muita esteitä kuin rakenmUik
set, puheHl'lll)ylväät tms, ja yhtenäinen 
vesipinta puolestaan parantaa liik!ku
vuutta sen alla olevaan epätasaiseen 
maahan verrattuna. Neuvostoliitossa 
,pidetään tulva-aluetta ylipääsemälttö
,mänä esteenä joukkojen teknisille väli
neiHe. Tällöin tarkoitettaneen kuiten
·kin iskuportaan jäljessä seuraavia osia. 
Samassa yhteydessä mainitaan, että 
mikäli ra'llltatulvan syvyys ei mahdol
lista uivien siltaelemenlttien käyttöä, 
,penger on pa,klkio rakenJtaa joelle Mti 
sillan ailkaansaamiseksi uoman yli, 
Kai!kissa tap,aulksissa tulva hidastaa 
hyökikäägää huomaittavasti. 

La,p.in telka1järvialtaiden täyttäminen 
on mellkoinen operaatiotilan laajennus, 
sillä uivat ajoneuvot voivat nyt kesäi-

1ln liikkua altaassa, minkä reunat 
usettuvat mioreenirintei1le ja mahdoJ
listavat hyvin veteen ja rannalle pää-
1yn. Kun taas useimpina talvina jää 
tällä alueella kestää panssarivaunutkin, 
voidaan todella sanoa Aapa-Lapin let
tojen 1ku1kukelpoisuuden muuttuneen 
ratkaisevasti. Myös Pohjanmaan alueen 
pienHlä!kin teikojärvillä on mel"kitystä 
silkäili, että ådkivarsien estearvo ke
väällä vähenee huomattavasti, kun vesi 
ei pääse jokiuomasta rannoille. 

YHDISTELMÄ 

Noin kolme vuosikymmentä sitten 
vallitsi vesistöjen estea·rvoa koTOS,tava 
käsitys puolustustamme suunniteltaes
aa. Mm salpa-asema. perustui tähän ja 
nojautuu jäT'vialueisiin. Taisteluajo
neuvojen vesiliilkkuvuuden valtava 
llsääntyminen palkottaa muuttamaan 
käsitystä hyökkääjän toiminnasta. 
Panssarivaumrohjesääntömme asettaa 
vesistöt vasta kolmanteen esteryhmään 
panssarivaunujen kohdalla. Pintaliitä
jää ja lumia1oneuvoja lukuun otta
mat-ta muiden taisteluajoneuvojen koh
dalla todetaan sama. 

Priikaati-rykmenttiportaan toiminta
kaan ei kuitenkaan voi tapahtua totu
tun, jokilinj,oihle tarkoitetun toiminta
periaatteen mukaisesti. Kun huomio 
kohdistetaan jou!lclmjen toiminta-aluei
siin ja toisaalta rik!konaisiin rantoihin, 
tullaan siihen tulokseen, että mitä suu
remman joukon yhtäailkainen ylimeno 
on kyseessä, si.tä vai'keammalksi tilaky-
1y,mykset rannoilla muodostuvat. Patal
joonien hyökikäysryhmityksen leveys 
,)n keskimäärin 1,5-2 km ja ry,kmentti
prikaatiportaan aina 5 km:iin saakka. 
Vai!kka pataljoonan ryhmityiksen levey
delksi lähtörannalla supistettaisiin noin 
.kilomet:riksi ja ryikmentti-prikaatipor
taan kolmeksi kilometri!ksi, löydetään 
!elä ruillsaasti tyydyttäviä ylityskohtia 

pataljoonalle, mutta yhtenäisiä, useam
man pataljoonan yhtäaikaiselle ylime
,ooUe sopivia vähemmän. On näet muis
tettava, että vaa.timUJksena tyydy,Uäväl
lekin ylityskohdalle on pidettävä riit
tävän kovia ja !oivia lähtö- ja tuloran
toja, nHlle johtavia teitä tai ainakin 
ajoneu'V'Ouria sekä jdkseenlkin karitonrt:a 
vettä. Maasto pakottaa siis rylkmentti
prikaatiportaan joko hyökikäämään pa
taljoonat perälklkäin tai suorittamaan 
hyökikäy,ksen normaalia leveämmällä 
alueella. Viimeksi mainitussa tapauk
seS1Sa on kyse kuiteI11kin sarjasta patal
joonien hyökkäyJksiä. Tällaiset hyÖ'k
käyikset ovat täysin mahdollisia, kun 
hyökätään jonkin, pitkäilrkön vesistön 
poiikibtaissuunnassa. Puolustajan on 
vaikeata määrittää usein vain yhteen 
kohteeseen riittävän vastahyöikkäysjou
kon tehtävää. Patalj.oona lienee jouklko, 
millä vielä voidaan toteuttaa "suoraan 
jooksusia"-taktii.ik!kaa ja ottaa riskejä
kin. On mahdollista, että se ajaa vesille 
väJ:ttäJvisrt:äikin !kohdista, vaikkapa ajo
neuvot toisiaan auttaen. Takaa-ajoti
lanteessa heikosti miehitetyllä alueella 
pataljoona voi lähteä ajamaan vesistön 
rannan suunnassa ja k!omentaja käsikee 
vasta vesHlä rantautumi9kohda.t komp
panioille. On lähde:ttävä siitä, että hi
tailla, 10 km tunnissa kulikevilla ajo
neuvoinakin rohkea hyok!kääjä voi teh
dä useita ikilometrejä pitikiä vesistö
kouk!katiksia •tavoitteeseensa tietäen, 
että sen on muuten hyökättävä samat 
matkat monesti vaikeakulkuisessa 
maastossa. Hyvin koulutetulla joukolla 
tuOillainen toiminJta vesilläkin käy 
pamsä. Jäirvirik:kailla alueillamme 
hyökikääjä v,a.i,htaa vielä runsaasti jokia 
sis.ä1tävälle alueelole sopivan massa
hyökik.äystaktiikikiainsa nopeasti maa-, 
vesi- ja Hmaitie<tä hyväk.seen ,käymtä
·vä:ksi .taktiikaksi. Los&iein, da siltojen 
ehji!l'lä haltuUJilJ sa,aminten esimtyy hyvi,n 
voimakkaana. 
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Puolustajalle mainitunlainen toi
minta k!oros'laa ensiksikin lwskeituksen 
säilyttämisen ja tiedustelun m:erkitystä 
ja tarjoaa mahdollisuuksia pienentää 
hyvällä vesistökalu3tolla varustetun 
vastustajan y,llätyksiä. Tämä edellyttää 
oman puolustusalueen, vesistöolojen 
ta~kaa tuntemusta ja toiseksi on olta
va aikaa torjuntamenetelmien järjestä
miseen. Tuk!kilautat ja kapefäkoihin 
tehdyt alus- tms upotukset samoin kuin 
,kiinteät, vedenalaise,t paalut rannassa 
ovait hyvin tehokka~ta esteiltä. Hyök
kääjäHe aiheutuu paljon tappioita myös 
sopivHn !kohtiin rannoille ja saariin 
sijoitetuista suora-ammunta-aseista ja 
tuilenjohtajisita. Järvien seläit taas sopi
vat savujen käytölle. Oikea-aikaisella 
savuHamisella puolustaja voi jopa ko
konaan tyrehdyttää ylimenon. Joillekin 
uhanalaisille rannoille voitaisiin varas
toida nestemäisiä polttoainetta levitert
tävätksi jä,rven piI11taan ja sytytettäväksi 
hyökkäyksen sattuessa. Myös v,ene- ja 
jäämiinat ovat teholkkaita, muitta niitä 
riittänree ainoastaan kaikkien vaaralli
simmiLle alueille. Nämä toimenpiteet 
edellyttävät kuitenkin vihollistoimin
nan tarltjkaa arviointia. 

Hyökkääjä, jolla on edellä esitettyjä 
taIBtelua1joneuvoja, pystyy käyttämään 
niitä lähes \kaikkialla maassamme. 
Maamme kegki- ja pohjoisosart rajoit
tavat kuitenlkin raskaiden ajoneuvojen 
käyttöä. Vesistömme hidastavat mutita 
eivät estä hyöklkäysliikettä. Vaikeakul
kuisessa maastossa ne nopeulttavat 
uin1:i'lcyikyisten ajoneuvojen etenemistä. 
Järvialueillamme vihollinen ikäyttää 
uivia ajoneuvo1a maahanJ'.laskujen ta
paan. 

Vastahyöklkäykseen lähetetyn reser
vijoua«>n tulisi liikkua uivilla miehis
tönikulj etus- ja tieduSttelupanssarivau
nuHla pystyäkseen hyöklkääjän nopeu
teen. Mainittujen ajoneuvojen sijoi
ttusia adate1taessa olisi ilmeisesti pans-
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sariprikaatin jälkeen vuorossa ylijoh
don tiedusteluyksiköt ja jääikäripata,l
joonat. Määrään nähden olemme aina 
a:livoimaisi,a: ja passiivisia halpoja tor
juntamahdo1lisuuksia pitää kehittää 
rinnan ajoneuvojen käyttömahdolli
suu!ksien tutkimisen karu;sa, Mitkään 
teoreeitiiset tutkimukset eivät riitä 
vaan käytännön kokemuksia tarvitaan. 
Nyt kun maassamme on kyseistä kalus
toa pitäisi ryhtyä kokeilemaan syvä
kahlaus<ta ja uivien ajoneuvojen käy:t
tömahdollisuu!ksia. Sotaharjoitukset 
eivät ole sopivia k:okeilutilaisutl!k.sia. 
Niissä piltäisi pystyä jo esittämään ko
keiltua sovellettuna käytäntöön. Tulisi 
fähet'tää kokeiluosastoja eri puolille 
maatamme ;kyseisten tutkimusten suo
rittarndslta varten. Tämän toiminnan 
kustannukset ovat pieniä saadun hyö
dyn rinnailla. Juuri kollrermu:speräinen 
vesistöjen käytön tunttemus on etu, 
millä suomalainen puolustaja voi ta
soittaa hyökkääjän lukumääräistä yli
voimaa. Sitä etua ei kuitenlkaan saavu
teta maasisarnme helposti. 
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lua·joneuvojen osuus ulkovaltojen orga
nisaatiossa ja niiden käyttömahdollisuu
det oloissamme 
Diplomityö SKK:ssa 1967 

R K Raitasaari: Meikäläisten olosuhteiden 
panssarivaunujen käytölle asettamat 
rajoitukset 
Diplomityö SKK:ssa 1961 

V G Reznitshenko: Taktika 
Moskova 1966 

J Valo: Käännös, Taistelun pioneeritek
nillinen, tukeminen 
SKK 

;\'· .... 
I ....._ 

Tutustukaa kahteen uutuuteemme. 

Haastattelut: Kapt J Aatolalnen, yll-ln1l
nööri J Arjava, metsänhoitaja E Esko, 
kapt K Fredriksson, maisteri A Koro
leff, maj P Laamanen, maj A Lauri, 
kapt P Lehtimäki, kapt A Lindfors, 
maj R Raitasaari, maist P Vähäsarja 

Kalusto- ja organisaatiotietoja seuraavien 
lehtien vuosikerroista 

- Arme Nytt 
- Infantry 
- Interaviai 
- Panssari 
- Pioneeriupseeri 
- Soldat und Teckik 
- Sotilasaikakauslehti 
- Truppenpraxis 

TARKKAA 
TYOTÄ 
. .. niin ampuminen kuin 
patruunoiden valmiistusikin. 
Lapuan patruunoHla Teidän 
on hyvä tehdä ,tarkkaa työ
tä. 'Lapuan Patruunatehitaon 
vdlmi,stusohjelmoan ·kuulu
vat pienoi,srkiväärin patruu
nat, kiväärin potruundt, eri-
1,ai,set metsöstyspatru,u,ndt, 
messinkiset hauH'kon hylisyt 
sekä luodit ja hylsyt eri pat
ruunalaatuihitn. 

Hirvi rata patruuna 5,6 x 39, 2,75 g:n kokovaippa
luoti, lähtönopeus 1100 m/sek. sekä revolverin
patruuna kai. 38 Special, 9,6 g:n Wad cutter luoti. 

LAPUAN PATRUUNATEHDAS • LAPUA 
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KAUPPAPUU TARHA 

VAKKURI 

HYVINKÄÄ 

74 

Kapteeni Antero Maunula 

MAAHANLASKUJEN 
SUORITUSTAVAT JA 
-MAHDOLLISUUDET 

JOHDANTO 

Kenttäohjesäännön I osassa painote
taan maahanlaskujen merkitystä vihol
lisen hyökkäyksen osana sekä maini
taan yUätysmahdollisuudesta, joka tällä 
toiminnalla voidaan saavuttaa. Yllätyk
seenpääsymahdollisuuksia on omiaan 
lisäämään se, että kyseinen toiminta on 
suomalaisille varsin vähän tunnettuna 
jäänyt vaille riittävää huomiota niin 
tutkimuksen kuin vastatoimenpiteiden 
kouluHamisenkin osalta. Syventymällä 
tähän kysymy,kseen tarkemmin, voitai
siin yleisesti luoda edellytykset viholli
sen maahanlaskumahdollisuuksia arvi
oitaessa kiinnittää huomiota muuhun
kin, kuin "missä on riittävän suuria 
aukeita". 

Seuraavassa artikkelissa selvitetään 
maahanlaskutoimintaan liittyviä yksi
tyiskohtia ,tämän I1JYkyiseen sodan
käyntiin olennaisesti kuuluvan toimin
tamuodon valottamiseksi niiltä osin, 
jotka puolustajan tulisi oman johtami
;ensa kannalta tuntea. 

Maahanlaskullahan tal'lkoitetaan jouk
kojen kuljettamista ilmoitse vastusta
Jan hallussa olevalle alueelle. Nykyisin 
kyseeseentulevina tapoina siirtää maa
hanlaskettu joukko tulevalle toiminta~ 
lueelleen ovat mahdollisia helikopte
eilla tai kuljetuskoneilla tapahtuvat 
uljetukset joko niin, että ne laskeutu
at alueelle tai että joukot hyppäävät 
1skuvarjoilla. Liitokoneiden !käyttöä 
, enää pidetä tarkoituksenmukaisena. 

Toista maailmansotaa edeltäneestä 
ajasta alkaen on maahanlaskujen suo
rituksessa ollut yleisimpänä toiminta
periaatteena se, että alue otetaan hal
tuun laskuvarjomaahanlaskulla, jonka 
jälkeen sinne kuljetebtavan joukon 
pääosa tuodaan kohteelle lask:eutuvilla 
lkuljetuskoneilla. Suurvaltojen maahan
laskutaktiikka tuntuu nykyisinkin vielä 
suosivan samaa periaatetta, joskin osit
tain hyvinkin pääpiirteisiä tietoja anta
vart: lähteet eivät mahdollista tar:kan 
,kuvan sa:amista kahkkien maahanlasku
ailan johtavien maiden menetelmlstä. 
Tämän alan UJ1.LSriimmån ",t'l.l!lOlkikaam.", 
USA:,n jo Vie.t:namissaikin kokeileman 
,ibn.airyn~1:äkködiiivimoonain käy'lltämä tak
tiikka on siinä määrin ",taviarnom:aåsesta" 
poikkeaNl8.a, 'että ,sen käsi'1rtelyä ei ole 
yritettykään mahduttaa tähän esityk
seen mwutamia viittauksia, lukuunotta
matta. 

Tekstissä esiintyvät toistuvasti käsit
teet kohde a 1 u e ja i 1 m a s i 11 a n
P ä ä. Nämä tarkoittavat samaa aluetta, 
mutta ilmasillanpääksi sitä voidaan ni
mittää vasta sitten, kun maahanlasku
,joukko on saanut sen haltuunsa. Vas
taavasti merkitsevät 1 ä h t ö a 1 u e ja 
tukia 1 u e samaa, mutta tukialue
nimeä siitä !käytetään siitä alkaen, kun 
maahanlask:uun osallistuvat joukot on 
jo kuljetettu kohdealueelle ja päästään 
aloittamaan operaation aikaiset täyden
llJYS- ja huoltokuljeltukset. K u 1 j etu s
e r ä ,taas on se osa kohdeal ueelle kulje
tettavasta maahanlaskujoulrosta, joka 
siirretään alueelle samanaikaisesti. 
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I MAAHANLASKETTUJEN 
JOUKKOJEN TEHTÄVÄT 

A YLEISTÄ 

Yhdysvaltojen doktriinin mukai
se.ssa maahanlaskutoiminnassa käyte
tään maahanlaskettua joukkoa yleisim
min pudotus- ja/tai laskeutumisalueelle 
tai sen lähelle muodostettavan i 1 m a
s i 11 a n p ä ä n h a 11 u s s a p i t ä m i
s e en. Tässä esityksessä keskitytään 
pääasiassa tämänkaltaisen maahanlas
kun käsittelyyn. Vastustajan selustaan 
maahanOaskettavien, tiedustelu- tai sis
sitoimintaan tarkoitettujen partioiden 
toimintaa ei käsitellä. 

Joissain oloissa voi j aukko saada 
maahanlaskun jälkeiseksi tehtäväk
seen h y ö k k ä y k s e n 1 ra t k a m i
s en. Kolmantena päävaihtoehtona on 
se, että maahanlaskuosas,to aloittaa laa
jalla· alueella ,tapahtuvan aktiivi
se n ,toiminnan erityistä ilma
s.i 1,1-aqiip ä ätä mu o d o slt am a t ta. 

Neuvostoliiton maahanlaskumenetel
mistä käytettävissä olevien tietojen 
perusteella on siellä ainakin pienehkö
jen - :korkeintaan pataljoonan suu
ruisten - maahanlaskuosastojen teh
tävä poikkeuksetta hyökkäyksellinen. 
Vähäisen lähdeaineiston takia ei tässä 
työssä ole näiden yksiköiden taistelu
periaatteita kuitenkaan käsitelty. 

Tehitävät jaetaan !kestoaikansa perus
teehla lyhyt- ja pitkäaikaisiin. Operaa
tioita sanotaan lyhytaikaiseksi silloin, 
kun sen kestoaika on korkeintaan 3 
vrk. Tavaillisesti käytetään pitkäai
ikaista toimintaa edellyttävään operaa
tioon ainakin prikaatia. Esimerkiksi 
komppanian lasketaan pystyvän puo
lustamaan i,lmasillanpäätään keskimää
rin vain muutamia tunteja. 

Maahanlaskuoperaatio päättyy sii
hen, että omart päävoimat saavat maitse 
tapahtuvalla hyökkäyksellä yhteyden 
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maahanlaskettuun joukkoon tai joukko 
irtautuu toiminta-alueeltaan 'kun sen 
tehtävä katsotaan tulleen täytetyksi tai 
se, uuden tehtävän saatuaan, aloittaa 
hyökkäyksen ilmasiillanpäästä. Irtautu
minen voidaan suorittaa suurien tap
pioiden välttämiseksi myös vihollisen 
toiminnan pakottamana. Erityisesti sil
loin, kun ilmasillanpää on kaukana 
puolustajan selustassa, noudetaan jouk
ko irtautumisen tullessa ajankohtai
seksi ilmakuljetuksin. 

B ILMA~ILLANP ÄÄN PITÄMISEEN 
LIITTYVÄT TEHTÄVÄT 

Suoritettaessa maahanlasku .tietyn 
alueen ha'lituunottamiseksi, on pyrki
myiksenä yleisimmin oman nopean ete
nemisen takaaminen sellaisessa maas
tossa, jossa puolustaja helposti '.kykenisi 
pysäyttämään tai huomattavasti hidas
tuttamaan päävoi-mien etenemistä. 

Maahanlaskulla ltai useampaan eri 
kohteeseen samanaikaisesti suori1ettra
villa maahanlaS-kuilla voidaan myös 
eristää itaistelualue, jolle pää.voimien 
toiminta kohdistuu, puolustajan huol
toyhteyksien !katkaisemiseksi tai sen 
lisävoimien pääsyn ,tai eristetfäväl!tä 
alueelta suunnitellun irtautumisen estä
miseksi. 

Toiminta voidaan kohdis<taa hyök
käävän yhtymän tavoitealueelle s,en 
haltuunottamiseksi etukäteen. Puolus
tajan vastahyökkäyiksien estämiseksi 
maitse hyök!käävien joukkojen "kyl
keen" voidaan maahanlaskuja suorittaa 
hyökkäysuran sivustoihin suuntautu
vien teiden !katkaisemiseksi. Maahan
laskut voidaan .tällöin suorittaa portait
tain päähyökkäyksen etenemisen mu
kaisesti. Kohdealueeksi valitaan joiku 
edullisesti puolustettavissa oleva ka
pei1doomaasto. 

Puolustajan vastahyökkäylksellään 
eristämää joukkoa voidaan vahventaa 

suorittamalla sen alueelle maahan
lasku. Maihinnousu- tai ylimenohyök
'käyksen helpottamiseksi voidaan mai
hinnousualueelle (tulorannalle) muo
dostaa· ilmasillanpää. 

C MUUT TEHTÄVÄT 

Hyökkäyksen jatkamisella maahan
laskun jälkeen ei -tarkoiteta si.tä lyhyttä 
etenemistä, jonka joukko joutuu !koh
teelle pääsfäkseen suorittamaan puo
lustajan ryhmityksen takia tai sopivien 
maahanlaskualueiden puuttuessa lä
hempää. Kyseessä on yleensä pitem
mälle ulottuva, koko 1oukon keskite
tysti suorittama hyökkäys tietyn !koh
teen tuhoamiseksi tai vihollisjoukon 
lyömiseksi. Hyökkäystä saattaa edeltää 
vaihe, joka muistuttaa ilmasillanpään 
haltuunottamiseksi suoritettavan ope
raation alkua ensimmäisenä kuljetettu
jen osien miehittäessä määrältyt ik:ohteet 
maahanfaskualueen läheisyydessä seu
raavien kuljetuserien laskeutumisen tai 
pudotuksen suojaamiseksi. 

Jos tiestö ja maastonpeite kohdealu
eella eivät ta,~aa puolustajan liikenteen 
estämistä 1-3 ilmasillanpään haltuun
ottamisella,, saatetaan maahanlasketulle 
joukolle antaa !tehtäväksi häirintäluon
toisen toiminnan aloittaminen laajalla 
alueella. Maahanlaskudivisioonan toi
minta-alue saattaa tällöin olla n 40x70 
km:n ,ja prikaatin n 20x40 lkm:n suurui
nen. Toiminta muistuttaa melkoisesti 
meikäläistä koottua alueellista sissitoi
mintaa. Alayksiköt toimivat hyvin itse
näisesti tärikeimpinä hyökkäyskohtei
naan vihollisen viestikeskukse.t, raskai
den a·seiden tuliasemat, tiet ja rautatiet 
sekä liikenne. Joukon maa- ja ilmaliik
kuvuutta lisätään toimintramaas,ton sal
liessa ottamalla mukaan kulkuväli
neitä. 

Niin:sanotuilla maahanlaskuraid'eilla 
tarkoitetaan yleensä komppanian -

pataljoonan suuruisen joukon iskuosas
:tomaista käyttöä vihollisen selustassa 
olevia -kohteita vastaan. Niillä pyritään 
vihollisasemien ja niissä olevan henki
löstön tuhoamiseen sekä vankien siep
paamiseen. Tavoitteena voi myös olla 
omia päävoimia vastaan taistelevan 
vihollisen joukkojen hajoittaminen tai 
taistelutoiminnan kannalta tärkeän 
alueen haltuunottaminen. 

Tärkeänä osana ennen toiminnan 
alkua on mahdollisimman paljon tule
vaa kohdealuetta muistuttavassa maas
tossa .tapahtuva harjoittelu, jossa ope
raatio käydään läpi kokonaisuudessaan 
irtrautumisvaihetta myöten. 

Hyökkäys pyritään aloilttamaan pi
meän tai muutoin rajoitetun näkyvyy
den vallitessa. Tehtävän suoritettuaan 
joukko irtautuu tavallisimmin maitse 
tai helikoptereiden ,tai lentokoneiden 
noutamana. 

D PÄÄTELMIÄ 

Maahanlaskuhyökkäyksessä pyritään 
erlltyisesti toiminnan alkuvaiheessa 
oleva riski:nvaacra eliminoimaan laati
malla vaihtoehtosuunnitelmat, ~01ssa 
otetaan huomioon mahdolliset yllätys
tekijät, kuten maahanlaskujen suoritus 
vääriin paikkoihin, lenltokuljetuksen 
aikana syntyvät tappiot ja vihollisen 
ryhmityks,essä vasta toiminnan alettua 
todettavat ratkaisevat muutokset. Kos
ka edellämainittujen tekijöiden esiin
tyminen samanlaisina koko maahanlas
kuosaston kohdalta on epätodennä
köistä, laaditaan suunnitelmien vaihto
ehdot näiltä osiltaan kuljetuserittäin. 
Toiminnan onnistumisesta pyritään 
varmistumaan myös laatimalla suunni
telmat niin, ettei jonkun kuljetuserän 
tai alayksikön tulon viivästyminen tai 
suoranainen epäonnistuminenkaan vaa
ranna 'koko joukon tehtävän suoritusta. 
Puolustustaistelussa voidaan ilmasil-
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lanpää muodostaa sinne, missä vastus
ta1a on saanut aikaan uhkaavan mur
ron. Maahanlasku saatetaan suorittaa 
myös viastahyölclcäyksen aloittamiseksi 
hyökkääjän sivustaan tai vihollisen 
maahanlaskun tapahduttua ns vasta
maahanlaskuna. Vähäisin voimin voi
daan suorittaa harhauttava maahan
lasku. 

Nämä muutama,t, edelläolevia maa
hanlaskettujen joukkojen tehtäviä ylei
sesti esi:ttävää luetteloa täydentävät 
esimerkit osoittanevat, kuinka monella 
tavoin maahanlaskuilla voidaan edis
tää käyttäjänsä tehtävän suorittamista 
Puolustajan kannalta on olennaista, 
että kaikissa vaiheissa pidetään mie
lessä, kuinka maahanlaskuja käy:t.täen 
voidaan nopeasti muodostaa painopiste 
ja muuttaa sitä tarpeen mukaan. Rinita
mavastuussa olevan puolustaja:J). joukon 
komentajalla ei ole varaa jäädä hetkeilc
sikään vain miettimään, mikä on maa
hanlasketun joukon tehtävä ja sen seu
raava "siirto", sillä aika kuluu maa
hanlaskijan hyödyksi. 

II KOHDEALUEEN 
TIEDUSTELU ENNEN 
OPERAATION ALKUA 

A YLEISTÄ 

Kun rnaahanlaskuhyökkäyksen suo
,rittava joukko on päässyt kohdealueel
leen, joutuu se taistelemaan ilman naa
pureHta saatavaa ja myös vailla ylem
män johdon taholta ,tulevaa tukea -
ilmavoimien tulta lukuunottamatta. 
Tämä seikka korostaa tarvetta selvittää 
ennakolta mahdollisimman tarkoin ne 
olosuhteet, joissa toiminta tulee tapah
tumaan. Tietojen saamista vaikeuttaa 
kuitenkin se, että kovin aikaisessa 
suunnittelun vaiheessa kohdealueelle 
ei voida - pääasiassa salaamissyistä -
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lähettää maassa tehtävänsä suorittavia 
tiedu!rtelijoita. Ennen hyökkäystä onkin 
tietojen saanti ensisijassa ylemmän joh
toportaan hankkimien lentotiedustelun 
tulosten varassa. 

Tiedustelu kohdistetaan paitsi vihol
liseen ja maastoon, myös odotettavissa 
olevaan säähän. 

B LENTOTIEDUSTELU 

Divisioonan maahanlaskuoperaration 
valm.istelujen arvioidaan kestävän kor
keintaan 7 v11k ja prilkaatin tai sitä pie
nemmän joukon enintään 1-2 vrk. 
Lentotiedustelu kohdealueelle ja sen 
läheisyyteen aloitetaan mahdollisim
man aikaisin tehtävän saamisen jäl
keen ~a sitä jatketaan toistuvasti ope
raation alkamiseen saakka. Pääosa tie
dustelusta tapahtuu lentokuvauksena. 

Tiedustelun tärkeimpinä kohteina 
ovat 

- mahdolliset laskeutumis- ja/tai 
pudotusalueet 

- kohdealueella ja sen lähettyvillä 
olevat puolustajan joukot (erityi
sen tarkoin on selvitettävä ilma
torjunnan ja panssarivaunuyksi
köiden ryhmitys) 

- kohdealueelle sen ulkopuolel
ta suuntautuvat käyttökelpoiset 
hyök'käysurat sekä alueen sisäi
nen tiestö 

- ·kohdealueen rajoilla olevat alueet, 
joilla vastahyökkäystä suoritta
vien puolustajan joukkojen etene
minen tehokkaimmin voidaan py
säyttää. 

Todettujen puolustajan joukkojen 
mahdollisuuksista aloittaa toiminta 
maahanlaskettua osastoa vastaan laadi
taan tarkka aikalaskelma, joka perus
tuu maastosta ja vihollisjoukkojen laa
du3ia saatuihin tietoihin. 

C MAASSA SUORITE'ITAVA 
TIEDUSTELU 

Kullekin suunnitellulle pudotus- ja 
laskeutumisalueelle asetetaan osasto, 
jonkalaisia meillä on nimiltetty maapar
-tioiksi. Partiot siirtyvät kohdealueelle 
joko ilmakuljetuksin (laskuvarjopudo
tuksena, helikopterilla tai alueelle las
keutumaan kykenevällä lentokoneella), 
maitse soluttautumalla tai ranntkolla 
toimittaessa myös vesitse. Näiden pää
tehtävä ei ole tiedustelu, vaan kullekin 
alueelle suuntautuvien lentokoneiden 
opastaminen lennon loppuvaiheessa 
oikeane kohteelle. Partioon kuuluu 
varsinaisesti opastuksesta huolehtivien 
miesten lisäksi edellämainitun toimin
nan suojaamisesta vastaava osa. Koko 
vahvuus on 15 miestä. - Jossain ta
pauksessa voidaan maapartiot kuljettaa 
kohdealueelle vasta ensimmäisen maa
hanlaskuosastoon kuuluvan erän mu
kana. 

Tiedustelun kannalta näiden ryhmien 
olennaisin tehtävä on lentotiedustelun 
perusteella määrättyjen pudotus- ja 
laskeutum.is- sekä joukkojen kokoon
tumisalueiden yksityiskohtainen tie
dustelu ja merkitseminen. Maapartioi
den tehtäviin !kuuluvat lisäksi mm alu
eelle pystytettävien radiomajakoiden 
käyttövalmiiksi saattaminen, säJteilyn 
mittaus ja operaation alkuvaiheessa 
lentotoiminnan johtaminen kohde
alueen yläpuolella. 

Alueet merkitään päivätoimintaa 
varten kangas- tms viitoilla sekä pi
meällä esimerkiksi lyhdyillä, valon
heittimillä, raketeilla tai nuotioilla. 

D SÄÄN TIEDUSTELU 

Maahanlaskuoperaation onnistumi
nen on enemmän sääolojen varassa 
kuin maitse suoritettavissa sotatoimissa 
on laita. Vielä suuremmassa määrin 

kuin helikopterimaahanlasku on lasku
varjoilla tapahtuva operaatio riippu
vainen näistä tekijöistä. 

Epäedullinen saa saattaa häiritä 
hyök1käystä edeltävää lentotiedustelua 
ja ilma'Voimien suorittamaa tulivalmis
telua. Se voi myös viivästyttää kulje
tus'koneiden lähtöä, vaikeuttaa oikeiden 
pudotusalueiden löytämistä tai suora
naisesti estää maahanlaskujen suorituk
sen suunniteltuna aikana. Jos lasku
varjomaahanlasku tapahtuu alueelle, 
jonka pinta ei ole aivan tasainen eikä 
kovin joustava, tulee jo n 10 m/s:n voi
makkuudella puhaltava tuuli johta
maan niin suuriin maahantulotappioi
hi:n, että toiminnan aloittaminen tulee 
kyseenalaiseksi. Toisaalta voidaan to
deta, että nykyiset tekniset vä!lineet 
ovat huomattavasti vähentäneet erityi
sesti huonon näkyvyyden aiheuttamia 
vaikeuksia. Esimerkiksi tietyntyyppis
ten ,radiomajakoiden käyttämisellä 
mahdollistetaan tarkasti suunnitellulle 
alueelle osuvat laskuvarjopudotukset, 
vaikka pudotuskol'keudesta ei saataisi
kaan maanäkyvyyttä. Laskututkien 
(ILS) avulla voivat ikuljetuskoneet las
keutua vielä silloinkin, 'kun pystysuora 
näkyvyys on 60-70 m ja vaakasuora 
n 80-0 m. 

Operaatiota edeltävän sään tieduste
lussa on pyrkimyksenä laatia pitkän 
tähtäyksen ennuste, jonka perusteella 
toiminnan aloittamisen ajankohta voi
daan määrätä. Maahanlaskutoimintaan 
voimakkaimmin vaikuttaviat ja siis 
myös pääasiallisina tiedustelun koh
teina olevat säätekijät ovat: 

- näkyvyys (mm sateen ja sumun 
vaikutus) 

- pilvipeite ja -kol"keus 
- tuuli (pudotuskorkeudessa ja 

maan pinnassa) 
Kutakin operaatiota varten annetaan 

em tekijöiden osalta sääminimi. Tämä 
.tar'koittaa huonointa (mahdollista) sää-
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Pilven alaraja on kor- Vaakanä:kyvyys on Kuukausi keintaan 200 m aamu- alle 2 km päivän aikana 

Kesäkuu 2-3 % 1) 2 % 

Marras-, 
joulu- ja 
tammikuu 10 % 25 %, 

Helmi-, 
huhti- ja, 
lokakuu 60 % (v -68) 20 % 

1) prosenttia ao ajanjakson päivistä 
Kuva 1 

tä, joka vielä mahdollistaa kaikkien 
suunniteltujen joukkojen rajoittamat
toman osallistumisen hyökkäykseen. 
Operaation ollessa alkamassa, on maa
partioiden eräänä tehtävänä ilmoittaa 
lähestymässä oleville ikoneille kohde
alueella vallitsevasta säätilasta. 

Arvioitaessa maahanlaskujen suori
tus.mahdollisuuksia me1käläisissä olo
suhteissa, voidaan todeta,, että Suo
messa kesäkuukausien sää on maahan
laskujen kannalta keskimääräisesti 
edullisin. Tämän osoittaa kuvassa 1 
oleva taulukko. 

Etelä-Suomessa sää on keskimäärin 
sel,keämpi kuin muualla maassa. Kesäi
sin kestää huono näkyvyys (pystysuo
raan alle 60 m ja vaakasuoraan vähem
män 'kuin 800 m) yleisimmin n puoli 
tuntia ja vain hyvin harvoin yli kolme 
tuntia yhitäjaksoisesti. 

E PÄÄTELMIÄ 

Toimista, jotka kohdealueella ja sen 
ilmatHassa tapahtuvat ennen hyök
käyksen alkua, on selvästi todettavissa, 
että tilanne ja olosuhteet tulevalla 1:oi
minta-alueella ovat hyvin tarkasti maa
hanfaskujoukkojen tiedossa. Puolusta-
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jan on siis otettava huomioon, että maa
hanlaskettu joukko tulee aloittamaan 
pudotuksen tai laskeutumisen jälkeiset 
tehtävänsä laaditun aikalaskelman mu
kaisesti niin, että hidastavien yllätys
tekijöiden mahdollisuus on vähäinen. 

Toisaalta tässä luvussa mainittujen, 
vihollisen suorittamaa tiedustelua sel
vittävien periaatteiden tunteminen aut
taa osaltaan meitä tekemään johitopää
töksiä hyökkääjän mahdollisesta maa
hanlaskutoiminnasta sen perusteella, 
mi:tä todennäköisten kohdealueiden 
lähettyvillä kulloinkin tapahtuu. 

lli MAAHANLASKUJEN 
SUORITUS 

A YLEISTÄ 

Ainakin yhdysvaltalaisen organisaa
tion mUJkaiset divisioonat kykenevät 
omin neuvoin suorittamaan maahanlas
:kuja. Kuvissa 2 ja 3 on USA:n maahan
laskudivisioonan ja lkivääripataljoo
nan (jalkaivä:kidivisioona) kokoonpano. 
Maahanlasku- ja jalkaväkidivisioonien 
kivääripataljoonien kokoonpanoissa ei 
ole olennaista eroa. ErityiseS>ti me'kani
so1tuj en ja painssariyhtymren, !toimin-

Maahanlaakudivisioona (USA} 

~94)1) 

IP;!~ 1 1 T~~~ 1 1 L•~:oP 1 
(355) 

- e s ikk 
(576) 

- esikk 

rvW.=, 
l.!!!.._J 
(5,;8) 

- es:lklc 
(589) 

- esiklc 
- 2 tiedk:aa - kvlentolculjk - 3 pionk :aa - esikuntien 

· viestik - lentotiodk 

- esikptri 
(10 tähhe
koa) 

- 3 patoa 

(25 kvkuljhe
koa ) 

- lentotukik 
( 16 · tähystys
ja tulitukehe
koa ja 6 yh
teyskonetta) 

1 H~~~• I 
(1575) 

- esikk 
- hallintok 
- lääkpatl 
- korjpatl 
- laSkuvarjojen 

ja materiaalin
pudotusvälinei
den huoltok 

- huoltok 

1~ 
(a 119) 

- esikk. 

Koko divisioonan vahvuus on 12959 m 

- ·Pri.kaatien 
viestik 

~ 
(å: 792) 

- esikk 
- ~ ldvk : aa 

(18 täh- j a 
tulitukihekoa 
ja 8 kvkulj
hekoa 

~) Suluissa olevat luvut tarkoittavat ao yksikön vahvuutta 

KUVA 2 

J1}lrnlUddivi"ioo11an !hilllr1J!! td1oona {U§A) 

H1k,1 
tvU•.1 {annh®t••) 
'liH U,1 
tidJ (- 2 kpl 106 -:D li!P"H) 
Nli::rbJ ('4- li:pl 107 • :.t1 trtJ) 
pltil C,obJ!,IIH"~) 
buoltoj (- kulJ•t"'u•) 

lUkJ 

~) 

E t::: ,_ , .. , ., _,. ... ,. 
2 kpl 106 -:n linko• 

nassa ei maahanlaskujen käy.ttö ole 
kuttenkaan laajassa mitassa edullista, 
koska asianomaiset joukot joutuvat 
näitä suorittaessaan luopumaan ainakin 
tilapäisesti huomattavasta osasta niiden 
taistelutehoon olennaisesti vaikutta
vasta kalustostaan. Kuniki.nJtyyppiseen 
divisioonaan ( ilmarynnäkködivisioona 

pl) kuuluu orgaanisesti kevyt lentokul
jetuskomppania, joka 24:llä heliikopte
rillaan pystyy kerrallaan kuljettamaan 
yhden kiväärikomppanian taisteluosat 
sekä viisi 1/4 t:n maastoautoa, joista 
kolme perävaunuineen ja kaksi 106 
mm:n singofilla varustettuna. 

Maahanlaskudivisioonan tai sen osien 
operaatioissa ei yhtymän määräva!hvui
nen lentokuljetuskapasiteetti luonnol
lisesti!kaan ole riittävä. Tällöin tulee 
kyseeseen ns ta'ktillist:en kuljetuskone
y'ksiköiden antaminen maahanlasketta
van joukon käyttöön sen operaation 
ajaksi. Myös muuntyyppisten 1oukko
jen taisteluun liittyviä ilmakuljetuksia 
varten voida,an a'Illtaa erillisten i.ento
kuljetusyksiköiden kalustoa. Kuvassa 
4 on esimerkkejä erilaisten yksiköiden 
tarvitsemasta kuljetuskoneiden (-heli
koptereiden) määrästä. 
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Kuva 4 

Esimerkkejä erisuuruisten yksiköiden kuljetuskoneiden (-helikoptereiden) 
tarpeesta ilmakuljetuksessa 

A ERI KONETYYPPIEN KULJETUSKYKY: 

Kuormauskyky 1 
UH-1 Dt) j CH-47t) 

Ilma kuljetus-
joukkoja 12 33 
Lsvj ääkäreitä - 24 
Kuormaa (t) 1,82) 7,32) 

B ERISUURUISTEN JOUKKOJEN 
TARVITSEMIA KONEMÄÄRIÄ: 

Esim 1: 
Komppania 

Komppania suorittaa maahanlaskun 
laskeutuen kohdealueelle. Kuljetetta
vaan osastoon !kuuluu: 

- 180 miestä 
- 1 kpl 2 1/2 ,t:n ka perävaunuineen 
- 4 kpl 3/4 t:n ka perävaunuineen 
- 5 kpl 1/4 t:n maastoautoa, joista 

kahdessa 106 mm:n sinko ja muis
sa perävaunu 

- 6,5 t materiaalia 
Kuljetukseen tarvitaan 7 kpl C-130-
koneita. 

Jos sama komppania kuljetetaan il
main 2 '12 ja % t:n autoja ja näiden 
perävaunuja, tarviita.an kuljetukseen 
esimerkiksi 10 kpl CH-47:ää trai 12 kpl 
CV-2:a. 

1) helikoptereita 
2) riippuva, ulkopuolinen kuorma 
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Konetyyppi 

1 
CV-2 

1 
C-119 

1 
C-130 

1 
C-141 

32, 62 92 154 
24 42 64 123 

1 3,5 7, 16 ? 

Esim 2: 
Paitaljoona ja patteristo 

Maahanlaskupataljoona ma,teriaalei
neen (n 2 vrk:n taistelutoiminnan maih
dollistavia määrä) tarvitsee ikeskimää
rin 30 kpl C-130-koneita. 
105 mm:n haupiitsipatteriston kuljetuk
seen itarvitaan 22 kpl C-130-koneita. 

Esim 3: 
Prikaati 

MaahanJaskuprikaati (3 patl, psto, 
picmk, lääkk), joka, siil'ltyy kohteelle 
pääasiassa laskuvarjopudotuksin, osin 
laskeutwnalla alueelle, tarvitsee n 200 
kuJ.jetuskonetta, joista, n 180 C-130-
tyyppistä ja 20 kpl C-141-:tyyppistä. 

B HELIKOPTERIMAAHANLASKUT 

1. Maahanlaskun suoritus 

Kun puhutaan maahanlaskuista tais
telukentälle olennaisesti kuuluvana 
ilmiönä, tarkoitetaan nimenomaan heli
kopterein vastustajan selustaan kulje
tettujen joukkojen toimintaa. Paitsi 
siitä, että suurvaltayhtymällä on omas
sa käytössään helikoptereita, johtuu 
tämänkaltaisten maahanlaskujen li
sääntynyt käyttö kyseisten ilma-alus
ten vähäisistä vaatimuksista nousu- ja 
laskeutumispaikkojen suhteen. Heli
koptereilla kuljetettavan joukon ei 
myöskään tarvitse olla tätä toiminnan 
vaihetta varten eriikoiskoulutettu. 

Helikoptereiden suhteellisen pienestä 
kuljetuskyvystä johtuen tullaan yksin
omaan näillä tuskin suorittamaan ns 
suurmaahainlaskuja, jollaisiksi voidaan 
lukea vähintään prikaatin (vast) suu
ruisen joukon operaatiot. Pääosa heli
kopterimaahanlaskuista tullee tapahtu
maan kyseisellä suunnalla rintamavas
tuussa olevan yhtymän johdossa. Edel
läolevasta johtuen ulotetaan toiminta 
vihollisen selustaan yleensä korkein
taan 30 km:n etäisyydelle omista maitse 
hyökkäävistä päävoimista. - Varsinai
sessa maahanlaskutoiminnassa on 
komppaniaa pidettävä pienimpänä ky
seeseen tulevana ta:ktillisena yksik
könä. 

Vaikka joukkojen purkaminen heli
koptereista voidaan suorittaa turvalli
sesti myös täysin peitteisen maaston 
yläpuolella, on toiminta paljon nope
ampaa, jos voidaan laslkeutua maan 
pinnalle tai sen tuntwnaim. Arvioi
taessa laskeutumismahdollisuuksia, on 
yhden helikopterin tarvitsemaksi au
keaksi maastoksi laskettava n 60x60 
m:n suuruinen alue. Teoriassa tämä 
mel'lki-tsee sitä, että kevyen lenitokulje
tuskomppanian yhtäaikaisen lasikeutu-

misen mahdollistavan aukea-alueen tu
lisi olla kooltaan n 300x300 m. Hyvin 
nopeasti kyetään komppanian vahvui
nen osasto laskemaan maahan pienem
mällekin alueelle heli:kopteriosaston 
tu'hlessa laskeutumisalueelle esimer
kiksi joukkueittain, jolloin maaston
pei.tteestä vapaan alueen on oltava 
vain va1aan 200x200 m:n kokoinen. 
Kun, jowkkojen purkamiseen helilkop
terista laske.taan kuluvan n 30 sekun
tia. on viimeksimainittuakin menette
lyä noudatettaessa varsinainen maa
han:laskuvaihe suoritettu komppanialla 
alle 5 minuutissa. 

Edullisin maasto helikopterimaaihan
laskua ajatellen olisi sellainen, jolle 
samalle alueelle maahanlaskettavaa 
joukkoa kuljettavat helikop,terit mah
tuvat laskeutumaan määräityssä muo
dostelmassa. Helikopteriosastojen koh
dealueelle siirtyessä ja maahanlaslku
vaiheessa käyttämiä ryhmitysvaihloeh
.toja on esitetty kuvissa 5 ja 6 arb. 
Y'ksittäisten helikoptereiden laskeutu
mispaikkojen väliin jäävä maasitonpeite 
tarjoaa sekä koneille että joukoille nä-

M 
•• 1 ) l><I • !><I 

M 

•• l><I' 

.. 

r 

l><I 

.. 

1) porra•t.us voi 
01111. Yaataavas
ti vasemNlle 

Helikoptereiden tavallisimmat lentc-
111uodot kohteell• t11lle.eusa. 
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KUVA 6 

Helikopterioaaetoa (k,ekiraek11.a lentokuljetusk.omp
pania) rybmity1naihtoehtoja jll .suojaamisen järjee:

t,lyaahdolliauukai•• 

t 
M 

M l>CI 
l>CI 

l>4 
l><I l>4 

l><I 

s,ute: 
• kuljetuehelikopter1 M 

CM! • tulitukihelikopteri 

6a. KUlar:,haitre 

1 
t><l 

t><l t>q 
t><I 

l><I 
~ l><I 

l><I 

~ 
l><I t><l 

l><I 

l><I 
l><I l><I 

60. Peräkkäisryhmitys 

kösuojan. Heli!kop:teriosasto voi myös 
jakautua laskeutumalla samanaikai
sesti usealle lähekkäiselle alueelle. Toi
mittaessa yöllä tai muutoin rajoitetun 
nijkyvyyden vafötessa, IY,YTitään il;as
keutumi:salueeksi valitsemaan niin laa
ja peitteetön alue, että ik:oko muodos
telma voi laskeutua sille samanaikai
sesti. 

Laskeutumisalueiden valintaan vai
kuttavat ensisijaisesti maahanlaskuun 
käytettävän joukon ,tehtävä ja koko 
sekä puolustajan joukkoj,en ryhmitys. 
Laskeutumispaikkoja valittaessa on 
otettava huomioon myös, että niiden 
on oltava helposti tunnistettavissa ja 
että suunnitelluilla lähestymis- ja pois
tumislinjoilla ei ole ympäristöään huo
malrtavasti korkeammalla olevia estei
ttä. Alueella ei myöskään saa olla suu
ria kiviä ei'kä lkoloja tai sellaisia irto
naisia .esineitä, jotka ilmavirran nosta
mina saattaisivat lentää roottoriin. 
Maaston suurin mahdollinen kaltevuus 
on 15°. 

Helikoptereiden käyttöön olennai
simmin vai:kuttavart rajoittavat tekijät 
ovat rankka sade sekä voimakas, puus
kainen tuuli. Kostea ja kylmä, jääty
misvaaran ,aföeuttava sää saattaa, myös 
estää helikoptereiden käytön. Helikop
tereiden mahdollisuudet toimia mitta
rilento-oloissa eivät ole erityisen hyvät. 
Helikoptereiden jatkuvaa, yhtäjak
soista käyttöä rajoittaa niiden lel1ltotun
tien määrään verrattuna huomattava 
huolto tarve. 

2. Maahanlaskun tukeminen 

Jos maahanlasku ,tapahtuu riittävän 
lähelle omien päävoimien hallussa ole
vaa aluetta, tuetaan hyökkäystä tykis
töllä. Siitä huolimatta, että myös maas
ta ammuttavalla ,tulella voitaisiin maa
hanlaskettavalle ,joukolle antaa tukea, 
tarvitsee se lisäksi väfäöntä tulitukea 

erityisesti kohdealueella ilmeneviin 
maaleihin sekä suojaa lähestymislen
non aikana. Yhdysvaltojen organisaa
tion mukaisiin jalkavä!ki-, mekanisoi
tuun-, panssari- ja maahanlaskudivi
siooniin kuuluu 26---41 !kpl helikopte
reita, joissa on raketti- :tai ohjusaseis
tus. Näitä voidaan käy:ttää edellämai
nittuihin tehtäviin silloin, kun kyseessä 
on ao divisioonan omaa kalustoa käyt
täen suoritettava maahanlasku. 

Erityisen tärkeä osuus tulitukiheli
koptereilla on ilmarynnäldtödivisioo
nan toiminnassa, sillä tähän kuuluu 137 
kpl UH-1 B-tyyppistä helikopteria, 
joilta käyitetään ensisijaisesti tulituki
tehtäviin. Tämän uusimman yhtymä
tyypin toimintaan liittyen on tullut 
esille myös !keveiden, potkurimootto
rilla varustettujen 1lentolkoneiden käyt
tö 'kuljetushelikopterimuodostelmien 
suojaamiseen ja maahanlasketun jou
kon tukemiseen. Tähän tehtävään ylei
simmin käytetty CV-1 A ("MohaWlk") 
kykenee ottamaan ase~tuksekseen kah
den 'konekiväärinsä lisäksi esimerkiksi 
neljä rakettikasettia, joissa kussakin on 
18 kpl 2175" (n 70 mm:n) raketteja. 
Suojatessaan kuljetushelikopterirnuo
dostelmaa nämä 'koneet voivat suurem
man nopeutensa turvin esimerkiksi 
kiertää suojattavaa muodostelmaa tai 
lentää edestakaisin sen sivuilla. 

3. Muita puolustajan kannalta 
tärkeitä seikkoja helikopteri
maahanlaskuista 

Helikoptereiden käyttämä alhainen 
lentokorkeus vaikeurttaa niiden havait
semista, varsinkin korkeuseroiltaan 
vaihtelevalla alueella. Helikopteriosa.s
ton aiheuttaman voimakkaan äänen 
perus,teella voi seurata sen etenemistä:. 
Äänestä ,voi myöskin päätellä suurilll
piiritein sen alueen, missä heUkopterit 
pysä!htyvät ja mahdollisesti käyvät 

maassa. On kuitenkin huomattava, e.ttä 
helikopterit voivat suorittaa näitä 
"maassalk:äyntejä" harhauttamismie
lessä useitakin, jolloin ei voida olla 
varmoja paikasta, johon maa:hanlasku 
todella tapahtui. 

Matalalla lentäviä helikoptereita voi
daan vaurioi.ttaa lkiväärikaliperistenkin 
aseiden tulella. Tulitusta lähestyvää 
konetta vastaan ei saa värstämismah
dohlisuuden eliminoimiseksi a'1oi,ttaa 
ennenkuin kohde on tehokkaalla am
pumaetäisyydellä (n 200 m). 

Jos maa,sto sallii helikopterein kul
jetettavan osaston maahanlaskun suo
rittamisen edullisessa laskeutumismuo
dostelmassa, on osasto hyvin nopeasti 
toimintavalmis (esim komppanian osal
ta saattaa aikaa ryhmit.tymiseen kulua 
n 5 min.) Pelkästään keveillä kuljetus
helikoptereilla maahanlaiskeitun joukon 
liikkuvuus !kohdealueella jää jalkamie
hen nopeuteen. Edellämainitulla tavalla 
kohteelleen kuljetettu joukko on jou
tunut luopumaan myös osasta raskainta 
aseistustaan. Tämän ha~tan korvaa iJ:mi
tenkin se tulituki, jota maaharuasketrt:u 
joukko voi alueella rtoimivilta ilma
aluksilta saada. 

C MAAHANLASKUT 
KULJETUS KONEILLA 

1. Toiminnan ulottuvuus 

Laskuvarjomaahanlaskuja voidaan 
suorittaa vain erikoiskoulutetuilla jou
koilla. Kohdealueeille la·skeutuminen 
ilman edeltävää las'kuvarjomaahanlas
kua voidaan toteuttaa vain silloin, kun 
vihollisen ryhmiitys mahdollistaa maa
hanlaskuvai:heen suorittamisen niin, et
tei kosketusta vielä tällöin synny. 

Nykyisin käytettävien doktriinien 
perusteella tuntuu ilmeiseiltä, että käy
tettäessä kuljetuskoneita operaatioon 
osallistuvien joukko,j en kulj etltamiseen, 
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tullaan toiminta suuntaamaan yleensä 
kauemmas vastustajan selustaan kuin 
helikopterimaahanlaskuissa. Vähim
mäisetäisyys on 30-50 ocm maitse 
hyökkäävistä omista ~aukoista. Kuiten
kaan sissi- tms erilkoistehltäv:iiin lasku
varjoilla pudotettavien osastojen käyt
.töetäisyyttä ei voida kytkeä tällaisiin 
"ohjelukuihin". 

2. Lentotulituki ja -suojaus 

Ulotettaessa toiminta niin syvälle 
vihollisen selustaan Jtuin edellä on esi
tetty, voi maahanlaskebtava joukko 
saada u1kopuolista tulitukea yleensä 
vain ilmavoimHta. Tämänkaltainen 
operaatio edeltääkin hyökkääjän, ta
holta ilmanherruuden haI11kkimista, jo 
ennen hyökkäyksen alkua. Puolustaja 
ei näinollen voi laskea suuresti!kaan 
kykeneväI11Sä vaikuttamaan ilmavoimil
laan itse maahanlaskun kulkuun. 

Jos joku sellainen alue, mihin puo
lustaja on sijoittanut joukkojaan, on 
valittu maahanlaskualueeksi, kohdiste
taan sinne ennen .toiminnan aloitta
mista operaatiota tukevien lentoyksi
köiden hyökkäys. Tässä vaiheessa tu
levat hyökkäyiksen kohteiksi joutu
maan myös alueen lähettyvillä olevat 
puolustajan kenttä- ja ilmatorjuntaty
kistön :tuliasemat sekä jalkaväkijoukot, 
joita v·oidaan ryihmity.ksensä perus
teella olettaa käytettävän maahanlas
kettua joukkoa vastaan suunnattaviin 
hyökkäyksiin. Rynnäkkökoneiita pide
tään alueen i:lmatilassa valmiina tuke
maan jo maahanlaskettua joukkoa 
puolustajan vastahyökkäy;ksien varalta 
ainakin niin kauan, kunnes kohdealu
eelile kuljetettu :ty,kistö on toimintaval
miina. Hävittäjäy.ksiköiden tehtävänä 
on sekä hyökkäysvaiheen aikaisten len
tokuljetusten että myöhemmin taipah
tuvien ns jälki.kuljetusten suojaaminen 
vastustajan ilmatoi!minnalta. Myös vii-
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meksimainittuja yksiköitä käytetään 
niiden ,toimintamahdollisuuksien mu
kaan operaation alkuvaiheessa estä
mään puolustajaa käyttämästä ilmavoi
miaam maahanlaskettua joukkoa vas
taan. 

3. Tulo kohdealueelle ja tarvittavien 
pudotus- ja laskeutumisalueiden 
koko 

Laskuvarjomaahanlaskussa vaikuttaa 
kulJ.jetuskoneiden :käyttämä lentoryh
mitys paitsi pudotusalueen kokoon 
myös siihen nopewteen, jolla joukko 
saadaan pudotetuksi sekä välillisesti 
joukon kokoontumisnopewtea:i. Erityi
sesti pienehköillä pudotusalueilla voi
daan 'lentoryhmitys kuitenkin joutua 
määräämään alueiden koon ja muodon 
perusteella. 

Yhdysvalloissa toimeenpantiin v 1966 
kokeilu erilaisten lentoryhmitysten 
käy,ttökelpoisuudesta laskuvarjomaa
hanlaskuissa (kuvat 7 a-d). Käytelttynä 
konetyy,ppinä oli paaasiassa C-130 
("Hercules") ja osittain C-141 ("Star
lifter"). Kokeilussa todettiin, että jono
muotoisi:ssa lentoryhmity,ksissä (kuvat 
a-c) on koneiden etäisyydet säilytet
tävä n 650 metrinä. Yllättävän suu
relta tuntuu sitävastoin rinnakkain len
tävien jonojen väliksi mainittu n 1000 
metriä. Tämä lisää tuntuvasti tarvitta
van pudotusaiueen leveyttä. Kuvassa 
7 d esitetyssä ryhmityksessä on kolmen 
koneen V-muodostelmien väliseksi etäi
syydeksi mainittu vain n 350 m. Se, 
ettei tässä muodostelmatyypissä ole 
suurempi etäisyys tarpeen, johtuu to
dennäköisesti peräkkäisten kolmen ko
neen parvien välisestä erosta lentokor
keudessa niin, että jäljessätuleva len
tää 50 m edellistä ylempänä. 

V-muodostelanasisa, lennettäessä ta
pahtuu joukon maahailltulo jonkinver
ran suppeammalle alueelle kuin muissa 
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vaihtoehdoissa. Tästä on e.cua ensisijai
sesti silloin, kun kosketuksen syntymi
nen on mahdollista ennenkuin osasto 
ehtii kokoontua. Jonomuodot ovat sitä
vastoin joustavampia ja mahdollistavat 
näin lähestymisen pienemmässä lento
korkeudessa <ja suuremmalla nopeu
della. Lisäksi viimeksimainHut muo
do:t soveltuvat toimintaan pimeässä ja 
huonoissa nä:kyvyysoloissa, jolloin V
muodostelmassa lentäminen on erittäin 
hankalaa. 

Olennaisemmin kuin lentoryhmitys, 
vailkurttaa joukon ikokoontumisnopeu
teen maahantulon jäilkeen eri yksiköi
den joukkojen sijoittaminen koneeseen. 
Edullisin tapa rtässä on se, että esimer
kiksi pataljoonan puitteissa - pudotus 
tapahtuu tällöilll useimmiten samalle 
alueelle - kuocmataan kaikkien komp
panioitten osia jokaiseen koneeseen 
siten, että kun:kin yksikön miehet tule
vat maahan samalle alueelle. - C-130 
koneella on alin turvallinen pudotus
nopeus n 250 ikm/h, mikä merkttsee 
vajaan 65 m:n lentoa sekunnissa. Suori
tetuissa kokeissa saatiin koko kuorman 
(2x32 miehen hyppy kahdesta sivu
ovesta sekä materiaalinpudotus samalla 
ylilennolla) pudotukseen tarvittavaksi 
ajaksi varsin hidas tulos, 44 sekullltia, 
mikä rne·rkitsee runsaan 2,8 km:n len
itoa ja sitä että samassa jonossa hyppää
vien miesten teoreettiseksi etäisyydeksi 
toisistaan tulee n 90 m. Käytettäessä 

lentoryhmityksenä V-muodostelmaa, on 
pudotus.alueen oltava ainakin 700 m:n 
levyinen. 

Kun pataljoona on kuormattu niin, 
ebtä samassa koneessa on esimerkiksi 
neljän komppanian miehiä tarkoituk
senmukaisessa hyppyjärjestyksessä, ha
jaa111tuu kukilll komppania maahantul
lessaan vain noin 700 m:n pituiselle 
alueelle, joten kokoontuminen ei kestä 
kovin kauaa. Kun maahanlasku tapah
tuu itä1lä :menetelmällä, pudotetaan 
marteriaaU yleensä omana eränään kun
kin komppanian arvioidun maahantu
loalueen keskelle. Kun materiaali pu
dotetaan vasta joukkojen jälkeen, on 
ailmporrastus olosuhteista riippuen 
5-15 minuuttia viimeisestä hyppää
jästä lukien. 

Joukkojen pudotus voidaan tietenkin 
suorittaa myös useammalla ylilennolla, 
jolloin hyppyerät tuleva•t pienemmiksi 
eikä maahanlaskuun soveliaiden aluei
den itarvitse olla niin pitkiä. Tällainen 
menettely pidentää kuitenkin pudotus
viaiheen kestoaikaa. 

Kuljetuskoneiden ilaskeutumisen mah
dollistavien alueiden koko määräytyy 
käytettävän konetyypin perusteella. 
Seuraavassa taulu1wssa (kuva 8) on 
esitetty eräiden maahanlaskuoperaa
tiossa käyitettäväiksi sopivien kuljetus
koneiden laskuun ja nousuun tarvi.tse
mien kiitoteiden vähimrnäispituudet: 

Tarvittavan kiitoradan 
1 pituus suurimmalla 

Konetyyippi kuormalla Huom 

Nousukiito 
1 

Laskukiito 

C-119 (Packet) n 1350 m n 930 m 1 
C-123 B (Provider), 

" 
1250 

" 
,, 670 

" 
Kiitoon sisäl-
tyy 15 m:n es-
teen yUtys 

C-130 A (Hercules) 
" 

850 ,,, ,, 520 
" C-141 (Starlifter) 

" 
1300 

" 
,, 580 

" CV-2 B (Caribou) 
" 

200 
" 

,, 250 
" 

-,,-
Kuva 8 
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Edelläolevat luvut ovat siis minimi
pituuksia, tosin suurinta lentopainoa 
varten. Arvot on todennäköisesti mää
rätty tasaisen, kovapintaisen kiitora
dan muk.aa:n. Kun joudutaan toimi
maan tilapäisiä laskupaikkoja käy,t
täen, saattaa tarvittavan kiitoradan 
pituus kasvaa huomattavasti. 

4. Pudotus- ja laskeutumisalueelle 
asetettavat vaatimukset 

Vaikka maahanlasku tapahtuisikin 
pelkästään laskuvarjopudotuksina, py
ritään operaati,ossa, joka kestää usei.ta 
päiviä, luomaan myös kuljetuskoneille 
edelly:tykset laskeutua muodostetun 
ilmasillanpään alueelle silloi111, kun 
se alueen koon puolesta muutoin on 
mahdollista. Näinollen ei esimerkiksi 
pataljoonan erilliseen ilmasillanpäähän 
yleensä yritetäkään laskeutua kulje
tuskoneilla. Pyrkimyksenä on hajaryh
mityksen aikaansaamiseksi usean, vaik
kakin pienitehoisen laskeutumispaikan 
kunnostaminen. Nilnkauan kuin riittä
vää määrää laskeutumispaikkoja ei ole 
käytettävissä, toimitetaan materi.aali
ja muu täydennys joukoille laskuvarjo
tai n,s matalapudotuksina. Operaation 
alkaessa pyritään pudortusalueet valit
semaan niin, että pataljoona kyettäisiin 
pudottamaan samalle alueelle. Ensim
mäisinä maahanlaskettavien joukkojen 
pudotusalueita voi sijaita suunnitellun 
ilmasillanpään ulkopuolellakin. 

Pudotus- ja laskeutumisalueille ase
te-ttavat itärkeimmät vaatimukset ovat: 

- lähimaaston on mahdollistettava 
suojamen ryhmittyminen 

- alue sijaitsee mahdollisimman lä
hellä kyseisen joukon kohdertta 

- välittömässä läheisyydessä ei ole 
puolustajan joukkoja 

- alueen on oltava helposti ilmasta 
tunnistettavissa (varsinkin silloin, 
kun kohdeaJueelle ei ennakkoon 

ole voitu kuljettaa sen paikanita
mista helpottavia teknisiä apuvä
lineitä) 

Erityisesti laskeutumisalueita koske
via vaatimuksia ovat lisäksi: 

- laskeutumisalueen kapasiteetti 
vastaa sille laskeutumaan suunni
:teltua konemäärää ja asianomai
sen konetyypin aseittamia vaati
muksia (myös koneiden kuormaa
minen ja kuorman purkaminen 
on voitava suorittaa jatkuvaa lii
kennettä häiritsemättä) 

- alueella on oltava pur,kamisen ja 
kuormaamisen aiheuttamaa maa
liikennettä varten · riittävä tiestö 

- kiitoradan, rullausteiden ja sei
sonta-alueiden tulee olla mahdol
lisimman vähällä työllä kuntoon
laitettavissa ja kunnossapidettä
vissä 

Komppaniaa pienempien osastojen 
laskuvarjopudotus voidaan suorittaa 
myös peitteiseen maastoon, mutta sitä 
suurempien yksiköiden pudotusaluei
den on oltava lähes aukeita mm joukon 
kokoontumisen nopeuttamiseksi. Maa
perän tulee olla tasaisen. Jyrkkäreu
naiset kuopat, kannot ja kivenlohkareet 
lisäävät maahantulotappioiden mahdol
lisuuksia. Maaperän kantavuudelle 
las'kuvarjomaahanlaskussa asetettavat 
vaatimukset ovat vähäiset ja esimer
kiksi harvaa, matalaa männikköä kas
vavat suot ovat yleensä hyvilll käyttö
kelpoisia pudotusaluei.ta. 

Laskeutumispaikaksi sopivia alueita 
on meikäläisessä maastossa melko vä
hän. Maahanlaskettavan joukon kan
nalta olisi edullisinta, jos alueella olisi 
valmis 'lentokenttä. Muina mahdollisina 
laskeutumispaildrnina tulevat kysee
seen hie,lclcakankaat ja muut kantava
pintaiset aukea-alueet sekä moottori
teillä (vast) olevat suorat osuudet. Vii
meksimainittujen käyttökelpoisuutta 
arvosteltaessa on otettava huomioon, 
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että esimerkiksi C-130-koneen päälas
kutelineen leveys on n 4,5 m ja tasojen 
kärkiväli hiukan yli 40 m. 

Jos alueella olevilla vesistöillä on 
riittävän pitkiä karittomia selkiä, voi
wt jotkut konetyypit toimia myös 
näitä hyväksikäyttäen. Talvella voi
daan jäätyneitä vesistöjä ja lumen peit
tämiä soita tai muita aukei:ta käyittää 
kuljetuskoneiden laskeutumispaikkoi
na. Kuitenkin mahdollisuus käyttää po
lannemenetelmällä valmistettuja ja 
jääkiitoratoja vaatii niin pitkän yhtä
jaksoisen pakkaskauden, että erityisesti 
Etelä-Suomessa tällaisia harvoin esiin
tyy. 

D TOIMINTA MAAHANLASKUN 
.JÄLKEEN .JA ILMASILLANPÄÄN 
HALTUUNOTTO 

1. Maabanlaskun ajankohta 

Maahanlaskut pyritään aloittamaan 
vaihtelevina vuorokauden aikoina. Tie
tyt tekijät estävät kuitenkin tämän 
aja,n,kohdan mielivaltaisen valitsemi
sen. Joissain ulkomaisissa maahanlas
kutoimintaa käsittelevissä kirjoituk
sissa puhutaan maahanlaskujen suorit
tamisesta "kaikkina vuorokauden ai
koina" ja painotetaan erityisesti pimeä.n 
hyväksikäyttämistä. On erittäin toden
näiköistä, että vaikeudet maahanlaskun 
jälkeisessä kokoontumisessa ja mate
riaalin kokoamisessa samoinkuin suur
ten kuljetuskonemäärien johtamisessa 
asianmukaisessa ryhmityksessä kohde
alueelle tulevat estämään komppaniaa 
suurempien osastojen samanaikaisen 
maahanlaskun pimeänä. 

2. .Joukkojen porrastaminen ja 
alueen käyttö 

Prikaati ja divisioona jaetaan maa
hanlaskun suoritusta varten kolmeen 

90 

portaaseen. Näistä ns "iskuporras" kä
si;ttää varsinaiset taisteluosat, tykistön 
sekä välttäimättömät huoltojoukort. Täy
dentävään portaaseen kuuluu pääasias
sa iskuportaain joukkojen ajoneuvoja 
sekä loput ilmasillanpäässä tarvi tta
vista huoltoyksiköistä. Kolmas porras 
on selustaosa, joka käsittää hallinnolli
sia ja huoltojoukkoja ja jää lähtö
alueelle. 

Kumpikin kohdealueelle kuljetettava 
porras saattaa sisältää useita kuljetus
eriä, joiden välinen aikaporrastus riip
puu kuljetuksiin käytetfävästä kone
tyypistä ja etäisyydestä lähtöalueelle. 

Jos ensimmäisten laskuvarjopudotus
ten jälkeen on tarkoitus jatkaa maa
hanlaskua kul}ettamalla joukot lento
koneilla maahan saakka, on näiden 
por:taiden välinen aikaero muutama 
tunti sen mukaan, kuinka nopeasti tar
vittavat laskeutumispaikart saadaan 
vallatuksi ja suojatuksi. 

Iskuportaaseen kuuluvien joukkojen 
ensimmäisenä tehtävänä on kokoonnut
tuaan ottaa haltuunsa tietyt "hyökkäys
kohteet" (kuva 9). Kohteet määrätään 
operaatiota suunniteltaessa sellaisiin 
maastonkohtiin, jotka · 

- ovat helposti puolustettavia 
- ovat puolustajan todennäköisim-

millä vastahyök1käY1S11riillia ja 
- joiden pitämisellä on ilmasi11an

pään puolustuksen kannalta rat
kaiseva merkitys. 

Ilmasillanpää jaetaan alayksiköiden 
vastuualueisiin niin, ettei varsinaista 
selustaa jää. Haltuunotettavan alueen 
koko riippuu käytettävissä olevien 
joukkojen määrästä ja niiden tehtäväs
tä sekä tilanteesta ja maastosta. Alueen 
tulee kuitenkin olla kooltaan sellaisen, 
ettei sen hallussapitämiseksi ole välttä
mätöntä puolustaa jäykästi alunpitäen 
haltuunotettuj,a kohiteita, vaan tarvit
taessa voidaan tukeutua ilmasillanpään 
sisälle valmistettaviin asemiin. 

PL 

KUVA 9 

ICAAVI O DIVISI OONAN ILKASI!.LANPÄÄN RAKENTEESTA 

Mittakaan. 

0 6 10 

km 

,., hyökkäy,sk.ohtut ( hyökkäyakohteiden kautta kulkeva Tiiva 011 ilmasi.llaD;ääD raja ) 

= tiedustelutU.:;ikohdat 

= pudotues:lueet 

= pudotu.:,- ja lal!lkeutumisaluut 

;:: divieioonan reeer'f'ipata l joon.a 
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Vaa;timuksia alueen koolle asettaa 
myös tarve saada jälkikuljetukset suo
ritetuksi suojassa ilmasillanpään ulko
puolelta suunnattavalta itähystykseltä 
ja laakatulelta. 

Maahanlaskudi visioonan operaatiossa 
pidetään ilmasillanpään halkaisijan 
vähimmäismittana n 12-15 km:ä. Pa
taljoonan haltuunottaman alueen koko 
on korkeintaan n 2x4 km. 

Ilma1si'll!ain,pään rajaia ei miehttetä 
koko pituudeltaan, vaan joukot on ryh
mitetty ensisijassa aikaisemmin mainit
tuihin todennä•köisiin puolustajan vas
tahyökkäysuralla oleviin maastonkoh
itiin, joiden kautta raja kulkee. Miehi
tettyjen maastonikohtien ulkoptl!Olella 
tapahtuva, haltuunotetulle alueelle 
suunitautuva puolustajan toiminta pyri
tääm estämään tai toteamaan, rakenta
malla viHimaastoihin sulutteita, otta
malla kyseiset alueet huomioon myös 
muun tulen käytön suunnittelussa ja 
järjestämällä niille joko maasta tapah
tuva tai lentotähystys. 

Ilmasillan.pään ulkopuolelle n 4-8 
'km:n päähän muodostetaan tieduste
lusta ja suojaamisesta huolehtiivia tuki
kohtia, joiden ,toiminnan jäi,jestämi
sestä kuki.n alaijohtoporras hu()llehti:i 
vastuuaJ.ueella,ain. Tukrlilrohtien huollta
minen ,ta,pahtuu useimmilten, ilmakulje-
1miksin ma:ahainla,sketun joukon omi>lla 
ilma-al u!ksilla., 

Maahanlaskuun käytettävän joukon 
tehtävä ja maasto saattavat edellyttää 
myös useamman illma.sfilla:n.pään muo
dostamista. Erilliset, yleensä vähintäin 
patatljoonan milehiittämät ilmaisillanipäät 
voivat sijaita niin, että ne ainakin epä
suoralla tulella kykenevät tukemaan 
toistensa taistelua. Tämä ei lkuitenlkaan 
ole ehdoton edellytys. Vaikka useam
man ilmasihlan.pään käyttö hajoittaakin 
puolustajan vastatoimia, synnyttää se 
samalla maahanJ.asketulle joukolle li
sääntyneen osatappioiden mahdollisuu
den. 
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3. Joukkojen ja tulen käyttö 

Silloin, kun puolustajan nopea vasta
hyökkäys ei tiedustelutulosten perus
teella ole todennäköinen, sidotaan puo
lustajan vastahyökkäysuralla olevien 
maastonkohtien miehittämiseen mah
dollisimman vähän joukkoja ja keski
tytään kohdealueen puhdistamiseen 
sinne mahdollisesti jääneistä puolusta
j-a,n joukoista. 

Tiedustelua ja suojaamista varten 
muodostettavat :tukikohdat miehitetään 
tavallisimmin joukkueen - komppa
nian voimin. Nämä joukot voidaan las
kea maahan joko suoraan toiminta
alueelleen tai ilmasillia.npäähän sinne 
ensimmäisinä kuljetettavien joukkojen 
mukana. Viimeksimainitussa tapauk
sessa siirretään tiedustelutuki:kohtiin 
sijoitetta,va:t osastot kohteilleen maa
hanlaskettavan joukon omilla helikop
tereilla tai ne siirtyvät sinne maitse. 
Kyseisten joukkojen tehtävänä on 

- vihollisen liikkeiden toteaminen 
da niistä ilmoittaminen 

- tulen johtaminen 
- vihollisen ilmasillanpään alueelle 

kohdistaman maavalvonnan estä
minen 

- vihollisen harhauttaminen ilmasil
lanpään sijainnin suhteen sekä 
tarvittaessa alueelle suuntautuvan 
vastahyökkäyksen viivyttäminen. 
Osa ,tiedustelutuki'kohtiin sijoite
tuista joukoista voidaan puolusta
jan vastahyökkäytksen y,hteydessä 
jättää hyökkäävän vihollisen se
lustaan pääasiassa tiedustelu- ja 
tulenj ohto tehtäviä varten. 

Nä,itä tuk!i.lrohtiia, kauemmaksi ulotet
tavan tiedustelun suorittaa divisioonan 
maahainlaskuoperaatiossa tavall.isim
min tiedustelupataljoona suoraan divi
sioonan johdossa. Tiedustelu ulotetaan 
noin 20----,25 km:n päähän. 

Maahanlaskudivisioonan reserviksi 

varataan vähintään pataljoona. Kulla
kin prikaatilla on lisäksi oma 1-2 
komppanian vahvuinen rese:rvinsä. Re
servi ryhmitetään ilmasillanpäässä 
niin, että se sijainnillaan luo puolus
tukselle syvyy:ttä uhanalaisimmassa 
suunnassa. Sille kuuluvat myös "tavan
omaiset" vastahyökkäystehtävä,t. Re
servin siitoutuessa ,taisteluun, pyritään 
yhtymälle irroHtamaan uusi vähiten 
uhanalaiseen ilmasillan.pään osaan ryh
mitetyistä joukoista. Reservi kulje.te
taan kohdealueelle yleensä iskuportaan 
mukana, mutta voidaan myös jättää 
aluksi tukialueelle mm silloin, kun di
visioonan maahanlaskulla otetaan hal
tuun useilta kohdealuei,ta. 

Divisioonan reservistä voidaan noin 
komppa.nian vahvuinen osa muodostaa 
helikopterein iliik:kuvaksi. Näin mah
dollistetaan uhatussa suunnassa taiste
levien joukkojen nopea vahventami
nen. Tällä joukolla. voidaan myös val
voa niitä alueita ilmasillan.pään rajan 
tuntumassa; minne ei ole ryhmitetty 
omia jowkkoja. Samoin on "liikkuva re
servi" eriittäin käy,ttökelpoinen .toimit
taessa ilmasillanpään alueelle soluttau
tuneita tai -sinne maahanlaskun aiikana 
jääneitä puolustajan taistelupartioita 
ja sissiosastoja val9taan. 

USA:n maahanlaskudivisioonan ty
kistöön kuuluu kolme 18-putkista 105 
mm:n haupitsipatteristoa. Kantama 
tällä tykillä on n 11 km. Hyökkäyksen 
alkuv'aiheessa tykistö on patteristoit
tain alistettu prikaateille ja sen varsi
nainen tehtävä on hyökkäyskohteilleen 
etenevten joukkojen tukeminen. Tila
päisenä tehtävänä on ilmasillanpään 
alueen ulkopuolella olevien tiedustelu
tukikohtien taistelun .tukeminen, mikä 
on otettava huomioon . ensimmäisiä 
tuliasema-alueita valittaessa. Kun ilma
sillanpää on vallattu, ryhmitetään ty
kistö mahdoUisimman eteen niin, että 
lledustelutukikohdista ilmoitettuja tai 

lentotiedustelulla todettuja maaleja 
voidaan tu.J.ittaa mahdollisimman kauas. 
Osalla tykistöä voi tätä tehtävää var
ten olla tuliasemat Hmasillanpään ra
jan ulkopuolellakin. Pääosalla on kui
tenkin ulotuttava ampumaan kaikkialle 
ilmasillanpään alueelle. Välitöntä tuli
tukea varten on pataljoonassa 4-putki
nen 107 mm:n ja jokaisella lkomppa
nialla 3-putkinen 81 mm:n kranaatin
hei tinj oukkue. 

Erityisesti maahanlaskuoperaation 
alkuvaiheessa on ,tulen käytön osalta 
raitkaiseva osuus niin operaatiota tuke
vien kuin joukon orgaanistenkin ilma
alusten antamalla tulituella. 

Puolusta1an vahvojen panssarivau
nuyksiköiden tukemia vastahyök:käyk
siä pidetään maahanlaskujou:kon toi
minnalle suurimpana uhkana. Panssa
rintorjunnassa on toiminnan alkaessa 
tä11kein osuus lellltokoneiden ja heli
koptereiden tulella. Näiden etuna on 
myös se, että torjunta voidaan aloittaa 
jo hyvin kaukana kohdea,lueen etupuo
lella. Panssarintorjunnan painopiste 
muodostetaain ltode<IlllläköiJSten vasta.
hyökkäyskohteiden alueille, missä var
sinaisten pst-aseiden -tulta ja luonnol
listen maastoesteiden tehoa täydenne
tään suluttein. Orgaanisia pst...asei.ta on 
maahanlaskudivisioonan kunikin patal
joonain esikuntalromppaniassa 12 kpl 
88 mm:n 1a 6 kipl 106 mm:n sinkoja. 
Jalkavä:kidivisioonan kiväärikomppa
nioissa vastaavat lukumäärät ovait 8 
ja 2. Raskaammat, 106 mm:n singot on 
asennettu keveisiin maastoautoihin. 

Panssarintorjuntareservi muodoste
taan ilmasillanpäässä siten, että alayk
silköiHe 81Ilnetaan tehtäväksi valmistau
tua irroittamaan liikkuva pst-osasto, 
jonka pääaseistuksena ovat edellämai
nitut autoon asennetut singot. Tarpeen 
mukaan otetaan näitä osastoja rauhal
lisemmis,ta ilmasillan.pään osista suo
raan ylemmän johtoportaan johtoon 
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käytettäväksi siellä, missä tilanne on 
uhkaavin. 

liy,hyitaikaisen, korkeintaan 3 vrk 
kestävän operaation arkana ei maahan
lasikuyhtymää tai sen osia vahvenneta 
ilmatordunta-aseilla., mutta pitkäaikai
sen sotatoimen yhteydessä yleensä 
vahveilliletaan. 

E PÄÄTELMIÄ 

Maahanlaskut helpottavat hyökkää
jän toimin,ta,a erityisesti sellaisessa 
maastossa, m1ssa etenemissuuntaan 
johtava tiestö on harva ja kulkee hel
postipuolustettavien maastokapeikko
jen kautta. 

Maahanlaskun suorittajalle on tär
keätä, että sen joukoista mahdollisim
man vähän sitoutuu itaisteluun välittö
mästi maaihanl.aiskun jä~keen. Siksi py
ritään maahanlaskualueet valitsemaan 
niin, ettei puolustajalla ole siellä vah
voja voimia, joiden lyömiseksi joudut
taisiin käyttämään huomattava osa ope
raatioon . osallistuvasta joukosta. Jos 
puolustajan miehittämää aluetta pide
tään välttämättömänä otettavaksi hal
tuun maahanla,skulla, kuljetetaan 
hyökkäykseen tarkoitetut joukot lä
hellä kohdetta olevalle miehittämättö
mälle alueelle, mistä ne aloittavat ete
nemisen kohteelle. Jos maahanJaskulle 
soveliaita alueita on vai,n itse kohteella, 
suUillllataan toiminta pakottavassa ta
pauksessa sinne suorittaen ennen maa
hamlaskujen aloittamista voimakas tuli
valmistelu havaittuja puolustajan 
joukkoja vastaan. 

Maaihan:laskujen suoritusmahdolli-
suuksia ·arvioitaessa on otettava huo
mioon meikäläisen maaston laatu, joka 
useimmdssa paikoin itarjoaa varsin huo
not mahdollisuudet laskeutumisrpaikko
jen -rakentamiseen. Sentäihden on to
dennäköistä, että alueen, missä maa
hanlasketun joukon on arvioitu joutu-
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vam. taistelemaan pitempään kuin 
2-3 vrk (kyse on tällöin useimmiten 
prikaatin - divisioonan suuruisesta 
yksiköstä), tulee sisältää valmis lento
kenttä (vast) tai helposti sellaiseksipa
rannettavissa oleva alue. 

Meillä käy;tettävän taktiikan mukais
ta puolustuksen rakennetta ajatellen 
voidaan yhteenvetona maahanlaskujen 
suuntautumisesta esittää seuraavaa: 

- puolustusasemaan ,tai reserviksi 
ryhmitetyn pataljoonan alueelle 
ei yleensä ole odotettavissa maa
hanlaskuja 

- prikaatin lähiselustaan kohdiste
•taan maahanlaskut tavallisimmin 
'komppanian - pa.taljoonan suu
ru1sm joukoin. Maahanlaskuja 
voidaan suorittaa useampia lähes 
saimanaikaisesti. Nämä joukot ky
kenevät taistelemaan ilmasillan
päässään kor,keintaan 1-2 vuoro
kauden ajan. 

- syvemmälle prikaatin selustaan 
- lähinnä huoltokeskusten ja re-
servien ryhmitysalueiden sekä ta
karajan väliselle alueelle - voi
daan suorittaa maahanlas:kuhyök
käys prikaatin tai useamman pa
taljoonan vahvuisella joukolla. 
Näiden pisimpänä toimilllta-aikana 
pidetään 3---4 vrk 

- divisioonan maahanlaskuoperaa
tio on mahdollinen yhtenäiseen 
iilmasillanpää:hän armeijakunnan 
selustaan ensisijaisesti silloin, 
kun armeijakunta ei ole vielä jou
,tunut taistelukosketukseen esi
merkiksi siinä tapauksesstl, että 
hyökkääjä aloittaa toiminnan 
uudella riintamasuunnalla. Jos di
v1S1oona pysty,tään huoltamaan 
pitemmittä keskeytyksittä, kyke
nee se toimimaan ilmasillanpääs
sään rajoittamattoman ajan. 
Hyökkääjän päävoimien saa,tua 
kosketuksen a,rmeijakunnan puo-

lustusa.lueella taisteleviin jouk
koihin, voidaan joko samaan divi
sioonaan kuuluvien tai erillisten 
maahanlaskuprikaa,tien hyökkäys 
kohdistaa syvälle ar,meijakunnan 
selustaan erillisille kohdealueille. 

Edelläolevi,a arvioita erisuuruisten 
maa.hanlaskujen suuntautumisesta ei 
tietenkään voida pitää ehdottomina, 
sillä kussakin tapauksessa raitkaisevat 
kuitenkin maasto, puolustajan ryhmi
tys sekä maitse hyökkäävän jouikon 
sekä si1tä maahanlaskuun käy,tettäivän 
osa.n suuruus ja tehtävä sen, mihin 
maahanlaskuhyökkäys suoritetaan. 

Niiden puolustajan joukkojen osalta, 
joiden käyttö on suunniteltu todennä
köisimpien vihollisen maahanlaskujen 
eliminoimiseksi, on otettava huomioon, 
että 

- jos joukot on ryhmitetty maahan
laskualueelle, on mahdollista, että 
ne joutuvat hyvinkin voimakkai
den lentohyökkäysten kohteeksi 
erityisesti viimeisinä maahanlas
laskua edeltävinä minuutteina. 
Tämä allltaia viitteen sekä jouklko
jen ryhmittämiselle että suojaia
miselle niin, että ne maahanlas
kujen alkaessa ovat vielä mahdol
lisimman taistelukuntoisiina val
miina aloittamaan ·nopeasti tor
juntatoimet 

- vastatoimintaan suunnitellun jou
kon ollessa ryhmittyneenä varsi
naisen maahanlaskualueen ulko
puolellekin, saattaa se joutua en
nen maaha,nlaskun aloittamista 
suoritettavan tulivalmistelun koh
teeksi. Vaikka se tältä säästyisi
kill\ tulee hyökkääjä todennä,köi
sesti havaHsemaan joukon senjäl
keen, kun se on aloittanut siirty
misen maahanlaskualueen suun
taan. Ellei etenemisura ole tie
dusteltu ja valmisteltu tarpeeksi 
suojaiseen maastoon, tulee hyok-

kääjä lentotoiminnalla.an pysäyt
tämään tai aina:kin raitkaisev,asti 
hidastamaan vastahyölcitäystä 

- epäsuoralla tulella voidaan usein 
nopeimmin häiritä maahanlaskun 
suoritusta. Koska .toiminta-alueel
le ampumaan kykenevien raskai
den aseiden ;tuliasemaos,at ovat to
dennäköisimpiä vihollisen lento
hyökkäysten \kohteita, on hyök
kääjän toimien hajoittamise.ksi 
kiinnitettävä riittävästi huomio
ta tuliasemien hajaryhmitykseen. 
Toimintaedelly,tysten varmenta
misen kannalita on eduksi, jos ta
vanomaisina pidettäviä tuliyksik
kökokonaisuuksia voidaan hajaut
taa 

- koska puolustajan vasta.toimien 
eliminoiminen perustuu maahan
laskun alkuvaiheessa. huomatta
valfa os·llllta lentotulitukeen, on 
torjU111tataistelun mahdollistami
seksi järjestettävä toimintaan 
osallistuville joukoille riittävä 
ilmatorjuntasuoja. 

IV ESIMERKKEJÄ 
MAAHANLASKU
HYöKKÄYKSISTÄ 

Seuraavassa esitetään muutaman esi
merkin avulla erisuuruisten maahan
laskujen suoritustapoja sekä toimin
taan osallistuvien joukkojen kohteifa ja 
tehtävtlä oletetuissa tilamteissa. 

A KOMPPANIAN 
MAAHANLASKU 

Paraisten länsi- ja lounaispuolelle 
(kartta 1) aiemmin maihinnoussut pri
kaati (jvdiv) on etenemässä Alön etelä
ja länsiosissa kohti Paraista. Pr:ikaaitin 
tavoitteena on sillanpään saaminel!l 
mantereelta Kaarinan alueelta. Saarelll 
ha.lki pohjoiseen johtavalla tiellä on 
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kuitenkin kolme itä- länsisuunta.jsten 
salmien aiheuttamaa kapeikkoa. Viivy
ty,ksettä tapahtuvan etenemisen takaa
miseksi myös mainituilla kohdilla on 
prikaatin komentaja päättänyt käyttää 
yhden pataljoonan näiden avainmaas
tojen haltuunottoon laskemalla joukot 
maahan ao alueille, n komppanian kul
lekin. Maahanlaskuja varten on pri
kaati saanUJt käyttöönsä divisioonan ke
vyen lentokuljetuskomppanian. Maa,. 
hanlaskut voidaan suorittaa kyseisille 
alueille peräkkäin vajaan 30 minuutin 
porrastuksin lentomatkan lyhyyden ta
kia. Todennäköinen suoriltusjärjestys 
olisi etelästä pohjoiseen. - On mah
dollista,, että hyökkääjä 1outuu myö
hemmässä vafäeessa vahventamaan ai
nakin kauimmaksi Kaarinan eteläpuo
lelle maahanlaskettua joukkoa puolus-
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tajain mahdollisten vastatoimenpiteiden 
takia, koska saattaa kestää hyvinkin 
pitkään ennen!kui:n prikaatin pääosien 
hyökkäys on edennyt sinne saakka. 

Tässä käsitellään yksityiskohtaisesti 
vain Kirjalaön alueelta pohjoiseen joh
tavan sillan valtaamiseksi suoritetta
vaa maahanlaskua. Hyökkäystä edeltä
vällä tiedustelulla on todettu puolusta
jan ryhmLttäneen kohteelle joukkoja 
niin, että sillan eteläpäässä (karlta 2) 
on 2-3 pesäkettä, joissa on ilmeisesti 
kiväärimiehi!tys. Lisäksi sillasta itään 
olevalla mäellä ja sillan pohjoispäässä 
on havaittu tuliasemassa kevyet ilma
torjuntatylkit (20 mm?). 

Jotta vältyttäisiin kosketukselta nii
den puolus tajan joukkojen kanssa, jot
ka kohteella on havaittu, voidaan 
komppanian maahanlasku suorittaa 

kartassa 2 esitetyllä tavalla. Näin me
neteHen hyökkääjä voi edetä kohteelle 
melko lähellä sijaitsevilta laskeutumis
paik.oilta suojaisia uria käyttäen ja 
hyökäfä kohdetta hallussaan pitäviä 
puolustaj-an jouikkoja vastaan usealta 
1uunna1ta samanaikaisesti. Kun kohde 

on valla ttu, ryhmittyy maahanJaskettu 
komppania sillan kumpaankin päähän 
, 1 äen näin puolustajalta tämän ylikul
k upaik,an käytön. Samalla 7hkäis.tään 

Jalkaväen Vuosikir ja 

esimerkiksi räjäyttämällä suunniteltu 
silla.n hävittäminen. 

Tämänkaltaisessa tilanteessa kohta
laisen vähäisin voimin suoritettava 
maahanlaskuhyökkäys, joka saattaa 
joutua kiivaidenikin puolustajan vasta
toimien kohteeksi, ulotetaan todennä
köisimmin vain niin etäälle, että pää
voimien mukana olevalla tykistöllä 
kyetään tukemaan maahanlaskettua 
joukkoa. On myös ilmeistä, ettei maa-
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hanlaskua käsitellyssä tapauksessa kat
sota voitavan suorittaa enää senjälkeen, 
kun puolustaja on aloittanut kyseisellä 
kohteella vahvoin voimin valmistelut 
edessä taistelevien joukkojen irtautu
misen suojaamiseksi. 
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B PATALJOONAN 
MAAHANLASKU 

THanteessa, jossa hyökkääjän etene
minen etelästä Kouvolan suunta,an 
(.kartta ·3) on Kymijoen itäpuolisella 
alueella pysäytetty Inkeroisten etelä-

puolelle, on hyökkääjä Elimäellä ta
pahtuneen murron jälkeen jatkanut 
etenemistä Kymijoen länsipuolella pai
nopiste Elimäen-Kouvolan välisen 
pää-tien suunnassa. Elimäen-Anjalan 
välisellä alueella todettujen puolusta
jan joukkojen vähälukuisuuden vuoksi 
ei hyökkääjä:kään ole sitonut tälle 
alueelle vahvoja voimia. 

Tiedustelulla on selvitetty puolusta
jan keskittäneen Myllykosken koillis
puolelle vahvan reservin ( todennäköi
sesti prikaati), jota oletetaan voitavan 
käytää Elimäeltä hyökkäävän jalkavä
kidivisioonan sivustaan suunnart::tavaan 
vastahyökkäykseen. 

Hyökkäävän divisioonan komentaja 

• 

päätti mahdollisen vastahyökkäyksen 
pysähdyttämiseksi ottaa helikopterein 
kuljetettavan pataljoonan ma,ahan,las
kulla haltuun Myllykosken sillat. Pa
taljoonan on ,pidettävä Hmasi:llanpäärusä 
noin vuorokauden, jonka jälkeen saa
daan Kotkaan saapuvista kuljetusaluk
sista purettavia joukkoja käyttöön 
hyökkäyksen jatkamiseksi myös Inke
roisten suunnalla. 

Divisioonan kevyen lentokuljetus
komppanian Usäksi o,n armeijakunnalta 
saatu käyttöön toinen samanlainen he
likopteriyksikkö, joten pataljoonan 
maahanla:sku voidaan suorittaa kahtena 
kulj etuseränä. 
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Myllykosken pääsillalla (kartw. 4) 
on todettu vartio, jota ylläpitää sillan 
läheisyyteen sijoitettu, ilmeisesti va
jaan joukkueen vahvuinen osasto. Li
säksi on havaittu jalkaväkeä olevan 
linnoittamistöissä siUasta n 1 km kaak
koon Keskikylässä ja sen i.itäpuolisella 
alueella. 

Ensimmäisessä kuljetuserässä sillan 
itäpuolelle urheilukentän alueelle maa
hanlaskettava komppania tuhoaa si1ta
vartio-osaston, ottaa haltuunsa sillan 
itäpään ja päävoimillaan ryhmittyy 
karttasana "Viialan" länsipuolella ole
valle asutusalueelle sillalle suuntautu
vien hyökkäysten itorjumiseksi. Toinen 
1. ku1jetuserän komppanioista o,ttaa 
pääosillaan haltuunsa joen länsipuo
lella olevan Keskikylän taloryhmän 
estääkseen etelästä .tapahtuvan etene
misen sillalle. Osillaian komppania ot
taa haltuunsa sillan länsipään sekä Si
molan-Heikkilän alueen joen länsi
puolitse pohjoisesta mahdollisesti suun
tautuvan vastahyökkäyksen torjumi
seksi. 

Toisessa kuljetuserässä, joka tulee 
noin puoli tuntia edellisen jälkeen, las
kefaan kolmas kiväärikomppania maa
han joen itäpuolelle urheilukentälle, 
jonka jälkeen se ryhmittyy maahanlas
kupaiWkansa itä- ja pohjoispuolelle es
tämään hyökkäykset sillalle. Yksi 
joukkue suunnataan aluksi sillasta poh
Jo1s·een olevalle voima~aitospadolle, 
jonka se tuhoaa ja palaa, sendälkeen 
komppanian pääosien yhtey,teen. Esi
kunta.komppania lasketaan 2. kuljetus
erässä maahan välittömästi sillan länsi
puolelle, missä sen taisteluosa,t ovait pa
taljoonan reservinä. 

Maahanlasketun pataljoonan ryhmi
tyksessä on painopiste muodostettu sitä 
silmällä p1täen, että puolustaja pyrkii 
avaamaan sillan ensisijaisesiti joen itä
puolelta tapahtuvalla toiminnaUa. 
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C DIVISIOONAN JA 
PRIKAATIN MAAHANLASKUT 

1. Divisioonan operaatio 

Pohjois-Suomesta etelään hyökkää
vän armeijan (kartta 5) tehtävänä on 
Oulujärven tasan valtaaminen. Armei
jan oikealla sivustalla etenevän armei
jakunnan tavoitteena on Oulujärven
Pyhäjoen ,taisia. Armeijakunta on juuri 
vallannut Oulun alueen. 

Puolustaja on joutunut käymään vii
vytystaistelua suhteellisen vähäisin voi
min, mutta nyt on todettu Reisjärven 
kaakkoispuolella olevan joukkoja, joi
den keskittäminen pohjoiseen on osit
tain jo alkanut. 

Hyökkäävälle armeijalle on alistettu 
maiahanlaskudivisioona, josta yksi pri
kaatin johtoporras ja kaiksi pataljoonaa 
eivät vielä ole käytettävissä, koska 
niHlä suoritettiin maaihanlaskut Iijoen 
siltojen ha1tuunottamiseksi. Divisioo
nan jäljelläolevia osia päätettiin käyt
tää hyökkäysalueen eristämiseen Kesti
län-Pulkkilan-Oulaisten tasalla puo
lustajan lisävoimien tulon estämiseksi. 
Kohdealueiksi vaHttiin Pul~la ja 
Haapavesi. Muissa mahdollisissa suun
nissa - Oulujärven rannan suuntai
sesti, Kestilän kautta ja Pyhägoen yli 
johtavien ,teiden suunnassa - estetään 
liikenne ilmavoimien toiminnalla ensi
sijaisesti :pommittamalla kullakin 
alueella, olevat sillat käyttökelvotto
miksi ja estämällä niiden korjaaminen 
ja uusien ylikulkupaikkojen rakenta
minen. 

Maahanlaskut suoritetaan porrastet
tuina siten, että Pulkkilaan hyökkäävä 
prikaaiti kuljetetaan kolmena, eränä 
alueelleen H-päivänä klo 05-11 väli
senä aikana ja Haaipavedelle tuleva pri
kaati samana päivänä klo 15-21. Kul
jetuserien maaihanlaskujen väfä tulevait 
näinollen olemaan noin 3 tuntia. Maa-

~/ 

.. ~k. 
'"'··-» .. ,.,_, '{ .. -_,, 

' ;-,,-,~?'-

15 'J 
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hanlaskuosastojen kokoonpano näkyy 
kartasta 5. 

Divisioonan komentoesikunta siirtyy 
Pulkkilan ilmasillanpäähän viimeisessä 
sinne tulevassa kuljetuserässä. Divi
sioonan reservinä on yksi pa1taljoona, 
joka jätetään aluksi tukialueelle Rova
niemelle ja kuljetetaan myöhemmin 
siihen Hmasillanpäähän, missä tarve on 
suurempi. - Ilmasillanpäissä taistele
vat joukot eivät välittömästi voi omalla 
tulellaan tukea toisiaan. Lento- ja tie
d usi'.elupatalj oonien aseistetut helikop
terit ovat kuitenkin käytössä. Myös 
ilmavoimien tulella on tärkeä osuus 
ilmasiUanpäässä olevien prikaatien tu
kemisessa. 

Armeij,an hyökkäysalueen oikealla 
osalla hyökkäävän armeijakunnan pai
nopiste on valtatie n:o 4:n suunnassa ja 
sen arvellaan saavuttavan yhteyden 
maahanlaskuprikaateihin 3-4 vrk:n 
kuluessa. Maahanlaskudivisioona alis
tetaan tälle armeijakunnalle senjälkeen 
kun prikaatit ovat päässeet kohdea,lu
eilleen. 

2. Prikaatin maahanlasku 

Edellisessä tilanteessa voidaan Pulk
kila·n alueelle suunniteltu maahanlasku 
suorittaa yksityiskohdissaan sHen, 
kuin kartassa 6 on esitetty. 

-I~--• t: itd.-u;,\ 1Jl .lrJI i;.,L ... j -~ona_n __ -~(l-likop.t erd.defl: 
~-~ii!."11 'l.U1,Lttj,11al ltorpia.1ueilla .. ~~c,;rit~ 
tama- p11.:r-t i,:,1.nt_ 
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Junnonojan-KoskenraI1JI1an-Mänty
perän alueelle ryhmitetyn pataljoonan 
tehtävänä on estää vihollisen e,tenemi
nen Pulkkilan suuntaan ja luoteeseen. 
Pulkkilan kaakkoispuolella, oleva pa
taljoona estää puolustajan joukkojen 
pääsyn kirkonkylään vartatie n:o 4:n 
(etelästä ,tuleva tie) ja idästä johtavan 
ur,an suunnasta sekä Piippolasta. Kir
konkylän pohjoispuolella oleva vajaa 
pataljoona on prikaatin reservinä, jon
ka ,tehtärvä·nä on oUa valmiina tuke
maan ensis~jaisesti Pulkkilan kaakkois
puolella o1evaa pataljoonaa vihollisen 
hyökätessä vahvoin voimin etelästä. 
Samalla se estää vihollisen pääsyn 
alueensa kautta sekä kirkonkylän 
suuntaan että tarvittaessa Pulkkilasta 
pohjoiseen. Yksi komppania pataljoo
nasta on suoraan prikaatin johdossa 
erillisellä alueella Vornassa tehtävä
nään estää liilkenne kaakkoi:s-luoteis
suuntaisella tiellä. Tiedustelupataljoo
nan lentotiedustelukomppanfa on val
miina tukemaan tämän erillisen komp
panian taistelua ja toinen reservipatal
joonan jäljelläolevista ikomppanioista 
on va,lmistautunut siirtymään ike,vyen 
lentokuljetuskomppanian helikoptereil
la Vorn·assa taistelevan joukon vahven
nukseksi. 

Prikaatille alistettu patterista ylet
tyy ampumaan tuliasemistaan koko 
llmasillanpään alueelle, Vornan erilli
nen puolustuskeskus. mukaanluettuna. 

Tiedustelupataljoonaa, joka on val
mistautunut toimimaan myös Haapave
dielle muodostetun ilmasillanpään alu
eella, käytetään jo a1tkaisemmin maini t
t ujen tehtävien lisäksi tiedusteluun il
masilla:111Pään alueelle johtavien urien 
1uuntiiin aina 20 km:n päähän sekä tei
den välisillä korpialueilla. 

Mat·eriaalitäydennys voidaan toimit
t.1a laskuvarjopudotuksina lounaassa 
o1evalle pataljoonalle kartansana "Kos
lumranta" tasalle joen pohjoispuolelle, 

Pulkkilan eteläpuolella olevalle pat d 
joonalle ktrkonkylän kaakkois.puoli 
S"elle alueelle ja reservipataljoonalle 
kirkonkylän pohjoispuoleUa oleville 
pelloille. Täydennys- ja evakuointikul
jetUS1t,en suorittamiseksi on val1tatie n:o 
4:n kirkonkylän :koillispuolella oleva 
pi1tkä suora osuus helposti parannertta
v.issa laskeutumispaik,aksi. 

D PÄÄTELMIÄ 

Edellisissä esimerkeissä kuvatut 
maahanlaskut voida,an suorittaa me
nestyksellisesti mahdollises,ti muutoin
kin kuin nyt esi:tetyillä ia,voilla. Kui
tenkin saanee tehdyistä ratkaisuista 
kuv,an siitä, kuinka edellisissä luvuissa 
selviltettyj ä maahanlaskuperiaa t.teita 
voidaan käytännössä soveltaa. 

Vaikka, maahanlaskuosastojen isku
ja. tulivoima ov,at huoma,ttavat ja toi
mintaan asetettava joukko mi:toi•tetaan 
niin, että se pystyy ennalta arvioiden 
tehtävänsä suorittamaan, ei puolusta
jan pidä antautua etukäteen tappiomie
lialan val,taan. Oma:n toiminnan kan
nalta tärkeintä toimi:ttaessa vaarallista 
maahanlaskua vastaan on, että 

- aikaa ei hukata vastatoimien 
a1oiittamisessa 
toiminitaan irroitetaan rohkeasti 
koko se voima, joka sillä hetkellä 
on irti taistelusta 

Alun,p,itäien on omia vastatoimia har
kiltJtaessa muistettava, että maahanlas
kuja ei suunnata seUaiselle alueelle, 
j.olla ei olisi taistelun kannal:ta olen
naista merkitystä. 

YHDISTELMÄ 

Maa:hanlaskuoperaaition valmistelujen 
perusteellisuus osoittaa, ettei hyök
käys tule olemaan uh:kayritys. Vaikka 
juuri maahan-laskun alkaessa puolus
tajan toimintaa vadkeuttaa:kin yllätyk
seen pääsyn estävä teho·kas tiedustelu 
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ja vaikka silloin ,tiedot maahanlaske
tusta joukosta ovat erittäin vähäiset, 
on muistettava, että myös vastaipuolella 
on tällöin "heikoin hetkensä" sen jouk
kojen ollessa melkoisen hajallaan, ja 
yhtenäinen johtaminen on vaikeaa. 
Tässä vaiheessa on puolustajan kyettä
vä aloittamaain vastatoimet. 

Edellytyiksenä on, että jo valmistelu
jen aikana on 

- tilanteenarvostelussa pohdittu 
hyökkääjän mahdollisuuksia maa
hanlaskujen suorittamiseen 

- todettu todennäköisimmille alueil
le suunnatun hyökkäyksen vaiku
tus omaan toimintaan 

- suunniteltu eri tilanteita varten 
toimeilJl'iteet ottaen huomioon 
myös vihollisen todellJiläköinen 
hyökkäys rintamassa sekä 

- ryhdytty asianmukaisiin valmiste
luihin. 

Ellei näin ole ennakolta menetelty, 
on ilmeistä, että hyö~kääjä :tulee saa
vuttamaan sen päämäärä.n, johon se 
maahanlaskullaian on pyrkinytki!Il. 
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KENTTÄTYKISTÖN 
TEHTÄVÄT, RYHM,ITYS 
JA JOHTAMINEN 

JOHDANTO 

Tässä kirjoituksessa pyritään tarkas
telemaan ,tekijöitä., jotka vaikuttavat 
kenttätykistön tehtäviin, ryhmitykseen 
ja johtamiseen. Kyetäksemme arvioi
maan näitä meidän on tunnettava 
mahdollisen vastustajan organisaatio, 
taktiikka ja aseistus sekä vastaavasti 
omat mahdollisuuteimme. 

I TAKTIS-TEKNINEN 
KEHITYS 

A TAISTELUN LUONNE 

Nykyaikaiselle taistelulle luonteen
omaisia piirteitä ovat suuri ja syvälle 
ulottuva tulivaikutus, suuri liikkuvuus 
ja nopeus sekä py11k.imys vastustajan 
selustaan sen yhteyksiHe. 

Erityisesti suurvalloissa korostetaan 
hyökkäyksen merkitystä. Vain sen 
avulla on mahdollista saavuttaa rat
kai<su. Hyökkääjän päämääränä on no
pein, yllättävin ja voimakkain iskuin 
tuhota vastustaja ja tunkeutua ratkai
seviin tavo1tteisiin. Liikkeen nopeuden 
ja tulen voimallclruuden johdosta tilan
teet kehittyvät ja vaihteleva,t nopeasti 
ja jyrkästi. 

Ny:kyaikaisten aseiden tulivoima 
sekä joukkojen liikkuva,us ovat olen
naisesti ,lisänneet erityisesti suurvalto
jen yhtymien mahdollisuuksia käydä 

taistelua laajalla alueella ja silti tar
vittaessa nopeasti kesldt:tää voimansa 
ratkaisukohtaan. 

Hyö:kkäyksen aloittamiselle liikkees
tä anne-taan aivan ensiarvoinen merki
tys. Kohtaamistaistelu tulee olemaan 
toim1Il1Ilan tavanomainen muoto. Aloit
teen saamiseksi pyritään hyökkäämään 
suoraan marssn-yhmityksestä. Mekani
soitu tai moottoroitu jalkaväki hyök
kää y,l~ensä panssaroiduissa miehis
tönkuljetusvaunuissa. Kuitenkin, jos 
puolustus ·er1tyisesti panssarintorjunta 
on luja, saattaa olla välttämätöntä 
hyökätä jallkautuneena. 

Laskuvarjojääkäreitä sekä lentoko
neilla ja helikoptereilla kuljetettavia 
jouk:koja käytetään vastusta1jan selus
tassa yhteyksien katkaisemiseen ja ete
nemisnopeuden yhl:äpitämiseen. Maa
hanlaskut ,saattavat föUyä ydiniskiui
hin. 

Puolustusta pidetään suurvalloissa 
tilapäisenä ratkaisuna. Tällöin toiminta 
perustuu syviin puolustusalueisiin, lu
jiin puoiustusikeslkuksiin ja tukikoh
ti,in sekä niiden tak,ana olevaan voi
makkaaseen ja liikkuvaan reserviin, 
johon ~uuluu yleensä runsaasti pans
sari vaunuja. 

Tulevalle sodalle tulee olemaan tun
nusomaista liikkuvuus, kiinteiden rin
ta;mien puuttuminen, tilanteiden nopea 
kehittyminen ja :selustan merkityksen 
'kasvu. 
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B TULIVOIMAN KASVU JA 
YDINRÄJÄHTEET 

Tulivoiman kasvu ja ydinräjähtei
den käytön uhka pakottavat jou'klk.ojen 
hajauttamiseen. Tämän aiheuttama 
iskuvoiman pieneneminen meidän olisi 
kyettävä korvaamaan entiJStä tehOlk
kaa:mmalla tulen keskittämisellä. 

Vihollisen tulivoima mahdollistaa 
nopeat syvät murrot. Entistä yleisem
min joudutaan 1murrot rajoittamaan ja 
:han:kkicrnaan tarvittava a1an voitto 
omi<lle vastatoimenpiteihlle nimeno,maan 
keskitetyllä ,tykistön ja heittimistön 
tulella. Näin on erityisesti siUoin, kun 
vihollinen on käyttänyt ydinräjähteittä, 
ja vastahyökkäyiksiä ei voida välittö
mästi suorittaa saast:een vuoksi. 

Vihollisen ,tulivoiman kas,vu pakot
taa etsilmään keinoja edtyisesti kent
tätykistön tuliportaan taistelukes.tä
vyyden lisäämiseksi. Tällaisia keinoja 
ovat hajaryhmittäminen, usein toistu
vat nopeat tuliaseman vaihdot, lin
noittaminen, maastouttaminen ja har
hauttamirren. Näihin on kiinnitettävä 
entistä suurempaa huomiota nykyai-
1kaise'1la taistelukentällä. 

C LIIKKUVUUS JA SUOJA 

Yhä lisääntynyt imoottorointi ja ke
veiden ,tela-ajoneuvojen 'käyttöönotto 
ovat parantaneet suurvaltojen joukko
jen liikkuvuutta. Miehistönkuljetus
,panssarivaunujen lisääntyminen on 
parantanut joukkojen suojaa taistelu
kentällä. Liikikuvuuden kasvu ja pa111.S
sa1roitujen ajoneuvojen lisääntyminen 
ovat ,olennalsestii muuttaneet niitä 
maail'ityyppejä, joita vastaan myös 
kenttäty:kistön on kyettävä taistele
maan. Suurvaltojen divisiooniin saa,t
taa kuulua orgaanisesti 600-900 pans
sari- ja miehistönkuljetu:spanssarivau
nua. 
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Liikkuvuuden lisääntymisestä on 
!Seurauksena, että maalien tulitusajat 
lyhenevät. Riittävän vai:kutuksen ai
kaansaaminen lyhyenä aikana edellyt
tää entistäkin voimakkaampaa tulen 
ikesk1ttämistä sekä tulenaloituksen no
peuden ja tarkkuuden paran,tamista. 
Kenttätykistö joutuu yhä useammin 
tulittamaan lii:kkuvia ,maaleja aukeilla 
ja vesistöillä. 

K ulj,etuspanssariva un uj en ryhmitys
ten hajoittaminen vaaitii äkillisfä 
suurta tulen tiheyttä ja siten tulen 
voimakasta lyhytaikaista .keskittämistä. 
Riittavän vai:kutuksen aikaansaaminen 
edellyttää yleensä 150-155 mm:n ka
liiperia. Savu- ja sytytysammusten 
sekä panssarikartessien käytöllä pääs
tään tmyös hyvään tulokseen pienem
miUä!kin 'kaliipereilla. 

Maahanlaskujen käyttö on jatku
vasti lisääntymässä. Tästä ·on seurauk
sena tai:s,telukentän laajeneminen ja 
selustan merkityksen kasvu. Kenttä
tyikistön on kyettävä tukemaan yhty
mää sen koko vastuualueella. Täirnä 
edellyttää täysympyräsektoria, lukui
sia vaihto- ja 1kääntöasemia sekä ky
'kyä nopeisiin tuliasemien vaihtoihin. 

Panssarivaunujen ja miehistönku1l
jetuspa:ns,sarivaunujen lisääntyminen 
asettaa myös kenttätykistölle entistä 
suurempia. panssarintorjunnallisia vaa
timuksia. Patteri.stojen tuli.portaiden 
on kyettävä suora-a:mmunnoin estä
mään vihoUisen panssarivaunujen pää
sy tuliasema-alueilleen. 

ll KENTTÄTYKISTöN 
TEHTÄVÄT 

A PRIKAATIN KENTTÄTYKISTöN 
TEHTÄVÄT 

Prikaatin kenttäty:kistön varsinaise
na tehtävänä on pri!kaatin tukeminen 
sen koko vastuualueella,. Tilapäisenä 

tehtävänä on yleensä naapuriprikaa
tin tukeminen määrätylle tasalle tai 
al'ueelle. Varsinafaet ja tilapäiset teh
tävät voidaan edelleen ryhmitellä tär
keysjärjesty,ksen mukaisiin osatehtä
viin. 

Puolustuksessa prikaatin kent-
tätykistön tehtävät ovat 

- torjunta, 
- vastavalmistelu, 
- reservien vastahyökkäysten tuke-

.minen, 
- maahanlaskutorjunnan ,tukeminen 

sekä 
- panssarintorjunta, ja muut suora

amnmntatehtävät. 

Ilmeisesti torjunta on prikaatin ty
kistön tehtävistä ,tärkein. Silloin kun 
vihollisen ja1kaväki jalkautuu miehis
tönkuljetuspanssarivaunuista, ,on kyet
tävä keskittämään kaikki tuli. Meka
nisoidut jou!kot ryhmittyvät hyök
käykseen yleensä ainakin prikaatin 
tykistön kanitaimain wkopuolella ja 
aloittavat hyöldcäyksen tavallisesti 
suoraan ·etenemisryh)mityiksestä. Tämä 
pienentää o'lennaisesti .prikaatin tykis
tön merkitystä vastavalmisteluissa,. 

Au:keavoitto1silla alueilla puolustus 
tulee perustumaan entistä suuremmas
sa mää:rin panssarintorjun,taan. Varsi
naisten panssarintorjunta-aseiden ja 
-yksiköiden olisi .kyettävä ,pakotta
maan miehistö jalkautumaan !kuljetus
panssarivaunuista, joUoi<n kenttä,ty,kis
tön tulen teho nousee olennaisesti. On
kin nä!htä.vä, että kenttätykistön tulta 
on •käytettävä keskitetysti erityisesti 
niillä alueil!la, jo1ssa panssaroitujen 
ajoneuvojen eteneminen pyritään py
säyttämään. 

Vastahyökkäysten tukeminen tar
kalla ja nopealla tulella siinä vaihees
sa, kun mur,to on vielä suppea, on tor
junnan ohell~. prikaatin tykistön tär
keimpiä <tehtäviä. 

Prikaatin selustaan suunnatut maa
hanlaskut ovat yleensä komppania.n -
pataljoonan .suuruisia. Niiden tuhoa
minen joudutaan yleensä suorittamaan 
is!kuosastomaisesti, joten siinäkin ,tulen 
tarkkuudeHa ja nopeudella on ra,t!kai
seva merkitys. 

Prikaatin tykistön suora-ammunta
tehtävät föttyvät ·ensisijaisesti tuliase
imien lähipuolustukseen. On .selvää, 
että tulevissa liikkuvissa ja nopeissa 
sotatoimissa tuliasemaosat joutuvalt 
entistä useammin puolustamaan ase
miaan. Pri:kaatin kenttätykistön käyt
tö suora-ammuntatehtäviin tuliase;ma
alueensa ulkopuolella tul!ee vain har
voin ja erityisen pakottavissa tilan
teissa ky.symyk.seen. 

Pri!kaatin kenttätykistön tehtävät 
hy ökkä yk ,s es s ä ovat 

- tulivalmistelussa ,tuhota tai la
mauttaa murtokohdassa oleva vi
hollinen, 

- saaton aikana tuhota tai lamaut
taa syvyydes,sä olevat vihollisen 
,puolustuskeskukset ja .tu:kikoh
dalt, 

- vilhollisen vastahyök'käysten tor
juminen, 

- panssarintorjunta ja muut suora
ammuntatehtävät sekä 

- maahanla.skutorjunnan tukemi
nen. 

Kohtaami:staistelu tulee olemaan 
hyöklkäykisen tavanomainen muoto. 
Murtokohtaa ja H-hetkeä ei yleensä 
kyetä ennalta tarkoin määräämään. 
Tämä asettaa tulen käytöllle ja tulen
aloituksen nopeudelle suuria vaati
muksia. Ratkaisevan tärkeää on, että 
kyetään yksinkertaisillJa keinoilla 
aloitta;maan tuli nopeasti. 

Jouk:koy:ksi!köt joudutaan us,ein suun
taamaan hyökkäykseen eri suunnista 
1siten, että painopiste muodostuu vasta 
ratkaisualueelle vihollisen ryhrnityk-
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sen syvyydessä. Prikaatin hyökkäy:k
sessäkin voi siis olla usei,ta (2-3) 
erilli.siä murtokohtia. Tulen keskittä
miseksi pataljoonien hyökkäykset on 
tällöin ,pyrittävä porrastamaan ajalli
sesti, ja ,tulivalmistelujen on oltava 
lyhyitä. On nähtävä, että tulen pai
nopistettä joudutaan usein ja nopeasti 
siirtämään hetkellisesti alueelta toi
selle. Tä:mä ,edellyttää joustavaa tulen 
käyttöä tilanteen mukaisesti sekä tuli:.. 
y,ksiköiltä entistä .suurempaa kykyä 
nopeisiin tulensiirtoihin. 

Prikaatin tykistön tehtävä,t hyök
käyksessä tuovat korostetusti esiin 
suuren hetkellisen ,tulen tiheyden ja 
tarkkuuden merkityksen. Pyrkimys 
yllätykseen edelly:ttää lyhyttä tulival
mist·elua. Tulenaloitu:k:sen tarkkuus ja 
pieni hajonta sekä niistä johtuva lyhyt 
vannuusetäisyys pienentävät iskUlpOr
taan ,tappioita. Mitä pitempi var
muusetäi,syys on, siitä lyhyemmän 
ajan is:kuporras joutuu etenemään 
ilman tykistön välitöntä tulitu.kee. 

Prik.aa.tin tykistön tehtävät viivy
t y ks: e s s ä ovat samat kuin puolus
tuksessa. Laajemmista vastuualueista 
ja vihollisen lii!kkeen nopeudes,ta joh
tuen kenttätykistö joutuu va1mistau
tumaan viivyty,ksessä vielä useampien 
vaihtoehtoisten tehtävien varall.e kuin 
puoJ.ustuksessa. 

B YLIJOHDON KENTTÄ
TYKISTÖN TEHTÄVÄT 

Ylijohdon kenttätykistöä alistetaan 
armeijakunnille. Armeijakunnat voivat 
alistaa sitä edelleen painopistesuuntien 
pri!kaa.teille. Ylijohdon kenttä,tykistöä 
käytetään tavanomaisimmin armeija
kuntien ,tykistöryh;minä (yhteisryhmh
nä). Armeijakunnan kenttätykistön 
varsinaisena tehtävänä on armeijakun
nan tukeminen sen !koko vas,tuu
ailueella ja tilapäisenä tehtävänä naa-
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puriarmeijakuntien tukeminen määrä
tylle tasalle tai alueelle. 

Armeijakunnan kenttätykistön teh
tävänä p u o 1 u s t u ik s e s s a on 

- prikaatien ,tulen vahventaminen, 
- vastatykistö- ja muu kaukotoi-

minta, 
- armeijakunnan r,eservien vasta

hyökkäysten tukeminen, 
maahanla:skutorjunnan tukeminen 
erityisesti armeijakunnan selus
tassa ja 

- panssarintqrjunta se'kä muut suo
ra-a.nununtatehtävät, 

Armei,jakunnan tykistön tärkeimpä
nä tehtävänä lienee prikaatien tulen 
vahventaminen ,torjunnoiissa ja lisä
voimien tu1on estä'minen murtokoh
taan. Toisena erilttäin täl'keänä tehtä
vänä on kaukotoiminta, joka kohdis
tuu vihollisen laajoja jouklkoj-en ryh
mittymiä, j,ohtamispaikkoja ja huolto
keskuksia vastaan. Vastatykistötoimin
taan meillä ei useinkaan puolustuk
sessa riitä tuliY'ksiköi.tä. Sillä ei ilmei
sesti myöskään tulla saavuttamaan 
riittävää vaikutusta, koska ampuma
etäisyydet ovat pitkiä, maalit suppeita 
(noin 100 x 100 ,m) ja paikaintamistark
kuus yleensä riittämätön. Vastatykis
tötoimiinnan merkitys kasvaa kuiten
kin olennaisesti, jos kyetään miittaus
tiedustelulla paikantamaan maali.t tair
kasti tai tu1ta voidaan johtaa lentoko
neista tai'k:ka helikoptereista. 

Kun armeijakunnan reserv'ilt aloitta
vat vas.tahyökkäyksensä, on armeija
kunnankin ,tykistön päätehtävänä vas
tahyok:käyksen tukeminen. Tässäkin 
vaiheessa on kuitenkin nähtävä kau
kotehtävien tärkeys ja erit,yisesti lisä
voimien tulon estiimilsen merkiitys. 

Armeijakunnan selustaan suunnatut 
maahanlaslkut saattavat olla prikaatin 
- divisioonan suuruisia. Maahanlas
.kutorjunnan tukemiseen voidaan näin 
laajoissa puitteissa käyttää edull'isesti 

myös armeijakunnan kauaskantavaa 
,tykistöä. 

Armeijakunnan kenttätykistön teh
tävä:t h yö k käy ks e s s ä ovat 

- vi'hollisen elävän voiman tuhoa
minen murtokohdissa yhdessä 
prikaatien tykistön kanssa, 

- vihoillisen elävän voiman lamaut
taminen murtokohtien sivustoilla 
ja takana, 

- ;gaaton aikana erityisesti vihollli
sen vastahyöklkäysten torjunnan 
tukeminen, 

- vastatykistö- ja muu kaukot-0i
minta, 

- suojaavien osien tukem1nen tu
lella sekä 

- panssarintorjunta ja muut s,uo
ra-ammuntatehtävät. 

Lii"klkuvissa sotatoimissa suojaavien 
osien nopea tukeminen edellyttää usein 
armeijakunnan :kauaskantavan kenttä
tykistön käyttöä. Näin mahdolliste
taan prikaatien tykistön ryhmittämi
nen alun perin tarkoituksenmukaisesti 
hyökkäyksen tukemista varten. 

Yllätyksen saavuttaminen edellyttää 
lyhyi,tä v-0ilmakkaita tulivaimisteluja, 
joten armeijakunnankin kenttätykisfön 
tehtävänä hyökkäyksessä on murto
kohdissa olevan vihollisen tuhoaminen 
keskitetyllä tulella yhdessä prikaatin 
kenttätykistön kanssa. 

Saaton aikana yhteisryh,mien tär
keimpänä tehtävänä on vas.tahyök
käysten torjunnan tuikeminen, vihol
lisen reservien liikkeiden vaikeu,ttami
nen ja taistelualueen eristäminen. 
Näissä tehtävissä joudutaan tulitta
maan yleensä laajoja aluemaaleja, jo
ten armeijakunnan kauaskantava ty
kistö soveltuu niiliin hyvin. 

Hyökkäyksessä vasta ty kistöt oimin
nalla. on suurempi merkitys kuin puo
lustuksessa. Hyökkäyksessä voidaan 
yleensä ennailta ,määrätä vastatykis
tötoiminnalle ajankohta, milloin tuU 

ei ole s~toutunut prikaatien t.uLen vah 
ventamiseen 1murtokohdissa tai saaton 
aikana. Lisäksi hyökkäyksessä tykistö 
v<oidaan ryhmittää etupainoisemmin 
kuin puolustuksessa, joten vastatykis
,tötoimi:nta voidaan suorittaa lyhyem
miilä ampumaetäisyyksillä. 

Armeijakunnan kenttätykis,tön teh
tävät v i i v yty ks e s s ä ovat samat 
kuin puolustuksessa. Sillä on yleensä 
tuettava nimenomaan välialueella 
,taistelevia joukkoja, 'koska p.ri:kaatin 
tykistön pääosat ovat tällöin yleensä 
siirtymässä tai rylun'iittymässä seu
raavaan viivytysasemaan. Armeija
:kunnan kauaskantava tykistö kykenee 
suorittamaan tämän tehtävän viivytys
aseman takaa, mikä lisää olennaisesti 
toiminnan varmuutta. Näin saadaan 
myös prikaatien tykistön pää-0sat riit
tävän aJoissa valmii,ksi tukemaan 
taisteluja viivytysasemassa. 

Armeijakunnan :kenttätykistön teh
tävät edellyttävät ensisijassa 

- laajojen aluemaalien tulittamista, 
- tulen !keskittämistä ja massa-

käyttöä riittävän tehon aikaan
saamiseksi ja 

- tulen painopisteen nopeita muu
toksia ,kantaman pui.tteissa sekä 
uudesta ryhmityksestä. 

Prikaatin tykistön päätehtävä on 
välittömän, nopean tulituen antami
nen. Al'!Jlleijakunnan tykistöllä muo
dostetaan tulen käytön painopiste ja 
luodaan syvyys. 

lli KENTTÄTYKISTöN 
RYHMITYS 

Seuraavat :tekijät vaikuttava,t kent-
täty:k'iistön ryhanitykseen 

- tehtävä, tilanne ja taistelulaji, 
- maasto- ja sääolot, 
- ai:ka, 
- suojanäkökohdat sekä 
- johtami-smahdo!Usuudet. 
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Kun vihollisella on ylivoima ja 
aloite, on kenttätykistön ryhmi.tyksen 
yleensä oltava takapainoinen. Näin on 
oltava erityisesti viivytyksessä. Hyök
,käyksessä kenttätykiiStön ryhmitys on 
etupainioisempi kuin muissa taistelu
lajeissa. 

Prikaatin tykistön ryhrnittämisessä 
on lähdettävä puolustuksessa siiJt.ä 
periaatteesta, että tykistön on kyet
tävä tukemaan pataljoonia samoista 
tuliasemista ainakin puolustusaseman 
lkoko syvyyde1lä. Prikaatin tykistö 
on siis ryhmitettävä niiin taakse, ettei 
se joudu siirtymään siinä vaihees
sa, kun taistellaan puolustusaseman 
taaimmissa puolustuskeskuksissa ja 
tukiik'ohdi.ssa. Nykyään on ilmeisesti 
valmistauduttava käyttämään tulta 
entistä voimakkaammin puolustusase
man sisällä ja selustassa. Hyökkäystä 
tuskin ,kyetään useinkaan torjumaan 
puolustusaseman ,etuooassa. Kenttäty
kistön tulen !käytössä on siis ilmeisesti 
nähtävä sama puolustusaseman sisään 
ja selustaan ulottuva syvyys kuin 
rpainssaTiintoirjunnassai. 

Prikaatin tykistörybimä on yleensä 
tarkoituksenmukaista ry~ttää siten, 
että puolustusaseman etureuna saa
vutetaan a,m.pumaetäisyyksillä, jotka 
ovat 50-60 % ka,n,tamasta. Prikaatin 
tykistöryhrnän patterm;tot on .pyrittävä 
ryhmi,t,täm:ä,än porrastetusti niin, ettei
vät ne joudu siirtymään taakse 
samanaikaisesti. Yleensä tuliasema
alueet on valittava vihollisen toden
näköisen pai:nopistesuunnan sivus
toilta kuitenkin siten, että tuli :kye
tään keskittämään edullisesti paino
pistealueelle. 

Armeijakunnan yhteistykistö on 
ryhmitettävä puol'us.tu•ksessa yleensä 
taemmaksi kuin prikaatin tykisitö 
niin, ettei se joudu siirtymään 
yht'aikaa prikaatin ,tykistön kanssa 
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puolustusase'man mahdollisesti mur
.tuessa. Vaikka armeija.kunnan yhteis
tykistön tehtävänä onkiin kaukotoi
minta, ei sitä yleensä saa ryhmittää 
niin eteen, ettei se kykene lyhimmän 
matkan vuoksi vahventamaan aina
kin painopistesuunnan priikaatin tulta 
puolustusaseman koko syvyydessä. 

Hyökkäyksessä prilkaatin tykistö on 
ryhmitettävä yleensä iskevän osan 
sivustoiHe. Murtokohta tulisi saavuttaa 
ampumaetäisyyksillä, jotka ova.t noin 
25--40 % kantamasta. 

Armeijakunnan yhteistykistö on 
usein tarkoituksenmukaista ryhJmittää 
s'iten, että se kykenee samoista tuli
asemis,ta vahventa:maan sekä iskevän 
osan että suojaavien osien tulta ja 
suorittamaan kaukotehtävät. 

Viivytyksessä prikaatin tykistö ryh
mitetään yleensä niin, että viivytys
asemassa taistelevia j,ouk!koja kyetään 
tukemaan tykistön koko voimalla. 
Välialueella prikaatin tykistöä on 
yleensä pakko käyttää porrastetusti. 
Viivytyksessä tykistö ryhmi,tetään 
yleen,sä takapainoisemmin kuin puo
lustuksessa. Viivytysaseman etureuna 
tulisi saavuttaa ampumaetäisyyksillä, 
jotka ovat noin 50-70 % kantamasta. 

Armeijakunnan kauasikantoisilla yh
teisryhmillä on niimenomaan vahven
nettava välialueella taistelevien jouk
kojen tulta. Kauaskantava tykistö 
kykenee yleensä suorittamaan tämän 
tehtävän tulevasta v'ilvytysasemasta. 

Yleisenä periaatteena on pidettävä 
että tykistöryhmän patteristoje,n välit 
ovat vähintään 3--4 km silloin, kun 
on otettava huomioon ydinräjähteiden 
käy,tön uhka. 

Tilanteissa, joissa viholliinen .käyt
tää runsaasti maahanlaskuja ja omat 
selustan yhteydet ovat uhatut, voidaan 
joutua osia 1kenttätykistöstä ryhmittä
mään valmiiksi ·selustaan maahan-

laskutorjunnan tukemiseen. Tällöin 
saattaa olla tar1koituksenmukaista 
irroittaa kyseiseen tehtävään esim 
reserviprikaatin patteristo. Se voidaan 
ryhmittää pattereittain uhatuimpien 
maahanlaskualueitten läheisyyteen. 
Näin ,taataan nopea tulen aloitus 
maahanlaskutorjunnan tukemiseksi. 
Maahan1askutorjunnan tukemisessa on 
nopeudella ehkä suurempi merkitys 
kuin tulen määrällä. 

Patteriston taistelukestävyyden li
säämiseksi oHaan siirtymässä haja
ryhmitykseen. Siinä tulipattereiden 
välit ovat noim 500 m, tuli.patterin 
jaosten välit noin 200 m ja jaoksen 
tykkien välit 50 rrn. Patteriston tuli
aseman leveys on noin 1500-2000 m. 
Tässä ryhmityksessä patteriston jokai
nen tyklki on eri1linen maali esimer
k'i:ksi raketein suoritettavassa lento
rynnäköinnissä. On selvää, että tämä 
ryhmitys lisää olennaisesti patteriston 
tuliportaan taistelu:kestävyyttä. Lisäksi 
se :mahdollistaa ,täysympyräsektorin 
käytön, he1pottaa maastouttamista ja 
vaikeuttaa viholliJSen lento- ja mit
taustiedustelua. Vaikeassa maastossa 
on usein helpompi sijoittaa tykit haja
ryhmity;kseen kuin tavanomaiseen sul
jettuun ryhmityks·een. Toisaalta on 
kuitenkin todettava, että .hajaryhmi.tys 
lisää ,tuliasemien va~mistelutöi.tä, eri
tyisesti rrnittauksia. 

IV TULEN KÄ YTTö 

Tulivoiman .kasvu, liiklkeen nopeus 
ja maaihantlaskut ovat laajenta>neet 
taistelukenttää ja lisänneet selustan 
merki.tystä. Tulen käytön painopiste 
tulee taistelun aikana vaihtelemaan 
tilanteen mukaisesti entistä nopeam
,min. Tulen :käyfön suunnitelmat 
muuttuvat nopeasti ja jatkuvasti 
tilanteiden vaihdellessa laajalla tais
telukentällä. Suunnitelmissa joudu-

ta.an valmistautumaan useiden vaihto 
ehtojen varalle. 

Taistelukentän laajuus ja tulen 
tarve selustassa sekä tulen painopis
teen nopeat muutokset edellyttävät 
suunnitelmilta ja tulen käytöltä jous
tavuutta ja nopeutta. Tulta joudutaan 
,käyttämään lähes ,samanaikaisesti en
tistä leveämmillä ja nimenomaan 
syvemmillä alueilla. Tulen tarve voi 
olla suuri samanaikaise,sti esimerkiksi 
vihollisen selustassa, puolustusaseman 
edessä, puolustusaseman syvyydessä 
ja omassa selustassa. Tämä edellyttää, 
että. .ty:kistö kykenee nopeasti keskit
tämään tulensa taistelun ratka.isu
k,ohdasta toiseen yhtymän .komenta
jan ·päätösten ja käskyjen mukaise,sti. 

Tulisuunnitelmat nopeuttavat tulen 
aloittamista. Niitä ei kuitenkaan 
kyetä laatimaan ja ylläpitämään koko 
laajaHa va.stuualueella. Tu1en käytön 
ja tulisuunnitelmien onk'in oltava 
entistä yksinkertaisempia sekä jousta
vampia, ja on nähtävä, että ne elävät 
ja kehittyvät jatkuvaisti tilanteen mu
,kaan. Niiden on mukauduttava no
peasti ja joustavasti tilanteen ä:ki:lli
siinkin vaihteluihin. Tulisuunnitelmiin 
on sisällytettävä maaleja entistä vä
hemmän. Ri'ilttävän suuruisen alueen 
saaminen yht'aikaa tulen alle on 
mahdollistettava keskittämällä samalle 
alueelle useiden tuliyksiköiden tuli 
ja 1käyttämäUä leveitä tulimuotoja. 
Erityisesti hyökkäyksessä on usein 
eduUilsta Laatia tulisuunnitelma,t tulen
siirtoina, jol'loin vä·Ltytääin aikaavie
viltä tarkis.tusammunnoilta. 

Tulisuunnitelmat liittyvät ensisijai
sesti suur,taisteluoloihin ja laajoihin 
1maalialueisiin. Puolustusaseman sy
vyydessä ja selustassa joudutaan ensi
sijaisesti ,käyttämään "jo'hdettua" 
tulta. 

Jolllklkojen hajau,tta,minen taistelu-
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kentällä ja kohtaamiso1ot lisääväit 
välittömän tulituen tarvetta. Tämän 
vuoksi on jokaiselle dntamavastuussa 
olevalle pataijoonalle määrättävä tuli
yksikkö, jota. se ensisijaisesti käy,ttää. 
Pyrkimyksenä on .kuitenkin aina 
oltava tulen keskittäminen. Tarvit
taessa. annetaan jollekin pataljoonaH.e 
ka1kkien tuliyksiköiden käytön etu
oikeus. Tulen käytön etuoikeus anne
taan ,tilanteen mukaisesti ja yleensä 
aja'11isesti sekä ampumatarvikemää
rällisesti rajoitettuna. Sen 1käskee 
yhtymän .komentaja. 

Nykyinen sodankäynti edellyttää 
nimenomaan 

- Jyhyitä, n.opeasti laadittavia ja 
yksinker.taisia .tulisuunni telmia, 

- varmistautumista suunnitelmissa 
:lukuisten vaihtoehtojen vaTalle, 

- suunnitelmien jatkuvaa .kehi1ttä
mistä 1ja niiden ylläpitoa tilan
teen mukaisesti, 

- tulen käytön painopisteen no
peita muutoksia, 

- kykyä tulen käyttöön yhtymän 
koko vastuualueelle, myös selus
tassa ja 

- joustavuutta tulen käytössä niin, 
että kyetään toteuttamaan no
peasti ,kiireelliset välittömän tuli
tuen vaatimukset ja silti myös 
nopeasti :keskittämään tuli 
ratkaisuloohtiin. 

Kenttätykistön tulen käytön ja 
ampumamenetelmien kehittämisessä 
onkin vi1meaikoina pantu erityistä 
painoa nopeudeHe. Tulisuunnitelmia 
on yksi,nkertaistettu ja vastuuta 
niiden ylläpitämisestä on siirretty 
tuliportaalle. Tulensiirtomenetelmien 
kehittämisellä on parannettu tulen 
aloituksen tarkkuutta ja nopeutta. 
Ampwna-arvoje.n valmistelua on no
peutettu entisestäänkin, ja kenttä
tykistölle on kehitetty menetelmä, 
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joka soveltuu liikkuvien aluemaalien 
,tulittamiseen. Tulenaloiltuksein tark
kuutta pyritään edelleen kehittämään 
erityisesti parantamalla säätietojen ja 
'lähtönopeuksien mittaustarkkuutta. 

V TÅISTELUJAOTUS 
JA JOHTAMINEN 

A YLEISTÄ 

Yhtymän komentajan päätös, tais
telusuunnitelma vaihtoehtoineen ja 
tulen kO'konaiskäytön suunnitelma 
antavat perusteet kenttätykistösuun
nitelman laatimiselle. Sen .tärkein 
asiakirja ja runko on taistelujaotus
taulukko, jossa annetaan perusteet 
tulen käytölle ja määrätään tykistö
ryhmien ja patteristojen tehtävät. 
Pr~kaatin tykistöpäämkön on saatava 
riittävät perusteet tulen käytön suun
niltteluUe ak:n kenttätykistön taistelu
jaotustaulukosta ja pataljoonan tulen
johtokomentajan vastaavasti prikaatin 
1kenttätykistön .taistelujaotustaulukos
ta. Sen on myös annettava ,perusteet 
ryhimäupseerille ja patteristoupseereil
le tuliasemien valmisteluje.n kiireys
järjestyksestä sekä suuntaviivat, 
joiden mukaan heidän en toimittava 
yhteyksien mahdollisesti katketessa 
ylempään johtoportaaseen. 

B TAISTELUJAOTUKSEN 
MUODOSTAMISEEN 
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

1. Yleistä 

Komentosuhteiden mukaan kenttä
tykistö voi olla elimellistä kenttä
ty,kistöä, alistettua, tuki- tai yhteis
tykistöä. Prikaatin elimellisestä ja 
siJle alistetusta kenttätykistöstä muo
dostetaan prikaatin tykistöryhmä. 

Armeija'k.unnan johdossa olevaa, 
prikaatia. tukemaan määrättyä tykis
töä kutsutaan prikaatin tukityJcistöksi. 

Armeijakunnan johdossa olevasta 
yleensä :kauaskantavasta tykistöstä 
muodostetaan yhteisryhmiä. Niiden 
täTkei'mpänä tehtävänä on prikaatien 
tulen vahventaminen, kaukotoiminta 
ja vastaty,kistötoiminta. Olennainen 
ero on siinä, että prikaatin. tykistö
ryhmän tuliasematoiminnasta vastaa 
prikaatin tykistöpäällikkö, mutta sekä 
tukiryhmän että yhteisryhmän tuli
asematoiimi:nnasta vastaa armeijakun
nan tykistöpäälli:kkö. 

Nykyailkaisissa liikkuvissa sotatoi
missa lienee kyseenalaista, tarvitaan
ko ollenkaan tukiryhmiä. Thneisesti 
on edullisempaa alistaa suoraan 
prikaatei1le lisätykisföä ja pitää 
armeijakunnan johdossa vain yhteis
ryhmiä. Komentosuhteet ovat tällöin 
yksinkertaisemmat ja selvemmät. 

2. Tehtävä ja tilanne 

Mitä epävakaampi ja nopeasti 
muuttuvampi tilanne on, siltä nopeam
pia pääföksiä ja ratkais.uja vaaditaan. 
Nopeissa liikkuvissa sotatoimissa on 
yleensä alistettava lisätykistöä pri
kaateille ja pidettävä armei,jakunnan 
johdossa vain kauaskantavaa tykistöä. 
Armeijakunnan tykistöosasto ei ky
kene kyllin nopeasti reagoimaan no
peasti muuttuviin tilanteisiin eikä 
siJten johtamaan tuliasematoimintaa. 
Prikaatin tykistöpäälliköllä on tuo
reempi tilannekuva ja paremmat 
mahdollisuudet nopeaan tilanteen mu
kaiseen johtamiseen. 

Erityisesti viivytyksessä mutta myös 
hyökkäyksessä on yleensä paaosa 
10-13 km kantavasta kevyestä tykis
töstä tarkoituksenmukaista alistaa 
prikaateille. Vain kauaskantava ja 

raskas tykistö pidetään armeijakun
nan johdossa. Tulen keskittäminen 
aikaansaadaan määräämällä prikaa
tien ,tykistöryhmil'le tilapäisiä tehtä
via tukea naapuriprikaateja, Näin 
mahdollliiste,taan joUSltava ja nopee 
johtaminen vaihtelevissa kiireisissä 
tilanteissa. 

Puolustuksessa voidaan osaa 10-13 
1km kantavasta, raskaasta kenttätykis
töstä käyttää yhteisryhminä, jos sillä 
voidaan ,tukea useaJmpaa kuin yhtä 
prilkaatia. Ellei tykistöryhmä kykene 
tukemaan kuin yhtä prikaatia, sitä 
ei ole mielekästä pitää yhteisryhmäinä. 

3. Käytettävissä oleva kalusto 

Kuten jo on :todettu 10-13 km 
kantavaa tykistöä ei yleensä kannata 
!käyttää armeijakunnan yhteisryhmis
sä lii!kkuvissa sotatoimissa. Tällaisen 
ty'kistön pääosat on tarlroituksenmu
kaista alistaa prikaateille poisluettuna 
raskas tykistö, joka ei liikkuvuutensa 
puolesta sovi prikaateille. 

Prikaateiille on pyrittävä alistamaan 
samaa ,kalustoa, jota niillä on jo en
nestään. Näin helpotetaan olennaisesti 
aunpumatarvikehuoltoa. 

Armeijakuntien yhteisryhmiin si
joiteta~n luonnollisesti kauaskanta
vtnta tykistöä. MabdoUisuulksien mu
:kaan on yhteisryhmiinkin pyrittävä 
sijoittamaan samaa tykkima:llia tai 
aina:kiin samoja a-tarvikke1ta käyttä
vää kalustoa. Olisi myös edullista 
,pyrutlä siihen, että tykistöryhmiin 
1kuuluvat patteristot omaisivat lähes 
,saman !kantaman. Tämä ei kuitenkaan 
ole ensisijainen vaatimus. 

4. Maasto 

Aukeavoittoisilla alueilla, jotka ovat 
edullisia mekanisoiduille joukoille, 
tarvitaan raskasta kenttätykistöä. Tut-
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kimuksLssa on todettu, että vasta 150 
mm,n ammuksen sirpaleet läpäise
vät kuljetuspanssarivaunun panssarin. 
Raskasta kenttätykistöä on siis alis
tettava ensisijaisesti niiUe armeija
kunnille, jotka joutuvat taistelemaan 
mekanisoidume joukoille edullisilla 
alueiHa. 

5. Johtamismahdollisuudet 

Johtamismahdollisuudet vailkuttavat 
ratkaisevasti tykistöryhmien muodos
tamiseen. Liikkuvissa, nopeissa sota
toimissa ovat prikaatien tykistöryh
imät tarkoituksenmukaisia. Mitä va
kaampi tilanne on, sitä vahvempia 
armeijakuiliilan johtamia yhteisryhmiä 
voidaan muodostaa. 

Ty'kistöryhmiin voi; :kuulua 2--4 
patteristoa. Tätä suurempien tykistö
ryhmien muodostaminen ei ole tar
koituksenmukaista. Yleensä ei kan,na
ta muodostaa tyikistöryhmiä, joihin 
joudutaan määräämään patterwt.o
upseeri samalla ·ryhm.änupseeriksi, 
koska tällaisen ryhmän tulitoiminta 
on hidasta. Rybimäupseeriporras olisi 
siis aina saatava prikaatin kenttä
tyki,störykmentistä, tylki1störyhmän jo'h
toportaasta tai tykistöryhmän johto
elimestä. 

Viestiyhteydet -0vat määräävänä 
teki1jänä muodostettaessa tykistöryh
miä. Yleensä tykistöryhmän patteris
tojen väili ei saisi olla yli 4-6 km. 

Suurtaiste]iuoloissa, erityisesti ran
nilkolla saattaisi olla tarkoituksen
mukaista muodosta~ vielä ryhmä
upseeriportaan yfäpuolell~ tulen käyt
töä koordinoiva ·elin. Tällainen tulen 
koordinointikeskus voisi olla armeija
kunoo,ssa. Siinä tulisi olla kenttä
tykistön, pioneerien, ilmatorjuntaty
kistön, ilmaivoimieni, rairntlikllrotyikisitön 
ja merivoimien edustus. Tulen koordi-
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nointikeSlkuksen tehtävänä olisi tulen 
käytön .suunnittelun lisäksi ensisijai
sesti tulen 'käytön johtaiminen tilan· 
teen mukaisesti. Sillä olisi oltava 
radioyh1:eydet .ryhm.äupseereihin ja 
ilma- sekä merivoimien tulta edusta
viin johtopovt.aisiin. 

Y HD IST EL MÄ 

Nyikyai.kaisell,a, taistelukentällä ken-t
tätykiistöltä vaaditaan nimenomaan 
kykyä tukea yhtymää sen :lroko 
vastuualueella. Tämä edellyttää täys
ympyräseiktoria, kantaman ja liikku
vuuden lisäämistä, lkykyä nopeisiin 
tuliaseman vaihtoihin sekä nopeita 
tulen siirtoja. Sotatoimien liikkuvuus 
ja nopeus puolestaan vaativat tulen
aloituksen nopeuttamista, lyhyitä, t.e
hokikaita ja yksi:nkertaisesti toteutet
tavia tulisuunnitelJinia sekä tulen voi
makasta keskittämistä. 

Taistelujaotuksen on oltava yksin
kertainen ja siinä on otetta,va !huo
mioon todelliset johtamismahdom
suudet. Nopeasti kehittyvissä sotatoi
missa ei kanna,ta yleensä muodostaa 
lyhyen kantaman omaavista patteris
toista armeijakuili!lan tykistöryhmiä, 
vaan ,ne on edul'lisempii aUstaa pritkaa
teille ja liittää ,prikaatien tykistö
ryhmi:in. 

Tykistön :käyttö o.n suunniteltava 
u.seiden vaihtoehtojen varalle ja suun
nittelun on fötyttävä kiinteästi yhty
män taistelusuunnitelma.an ja sen 
vaihtoehtoihin. Tulen kä.ytön suunnit
telJ.ussa on .koordinoitava yhtymän esi
kuntapäällikön johdolla ka:ilkkli yhty
män .tuli. Eriltyisen tärkeää on, että 
niille a1uei1le, joissa 'Panssaroitujen 
jouk'koj,en hyökkäys viimeistään on 
pysäytettävä, voidaan keskittää myös 
pääosa yhtymän epäsuorasta tulesta. 

Kapteeni T Haapajärvi 

SISSITOIMINNASTA JA 
SISSIKOULUTUKSESTA 

Y LEIST A 

Sis:sitoiminna1la tarkoitetaan viholli
sen selustassa tapahtuvaa tuhoamis-, 
häirintä- ja tiedustelutoimintaa. Pää
määränä on taistelusuunnitelmaan lii:t
tyen tappioiden tuottaminen viholli
selle, sen johtamisen, huollon ja liitken
teen vaikeuttaminen sekä tietojen 
hanlkikiminen vastassa olevasta viholli
sesta. Yleen.isä edellyitet.ään vielä, että 
taisteluun vihollisen selus'tassa käyte
tään sissijoukkoja, jotka voivat olla 
varsinaisia sissijouk'koja tai tiilapäisiä 
sissiosastoja. 

Sissitoimintaa on perinteellisesti pi
detty ja pidetään edelleen;kin teknisesiti 
heikommalla tasolla olevan osapuolen 
keinona voimasuhteiden tasoittami
seksi. Viime aikoina käydyistä sodista 
saadut kokemukset osoittavat tämän 
tarpeen jatkuvan voimistumisen. Sis
sien toiminta on muodossa tai toisessa 

· liittynyt kaikkiin toisen maailmanso
dan jälkeen käytyihin sotiin. Missään 
ei sissitoimintaa ole kyetty täydellisesti 
tyrehdyttämään. Koska olot meillä 
ovat siuhteellisen edulliset laajamittai
sellekin sissitoiminnalle, on luonnol
lista, että ohjesääntömme edellytttävät 
sissitoimi.nna,n liittämistä lkadkkiin .tais
teluihin. Kussaikin tapauksessa on erik
S'een ra·~kaistava, millaiseksi määrite
tään sissijouk!kojen ja "säännönmu
.kaista" taistelua käyvien joukkojen 
suhde. Määräävänä tekijänä arvioin
nissa on tällöin ratkaisun tekijän käsi
tys tilaillteen kehittymisestä erityisesti 
sodan a'11kuvaiheessa. 

Tarkasteltaessa sissi toiminnan j ärj es
telyä eri alueilla voidaan todeta, että 
suurimmat vaikeudet ovat yleensä 
aiheutuneet huollon järjestelystä, jouik
kojen kouluttamisesta ja johtamisen 
ongelmasta. Nämä pulma.kysymykset 
lienevät keskeisiä myöslkin meillä, mi
käli meitkäläinen yhitymä haluaa liittää 
taisieluunsa sissien tehOik'kaan toimin
nan. Koska sissitoiminta pataljoonan 
järjestämänä sa1a usein ,tJaistelupal'ltioin
nin luonteen, ei seuraa:vaissa tarlklastella 
tä:tä toimintaa, rvaain keskity;tään pri
.k.a.atin ja armeijalkunnan toiminnan 
kä"Sittelyyn. 

Perustan saamiseksi pyritään ensinnä 
sielvittämääin ,mainittujen yhtymien sis
sitoiminnan tarvetta. Tämän perus
,teella tarlkastellaan sitten sissitoimin
nan jäirjesteilymahdollisuu'ksia ja lo
puiksi luodaan katsaus sissikoulutuk
seen ja sen kehittämismahdollisuuksiin 
esitettyjen näkökohtien valossa. 

I S I SSI TO IMIN N AN 
TA RPEE STA 

Voimakas eri aloilla tapahtunut tek
ntnen kehitys on johtanut nykyaikais
ten yhtymien varsin laajamittaiseen 
koneistumiseen ja lähes täydelliseen 
moottorointiln. Samalla ovat yhtymät 
tulleet riippuviksi tiestöstä, nopeista ja 
esteettömistä siirlymisrmahdollisuulksis
ta selkä materiaalin täydennyslkuljetu!k
sisita. Tämä on avannut sissitoiminnalle 

· entistä paremmat mahdollisuudet oman 
taistelun tUlkelrniseen. 
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Nykyinen taistelujen luonne vaatii 
voimistuvaa toimintaa myös vastusta
jan selustassa. Pyrittäessä määrittä
mään tämä:n toiminnan laajuutta on 
paildkio käsitellä tarvetta käyttää myös 
muita kuin sissijou~koja taisteluun 
vastustajan selustassa. Erityisesti tämä 
kysymys tulee esiin, kun tarkastellaan 
eri itaistelulajien vaikutusta y,htymän 
sissiitoiminnan tarpeeseen. 

Yhtymän tehtävä ja tilanne vaikut
tavat ra·tkaisevasti sissiltoiminnan tar
peeseen. Tämän johdosta onlkin tarve 
määritettävä tilanteenarvioinnin yhtey
dessä erilkseen kutakin tehtävää sil
mällläpitäen. Vaikka rabkaisu tehdään
kin yksityiskohtaisesti esitetyllä ta
valla, voitaneen kuitenlkin yleisesti ot
taen eritellä ne päätekijät, jotka kul
·loinlkin yhdessä asebtavat vaatimukset 
tarviHavaille sissi,toiminnaUe. 

A SISSITOIMINNAN 
PÄÄMÄÄRISTÄ 

Sissitoiminnan paamaara pyritään 
asettamaan niin laajaksi, että tulok
sesta on todella tu~ea yhtymän tais
telulle. Toisaalta joudutaan lkullten
lkin päämäärää asetettaessa usein rat
kaisevana tekijänä ottamaan huomioon 
mahdollisuudet asetetun päämäärän 
'Saavuttamiseen. Tämän johdosta on ar
vioitava taistelun ra,tkaisuvaiheet ja 
pyrittävä lfötämään tehokkain sissitoi
minta niihin. Tar~oi,tulksena voi tällöin 
o'lla määräajanlkohtana ja -alueilla saa.t
taa vastustaj,an selusta sekasortoon, 
sitoa sen voimia ja lyödä vihollinen 
alueiUa, joilla voimasuhteet sen salli
vat. 

Päämäärän saavutitamiseen pyritään 
tkohdistamalla toiminta vastustajan joh
tamispailklkoihin, liikenteeseen, huolto
laitoksiin, ohjusten ja kenittätyildstön 
tuliasemiin ja määrätilanteissa tietity
'jen maastonkohtien haltuunottamiseen. 
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Menettelytapoina saattavat olla sissi
toiminnan eri muodot. Se, mihin ikul
loinikin ensisijaisesti pyritään, määräy
tyy yhtymän saaman tehtäivän ja tilan
teen mu:kaan. 

Hyoodtäy.ksen valmisteluvaiheessa on 
silSsito1minnan ensisijaisena tehtävänä 
vihollisen häirintä, jolllka ohella hanki
taan ti,etoja vihollisen ryhmityksesitä. 
Häirintä olisi järjestettävä niin, että 
sen aiheuttamat vihollisen vastatoimen
piiteet samalla helpottavat yhtymän 
tehtävän suoritusta. Tällöin voi kysee
seen tulla myös harhauttaminen. Tämä 
voi tapahtua häirintänä alueilla, joilla 
sen katsotaan johtavan sotatoimen kan
nalta edulrlisiin vastatoimenpiteisiin. 
Hyöklkäyksen aikana sissit py:rlkivät 
vihollisen reservien sitomiseen :toisar
voisiin suullltiln, tieyhteyiksien ka1Jkai
semiseen, edullisten maastonikohtien 
haltuunottoon, ilromen!topahldro,j en ja 
esikuntien tuhoamiseen se'kä vastusta
,jan tuliy1lcsi!köiden häirintään tai edul
lisissa tapauksissa tuhoamiseenlkin. 

Puolustussotatoimen ailkana pyritään 
sooja-alueella vafäeuittamaan viholli
sen toimintaa ja hidastamaan sen ete
nemistä samalla kun hanlkitaan tietoja 
vastassa olevasta vihol:lisesta. Tällöin 
on myös luotava edellytylkset taistelun 
jatkamiselle vastustajan saatua kOSlke
<tuksen puolustusa'Semaan. Puolustus
asemassa taisteltaessa voidaan päämää
räksi asettaa tietojen halllkkiminen, 
vihollisen joulclcojen ja ras.kaiden asei
den ryhmittämisen selkä huollon kulje
tusten vai:keuttaminen. Yhtymän !kes
kilttäes:sä voimaI11Sa ratkaisun saavutta
miseklsi painopistesuunnassa asetetaan 
myös sissitoiminnan päämäärä tämän 
mukaisesti. Tällöin voidaan pyrikiä re
servien sioomiseen tai ainakin niiden 
siirtojen ihäirintään, ituliylksi!köiden te
hokkaaseen häirintään, huollon varas
tojen tuhoamiseen ja esikuntien tai ko-

mentopailkkojen häiriöttömän johtami
sen estämiseen. Toiminnan jartJkuvuu
den turvaaminen on nähtäivä puolustus
taistelun eri vaiheissa niin, että ja,tku
vais1ti säilytetään edellytylkset vihoni
sen häiritsemiselle ja taistelun ikeslkit
tämiselle ratkaisuvaiheeseen liittyen. 

Viivytystaistelu tarjoaa yleensä hy
vät edellytykset sissitoiminnan järjes
tely1le. Tämän johdosta voidaan myös 
päämäärät, joihin sissiooiminnalla pyri
tään, asettaa laajemmiksi kuin hyök
käys- tai puo-lustussotaitoimen yhtey
dessä. Sissien taistelulla pyritään vii
vyty,ksessä vastustajan jouklkojen ku
luttamiseen väijyi1lyksin ja yllälköin, 
etenemisen hidastamiseen, tiestön käy
:fön rajoittamiseen, mkenteen ja huol
rtokeskusten jatkuvaan häirintään ja 
vihollisen harhaubtamiseen. 

B VASTUSTA.JAN TOIMINNAN 
VAIKUTUS 

Vastustaijan toiminta määr1ttää ne 
perusteet, joihin nojautuen prikaatin ja 
armeijakunnan on sissitoimintansa jär
jestettävä pyrkiessään edellä esitetty
jen päämäärien saacvU!btamiseen. Vai
kubtavina tek~jöinä ovat tällöin erityi
sesti vih:olHisen yhtymän tai joulkon toi
minta-alue ja joUJklkojen ryhmitys,, 
,käytössä olevien tykistö~ksiköiden tu
len ulolttuvuus. ja ryhmi'tysperiaaitteet 
sekä vastasissiooiminta. Näihin telkiijöi
hin nojautuvan tilanteenarvioinnin pe
rusteella on ratkaistava, kuinka syvälle 
vihoLlisen selustaan sissitoiminta ulote
taan ja mitä sissitoiminnan muotoa on 
käytettävä. 

Parhaan mahdollisen tuloksen saa
vuttamiseksi pitäisi meikäläisen yhty
män !kyetä ·vaikuttamaan vihoniseen 
kdko sillä a:lueella, miltä vihollinen toi
mii sitä vastaan. Sissitoiminnan ulot
tuvuuden !kannalta on tällöin tärkeätä 
todeta tärlkeimpien sissitoiminnan koh-

teiden etäisyydet etulinjasta. Yleisesti 
ottaen voidaan todeta, että divisioonan 
huoltolaitokset ll'yhmitetään noin 30--50 
km:n etäisyydelle etulinjasta. Divisioo
nan ireservit cyhmitetään noin 20---30 
Jtm:n päähän etumaisista joukoista. Esi
kunnat sijoitetaan rese!"Vien tasalle tai 
niiden etupuolelle. Neuvostoliittolaisen 
käryttännön mukaan perustetaan divi
sioonan lk:omentopailkka puolustuksessa 
ensimmäisen ja ,toisen portaan väliin. 
Esilkunta sijoitetaan toisen portaan 
ryiltmentin .taakse ja selustaesikunta se
lustan huoltojouikllrojen yhteyteen jopa 
50 ikm:n etäisyydelle etulinjasta. Esite
tyn perusteella voitaneen todeta, että 
armeijakunnan johtaman sissitoimin
nan tulisi ulottua ainakin 50-60 lkm:n 
etäisyyteen etulinjasta. Vastaavasti 
pitäisi prikaatin sissitoiminnan ulottua 
noin 15-20 km:n syvyyteen. Esitettyä 
arviota ei 1uonnollisestikaan voida 
pitää ainoana oi1keana, vaan eräänlai
sena suuruus,luokka-arviona. Sissitoi
minnan ulottuvuus on ratkaistava kul
loinkin erikseen senhetkisen tilanteen 
vaatimusten mulkaan. 

Vas'tustaijan tulituen lamauttaminen 
tai ainakin tulitoiminnan tehokas häi
rintä on nähtävä etenkin taistelun rat-
1kaisuvaiheissa sissitoiminnan tärkeänä 
tehtävänä. Suurvaltojen periaatteiden 
mUlkaan tylkistö cyhmitetään varsin lä
helle etulinjaa. Ry,kmenttien tykistö
ryhmät sijoitetaan 1,5---4 kilometriä 
etulinjan taakse. Divisioonan tykis,tö
ryhmän tuliasemat ovat tavallisesti 
4-6 kilometrin syvyydessä. Raket
,tien tulia1semat sijaitsevaJt 8-15 ,kilo
met:rfä etulinåan takana. Ko,ska suur
valrtojen :tykistön ikäyrt;ön periaait
teisiin kuuluu ylemmän johtoportaan 
voianalkas tuiki, saattaa meikäläisen pri
kaatin alueella toimia yhteensä 5-10 
pabt&istoa. Vastaavasti voi keskikoik:oi
sen armeijakunnan alueena olla toi
minnassa !kymmeniä patteristoja. Voi-
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daan olettaa, että jouklmeen vahvuinen 
sissiosasto kytkenee teho'ktkaasti yhden 
patteriston häirintään. Tällä perusteella 
päädytään 'laskelmaan, jonka mutkaan 
pelkästään viihollisen tuliyksiköiden 
häirintään prikaati tarvitsisi 1-2 
komppanian vahvuisen sissijoukon ja 
armeijaikunta jopa useita pataljoonia. 
Näin suuvten osastojen koottu toiminta 
ei kuitenlkaan liene etuHnjan vä!littö
mässä läheisyydessä mahdollista. Tä
män öohdosta - samoin kuin sissijou/k
lrojen vähäisyyden ta'kia - on tuliyik
siköiden häirintä järjestettävä toisen
laista menettelyä käyttäen. Kun tar
kastellaan oman ikenttäty,kistömme 
kantamia ja verrataan niitä suurvalto
jen tykisrtön ryhmitysperiaatteisiin, to
detaan, että uusin kenttät•yllddkalus
tomme ~opa parhaat osat vanhemmas
t:a1kin tkalustosta mahdo1listavat tehok
kaan vastatykistötoiminnan, kunhan 
vain 1tulenjohto on järjestetty. Näin 
ol.Jen olisi kaiketi lähdettävä suunnitte
lussa siitä, että tykistöyksiköiden häi
rintä tapahtuu vastatykistöt:oiminnalla. 
Tulenjohdon pitäisi tällöin ilmeisesti 
ol.Ja piilotulenjohtoa. 

Vastasissitoiminnan päämääränä on 
sissien. tuhoaminen, tärkeiden il.rohtei
den suojaaminen, selustaan jääneiden 
sissitoimintaan ryhtyneiden taistelu
douk!kojen tuhoaminen, huolitoyhteiylk
sien ·S'llojaaminen, sissien huollon ja 
johtamisen vaikeuttaminen sekä vär
väyksen estäminen. Kaikessa toimin
nassa vaadit·aan suu:rita nopeutta ja 
90\lllcl{ojen on oltava StUuressa valmiu
dessa. Nopeusvaatimu'ksen johdosta 
/käytetään vastasissitoiminnassa aina, 
'kun siihen on mahdollisuus, helikop
tereita tiedustelu- ja tulitukitehtäviin 
seikä vastasissiosastojen siirtämiseen 
toiminta-alueelle. Tämän johdosta tu
lisi ainakin 'koottuina toimivilla sissi
osastoilla olla 'käytössään ilmatorjunta
aseita, joilla !kyettäisiin helikopterien 
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torjuntaan. Vastasissitoiminnassa käy
tettävät menet-elmä,t on kehitetty ensi 
sijassa lkoottuina toimivien tai lii!k
•keellä olevien sissiosastojen tuhoami
seksi. Tämän perusteelila voitaneen ha
jautettua sissitoimintaa ptitää edulli
sena toimintamuotona. On kuitenkin 
todettava, että vastasissitoiminnan pe
riaatteisiin kuuluu ,taistelu sissien me
netelmin. Tämän johdosta ei voitane 
pitäytyä yhteen ainoaan menebtelyta
paan, vaan oma toiminta on :kyettä-vä 
sopeuttamaan lkulloiseenilcin tilantee
seen. 

Yhteenvetona vastustajan toiminnan 
vaikutuksesta sissitoiminnan tarpee
seen voi'taneen todeta, että 

- a:rimeija:kunnan on ulotettava sissi
toimintansa noin 50-60 kilomet
riä vihollisen selustaan !kyetäk
s·een tehokkaaseen taisteluun vas
tassa olevan yhtymän joukkoja 
vastaan, 

- prikaatin on saatava määrittää 
•tehtävät niille sissiosastoille, jotka 
suunnHellaan toimintaan noin 
15-20 kilometriä syvällä vyöhyk
keellä etulinjasta lasket·tuna ja 

- vastasissitoiminn-an vaikeuttami
seksi tulee omien sissien käytön 
olla monimuotoista. Helikopterien 
häi,riöttömä,n käytön estämiseksi 
tulisi sissiosastotlla olla tarlkoitUJk
seen sopivia ilma-torjunta-aseita. 

C ALUEEN JA JOUKKOJEN 
KÄYTÖN SEKÄ AJAN 
SISSITOIMINNALLE 
ASETTAMAT VAATIMUKSET 

Meikäläisen armeijakunnan alueen 
leveytenä voitaneen !keskimäärin pitää 
noin 50--60 killometriä. Vastaavasti pri
'kaatin alueen leveys voi vaihdella 10--
2-0 ki.Jometriin. Jos näitä miHoja verra
taan suurval'tojen yhtymien alueisiin, 
voidaan todeta, että meilkäläisen armei-

1kunnan alueella toimii armeiijan tai 
1rmeija:kunnan suuruinen suurvallan 
htymä. Prikaatin alue taas vastaa le

veydeltään suurin piirtein suurvalto
jen divisioonan aluetta. Tämä vertailu 
tukee ailkaisemmin esitettyä ajatusta 
;issit:oiminnan ulottuvuuden tarpeesta. 

Tarvittavaa jou,k,kojen määrää arvi
oitaessa on asiaa tarkasteMava kahdelta 
ell'i kannalta. Ensinnä on selvitettävä, 
kuinlka suuri sissijoukko kylkenee jat
kuvasti toimimaan alueella. Erään ar
vion mukaan vaatii joukkueen vahvui
nen sissiosasto toiminta-alueekseen 50x 
50 km. Komppania'kin kylk:enee tarvit
taessa toimimaan tällaisella alueella, 
mutta ollessaan tiedustelutehtävissä se 
saattaa toimia lOOxlOO km:n suuruisella 
alueelJa. Sissipataljoonan alueeksi riit
tää lOOxlOO· km, mutta olojen mukaan 
se saatetaan asettaa toimintaan jopa 
200x200 km:n suuruiselle alueelle. Toi
sena tekijänä on arvioitava, kuinilca 
suuri määirä sissejä tarvitaan, jotta tais
telulla päästäisiin siihen päämäärään, 
joka on asetettu. On ilmeistä, etteivät 
jouklkueen taistelun tulokset noin 
2500 'km2:n alueella voi olla maininnan 
arvoisia, joS'kaan senkään tehoa hyvin 
valmisteltuna ei saa aliarvioida. Esite
tyn johdosta on ratkaisua sissitoimin
nan ,tehostamiselle haettava toisaalta. 
Yhtenä mahdollisuutena tähän on ha
jautettu sissitoiminta. Tällöin on arvioi
tu komppanian kykenevän toimimaan 
lOxlO km:n ja pataljoonan noin 40x40 
km:n suuruisilla alueilla. EsiterttY'.iä 
alueita voitaneen pitää pienimpma 
mahdollisina. Tällaiseen hajautet!iuun 
sissdtoimtn1taan vo1itaisi.iin a1atella 'käy
tettävän sekä vihollisen selustaan 
jääneitä ylcisjoukkojen osia etitä 
samalla alueella äaitikuvaan !toimin
taan suunniteltuja paiJkaillisjoukkoja. 
Tällä perusteella voitaineen pääityä 
arvioon, että 'k.oottuun ,toimintaan 
pdkaatil1e riittänee ,noin ikO'lll(Ptpa-

nian vahvuinen sissijouklko. Armeija
kunta tarvinnee tuekseen noin patal
joonan vahvuisen koottuun toimintaan 
kykenevän sissijoukon. Tarve vaihtelee 
alueen ja tehtävän· mukaan huomatta
vastikin, kuten jäljempänä tulee esille. 

Armeijakunnan operaation suoritus 
kestää yleensä useita vuoroikausia, voi
daan puhua jopa viikoista. Armeija-
1kuillilan- esi'munn-alla on yleensä aikaa 
operaation valmisteluun 2-3 vuoro
kautta. Usein esilkunta saa kuitenilcin 
pääosan joukoistaan johtoonsa vasta 
ottaessaan rintamavastuun alueellaan. 
Tästä johtuu, että ensi vaiheen sissitoi
minnan aloittaminen saattaa. ajan 
niu~kuuden vuo!ksi kohdata suuria vai
keuksia, ellei -alueella jo ole valmiina 
sissiosastoja tai ellei armeijakunta saa 
valmiiksi muodostettu1a osastoja käyt
töönsä saadessaan valmistautumisteh
tävän. Erityisesti tiedustelun ja häirin
nän tarve on ilmeinen jo operaation 
valmisteluvaiheessa. Tämän vuoksi olisi 
edUlksi, jos armeijakunta saisi käyt
töönsä vaJ:miin järjestelmän, 1onka 
taistelua se vain täydentää itse järjes
tämällään- sis,sitoiminnalla. 

Prikaatin toiminta on huomattavasti 
lyhytdänteisempää !kuin armeijakun
nan. Tämän johdosta ei tehoklkaan sis
sitoiminnan järjestäminen käytettä
vissä olevana aikana ole mahdoHista: 
puute on alkuvaiheessa poistettava 
muunlaisin 1keinoin. Tällaisina saattaa 
tulla !kyseeseen esimerkiksi taistelupar
tioiden ja soluttautuneiden jouk'kojen 
käyttö sissi.tehtäviin. Taistelun kehitty
minen ratkaisuvaiheeseen kestää useita 
vuorokausia prilkaatinilcin ollessa ky
seessä. Koska sissitoiminnan tarve tais
telun ra1Jkaisuvaiheissa on suurin, saat
taa olla eduksi py11kiäkin järjestämään 
sissitoiminta ensi sijassa siitä silmällä
pitäen. 

Käy,tettävissä oleva aika vaikuttaa 
ennen kai-klkea ylemmän johtoportaan 
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antaman tuen tarpeeseen erityisesti 
operaation valmisteluvaiheen aikana. 
Jotta sissitoimiillta saadaan tehokkaasti 
liitety'ksi prikaatin toimintaan, voi olla 
eduksi ottaa myös tämän valmistelut 
armeijakunnan esikunnan johtoon ja 
alistaa sissiy1ksiköt prikaatiHe vasta, 
kun se saa tehtävän. 

D TAISTELULAJIEN 
SISSITOIMINNALLE 
ASETTAMAT VAATIMUKSET 

Hyö!tjkäy1ksessä sissitoiminnan tarve 
vaiihtelee sen mukaan, mikä vaihe ope
raation suorituksema on meneillään. 
Erityisesti on sissitoiminta pyrittäivä 
keskittämään vaiheeseen, ~ossa oma 
hyöklkäysvoima alkaa ehtyä ja viho,1-
Unen pystyy !keskittämään omat vasta
toimenpi-teensä. Painopistesuunnassa 
toimivan prikaatin sissitoiminnan tarve 
hyökkäyksessä on yleensä pienempi 
~uin erillisessä suunnassa toimivan 
prikaatin vastaava tarrve, koska alue 
on yleensä verrattain suppea eikä 
vihollisen ry:hmityskäiin mahdollista 
tehokasta sissitoimintaa. Lisäksi on 
muistettava, että painopistesuunnassa 
toimii yleensä pääosa armeijakunnan 
esikunnan johdossa olevista sissi.ijou
koista., jotka tukevat painopistesuun
nassa taistelevaa prikaatia. Määräajan
kohtana saattaa olla eduksi alistaa 
näitä prikaateille, jotta toiminta voi
taisiin s~attomasti liittää prikaatin 
taisteluun. Sivusuunnassa toimivan pri
kaatin on taas saatava alusta alkaen 
suunnitella sissitoiminnan, järjestely, 
jotta siinä voitaisiin riittävästi ottaa 
huomioon prdlkaatin sissitoiminnalle 
asettamat vaatimukset. 

Puo1ustusoperaation yhteydessä saa
tetaan erityisesti suoja-aaueella tarvita 
suuriakin joUJkkoja taisteluun viholli
sen selustassa. VihoHista on lkulutet
•tava, sen etenemistä vailkeutettava ja 
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tuotettava sille mahdollisimman suuria 
tappioita. Usein on edullista vihollisen 
selustassa käytävän taistelun alkuvai
heessa käyttää hyväksi selustaan jää
neitä tai jätettyjä perus- ja jou:ktlroyk
siiköitä, 1otka vetäytyvät puolustusase
massa taistelevien jouklkojen läpi sen 
,jälkeen, kun tehtävä on suoritettu. Näin 
voidaan sissitoimill!taan varattuja jouk
koja säästää ja siten turvata sissitoi
minnan jatikuvuus myös taistelitaessa 
puolustusaiueella. A:mneijakunnan puo
lustusoperaation yhteydessä saattaa 
olla tarpeen jättää Jopa pataljoonan 
vahvuisia osastoja sissitehtäviin. Täl
löin on arvioitava niiden taistelulla 
•kulloin'kin saavutettavissa oleva tulos 
ja tehtävä ratkaisu sen perusteella. 
Tä,rkeänä tekijänä on tällöin otettava 
huomioon käytettävissä oleva aika, 
koska selustassa !käytävän taistelun 
teho riippuu ratkaisevasti ennaklkoval
mi&teluista. PrikaaHn taistelun yhtey
dessä tullee ,kyseeseen noin vahvenne
tun ikomppanian suuruisten osastojen 
jättäminen vihollisen selustaan. Tar
peesta huolimatta käynee usein niin, 
että näiden taistelu muodostuu taistelu
partioinniksi, 'koska niukka aika ei 
mahdollista sissitoiminnan vaatimia 
valmisteluja. 

Viivytystaistelun päämääränä on en
nen ikai1klkea ajan voittaminen omia toi
menpiteitä varten. Tämän johdosta on 
myös sissitoiminnan tärkeänä tehtä
vänä vihollisen etenemisen hidasta
minen. Tehoklkaimmin tämä voi tapah
tua siten, että kaikiHe vihollisen käyt
tämille urille järjestetään väiijytyiksiä 
ja ylfäklköjä. Näin vihollinen paikote
taan hitaaseen ja voimia kuluttavaan 
taisteluvalmiina etenemiseen, samal>la 
kun sille wotetaan merikittäviä tap
pioita. Hyvin ,usein saattaa olla tarpeen 
siirtää osia yhty.män joukoista sissitoi
mintaan jättämällä niitä viholliselle 
luovutetulle alueelle. Taisteluden luon-

ne tarjoaa tähän myös mahdollisuudet, 
kunhan suunnittelu ,tapahtuu riittävän 
pibkäjänteisesti. Tämä on välttämä
töntä, jotta osastot ehtisivät suorittaa 
sissitoiminnan vaaitimat valmistelut. 
On mahdollista, että taistelun yhtey
dessä jää osia yhtymän joukoista saar
roksiln. Tällöin voi tulla kyseeseen 
näiden osien käyttö sissitoimintaan. 
Usein on kuiten:kin todettava, ettei tä
hän tarpeesta huolimatta ole edelly
tyksiä, koska valmisteluja ei ole tehty. 

On ilmeistä, että ajan mittaan viivy
tyS10peraatiossa on sissitoiminnan tarve, 
etenikin mitä jouklkojen määrään tulee, 
suurempi kuin \hyökkäys- ja puolustus
operaatioissa. ViiyYtyksessä armeija
kunnan es~kunnan osuus ennalta suo
ritet,t~en valmistelujen toteuttamisessa 
on varsin huomattava. Etenkin puolus
tuksen ja viivy,tY'ksen yhteydessä saat
taa ilmetä voimaikasta ,tarvetta käyttää 
yhtymien joukkoja sellaisinaan sissi
tehtäiviin. Hyök'käy1ksessä on sissitoi
minnan tarve ilmeinen heti tehtävän 
saamisen jälkeen. Usein ei armeij a:kun
nalla !kuitenkaan ole lkäytettävissään 
sissijou~oja hyökkäysalueella. Tämän 
johdosta on taisteluun vastustajan se
lu9tassa !käytettävä alkuvaiheessa ly
hyen ajan toimivia taistelupartioita tai 
saatava tukea ylemmältä joht.opor
taalta. 

E MUIDEN TEKIJöIDEN 
VAIKUTUS 

Maantieteellisistä tekijöistä vaikut
tavat sissi•toiminnan ,tarpeeseen selvim
min tiestö ja maaston peiHeisyys. Etelä
ja Lounais-Suomessa tiestön määrä 
neliökilometriä !kohti on viisitoista ker
taa niin suuri 'kuin Muonion-Rovanie
men- Kuusamon tasan pohjoispuolella. 
Jos vihooJisen toimintaa pyritään häi
ritsemään •kaikilla urilla, on tarve 
Etelä-Suomessa moninkertainen ver-

rattuna Pohjois-Suomessa iLmenevään 
tarpeeseen. Maantieteelliset tekijä,t 
saattavat vaikuttaa myös tarvittavan 
sissitoiminnan laatuun. Alueilla, joilla 
maasto on peitteistä, voitaneen ikäy,ttää 
koottuina toimivia osastoja. Sen sijaan 
aukeita ja asutuskeskuksia sisältävänä 
aluee1la on hajautettu sissitoiminta eh
dottomasti tarpeen. Armeijakunta voi 
saada rintamavastuun myös rannik
koon rajoittuvalfa alueella. Kyetä'kseen 
vaikuttamaan vihollisen toimintaan jo 
saaristossa se tarvitsee tehtävää var
ten muodostettuja sissiy1ksiköitä, joiden 
kokoonpano ja varustus on suunnitel
tava alun alkaen juuri 'kyseisiä oloja 
silmälläpitäen. 

Paikallisjoukkojen taistelu vihollisen 
selustassa vaikuttaa ratJkaisevasti pri
kaatin, ja armeiijakunnan oman sissitoi
minnan tarpeeseen. On nähtävissä, että 
,tiedustelun tarpeen tyydyttää lähes 
täysin paiikallisjouklkojen antamat tie
dot. Sama kosikee häirintää hajautetuin 
sissijou'koin. Erityisen huomattava te
kijä on tulenjohtajien liittämismahdol
lisuus. Näin menetellen saadaan vihol
lisen t,yikistön häirintä tehok!kaaksi 
oman ty,ki&tön kantaman alueella. Tä
ten prikaatin ja armeijakunnan sissitoi
minnan tarve supistuu operaation ja 
taistelujen välittömään tulkemiseen. 
Tämä voinee yleensä tapahtua kootuin 
joukoin, määrä.tilanteissa jopa patal
joonan vahvuista osastoa käy,ttäen. On 
kuitenkin muistettava, että ikaiken 
tuen saaminen pri'kaatHle ja armeija
kunnalle vaatii tiettyjä järjestelyjä 
johtamisen ja viestiyhteyksien, aloHla. 

F JOHTOPÄÄTÖKSET 

Pdkaa.tin ja armeijakunnan sissitoi
minnan ,ta:rve määräytyy useiden eri 
tekijöiden mukaan. Sen johdosta ei 
yhtymän sissitoimintaansa tarvitse
mien 1ou1klkojen määrää kyetä yksityis-
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kohtaisesti määrittämään. Sissitoimin
nan tar,peelle on kuitenkin asetetta
vissa rajoja, joiden perusteella voidaan 
asettaa vaatimukset kouluttllkselle ja 
organisaatiolle. 

Ulottuvuuden osalta voidaan todeta, 
että prikaatin ja armeijakunnan sissi
toiminnalle on olemassa raja, joka 
määräytyy lähinnä vastustajan toimin
nan ja oman vastuualueen perusteella, 
kuten aikaisemmin on jo esitetty. To
dettaikoon kuttenkin, että usein voi olla 
eduiksi pitää kaH~ki sissijoukot yhteisen 
johdon alaisina. Armeijakunnan esi
kunta voi järjestää sissitoiminnan !koko 
alueella ja yiksiköHä alistetaan prikaa
teille vain tarpeen mukaan. 

Voidakseen heti tehtävän saatuaan 
ryhtyä taisteluun vihollisen selustassa 
tarvitsee meikäläinen yhtymä ylem
män johtoportaan tukea. Tällaisena 
tukemisma,hdoHisuutena on pidettävä 
.paikallisjouldrojen alistamista armeija
kunnalle vastuualueen määrittämisen 
yhteydessä. Paikallisjoukoin kyetään 
väl,ttämään ainakin tehokkaan häirin
nän ja tiedustelun puute operaation 
allkuvaiheissa. Oman sissitoiminnan 
tehfävi!ksi jäävät tällöin iskut ja edul
listen ,kohteiden tuhoaminen \kiinteästi 
rintamassa tapahtuviin taisteluihin mt
tyen. 

Vastasissitoiminnan ja maantieteel
listen telki,jöiden vuoksi tulee sissitoi
minnan olla monimuotoista niin, että 
;pystytään jatkuvasti yllättämään vihol
iJ.inen ja pienin omin menetyksin tuotta
maan viholliselle mahdollisimman suu
ria tappioita. 

Tarvittavien joukkojen määrää ei 
yleensä kyetä enna:lta määrittämään, 
vaan joukkojen tarve määräytyy kul
lointkin vallitsevien olojen mukaisesti. 
Eräänlaisena "perusanndksena" voinee 
olla komppanian, vahvuinen sissiosasto 
prikaatia ja patalijoona armeija!Jcuntaa 
kohti. Todettakoon, ettei näiden liittä-
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minen orgaanisesti yhtymiin vaikutcl' 
ta11koituksenmukaiselta, koska tarve eri 
alueilla ja eri tilanteissa saattaa vaih
della huomattavasti. 

II SISSITOIMINNAN 
J äRJE STELYMAHD OL
LIS UUKSISTA 

A YLEISTÄ 

Vaikka sissitoimintaa pidetäänkin 
teknisesti heikommalla tasolla olevan 
osapuolen taistelukeinona voimasuhtei
den tasoittamiseen, on aina muistettava 
myös tällaisen taistelutavan ikäy,tön 
vaatimat valmistelut. Sissitoiminnalta 
ei voida odotltaa tuloksia, ellei ennailta 
ole varmistettu sitä, että yhtymällä, 
joka ai'koo käyttää sissejä taistelunsa 
tulkemiseen, on myös edeHytykset toi
minnan järjestelyyn. 

Tärkeimpinä edelly,tylksinä on pidet
tävä 'koulutetun hen1kHöstön riittä
vyyttä ja organisaation soveHuvuutta 
sissitoimintaan. Näiden lisäksi vaikut
tavat jäirjestelymahdollisuuksiin yhty
män tehtäivä ja tilanne, vihollisen vas
tasissiitoiminta, paikallisjoukkojen tais
•telu ja eri seutujemme maantieteelliset 
tekijät. Koska sissikoulutusta käsitel
lään jäiljempänä tarkemmin, ei tässä 
yhteydessä puututa sen vaikutukseen 
lähemmin, vaan todetaan ainoastaan 
sen muodostavan perustan kaikelle 
muulle, mitä tältä osin esitetään. 

Sissitoiminnan teho on suureksi 
osaksi riippuvainen huollon mahdolli
suulksista. Tämän johdosta kiinnitetään 
tähän kysymykseen erHyinen huomio 
tarkasteltaessa eri taistelulajien vaiku
tusta järjestelymahdollisuuksiin. 

B ORGANISAATION VAIKUTUS 
JÄRJESTELYMAHDOL
LISUUKSIIN 

Yhtymän esikunnassa kuuluu sissi
toimintaa 'koskevien asioiden hoito 

operaatio-osastolle ( operaa tiotoimis
tolle). Valmisteluvaiheen ai'kana voi 
sissijoukon johtaja olla yhteistoimin
nassa operaatio-osaston tai -toimiston 
kanssa kaikissa sissitoimintaa koske
vissa kysymyksissä. Erityisesti silloin, 
kun armeijaJkunnalle on alistettu sissi
pataljoona, voidaan sissijohtajia käyt
tää myös armeijakunnan esikunnassa 
vastaisen sissitoiminnan suunnitteluun 
Sissijouikon siirryttyä viholli~en selus~ 
taan johtaa sissijohtaja osastonsa toi
mintaa saamiensa tehtävien edellyttä
mällä tavalla. Sissipataljoonan esikunta 
V'Oi toimia myös omassa hallussa ole
valla alueella etenkin silloin, kun pa
tal,j oonan tehtävät eivät edellytä toi
mintaa :koottuna. Mikäli sissijohtajistoa 
ei voida 1käyttää suunni<tteluun, lisään
tyy operaatio-osaston tai -toimiston 
työtaa'klka huomattavasti. Etenikin sil
loin, kun armeijakunnalle alistetaan 
alueella taistelevia pai!kallisjoukkoja, 
saa-ttaa sissien tehokas !käyttö kärsiä 
suunnittelutyön puutteellisuudesta. 

Yhteydenpito esikunnan ja sissiosas
tojen välillä perustuu pääasiassa radi
oiden käyttöön. Sissijoukon määrävah
vuiset viestivälineet riittävät vain ta
vanomaiseen johtamistoimintaan ja yh
teydenpitoon tehtävän antaneeseen ko
mentajaan. Armeijakuntien ja prikaa
tien muodostamien tilapäisten sis!ii
osast'Ojen yhteydenpito jouduttaneen 
usein järjestämään tilapäisratkaisuin. 
Käytettävissä olevat kenttäradiot eivät 
sovellu hyvin tähän tehtävään, koska 
niiden tehot ovat huomattavasti pie
nempiä kuin suurvaltojen käytössä ole
vien ajoneuvoradioiden tehot. Lisäksi 
täl:lajisten iradioiden ,pa]!jastumisvaara 
on varsin suuri niiden käyt-tämän taa
juuden takia. Paikallisjoukkojen yh
teydenpito alueella taistelevan armei
jakunnan esikuntaan lienee tällä het
kellä varsin vaikeasti ratkaistavissa 
oleva ongelma. Helpottavana tekijänä 

on. lkuiten!kin. muistettava, et·tä toimin
nan luonteesta johtuen ei yhteystarve 
ole kovin suuri. 

Pri:kaaitissa ja armeijakunnassa jou
dutaan tarvittava sissitoimintaa.n sull!Il
ntteltu osasto useimmi~en irroitta
maan yhtymän joukoista. Usein tähän 
tehfävään pyrifään lkäytitämään paitail
joonien ti.edustelujoukkueista tai pri
kaatien tiedustelukomppainioista !koot
tua osastoa. Koska nämä - tiedustelu
joukkueet ja -komppaniat - ova·t tar
·koitettuja toisenlaisiin tehtäviin, ei nii
den organisaatio sellaisenaan täytä sis
sitoi<minnan vaatimuksia. Toisaalta on 
myös todettava, ettei niiden käy-ttöä 
sissitehtäviin voida pitää suositeltavana 
juu,ri mainittujen muiden tehtävien 
vuoksi. Jos sissiosasto muodostetaan 
näin, sen kokoonpanoa on tarkistettava 
ainakin Iääikintähen'kHöstön osalta. 

Toisena menettelytapana sissiosaston 
muodostamisessa on käytetty kivää,ri
-komppanian iirrottamista pataljoonas
taan. Jos menettelyä tal'kastellaan yk
sinomaan sissitoiminnan kannalta, saa
vutetaan tällöin seuraavia etuja: 

- yksikkö on kokonaisuus, jonka 
henkilöt tuntevat toisensa. Tällä 
seikalla saattaa olla suuri merki
tys, sillä sissitoiminnassa joukon 
suorituskyiky riippuu huomatta
vassa määrin siitä hengestä ja yh
teen'kuuluvuuden tunteesta, joka 
siinä vallitsee. 

- osaston muodostamiseen tarvit
tava arka jää lyhyeksi. Ne henlki
lövaihdokset, jotka ikomppaniassa 
joudutaan suorittamaan, voidaan 
toteuttaa nopeasti, sillä johtajat 
tuntevat alaisensa. 

- osaston koulutuksessa voitetaan 
aiikaa, siUä sen !koulutustaso on 
tiedossa. Tämän johdosta koulutus 
voidaan alusta a•l:kaen suunnata 
oikeisiin kohteisiin. 
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Tavallisimpia käytössä olevia menet
tely,tapoja lienee sissiosaston kokoami
nen vapaaehtoisuuden perusteella. Va
paaehtoisten tiedustelu, heidän valin
tansa ja näin saadun osaston !kiinteyttä
minen kokonaisuudeksi on kuitenkin 
aikaa vievä toimitus. Tämä on otettava 
rajoittavana ,tekijänä huomioon erityi
sesti pr~kaatin muodostamia osastoja 
ajateltaessa, sillä arkaa on useimmiten 
varsin niu1kasti käytettävissä. Toisaalta 
on ikuitelllkin todettava, että viimeksi 
mainitulla tavalla koottu osasto on ,var
masti ikäyttökelpoisin. Menettelyä kan
na ttanee käyttää eteillkin silloin, kun 
on mahdohlisuus osaston ai'kaansaami
seen jo ennakolta. 

Armeija:kunnan e~unnan käyttöön 
suunni tel tuj en sissiosastoj en muodosta
minen tapahtuu periaatteessa edellä 
esitetyllä tavalla. Suuremman joulcko
jen määrän ta,kia on armeija/kunnan 
esikunnalla myös suurempi valinnan 
vara. Se voi luoda sissijou'kikonsa käyt
täen rllnlkona jääkäripataljoonaa, eräis
sä tapauksissa jopa rajajääikärijouik
<koja. Muodostettakoon prikaatin ja 
a1'1Ineida1kunnan sissiosastot millä ta
val<la tahansa, on todettava, että käy
tettävän yiksiikön !koikoonpanoa on tar
lkistettava sissitoiminnan vaatimusten 
mukaan. Tämän johdosta voitaneenikin 
yhtyä toteamukseen, että taistelun ku
~uessa koottavat sissijoukot ehtivät vai
kuttaa yhtymän toimintaan vasta pit
kä,bkön ajan ikwuttua. Kun edellä esi
tet·tyä tavkastellaan nykyhetken taiste
lun ikuvan valossa, tulee ha'kematta 
mieleen ajatus, että aina'kin kaikkien 
jaikavälkijouk!kojemme tulisi kyetä jat
kamaan taistelua vihollisen selustassa 
ilman organisaatiotarkistuksia. Olisi 
näin ollen luovuttava ajatuksesta, että 
sissijoulkon tulee olla edkseen muodos
tettu. Tähän ei :kuitenkaan ilmeisesti 
tällä hetkellä ole mahdollisuuksia ytk
sin koulutu!ksen!kaan takia. Kenttäohje-
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sääntömme mukaan voi myös yhtymä 
saada :käS!kyn siirtyä kokonaan tai osit
tain sissitoimintaan. Tämä voi tapahtua 
tilanteen yllättävän .kehittymisen tai 
rintaman murtumisen seurauksena. 
Yleisesti ottaen lienee todettava, että 
ilman valmisteluja suoritus tuskin on 
mahdoillinen ja valmisteltunakin tullee 
kyseeseen taistelun jatkaminen vihol
lisen selustassa vain muutaman vuo
rokauden ajan. On ilmeistä, että toi
minta on suunniteltava hajautetuksi 
kt)ko yhtymän alueella, koska koottuun 
,toimintaan tarvittava koulutus ja va
rustus on puutteellinen. 

Aseistus, joka määrävahvuuksien 
mukaan !kuuluu edellä käsitellyille 
joukoille, soveltunee pääosin sellaise
naan käytettäväksi myös sissitoimin
nassa. Pieniä tarkistuksia lienee kuiten
kin paklko tehdä. EteI11kin alueilla, joilla 
vihollinen voi tehokkaasti käyttää 
panssarivaulllUja, on keveitä sinkoja 
saatava enemmän !kuin mitä nyikyiseen 
organisaatioon ikuuluu. Suurena puut
teena on :pidettävä sitä, ettei meillä ole 
sellaista ilmatorrjun,ta-aseistusta, joka 
hyvin soveltui&i sissijoukon aseeksi. 
Näin ollen lienee todettava, että aina
kin koot,tuina toimivat sissiosastot pote
vat ilmatorjuntasuojan puutetta. Jos 
siissitehltävään käyitetääin jotakm harjoi
tiusvahvuulksi.en mukaista, joukkoa, 
tämän pioneerivarustusta on lisäitävä 
huomaittavaisti erityisesti hävitystehtä
viin soveltuvan väliI11eistön osalfa. Ma
joittuminen on erirtyisesti tatlvena pul
maikysymys, jolm vaatii partiote1ttojen 
huomattavaa lisäämistä joukon varus
teisiin, mikäli tätä yksikköä sellaise
naan aiotaan käyttää sissitoimim.itaan. 
·Ra,tJkaisua voitaneen hakea myös fäm
pöä heijrastava~ta kamlkaaisita, jolloisen 
tulisi kuulua jokaisen miehen varustei
siin. Perusyksiköiden käytJtöön nyt 
kuuluva lääkintämateriaali ei misään 
tapau'ksessa riitä !komppanian vahvui-

selle siissiosastolle. Jo henkilökohtai
seen varustukseen tulee sissiosastohla 
kuulua -lääkepakkaus, joka mahdollis
taa tavallisimpien sairaulksien hoidon 
omin neuvoin. 

J ohtopäätoksinä organisaation vaiku
tuksesta sissitoiminnan järjestelymah
dollisuulksiin voitaneen todeta, että 

- prikaati ja armeijaikunta saavat 
vain harvoin 'käyttöönsä varsinai
sia sissijoukkoja, 

- edelläesitetystä johtuen on pri
kaatin ja anmeijakunnan turvau
duttava sissitoimintaansa järjes
täessään tilapäisesti koottuihin 
osastoihin, joina ei voitane käyt
tää y,leisjoulkkojen osia sellaise
naan, 

- osaston muodostaminen ja koulut
taminen vaativat oman aikansa, 
minikä johdosta ei pidä odottaa 
osaston olevan heti annetun käs
kyn jälkeen toimintavalmis, 

- sissiosastolle tulevat erikoistehtä
vät vaativat myös tehtävän mu
kaista erikoisvarustusta, 

- nyikyinen järjestelmä ei mahdol
ilista sissitoiminnan tehokasta 
suunnittelutyötä esikunnissa, kos
ka asiantuntevaa edustusta ei ole 
sijoitettu organisaatioon ja 

- yhteyiksien aikaansaaminen sissi
osastojen ja niitä johtavien esi
kuntien välillä on ny;kyisin käy
tössä olevan viestimateriaalin 
avulla vaikeasti ratkaistavissa 
oleva kysymys. 

C SISSITOIMINNAN 
JÄRJESTEL YMAHDOL
LISUUDET ERI 
TAISTELULAJEISSA 

Hyökkäyksessä sissiosaston siirtymi
sen vastustajan selustaan tulisi tapah
tua nopeasti, jotta joukko olisi toimin
takyikyinen taistelun alkaessa. Sissijou-

kot pyritään suuntaamaan vihollisen se
lustaan ennen hyökkäyksen alkamista. 
Hyök!käyksen aikana vihollisen selus
tassa olevat sissit suunnataan palvele
maan hyökkäystä. Uusia sissijoukkoja 
muodostetaan ja siirretään toiminta
alueelle hyökkäyksen edistyessä. Pa
himpana raj,oittavana tekijänä sissi
joukkojen toimintaan saattamisessa 
hyökkäysoperaatiossa on aiikapula, 
Useinkaan ei ole mahdollisuuksia jou
kon siirtämiseen toiminta-alueelle 
muulla tavoin ikuin marssien. Päivätai
paleena on edullisimmissakin oloissa 
pidettävä 20-----30 km. Näin ollen joukon 
siir1Jyminen alueelleen saattaa viedä pa
riikin vuorokautta. Tämän lisälksi se 
joutuu käyttämään vuorokauden val
misteluihin ja \kohteiden tiedusteluun 
toiminta-alueellaan. Esitetty osoittaa, 
että a,:rnneijalkunnan esikunnan on tuet
tava prikaatia suuntaamalla jouk'koja 
valmiiiksi priikaatin alueeHa tulevaa 
tehtäivää varten. Armeijakunnan esi
kunnallakaan ei ole tähän ed~llyty'ksiä, 
elleivät ainakin alkuvaiheessa tarvitta
vat sissijoukot ole täysin toimintaval
miita. PaikaHisten olojen salliessa voi
daan vesistöjä käyttää siirtymisen no
peuttamiseen, mutta 1ko·vin usein tämä 
ei tulle kyseeseen. MikäU on mahdol
lista järjestää osastolle Hmakuljetus, 
voidaan ratkaisevasti nopeuttaa osaston 
siirtymistä. Etenkin helikopterien käyt
tö olisi edullista, koska osastot voitai
siin noutaa armeijakunnan alueelta. 
Huolto perustuu ensi sijassa mUJkana 
kuljetettaviin tarvikkeisiin. Mies kyen
nee 1kuljettamaan mukanaan noin vii
kon taistelun edellyttämät tarviklkeet. 
Tämän johdosta ei osastoja kannata 
suunnata kovin etäälle vihoHisen selus
taan, miikä!li täydennystä ei kyetä jär
jestäimään ilmateiitse. Lisäksi täyden
Il(Y'stä on mahdollista saada viholliselta, 
mutta sen varaan ei sissijoukon huoltoa 
saa perustaa. Potilaiden evakuointi v~i-

125 



daan useimmiten järjestää t'apahtu
vaksi sen ijä1keen kun omat joukot ovat 
vallanneet alueen. Vaikeasti haavoittu
neet on rpyrittävä evakuoimaan heti, 
mikäli mahdollista lentokoneella tai he
likopterma. Mai:nitun kä~tömahdol
Lisuuden !l)Uuttuminen ei saa ehkäistä 
evakuointia, vaan se on pyrittävä teake
mään vesitse, kantamalla ja talvella 
ahkiolla jopa hevostaikin käyttäen. Joh
taminen perustuu hyökkäyksessä 
yleensä täysin radioiden käyttöön. 
Alueella mahdollisesti olevia runko
lkaapeleita voitaneen ottaa käytitöön 
vain poikkeustapauksessa. Koska etäi
syydet ovat suhteellisen lyhyitä, k:yet
täneen myös yleisjoukkojen ikäytössä 
olevin radioin saamaan yhteydet sissi
osastoista niitä johtaviin esikuntiin 
erikoisantenneja 'käyttäen. Tämän 
tyyppisten radioiden paljastavuus ei 
liene ratlkaiseva, koska saman osaston 
toiminta-aika jää varsin lyhyeksi. 

Puolustusoperaation yhteydessä voi
daan sissiijoukot asettaa toimintaan jät
fämällä ne· suoja-alueella taisteltaessa 
vihollisen selustaan. Lisäksi sissijou'kko 
voi siirtyä sinne lkiertämäUä vihollisen 
asemat, käyttäen vesi- tai ilmakulje
tusta tai murtautumalla vihollisen hei
kosti puolustaman rintaman läpi. Hel
poimmin joukot saadaan vihollisen se
lustaan (käyttämällä ensiksi mainittua 
menettelyä. Tällöin on kuitenkin huo-
1ehdittava sHtä, että varataan riittävästi 
aikaa valmisteluihin ja tarpeen vaa
tiessa myös uusien sissiosastojen muo
dostamiseen, sillä alueen ominaisuuk
sien mukaan vaihdellen saaibtaa. tarve 
douklkojen käyttämiseen vihollisen se
lustassa lisääntyä niin, että 'käytössä 
olevat sissijoukot eivät riitä. Puolustuk
sen vakiintuessa sissitoiminnan luonne 
muuttuu. Tämän johdosta on valmis
tauduttava osastojen vaihtamiseen sekä 
uusien osastojen kokoamis·een tiettyjä 
tehtäviä varten. Tällainen toiminta vaa-
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tii pit'käaikaisia valmisteluja, joten yh
tymällä tulisi aina olla reservissä myös 
sissijoUiklmja, joita voitaisiin käyttää 
tarpeen tullen. Yleensä on mahdollista 
ennalta tehdyin valmisteluin turvata 
täydennyiksen onnistuminen. Erityisesti 
sHloin, ikun alueella ,toimii paikallis
j oukkoja, ,voidaan näihin tukeutuen toi
mia rpitkähkökin ajanjakso, vaimka 
omia valmisteluja ei ehdittäisikään 
viedä loppuun. Jo toiminnassa olevien 
sissiosastojen täydentäminen käy yleen
sä päinsä vain ilmateitse ja on näin 
ollen meiHä aina epävarma yritys. Po
tilaiden evakuointi on vaikeasti järjes
tettävissä oleva pulmakysymys. Viime 
sotien ai'kana kyettiin potilaat yleensä 
noutamaan kellukelentokoneilla. Heli
kopterien käyttöönoUo mahdollistaa 
noudon miltei minkälaisesta maastosta 
tahansa. Rajoituksina näiden käytössä 
ovat vihollisen täydellinen ilmanher
ruus ja maamme tämänhetkinen, varsin 
pieni helikopterien määrä. Johtamisen 
tulee olla pitkäjänteistä niin, että aina 
on käytettävissä sissijoukkoja. Erityi
sesti on huolehdHtava siitä, että taiste
lun ratkaisuvaiheissa voidaan vaikuttaa 
myös vihollisen selustassa. Yhteyden
pidossa, voidaan puolustuksessa radioi
den ohella käyttää myös muita tapoja. 
Tällaisina saattavat tulla kyseeseen 
alueella olevien maalkaapelien käyttö, 
k!enttäkaapelilinjojen rakentaminen yh
teydenpitoa varten vesistöihin ja vies
tin noutamisjä,rjestelyt. Rajoitu'ksina 
erityisesti ikenttäkaapelilinjojen käy
tössä ovat kätkemisen vaikeus ja kuu
luvuus, jonka ääriraj ana on pidettävä 
noin 20 kilometriä. 

Viivytyksessä joukkojen siirtyminen 
vihollisen selustaan tapahtuu lähes yk
sinomaan jättäytymällä. Siirty;misvai
keuksia ei näin ollen ole. Vaikeuksia 
saattaa sen sijaan tuottaa joukkojen 
riittämättömyys. Kuten jo ailkaisemmin 
on todettu, vaatii viivytys kaikkein eni-

ten sissitoimintaa. Tällöin on ilmeistä, 
etteivät aikaisemmin !käytetyt sissiosas
tot enää riitä tarpeen tyydyttämiseen. 
Tämä on nähtävä jo viivytyksen val
mistelun aikana, jotta saataisiin riittä
västi aikaa valmisteluihin ja 1ou!l!:!kojen 
muodostamiseen. Usein on kuitenkin 
,todettava, ettei käytettävissä oleva aika 
Tiitä tehokkaan sissitoiminnan aikaan 
saamiseen. Tällöin on käytettävä vii
vyttäviä joukkoja sellaisinaan taiste
luun vihollisen selustassa. Kuitenkin 
on pidettävä huolta siitä, että huollol
liset valmistelut on tehty ga käsky tule
vasta tehtävästä ehditään antaa riittä
vän ajoissa. Huolto perustuu yksin
omaan ennakkovarastointiin. Armeija
kunnan es1kunnalla on tämän järjeste
lyyn paremmat mahdollisuudet kuin 
prikaatilla. Tämän vuoksi armeijakun
nan esikunnan tuleekin ituikea prikaatia 
selustassa toteutetuin valmisteluin. 
Yleensä kätköt on tehtävä joukkuetta 
varten ja sellaisfksi, että ne voidaan 
kerralla tyhjentää. Tällöin on edullista 
käyttää ,kätköjä, joissa on viikon elin
tarvLk;keet ja 2 tuliannosta a-tarvi:k-
1keita. Potilaiden evakuoinnista tulee 
viivytyksessä vielä vai1keampi kysy
mys kuin puo1ustulksessa, koska etäi
syydet omalle puolelle :koko ajan kas
vavat. Vihollisen vilkas lentotoiminta 
saattaa estää muuteillkin vähäiset poti
laiden noutamiset. Joka tapauksessa on 
potilaiden evakuoinnissa ensi sijassa 
tukeuduttava ilmakuljetuksiin. Jos alu
eella toimii paikallisjoukko,ja, voidaan 
tukeutua näiden lääkintähuoitolaitok
siin, sikäli kuin ne on saatu toiminta
kY'kyisiiksi. Yhteydenpidossa ilmenee 
viivy,tystaistelun yhteydessä suuria vai
keu!ksia. Käytettävät joukot ovat suu
reiksi osaksi vain tätä tehtävää varten 
koottuja. Näin ollen niille ei kyetä ja
kamaan 'kunnollista viestimateriaalia, 
vaan toiminta perustuu tilapäisratkai
iuihin. Tämän johdosta on tehtävät 

määritettävä pitJkähköksi ajaksi enna
kolta. Lisirksi pyritään yhteydenpito 
järjestämään useita eri tapoja käyttäen 
nii~ että käskyt ja tiedot saadaan joi
takin teitä vä:litetyiksi. Komentosuhtei
den osalta on tyypillistä, että jou'k1ko on 
aluksi armeijakunnan johdossa. Sen 
tultua prikaatin alueelle se alistetaan 
tälle ja otetaan taas armeijakunnan 
johtoo~ 'kun taistelu on etääntynyt 
niin kauas, et-tei prikaati'1la ole enää 
välitöntä käyttöä osastoUe. 

Joh topää toksinä j ärj estelymahdolli
suu:ksista eri taistelulajeissa voidaan to
deta seuraavaa. Jouldkojen siirtyminen 
toiminta-alueelleen on helposti järjes
tet·tävissä puolustus- ja viivytysoperaa
tioiden yhteydessä. Sen sijaan hyök
käY1ksessä siirtyminen vie yleensä ailkaa 
1-2 vuorokautta. Tänä aikaI).a ei ar
meijakunta iky'kene omin toimenpitein 
sissitoimintaan. Joukkojen määrä on 
hyök:käysoperaation yhteydessä arvioi
tavissa varsin tarkoin ennalta ja tämän 
,johdosta kyetään ryhtymään tarvitta
viin valmisteluihin riittävän ajoissa. 
Viivytyksessä ja puolustuksessa saattaa 
tarve ilmestyä yhtäkikiä ja näin on vaa
ra joutua improvisointiin. Hudllon jär
jestely puolustus- ja viivytyssotatoi
mien yhteydessä perustuu ennaltava
rastointiin. Hyokkäyssotatoimessa on 
yleensä tu'keuduttava mukana kuljetet
tavaan materiaaliin. Täydennyksen jär
jestäminen on vaikeasti toteutettavissa. 
Yhden osaston toiminta-aika ei näin 
ollen hyökkäyksessä liene viikkoa pi
tempi. Potilaiden evakuointia eivät ar
meijakunta sen paremmin 'kuin pri:kaa
tikaan 'ky,kene järjestämään omin toi
menpitein, vaan ne tarvitsevat tuek
seen ilmavoimia. Yhteydenpito on vai
keutena ennen !kaikkea viivy,tyssotatoi
men yhteydessä, jolloin joukkojen tar
ve on suurin ja etäisyydet muuttuvat 
varsin nopeasti liian pitkiksi tavalli
simmalle radiokalustoHe. 
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D MUUT JÄRJESTELYMAHDOL
LISUUKSIIN VAIKUTTAVAT 
TEKIJÄT 

Tehokkaasti järjestetty vastasissitoi
,minta vai:keuttaa luonnollisesti huo
ma·ttavasti sissitoiminnan järjestelyä. 
Kun tunnetaan vihollisen menettelyta
vat, voidaan tätä rajoittavaa vaikutusta 
:kuitenkin huomattavasti pienentää. 
Vastasissitoimintaan käytettyjen osas
tojen tk:okooI11panon tarkastelu osoittaa, 
että osastoilla on suuri tulivoima, ne 
liilltkuvat nopeasti ja ky,kenevät taiste
lemaan samanlaisin menetelmin kuin 
meikäläiset sissit. Jos sissit toimivat 
Y,ksinomaan koottuina, on osaston pai
kantaminen helppoa. Tämän jälkeen on 
sissiosasto tuhottavissa saartamana se 
helikopterien paikalle kuljettamilla 
osastoilla. Näitä ovat ,tukemassa ilma
voimat, olojen mukaan mahdollisesti 
myös kenttätykistö ja ohjusaseet. Voi
daan arvioida, että noin komppanian 
vahvuista sissiosastoa vastaan keskitet
täisiin :kahden lkomppanian vahvuinen 
vastasissiosasto. Vihollisen joukkoja 
,tulisi tällöin sidotuksi vain 1 :2 ja lisälksi 
omien s1ss1en tuhoutuminen saattaisi 
olla hyvinkin todennäköistä. Jos oma 
osasto toimii ryhmiin jakautuneena, 
voidaan olettaa jokaisen ryhmän sito
van ainakin joukkueen vahvuisen vas
tasissiosaston; eitk:ä oman tappion vaara 
ole läheskään niin ilmeinen !kuin koo
tusti toimittaessa. Edullisinta ilmeisesti 
olisi kai'lcldalle ulotettuun hajautettuun 
sissitoimintaan liittyen iskeä aika ajoin 
eri alueiHa ikootuin voimin. Näin mene
teHen pakotetaan vihollinen käyttä
mään pai!kal•lisestilkin vahvoja voimia 
kohteidensa suojaamiseksi. Helikopte
rien voimakas käyttö vastasissitoimin
nassa vaatisi, kuten on todettu, Hma
torjunta-aseistusta sissiosastoille. Tä
hän tehtärvään hyvin, soveltuvaa asetta 
ei toistaiseksi ole käytettävissä. Tämä 
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ei luonnollisestikaan voi olla vaikutta
matta saavutettaviin tuloksiin. 

Sotilasmaantieteelliset olomme tar
joavat sissitoiminnalle erinomaisia 
mahdollisuuksia varsinkin maan kestki-, 
itä- ja pohjoisosissa sekä rannikon saa
ristoisil:la alueilla maaston suojaa anta
vien ominaisuuksien vuoksi. On todet
tavissa, että maantieteellisten tekijöi
den vai!kutus on edellä esitetystä huoli
matta tavallaan vastakkainen, kun ver
rataan vaikutusta tarpeeseen ja toi
saalta järjestelymahdollisuuksiin. Siel
lä, missä sissitoiminnan ,tarve on suurin 
runsaan tiestön ja vihollisen edullisten 
toimintamahdoHisuuksien vuoksi, on 
järjestelyssä melkoisia vaikeuksia, kos
ka jou:J~koja tarvittaisiin paljon ja kos
ka toisaalta runsas tiestö ~a aukea
alueet tairjoavat viholliselle hyvät edel
lytykset vastasissitoi.mintaan. Samaten 
alueilla, joilla tiestö on vähäinen ja 
tarve tämän vuoksi pieni, olisi hyvät 
edellytylkset laajamittaiseenikin sissitoi
mintaan. Tämän perusteella ei ole 'kui
tenkaan syytä todeta, että sissitoimin
nalle ei ole edellytyksiä maamme run
sastiestöisellä alueella. Maassamme on 
lounaisosassa pieni alue, jossa metsä
maan osuus on vain 30-40 % koko 
alueen pinta-alasta. Samanlainen pie
nehkö alue on aivan maamme pohjois
osassa. Keskimäärin on maamme pinta
alasta, metsämaata 60--70 %. Tämä 
osoittaa, että maantieteellisten tekijöi
den puolesta :kyllä on edellytyksiä sissi
toiminnan järjestelylle koko valta'kun• 
nan alueella. 

Armeijakunnan organisaatioon ei 
kuulu sellaista välineistöä, joka mah
dollistaisi tehokkaan toiminnan saaris
tossa. Näin ol>len tämä välineistö on 
saatava muua.Jta. Armeija.kunnan jouk
koja ei myöskään yleensä ole koulu
,tettu toimintaan saaristossa, joten sen 
on saatava tällaisen >koulutuksen saa
neita joukkoja, jotta edes perusedelly-

tykset sissitoiminnan järjestämiselle 
olisivat olemassa. 

Paikallisjoukkojen taistelu helpottaa 
huomattavasti prikaatin ja armeijakun
nan sissitoiminnan järjestelyä, koska 
näin järjestettynä on tulevalla toi
minta-alueella alusta alkaen yksiköitä, 
jotka !kykenevät taisteluun vihollisen 
selustassa. Jotta paikallisjoukkojen 
tuki saataisiin täysin armeijakunnan 
käyittöön, olisi alueella :taistelevat pai
kallisjoukot johtoportaineen alistettarva 
armeija.kunnalle. Tämän lisäksi on 
järjestettävä yhteydenpito niin, että 
tarvittavat käskyt ja ilmoitukset voi
daan välittää pai:kallisjoukoille. Erityi
sesti täytyy toiminnassa huolehtia siitä, 
ettei aiheuteta tappioita paikaillisjou
kolle oman tulen käytöllä. Tätä varten 
on paikallisjoukkojen ryhmitys- ja 
etenkin väistöalueiden oltava raskas
aseyiksiköiden tiedossa. Samasta syystä 
voi olla tarpeen voimakkaastikin rajoit
taa pai'kallisjoukkojen toimintaa etu
linjan välittömässä läheisyydessä. Tä
män johdosta voi olla tarkoituksen
mukaista pitää nämä joukot jatkuvasti 
armeijakunnan esikunnan johdossa 
alistamatta niitä missään. tilanteessa 
pri'kaatille. Tässä yhteydessä on syytä 
palaita jo aikaisemmin esillä olleeseen 
sissitoiminnan j oh tamiskysymy kseen. 
On ilmeistä, että paikallisjou:kko,jen 
taistelu tuo niin paljon lisäikysymyksiä 
armeijakunnan sissitoiminnan suunnit
teluun ja johtamiseen, ettei se enää käy 
päinsä nykyisin tehtäviä hoitavalla 
henkilöstöllä. 

E JOHTOPÄÄTÖKSET 

Armeijakunta ja prikaati saavat vain 
harvoin käyttöönsä varsinaisia sissi
joukkoja. Tämän johdosta joutuvat ar
meijakunta ja prikaati öärjestämään 
aissitoimintansa tilapäisiä sissiosastoja 
käyttäen. Mikään yleisjoulckojen osa ei 
•ellaisenaan hyvin sovellu tällaiseen 

Jalkavä en Vuosikirja 

tehtävään, vaan osastot on aina erik
seen muodostettava ja koulutettava sis
sitehtäviä varten. 

Eri sotatoimien osalta todettakoon, 
että suurimmat pulmat ilmenevät to
dennäköisesti hyökkäysoperaation yh
teydessä. TäHöin eten,kin sissijoukkojen 
siirtyminen saattaa tuottaa vai:keU'ksia 
samoinkuin huollon,kin järjestäminen. 
Osastojen tulee olla valmiina, kos",ca 
käytettävissä oleva aika ei yleensä 
mahdollista enää 'kokoamista ja 'kou
luttamista. Puolustus- ja viivytyssota
toimien yhteydessä on joukkojen selus
taan siirtyminen helpommin järjestet
,tävissä. Viivytyksessä saattaa suuri 
joukkojen tarve ikoitua ongelmaksi 
järjestelyssä, :koska käytettävissä oleva 
aika ei silloinkaan kunnollisesti mah
dollista uusien osastojen luomista. Po
tilaiden evakuointi on pulmakysymys, 
jota armeija:kunta ja prikaati eivät ky
kene ratkaisemaan omin toimenpitein, 
vaan ne tarvitsevat yleensä ilmavoi
mien tukea kuljetuksien järjestämi
seksi. 

Vastasissitoiminta saattaa pakottaa· 
järjestämään sissitoiminnan lähes yk
sinomaan hajautettuna etenikin silloin 
kun alueella ei toimi paikallisJoukko~ 
jen yksiköitä. Ilmatorjuntasuojan puute 
tullee ratkaisevasti pienentämään aina
kin koottuina toimivien sissijoukkojen 
mahdollisuuksia. 

Maamme eri alueiden maantieteelli
set tekijät saattavat pakottaa erityisesti 
Etelä-Suomessa pääasiassa hajautetun 
sissitoiminnan käyttämiseen. On kui
tenkin ilmeistä, että maantieteellisistä 
eroista huolimatta ikaikkialla maamme 
alueella on suhteellisen hyvät edelly
tykset sissitoiminnan järjestämiselle, 
kunhan vain toiminta sopeutetaan 
alueen mukaan. Ranniiltkomme asetta
vat tt>iminnalle erikoisvaatimuksia. 

Paikallisjouktkojen sissitoiminta hel
pottaa prikaatin ja armeijakunnan sis-
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sitoiminnan järjestelyä. Sen antaman 
tuen hyväksikäyttämiseksi on lcuiten
kin pystyttävä ratkaisemaan ne ikysy
my.kset, jotka tällä hetkellä ovat vai
keutena yhteistoiminnan järjestämi
sessä. 

m SISSIKOULUTUKSESTA 
JA SEN KEHITTÄMI
SESTÄ 

A NYKYINEN SISSIKOUL UTUS 

Varsinaisiin sissijoukkoihin tarkoite
tun reservin koulutus tapahtuu pääasi
assa rajavartiolaitoksessa. TääUä on 
varsin huomattava osuus koulutukses,ta 
juuri sissikoulutusta. Niinpä miehistö
aineksen !koulutuksesta on tämän alan 
opetusta noin 40 %. Varusmiesten ali
pääHystökoulutuksessa 'käytetään lähes 
kolmannes käytettävissä olevasta ajas
ta sissikoulutukseen. Reservialiupseeri
koulun jälkeen järjestetään vielä jat
kokoulutusta. Periaatteena tämän jär
jestelyssä on antaa koulutettaville run
saasti sissitoimintaan liittyviä alijohta
jatehtäviä. Palvelusajan loppupuolella 
kiinnitetään jatkOlkoulutuksessa eri
tyistä huomiota toimintaan erillisen 
sissiosaston johtajana ja joukkueen va
rajohtajana. Reservin upseereiksi kou
lutettavien jatkokoulutus RUK:n kurs
sin päätyttyä tapahtuu nuoremman 
saapumiserän miehistön erikoiskoulu
tuskauden kahden viimeisen viikon ja 
sotaharjoituskauden kahden ensimmäi
sen vii.kon yhteydessä. Koulutukseen 
kuuluu tällöin erikoiskurssi sissijoukon 
johtamisessa. Tämä kurssi kestää noin 
6-7 vuorokautta. Sen jälkeen upseeri
kokelaat toimivat johtajatehtävissä sis
si'komppaniassa noin neljän viikon 
ajan. Yhteenvetona varusmiesten kou
lutuksen järjestelystä voitaneen todeta 
sen ta.kaavan hyvän sissikoulutuksen 
niille varusmiehille, jotka palvele-
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vat rajavartiostoissa. Sissikoulutuksen 
osuutta ei voitane suurestikaan lisätä, 
eikä se tähänastisten kdkemusten pe
rusteella liene tarpeenkaan. 

Rajavartiolaitoksen kantahelllki.löstön 
koulutusohjelmissa ei sissikoulutuksen 
osuus prosentteina ole niin suuri kuin 
varusrniehillä. Tehoa arvosteltaessa on 
muistettava, että tämä koulutus tulee 
yleensä varusmiehenä saadun ikoulu
tuksen Usä:ksi. Suurin osa sissitoimin
taan soveltuvasta kantahen'kilöstöstä 
osallistuu lisäksi päivittäisen palveluk
sen yhteydessä joko koulutu!kseen tai 
muihin tarkoitusta palveleviin toimin
toihin. Kokonaisuutena voidaankin to
deta, että rajavartiolaitOiksen kanta
henkilökunta hallitsee sissitoiminnan 
siinä määrin kuin kunkin palvelusteh
tävä edellyttää. 

Puolustuslaitoksen sissikoulutU:ksen 
tavoitteena on antaa eräänlainen pi:ka
koulutus, joka mahdollistaa tilapäis
ten sissiosastojen muodostamisen. Var
sinaisten sissijoukkojen tasolle ei ikou
lutuksella pyritäkään. Sissikoulutuk
seen käytettävä tuntimäärä on varsin 
vähäinen. Miehistökoulutwksen tehosta 
voitaneen todeta, että nykyisellään 
kyettäneen antamaan aivan välttämät
tömimmät perustiedot sissitoiminnasta, 
jos käytettävissä oleva tuntimäärä to
siaan käytetään tarkoitusta parhaimmin 
palvelevalla tavalla. Varsin usein kou
lutusaiheet palvelevat kuitenkin "erä
miestaitojen" oppimista. Varsinainen 
sissitaistelukoulutus, jossa miehelle 
opetetaan, miten hän pystyy tuhoamaan 
erilaisia kohteita ja minkälaisia väli
neitä on käytettävä, jää useimmiten 
joko maininnan varaan tai sivuutetaan 
ikokonaan. Huomionarvoista on ,että 
hajautetun sissitoiminnan opettamiseen 
kHnnitetääin varsin 1vähäin huomiota. 
Kuitenkin lienee niin, että jruuri tätä 
käyttäen olisi puutteellisenkin koulu
tuksen saaneella joukolla mahdollisuu-

det ratkaisevasti vaikeuttaa vihollisen 
toimintaa. Koottu toiminta saattaa var
sin nopeasti johtaa vailliinaisesti koulu
llletun osaston tuhoutumiseen. Reservin 
upseereiksi ikoulutettaville pidet.ään 
RUK:ssa koulutusta yhteensä 2--3 vuo
rokautta. Tänä aikana voidaan oletJtaa, 
koulutettavien saavan perusteet noin 
Joukkueen vahvuisen sissiosasbon joh
tamis,e.sta. Jatkokoulutus jouklko-06/as
roissa ei koske ,kaikkia reservin up.see
reiksi koulutettaviai, vaan ainoastaan 
murto-osaa. Valkavimpana puutteena 
on fässä!kin pidettävä hajautetun toi
minnan vähäistä osuutta, 

Yhteenvetona nykyisestä koulutuk
sen järjestelystä voitaneen todeta var
sinaisten sissijoukkojen koulutuksen 
olevan hyvin järjestetyn. Ne joukko
yksi.köt, jotka saavat rajavartiolaitok
sen /kouluttaman reservin, pystynevät 
varsin vaativiinkin tehtäviin. Puut
teena vain on pidettävä pientä koulu
tettavien määrää. On aivan ilmeistä, 
ettei aikaisemmin esitettyä sissijouk
kojen tarvetta kyetä täten tyydyttä
mään, vaan on edelleenkin turvaudut
tava tilapäisten sissiosastojen käyttöön. 
Näiden reservien suhteen ei tilanne ole 
läheskään niin valoisa, kuin varsinais
ten sissijoukkojen osalta. Todennäköi
sesti tällainen sissiosasto joudutaan 
kouluttamaan :tehtäviinsä ennen toi
minita.anpainoa. Kun rinnalla muistetaan 
tämän hetken taistelun kuva, joka voi 
vaatia minkä tahansa yksikön taiste
luun vastustajan selus1Jasisa, ei tilainne 
näytä valoisalta. 

B KOULUTUKSEN 
KEHITTÄMINEN 

Ensimmäisessä luvussa esitetty var-
11inaisten sissijoukkojen tarve edellyt
täisi varsin laadaa sissijouikkojen ikoulu
tuk90n lisäämistä. Tämän johdos1Ja olisi 
tehtävä aIJJnettava tietyille joukko-osas-

toille. Näitä valittaessa pitäisi ottaa 
huomioon, että paikallistuntemuksella 
samoin kuin tottumuksella toimintaan 
juuri tehtävän edellyttämällä alueella 
on erittäin suuri merkitys sissitoimin
nan onnistumiselle. Koulutusta ei 
pitäisi nam ollen keskittää yhteen 
ainoaan joukko-osastoon, vaan eri puo
lilla maatamme oleviin varuskuntiin. 

Edellistä huomattavasti tärkeämpi ja 
helpommin toteutettavissa oleva rat
kaisu olisi tehtävä muiden kuin var
sinaisiin sissijoukkoihin tarkoitettujen 
koulutuksen osalta. Jo esitetty tar
kastelu osoittaa, että tässä tulisi ase
lajiin katsomatta keskittyä lähes yksin
omaan hajautetun sissitoiminnan opet
tamiseen, koska se on ilmeisesti menet
telytapa, jolla vähäisenkin koulutuk
sen saanut jouk;ko pystyy tuottamaan 
vihoHiselle tappioita ikärsimättä itse 
ratkaisevia mene.tyksiä. Jos he~kosti 
koulutettu joukko toimii koottuna, on 
aina olemassa vaara, että vihollisen 
vastasissit onnistuvat tehtävässään täy
dellisesti. Lisäperusteluna voi lisäksi 
iehittää !pa,i;kallisjoul]{'kojen reservitar
peen ja sen, että saarroksiin jäänyt 
joukko, joka saa käskyn jatkaa taiste
lua vihollisen selustassa, kyennee juuri 
tällaista taistelutapaa käyttäen par
haiten toteuttamaan tehtävänsä. 

Reservin upseerien koulutuksessa 
pitäisi päästä siihen, että kaikiHe koke
laille pidettäisiin 'kurssi hajautetusta 
sissitoiminnasta. Tähän riittäisi ilmei
sesti noin viikon koulutus, kunhan se 
toteutettaisiin pääasiassa sovellettuna 
harjoitteluna. Tässä yhteydessä olisi 
ennenkaikkea korostettava niitä vail
misteluja, jotka ovat ehdottomasti tar
peen, jotta tuloksia voitaisiin odottaa. 
Ajan niukkuudesta huolimatta olisi 
ikai'kille ikertausharjoitwksissa oleville 
upseereille selvitettävä, mieluimmin 
näytösha,rjoituksen avulla, hajautetun 
sissitoiminnan periaatteet. 
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YHDISTELMÄ 

Sissitoiminnan ta,rve prikaatin ja 
armeijakunnan taistelun tukena on 
ilmeinen. Sen ulottuvuus ja tarvitta
vien joukkojen määrä määräytyvät y:k
sityiskohtaisesti tilanteen ja vallitse
vien olojen mukaan. 

Tämänhetkiset mahdollisuudet te
hokkaan sissitoiminnan järjestämiseen 
ovat ra,joitetut johtuen ensi sijassa 
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puutteellisesta koulutuksesta. Jotta 
kaikkia yleiisjouklrojen yksiköitä olisi 
määrätilanrteissa tal'lroituksenmukaista 
käyittää sissitoimintaan, tulisi niiden 
omata sellainen koulutus, etiä ne 
pystyvät tuottamaan tappioita vihol
lis'ehle. Tämän jiohdosta pi'täisi sissi
koulutus suunnalta entistä enemmän 
taistelukoulutukseen ja ikäy:tössä ole
vien välineiden käytön tehoklkaa.seen 
opetukseen nykyisen "erämiestaito
opetukisen" kustannuksella. 

Everstiluutnantti I Tiainen 

KANSALAISTIETOA 
VARUSMIEHILLEl > 

TALVISODAN SYYT, YLEIS
KULKU JA VÄLIRAUHA 

I JOHDANTO 

Suomen ja Neuvostoliiton välinen 
talvisota vuosina 1939--40 ei ollut eril
linen vain näitä valtioita koskeva pai
kallinen selkkaus, vaan kyseinen sota 
oli osa paljon laajemmasta kansainvä
lispoliittisesta ristiriidasta. 

Perimmäisenä syynä kansainväliseen 
jännitykseen ja toisen maailmansodan 
puhkeamiseen voidaan pitää Versail
lesin rauhansopimusta v 1919. Voitta
javallat riisuivat Saksan lähes täydel
lisesti aseista ja määräsivät sen mak
samaaJil suUI11I1:BJttom.ait sot~orvaukselt ja 
luov:uttamaan alueitaan naapurival
tioille, mikä aiheutti Saksassa tyyty
mättömyyttä ja myöhemmin koston
halua. 

Myös Neuvostoliitto oli sodan jälki
seuraamuksena joutunut luopumaan 
monista alueistaan Suomen, Viron, 
Latvian, Liettuan ja Puolan itsenäis
tyttyä, Näin silläkin oli aihetta tyyty
mättömyyteen. 

Yleismaailmallinen talouspula 1920-
j,a 1930-luJk.UJjen vaihteessa loi otollisen 
tilaisuuden Saksan kansallissosialismin 
synnylle. Puolueensa tukemana Hitler 

1 Tässä esitetyt kaksi kirjoitusta ovat 
muodostaneet varusmiehille pidettyjen 
kansalaistiedon oppituntien tietomate
riaalln käsiteltäessä Talvisotaa ja Suo
men sotaa 1941-1944 (Toimituksen 
huom) 

sai korkeimman hallintovallan käsiin
sä Saksassa v 1933. Hitler esitti Sak
san tasa-aTvoi1suuden vaatimukset, ku
mosi Versaillesin rauhansopimulksen 
maataan sitovat ja loukkaavat mää
räykselt sekä palautti yleisen asevel
vollisuuden Saksaan v 1935. Saksan 
sotilaail:lin:en jälleenvarustautuminen ja 
taloudellinen nousu lisäsi jännitystä ja 
pelkoa sen naapurimaissa. 

II KANSAINVÄLISEN 
POLIITTISEN TILAN
TEEN KEHITTYMINEN 
1930-LUVULLA 

Kansainvälisen rauhan turvaamiseksi 
oli perustettu yleismaailmallinen jär
jestö Kansainfötto, mutta se osoittau
tui jo alusta alkaen heikoksi eikä pys
tynyt mainittavimmin vaikuttamaan 
syntyneiden ristiriitojen ratkaisemisiin. 
Kansainliiton voillnatltoanUJUS tuli ilmi 
mm Japaniin hyökättyä Kiin<aan vuo
sina 1931 ja 32 sekä aloitettua v 1936 
laajat sotatoimet kyseisen maan tär
keimpien alueiden valtaamiseksi. 

Kansainliitto oli myös täysin voima
ton Italian vallatessa Abessinian (ny
kyisin Etiopia) vuosina 1935-36. Kan
sainvälinen tilanne kiristyi jatkuvasti 
Euroopassa Espan1an sisällissodan puh
jettua v 1936. Neuvostoliitto, Ranska 
ja Englanti tukivat ns tasavaltalaisia 
jota vastoin Italia ja Saksa avustivat 
Francon joukkoja, jotka v 1939 saivat 
yliotteen. 

Levottomuudet eivät rajoittuneet 
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vain Espanjaan. Hitler alkoi esittää 
yhä uhkaavampia laajentumisvaati
muksia. Hänen tarkoituksenaan oli 
muodostaa Suur-Sa.klsa, joka olisi kä
sittänyt kaikki ne alueet, joissa oli 
saksankielinen enemmistö. Oivallet
tuaan Ranskan ja Englannin päättä
mättömyyden ja haluttomuuden aseel
liseen väliintuloon Hitler aloitti uh
karohkein vaatimuksin Saksan laa
jentamispyrkimykset. Ensimmäiseksi 
kohteeksi Hitler valitsi Itävallan, jon
ka hän liitti Saksaan 12. 3. 1938. 

Koska Ranska ja Englanti eivät 
esiintyneet Itävallan puolesta kyllin 
jyrkästi, käytti Italia hämmennystä 
hyvä:kseen j,a aloitti 7. 4. 1938 Albanian 
miehityksen. Hitler jatkoi uhkapeliään 
ja vaati Tshek!koslovakian ns sudeet
tisaksalaisten alueiden liittämistä Sak
saan. Estääkseen sodan Euroopassa 
Ranska ja Englanti sopivat Hitlerin 
kanssa Miinchenissä 29. 9. 1938, että 
Saksa saisi miehittää kyseiset alueet 
10.10.1938 mennessä. Hitler lupasi 
puolestaan, että Saksa ei esittäisi enää 
uusia aluevaatimuksia. Tämä oli kui
tenkin hämäystä, sillä jo 15. 3. 1939 
Saksa miehitti 1 o putki n Ts he k
k os 1 o v a k i a n alueesta, mikä kär
jisti kansainvälisen tilanteen äärim
milleen. Pienvalloista Albania, Itä
valta ja Tshek!koslova:kia oli uhrattu 
Euroopan rauhan hyväksi, mutta täy
sin turhaan. 

Estääkseen Saksan jatkuvat vaati
mukset Englanti j,a Ranska antoivat 
sotilaal'lisen avunantolupauksen 31. 3. 
1939 PUJOlalle sekä 13. 4. Rqmanialle ja 
Krei1kalle. Englanrti esitti 15. 4. 1939 
Neuvostolidtolle, että tälmä antaisi 
P u o 1 a 11 e ja R -0 mania l le sa
manlaisen y:ksiipuolisen taikuun kuin 
RanS'ka ja Englanti olivat tehneet. 
Neuvo.stoliitt-0 puolestaan ehdotti kol
miliittoa (Ranska~Engfunti-Neuvos-
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tdliitto) ja sotilassopimusta, j,o:ka ta
kaisi kaikki reunavaltiot Suomesta 
Mustaanmereen ja antaisi venäläisille 
läpimarssi- ja avunanto-oikeuden Sak
san uhkaamille valtioille ilman niiden 
esittämää pyyntöä. Suomen ja Bal
tian maiden evättyä 6. 6. 1938 tällaisen 
takuun ja Puolan kiellettyä läpimars
sioikeuden neuvottelut raukesivat tu
loksettomina. 

Välttääkseen kahden rin1aman so
dan Saksa oli myös aloittanut 17. 4. 
1939 Neuvos t·oli it on kanssa neu
vottelut, jotka 23. 8. 1939 johtivat so
pimukseen Puolan jaosta ja Baltian 
maiden sekä Suomen kuulumisesta 
Neuvostoliiton etu- ja vaikutuspiiriin. 
Tätä sopimusta täydennettiin 29. 8. 1939 
raja- ja ystävyyssopimuksella. Stali
nin päätökseen tehdä sopimus Saksan 
kanssa vaikutti osaltaan tilanne Kau
koidässä. Elokuussa 1939 oli Halkin 
Golin raivoisa taiJStelu japanHaJsåa 
vastaan, ja neuvostoliittolaiset pelkä
sivät joutuvansa kahden rintaman so
taan: Saksaa vastaan Euroopassa ja 
Japania vastaan Aasiassa. Sopimus 
Saksan kanssa sulkisi miltei automaat
tisesti pois sodan mahdollisuuden Ja
pania, HHlerin liittolaista, vastaan. 
Rauha palasikin Japanin ja NL:n vä
lille 15. 9. -39, jolloin päästiin sopimuk
seen vihollisuuksien lopettamisesta. 
Näin Saksa ja Neuvostoliitto olivat 
häikäilemättä vahvemman oikeudella 
jakan·eet välissään olleet prenva:Uat 
keskenään. 

Sopimus Neuvostoliiton kanssa antoi 
Saksalle vapaat toimintamahdollisuu
det Puolan suhteen. Hitler esitttlcin 
vaatimuksen Puolalle ns Danzigin käy
tävän liittämisestä Saksaan. Puola tor
jui esityksen, koska myöntyminen olisi 
johtanut vain lisävaatimuksiin. Hitler 
luotti siihen, että Englanti ja Ranska 
eivät kuitenkaan julistaisi Saksalle s-0-

taa Puolan takia, vaan Saksa saisi jäl
leen toimia rauhassa. Tämä oli kohta
lokas erehdys, sillä Saksan hyökättyä 
1. 9. 1939 Puolaan Englanti ja Ranska 
julistivat Saksalle 3. 9. 1939 sodan. Toi
nen maailmansota oli väistämättömästi 
alkanut. 

III SUOMEN SOTILAS
MAANTIETEELLINEN 
ASEMA 

Sopimuksestaan huolimatta kansal
lissosialistinen Saksa ja kommunisti
nen Neuvostoliitto sekä vihasivat että 
pelkäsivät toisiaan. Hitler ja Stalin 
tiesivät, että sota Saksan ja Neuvosto
liiton välillä olisi väistämätön tosi
asia. Kysymys oli vain ajasta ja sopi
vasta tilantee~a. 

sa,adalmeen mahdol:lisimman edulli
sen so,tilaallisen aseman Saksaa vas
taan Neuvostoliiton johtajat halusivat 
saada seuraavat maa-alueet itselleen: 

- Suomelta Kalastajasaarennon län
siosan Murmanskin laivastotuki
kohdan suojaksi, 

- Suomelta Suomenlahden saaret 
ja osan Karjalan kannaksesta 
Leningradin alueen suojaksi, 

- Baltian alueen päästäkseen Itä
merelle, 

- Itä-Puolan 
alueeksi ja 

Moskovan suoja-

- Bessarabian Romanialta Ukrai
nan teollisuus- ja maatalous
alueen suojaksi. 

Neuvostoliitto ryhtyi välittömästi 
toteuttamaan turrval'llisuus.kysymystään 
Saksan-Puolan sodan sytyttyä. Kun 
Neuvostoliitto alkoi miehittää 17. 9. 
1939 Puolan itäisiä alueita, Stalin a!Il

toi p u o 1 u e e t t o m u u s v a k u u -
t u k s e n s a mm Suomelle ja Baltian 
maille. Pohjoismaat Sucmi mukaan
luettuna vakuuttivat 18.-19. 9. 1939 

myös puolueettomuustahtoaan. Näillä 
toimenpiteillä oli vain julistuksellinen 
arvo, siJlä Stalin ilanoittJ jo 25. 9. 1939 
Saksalle ryhtyvänsä välittömästi rat
kaisemaan Baltian kysymystä mainit
sematta kuitenkaan Suomea. 

Saimana päivänä, 28. 9. 1939, jolloin 
Neuvostoliitto teki lopullisen sopimuk
sen Salksan kanssa Puolan jaosta, Vi
ron oli taivuttava avuna,ntosopimuk
seen ja sotilaallisten tukikohtien 
myöntämiseen neuvostoliittolaisille. 
Latvian vuoro seurasi 5. 10., ja Liet
tua alistui 11. 10. 1939 Neuvostoliiton 
vaatimuksiin. Kukaan ei pystynyt tu
kemaan Baltian maita, joiden yllätet
tyinä ja yksinjätettyinä oli alistuttava 
esitettyihin vaatimuksiin. Koska Suo~ 
mi oli maanti,eteelliseltä sijainniHaan 
Neuvostoliiton itselleen haluamalla 
turvallisuusvyöhyklkee11ä, oli selviö, 
ettei Stalin jä,ttäisi kysymystä rat
kaiisematta. 

IV SUOMEN-NEUVOSTO
LIITON NEUVOTTELUT 

Suomi ja Neuvo~Uitto olivat v 1932 
solmineet hyöklkäämättömyyssopimu'k
sen, jokia ei 'kuitenkaan poistanut ve
näläisten epäluuloja suomalaisia koh
taan. Koska Suomi kaukaisen s-ija-in
tinsa vuoksi ei katsonut voivansa tur
vautua suurvaltojen takuujärjestel
mään, eduskunta hyväksyi maamme 
liittymisen pohjoismaiseen puolueetto
imuuspolitiiklk.aain. Pohjoismaisen yh
teistyön ei katsottu suuntautuvan mi
tään valtiota tai valtaryhmittymää vas
taan. 

Itävallan miehitys sai heti Neuvos
toliiton reagoimaan Suomen suunnalla. 
Venäfäiset ottivat 14. 4. 1938 yhteyden 
Suomen hallitukseen vaatien takeita 
siitä, että Suomi puolustaisi puolueet
tomuuttaan ja torjuisi Saiksan mah-
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dolliset hyökkäysyritykset maallllllle 
kautta Neuvostoliittoa vastaan. Suomi 
ilmoitti 11. 8. 1938 olevansa haluikas 
antamaan kyseisen sitoumuksen, jos 
Neuvostoliitto puolestaan sallisi Suo
men !innoittaa Ahvenanmaan. Venä
läiset tekivät 18. 8. vastaehdotuksen, 
minkä mukaan Suomi velvottautuisi 
torjumaan Saksan hyök
k ä y k s e n ja ottaisi vastaan a s e e 1-
1 i s t a a p u a N e u v o s t o 1 i i t o 1 t a. 
Suomen sallittaisiin myös 1 i n no i t
t a a Ahvenanmaan, jos Neu
vostoliitto saisi osallistua 
t y ö h ö n ja v a 1 v o a 1 a i t t e i d e n 
käyttöä. Korvaukseksi Neuvosto
liitto toivoi voivansa saada rakentaa 
SuUJI'saarehle lento- ja laivastotukikoh
dan. 

Suomi .katsoi tällaisen sopimuksen 
olevan ristiriidassa puolueettomuuspo
litiikkamme kanssa ja torjui ehdotuk
sen, jolloin neuvottelut raukesivat jou
lukuussa 1938. 

Tshek!kJoslovaikian kriisi hälytti jäl
leen venäläiset toimintaan Suomen 
suunnalla. NeuV'OStollitto esitti 5. 3. 
1939 Sumnen hallitukselle, että Suur
saiari, Lavansaari, Seisk.aa-i ja Tytär
saa,ri vuokrattaisiin venäläisille 30 vuo
den ajaksi, koska saarilla oli tärkeä 
merkitys Leningradin turvallisuudel
le. Marsa1k!ka Mannerheim suositteli 
myönnytyksiä, mutta Suomen hallitus 
torjui venäläisten ehdotuksen maam
me puolueettomuutta loukkaavana. 
Neuvostohallitus ilmoitti, että se oli 
varsin ,pettynyt sille esitetyn kate
gorisen vastauksen johdosta ehdottaen 
saarten vaihtamista samanarvoiseen 
alueeseen Karjalan sisämaarajalla. 
Suomen hallituksen torjuttua tämän
kin esityksen neuvostohallitus ilmoitti, 
että se ei voi pitää Suomen vastausta 
lopullisena. 

Neuvottelut keskeytyivät aina Puo-
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lan-Saksan sodan päättymiseen saak
ka. Nyt Neuvostoliitto katsoi yleisen 
poliittisen tilanteen olevan sopivan 
ratkaistakseen turvallisuuskysymyk
sensä myös Suomen suunnalla. Neu
vostoliitto esitti 5. 10. 1939 Suomen 
hallitukselle neuvottelukutsun, koska 
se katsoi, että Murmanskin ja Lenin
gradin sekä Itämeren laivaston tur
v,aHisuuskysynnystä ei oltu ratkaistu 
Suomen puolueetfomuusjulistuksella. 

Viron, Latvian ja Liettuan kohtalon 
hälyttäminä Suomen hallitus menet
teli varovaisemmin, että ei jouduttaisi 
pakkotilanteeseen, m1ssa venäläiset 
voisivat miehityksellä uhkaamalla sa
nella ehtonsa heti hyväksyttäviksi. 
Tukeakseen neuvottelijoitaan Suomen 
'hallitus määräsi 6. 10. suojajoulkot ra
joille Ja 10. 10. 1939 aJ.oitetti.iai. koko 
kenttäarmeijan ylimääräiset harjoituk
set eli YH. Vasta näiden sotilaallisten 
varotoimenpiteiden jälkeen oli ensim
mäinen neuvottelukosketus 12.-14. 10. 
1939 Mosk,ovassa, jossa e:sitie<ttiin Neu
vostoliiton uudet huomattavasti lisään
tyneet vaatimukset: 

- Suomen olisi solmittava Neuvos
tolilt.on kanssa !keskinäinen avun
antooopimus, 

- Suomen olisi vuokrattava Han
gon alue 30 vuodeksi sekä annet
tava oikeus käyttää an.kkuripaik
kana Lappohjan lahtea, 

- Suomen olisi luovutettava Neu
vostoliitolle Suursaari, Seiskari, 
Tytärsaari, Peninsaari ja Lavan
saari sekä osa Kannasta Lipolan 
mutkasta Koiviston ja Saaren
pään linnoitussaaret mukaanluet
tuna. Korvaukseksi luvattiin Suo
melle Repolan ja Porajärven pii
ristä noin 5 500 km2 alue. (NL:n 
pyytämät alueet olivat yhteensä 
2 761 k:m2), 

- Kairja..la.n kannaksella sijaitsevat 
!innoitetut vyöhykkeet oli hävi
tettävä ja rajalle oli jätettävä 
vain tavanomaiset rajavartiojou
kot. 

Harkittaessa Neuvostoliiton ehdo
tusta todettiin, että Hankonfomi ve
näläisten tukikohtana olisi merkinnyt 
v a a r a 11 i s t a a u k k o a r a n n i k
k o p u o 1 u s t u ks e emme ja s i 1-
1 a n päätä, jonka uhka kohdistui 
maamme elintärkeitä osia ja liikenne
yhteyksiä vastaan. Karjalan kan1nak
sella vaaditun alueen luovuttamin.en 
ja kesällä 1939 täydennetyn linnoitus
järjestelmän hävittäminen olisi hei
kentänyt niissä oloissa ratkaisevasti 
puolustusmahdollisuuksiamme. Olisim
me menettäneet suoja-alueen ja, Pää
aseman, jonka ,kantalinnoituslaittee1 
näyttelivät ratkaisevan tärkeää osaa 
talvisodan torjuntataisteluissa. 

Marsalkka Mannerheim suositteli 
kohtuullisia myönnytyksiä ja sovitte
luratkaisua. Hänen mtelestään Suo
menlahden saaret ja Kannas Inoa 
myöten sekä Hangon itäpuolelta es<im 
Jussarön saari voitaisiin luovuttaa. 
Hafötus tarjosi venäläisi:He rajalin
jan otkaisua Lipolasta Vammeljoelle 
ja Suomenlahden saaria, mutta tarjous 
ei tyydyttänyt Neuvostoliittoa. Neuvot
telut katkesivat 13. 11. 1939. 

Vai1k.ka Sta1'in eh:kä uskoi Suomen 
puolueettomuuteen ja haluun torjua 
sak,salawten mahdolliiset maihinnousut, 
hän eti !kuitenkaan luottanut Suomen 
kykyyn tm,jua salk:salaisten hyök
käyiksiä, koska Suomen kenttäarmeija 
oli venäläisten käsityksen mukaan 
liian heikko. Neuvostoliiton Suomessa 
ollut edustaja ministeri Asmusin sanoi 
v 1935 silloiselle pääministeri Kivi
mäelle, että mikäli sota syttyy Neu
vostoliiton ja Saksan välillä, Neuvos
toliitto valtaa Suomen ja se tapahtuu 

kuudessa päivässä. Neuvostoliitto asetti 
kylmästi ja itsekkäästi omat etunsa ja 
turvallisuuskysymyksensä etualalle ku
ten Saksa ja Italiakin olivat tehneet. 
Pienet maat jopa Puolakin olivat vain 
pelinappuloita kyseisten suurvaltojen 
käsissä, eikä näiden maiden oikeutet
tuja turvallisuuskysymyksiä otettu mi
tenkään huomioon. Koska yleispoliit
tinen ja sotilaallinen tilanne oli Neu
vostoliitolle erittäin edullinen, venä
läiset päättivät ratkaista asevo1mm 
kiistakysymykset Suomen :kanssa, joka 
oli jäänyt täysin yksin poliittisesti ja 
sotilaallisesti. Provosoidakseen sodan 
Neuvostoliitto väitti, että suomalaiset 
olivat tulittaneet 26. 11. 1939 Mainilan 
kylää tykistöllään ja vaati Suomea ve
tämään joukot 25 1on taaksepäin ra
jalta. Suomi torjui perusteettomat syy
tökset ja tarjosi neuvotteluja, mutta 
Neuvostoliitto sanoi irti v 1932 solmi
tun hyökkäämättömyyssopimuksen ja 
aloitti 30. 11. 1939 sotatoimet Suomea 
vastaan. 

V SODAN ALKUTAPAHTU
MAT JOULUKUUSSA 
1939 

A SUUNNITELMAT JA 
VOIMASUHTEET 

Ennen neuvotteluja ja niiden aika
na venäläiset keskittivät Suomen ra
jalle 26 divisioonaa ja 6 panssari
prtkaatia eli yhteensä. noin 587 000 
miestä, 4300 tykkiä, 2300 panssari
vaunua ja 2000 lentokonetta. Neuvos
tolliton ta.rkoi,tuksena oli yllättäen ja 
klaiJkkJalta hyökätä SUJomen ra1an yli 
niin suurin voimin, etteivät suomalai
set pystyisi mainittavampaan vasta
rintaan. Venäl:äiset aikoivat kaapata 
Suomen niin nopeasti, että muut maat 
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j,outuisivat vain tapahtuneen tosiasian 
eteen ehtimättä esittää vastaliauseita 
miehityksen johdosta. Neuvostoliitto 
muodosti Suomelle O W Kuusisen 
johtaman varjohallituksen, jonka 
kanssa se soLmi ystävyys- ja avun
antosopimuksen. Sopimus edellytti, 
että ratifiointiasiakirjat vaihdettaisiin 
Kuusisen ja Neuvostoliiton hallitusten 
kesken Helsingissä, mikä oli selvä 
vihje maamme valtausaikeista. 

Suomalaisilla oli kaikkiaan noin 
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Kannaksen armeijan ryhmitys 30. 11. 
1939 
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10 divisioonaa, 40 panssarivaunua ja 
100 lentokonetta sekä joukko eri:Uisiä 
jvpataljoonia. Kenttäarmeijan pääosa 
eli 6 divisioona oli ryhmitetty Karja
lan kannakselle, jossa niitä vastassa 
oli venäläisillä 12 jvdivisioonaa ja 5 
psipr:ikaatia. 

Laatokan koillisipuolelta Lieksaan 
saakka suoma!lai,silla oli 2 jvdivisioonaa 
ja 8 erillistä pataljoonaa, joita vas
tassa venäfäi:sillä oli 7 divisioonaa ja 
yksi psprika.ati. Kuhmosta Petsamoon 
suomalaisilla oU vain 4 erillistä pa
taljoonaa ja yksi komppania. Venäläi
sillä oli kyseisellä alueella peräti 
7 di,visioonaa. 

Reservinä suomalaisilla oli 6.D 
Luumäen ja 9.D (ilman tykistöä) 
Oulun alueella. 

Voimasuhteet 30. 11. 1939 osoittavat, 
että venäläisillä oli ehdoton numeraa
linen ylivoima. Erityisen musertava 
ylivoima venäläisillä oli Laatokan ja 

1 ., 

, ...... 
V ntO 

'. • c-:-
Suomalaisten ja venäläisten ryhmitys 

30.11.1939 

J äämeren välisellä noin 1000 km le
veällä rintamanosalla. Ulkomaiset 
asiantuntijat arvioivat suomalaisten 
pystyvän tekemään vain viikon tai 
korkeintaan kahden viikon ajan vasta
rintaa. Venäläiset itse uskoivat, että 
he valtaisivat Suomen nopeilla ope
raatioilla, sillä he olivat menettäneet 
Puolassa ainoastaan 734 kaatunutta 
ja 1862 haavoittunutta. Se oli yksi 
halvimmista sodista kautta aikojen 
ja antoi heille rohkaisevan mieliku
van puna-armeijan voittamattomuu
desta ja kyvystä käydä salamasotaa. 
Tilannetta vaikeutti suomalaisten osal
ta lisäksi se, että tykistön- ja kranaa
tinheittilmistön aimmwksista selkä pst
aseista oli valt81Va puute. Estlimer'k,ilksi 
yhtä suoma~aisten psttyldtlä loohden 
venäläisillä ,oli noin 25 psvaunua. Suo
malaisi11ai oli sotaa'käyvistä maista 
heilooiin panssMintorijunta, sillä divi
sioonaa kohden oli psttyik.kejä seun-aa
va.sti: Ranska· 52, Neuvostoliitto 48, 
Saksa 36, Puola 30 ja Suomi 9-18 k,p1. 

B JOULUKUUN SOTA
TAPAHTUMAT 

Venäläiset yllättivät suomalaiset 
täydellisesti joukkojensa valtavalla 
lukumäärällä erityisesti Suojärven -
Petsamon välisellä rajaosuudella, jota 
suojasivat vain erilliset pataljoonat. 
Suomalaiset eivät kuitenkaan joutu
neet paniikin eikä pakokauhun val
taan, vaan kaikkialla ryhdyttiin päät
täväiseen vastarintaan. 

Karjalan kiannakse1'la venäläiseit 
yrittivät nopeasti edeten läpäistä 
PääJaseman erityisesti Summan ja 
Taipaleen alueilla, mutta 1ldivaissa 
taisteluissa suomalaiset torjuivat 
kaikki läpimurtoyritykset ja suoritti
vat itse laajan vastahyökkäysyrityk-
1en 23. 12. Summassa. Joulukuun 
loppupuolella venäläiset totesivat, et-

teivät he ilman perusteellisia valmis
teluja pystyisi murtamaan Pääasemaa 
eli Mannerheim-linjaa, miksi sitä oli 
alettu kutsua. Mannerheim-linja oli 
vain tyydyttävästi kantalinnoitettu 
puolustusasema, jossa oli 66 betoni
laitetta. Näistä vain 22 oli uuden
aikaisempia, muut olivat rakenteelli
sesti ja sijainniltaan täysin vanhen
tuneita. 

Karjalan kannaksella suomalaisten 
puolustus tukeutui yhtenäiseen lin
noitettuun puolustusasemaan, mutta 
Laatokan-Petsamon väliselle laajalle 
alueelle ei voitu edes suunnitellakaan 
tällaista puolustusasemaa. Siellä oli 
puolustustaistelu suunniteltu käytävän 
siten, että eri teiden suunnilla etene
vät vihollisjoukot pysäytettäisiin sopi
vassa maastossa ja lyötäisiin omalla 
vastahyökkäyksellä takaisin. Kun yli
päällikölle selvisi venäläisten valtava 
ylivoima, joka uhkasi luhistaa koko 
itärajan heikon puolustuksen, hän 
katsoi ainoaksi keinoksi tilanteen 
pelastamlseksi aloittaa ka~kikialla tkii
reesti oma vastahyökkäys. Tätä toi
mintaa varten lähetettiin ylipäällikön 
vähäisistä reserveistä kaikkiin uhan
alaisiin suuntiin vahvennusjoukkoja. 

Ensimmäinen menestys saavutettiin 
12. 12.-24. 12. 1939 Tolvajärven-Äglä
järven suunnal'la, tmiissä suoma•lia.iseit 
löivät perusteellisesti venäläisten 
139.D:n ja osin 75.D. Tämä loistava 
voitto antoi suomalaisille uskoa ja 
itseluottamusta. SUJOmussalmella tu
hottiin saimaan aikaan 163.D, Kuh
mossa py,säytettiin 54.D ja SaUan 
suunnalla lyötiin takaisin 88. ja 122.D . 
Petsamon suunna!Tla venäläiset kes
·keyttivät myös etenemisensä. Laal1o
•kan Karjalassa käy,tfiln anikiada tais
teluja, joissa venäläisten eteneminen 
pysäytettiin Kollaanjoelle ja Kitelän
Syskyjärven tasalle. 
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C YHTEENVETO 
ALKUTAP AHTUMISTA 

Venäläiset olivat yllättäneet suoma
laiset sodan avausvaiheessa suurella 
luku.määrällään, mutta suomalaiset 
tuottivat via,stusta.jailJ.een vieläkin suu
remman yllätyksen vakauttamalla toi
vottomalta näyttäneen tilanteen ja 
tuottamalla venäläisille vakavia tap
pioita. Venäläisten oli todettava, että 
salamasota ja Suiomen nopea miehit
täminen oli epäonnistunut. Neuvosto
liitto oli kärsinyt arvovaltatappion, 
jonka perimmäisenä syynä oli suoma
laisten täydellinen aliarvioiminen. 
Puna-armeijaa vastassa luultiin olevan 
eripurainen kansa ja heikko, tais
teluun haluton armeija. Asiantila oli 
kuitenkin päinvastainen: yksimielinen 
kansa ja armeija, jonka taistelutahto 
ja taito oli korkealla tasolla. 

VI RA T KAI S U TAI S T E L U T 

A POLIITTINEN TILANNE 
VUOSIEN 1939-40 
VAIBTEESSA 

Sodan pitkittyminen saattoi Neu
vostoliiton poliittisesti vaikeaan tilan
teeseen. Lähes koko maailman myötä
tunto oli Suomen puolella. Kansain
liitto tuomitsi Neuvostoliiton väkival
taisen menettelyn ja kehoitti jäsen
valtojaan antamaan apua Suomelle. 
Vaikka Suomen ulkomailta saama 
apu olikin varsin vähäistä ja sekin 
tuli pääasiassa vasta sodan jälkeen, 
muodostui sen poliittinen merkitys 
suuriarvoisemmaksi. Suurvalloista Sak
sa toimenpiteillään hyödytti sopimus
kumppaniaan Nl:a pidättämällä mm 
Suomeen tarkoitettuja sotamateriaali-
1ähetyksiä. Sitä vastoin Ranska ja Eng
lanti halusivat auttaia Suomea lähettä
mällä joukkoja maahamme Norjan ja 
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Ruotsin kautta. Vaikka tämän avustus
suunnitelman perimma1senä tarkoi
tuksena olikin estää Ruotsin rauta
malmin vienti Saksaan ja saada 
Skandinaavian maat Länsivaltojen 
rinnalle saksalaisia vastaan, sai suun
nitelma Neuvostoliiton hallituksen 
levottomaksi. 

Venäläiset pe!lkäsivät, että Neuvos
tolii'tto saattalisi' joutua Saksan rin
nalla sotaan Englantia ja Ranskaa 
vastaan, jos Suomi hyväksyisi tarjotun 
avun. Tällaisen tilanteen estämiseksi 
venäläiset päättivät, että sota Suomea 
vastaan oli saatava nopeasti päätök
seen ja sotilaallisista syistä jo ennen 
kevätkelirikkoa. 

B VENÄLÄISTEN UUSI 
SUUNNITELMA 

Toteuttaakseen aikomuksensa venä
läiset laativat uuden suunnitelman. 
Ajan puutteen ja kuljetusvaikeuksien 
vuoksi he määräsivät Ai-ttojoen j,a 
Petsamon välill.ä olleet jouikikonsa 
p u o l u s t u ks e en ja sitomaa n 
vastassaan olleet suomalaiset. Karja
lan kannakseUe muodostettiin v o i
m a kas p a i no p i .s t e ja sinne kes
'ki'tettiin 24 divisioonaa sekä 5-6 
pspri:kaia,tia, joiden oli murrettava 
suomalaisten puolustus ja tuhottava 
heidät. Tavoitteena oli Viipurin
Hiitolan tasa. Toinen hyökkäysryhmä 
keskitettiin Laatokan Karjallaan ja 
Kollaianjoelle, jonne tuli kaikkiaan 
10 divi.sioonaa ja yksi psprfäaati. 
Näiden joukkojen piti murtaa suoma
laisten puolustus, vallata Sortavala 
ja edetä tarpeen vaatiessa Kannaksella 
olleiden suomalaisten selustaan. Hyök
käyksen piti alkaa Kannaksella 11. 
2.1940. Tammikuun käyttivät venäläi
set ankaraan koulutukseen, valmis
teluihin ja paikallisiin hyökkäyksiin. 

Suoma,1a,iset tiesivät venäläisten 
uuden suurhyökkäyksen olevan tulos
sa Karjalan kannaksella. Tämän 
vuoksi suomalaiset yrittivät kaikin 
keinoin hyökkäyksellisesti päästä rat
kaisuun Laatokan ja Petsamon välillä 
saadakseen irti joukkoja Kannakselle 
suurhyökkäystä torjumaan. Ankarissa 
taisteluissa suomalaiset motittivat 
Laatokan Karjalassa 168. ja 18.D:n 
sekä 34.PsPr:n tammikuussa (6.-16. 
1. 1940) sekä tuhosivat tammikuun 
alussa 44.D:n Raatteessa ja saartoivat 
tämän jälkeen 54.D:n Kuhmossa. Suo
malaisten taistelutoimintaa vaikeutti 
suuresti tykistön ampumatarvikkeiden 
puute. Matit oli tuhottava iskuosasto
toiminnalla, mikä vaati aikaa ja tar
peettCJ1mia tappioita. 

Ennen ratkaisutaistelun alkamista 
venäläisillä oli noin 44 divisioonaa ja 
6-7 psprikaatia, jo:a vastoin suoma
laisilla oli kaikkiaan noin 11 divisioo
naa ja 2 prikaatia. 

C LOPPUTAISTELUT KARJALAN 
KANNAKSELLA 1. 2.-13. 3. 1940 

Venäläisten suurhyökkäys alkoi lä
hes kaikkia'lla Karjalan kannaksella 
1.-10. 2. uuvutusvaiheella, jonka tar
koituksena oli s i t o a s u o m a 1 a i s
t e n r e se r v i t ja u u v u t t a a 
heidät ennen läpimurtoa. Varsi'nai
nen läp1murto alkoi 11. 2. 1940 valta
valla tykistötulella, lentopommituksil
la ja panssarivaunumassoilla erityisesti 
Summan alueella Lähteen lohkolla. 
Kiivaissa taisteluissa suomalaisten 
asemat taipuivat vähitellen. Jalkaväki 
joutui jännittämään voimansa äärim
milleen. Kaikkialla muualla murrot 
lyötiin takaisin tai rajoitettiin paitsi 
Lähteen lohkolla, jossa venäläiset 
hitaasti laajensivat painautumaa. Ty
kistötulen ja pst-aseiden puutteen 

vuoksi vastahyökkäykset eivät siellä 
tuottaneet riittävää menestystä. 

Estääkseen joukkojen taistelukyvyn 
murtumasta ylipäällikkö antoi 15. 2. 
1940 joukoille käskyn siirtyä Manner
heim-Iinjall1;a Välias emaan, josta tais
teltiin kiivaasti 17.-27. 2. välisen 
ajan. Suurista vaikeuksista huolimatta 
suomalaisten onnistui jälleen lyödä 
takaisin tai rajoittaa murrot Väliase
massa. Ratkaisevimmalla hetkellä 
ylipäällikkö käski joukot siirtymään 
vHvyttäen Ta1ka-asemaa,n Viipurin
Vuoksen-Taipaleen tasalle. 

Taika-asemassa a1koivat taiistelut 
28. 2. aluksi Viipuri'n ja Talin alueilla, 
missä venäläiset yrittivät läpimurtoa, 
mutta onnistumatta. Vähitellen venä
läisten hyökkäystoiminta laajeni ja 
he pyrkivät suurin joukoin saarros
tamaan suomalaiset hyökkäämällä 
V,iipurinlahden yli sekä VuoSailmella. 
Viipuri'Ill1ahdella, Viipurissa, Talissa ja 
Vuosa.Jmella sekä Taipaleessa käytiin 
erittäin kiivaita taisteluja. Vaikka 
suomalaisten asemat paikoin taipui
vait, he torjuivait kaiikk.i venäiläislten 
läpimurtoyritykset. Suuria tappioita 
kärsinyt ja aanmma1sen väsynyt 
jalkaväki taisteli ennennäkemättö
mällä sitkeydellä lähes yksin, sillä 
tykistön ammustilanne oli niin heikko, 
että vain poikkeustapauksissa voitiin 
tukea jalkaväen taistelua. 

Voimat oli jännitettävä äärimmil
leen, sillä 8. 3. 1940 rauhanneuvottelut 
olivat alkaneet Moskovassa. Suomen 
armeijan oli kestettävä Taka-asemassa, 
sillä jos tämä asema olisi murtunut, 
venäläiset olisivat voineet esittää 
raskaammat rauhanehdot. Taka-asema 
kesti kuitenkin rauhantekoon saakka, 
kuten ylipäällikkö oli vaatinut. 

Oheisessa kuvassa on voima.suhteet 
Karjal.ia.n kannaksella 11. 2. 1940. Venä
läisillä oli kaikissa suhteissa täydel-

141 



''""'l• • 

., .......... . 
@ ~f~%~.:U,1'1'

10 
.... '_•_:,_:,...J· -~ ~ l....\hU 

... ,.. ' '-Ii 

linen lukumääräinen ylivoima. Erityi
sesti heidän tykistönsä, panssarivau
nunsa ja lentokoneensa olivat monin
kertaiset verrattuna suomalaisten 
vastaavaan välineistöön. Lisäksi venä
läisillä oli rajattomasti tykistön 
ammu.ksia. Suomalaisten tykistö pystyi 
vuorokausittain ampumaan vain 5-14 
laukausta tykkiä kohden. Lisäiksi pst
ty,k!eistä oli jatkuva puute vaikka ve
näläisillä oli sadottain panssareita tais
telualueilla. Suomalaisten sitkeä tor
juntataistelu on lähes vertaansa vailla 
oleva suoritus. 

D TAISTELUT LAATOKAN
ILOMANTSIN ALUEELLA 

Ilomantsissa ja Aittojoella venäläiset 
tyytyivät puolustautumaan. Sen sijaan 
he hyökkäsivät suurin voimin Kol
laanjoella helmi- ja maaliskuun aika
na, mutta vähälukuiset suomalaiset 
torjuivat kaikki läpimurto- ja saarros
tusyritykset. 

Laatokan Karjalassa suomalaiset 
tuhosivat lähes täysin motitetun 
18.D:n ja 34.PsPr:n, pitivät tiukasti 
saarrettuna 168.D:n ja torjuivat sa
manaikaisesti lukuisat mottien avus
tamisyritykset. Ylivoimastaan huoli
matta venäläiset eivät onnistuneet 
murtamaan vähälukuisten mutta si
sukkaasti taistelevien suomalaisten 
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vastarintaa. Tykistötuen puute hidasti 
mottien tuhoamista, mikä suoritettiin 
paaasiassa iskuosastoin yötoimintaan 
turvautuen. Luonteenomaista suoma
laisille oli tällä alueella laaja sissitoi
minta vihollisen selustasrn. 

E TAISTELUT POHJOIS
SUOMESSA 

Pohjois-Suomen alueella venäläiset 
olivat siirtyneet pääasiassa puolustus
tukseen koettaen vain sitoa suomalai
sia joukkoja, jotta niitä ei voitaisi 
siirtää Karjalan kannakselle. Kuh
mossa suomalaiset saartoivat tammi
kuussa 54.D:n motteihin ia torjuivat 
kaikki avustusyritykset. Aselepo pe
lasti 54.D:n rippeet tuholta. Suomus
salmella 44. ja 163.D:n lyödyt joukot 
eivät pystyneet enää hyökkäämään. 
Sallan alueella noin 8500 miehen 

vahvuinen ruotsalainen vapaaehtois
joukko otti maaliskuun alussa rinta
mavastuun vapauttaen suomalaiset, 
jotka siirrettiin Viipurinlahden tor
juntataisteluihin. Petsamossa venäläi
set suojasivat Murmanskin aluetta ja 
suomalaiset häiritsivät heitä sissitoi
minnalla. 

Laatokan ja Petsamon välisellä 
alueella suomalaisten tilanne oli vai
keuksista huolimatta monin verroin 
parempi kuin Karjalan kannaksella, 
jossa venäläisten materiaalinen yli
voima pääsi vaikuttamaan. Laatokasta 
Petsamoon vaikutti ratkaisevimmin 
suomalaisten joustava taktiikka ja 
tottumus ankariin k-0rpiolosuhteisiin. 

V RAUHAN SOLMIMINEN 

Suomen hallitus -0li pyrkinyt heti 
sodan alkamisesta saakka neuvottelu
kosketukseen Neuvostoliiton hallituk-

sen kanssa saadakseen aseellisen 
selkkauksen rauhanomaiseen ratkai
suun. Aluksi tämä pyrkimys ei kuiten
kaan johtanut tulokseen, sillä venä
läiset eivät olleet halukkaita neuvot
telemaan Suomen laillisen hallituksen 
kanssa, koska he olivat muodostaneet 
0 W Kuusisen varjohallituksen. 

Tilanne muuttui kuitenkin ajan 
kuluessa ja sodan pitkittyessä ratkai
sevallra· tavalla. Suomen armeijan 
vaisitarinta oli oletettua lllljempi, mikä 
pakotti venäläiset nopeasta kaappaus
yrityksestä hitaisiin aikaa "ja suuria 
tappioita vaativiin hyökkäyksiin. 
Ram,ka ja Englanti kolko.sivat avustus
joukkoja ja alkcivat suorastaan vaa
tia Suomen hallitusta hyväksymään 
avuntarjoulksensa. Vai'lt1ka Ruotsi ja 
Norja kieltäy,tyivält laskemasta länsi
liittolaisten joukkoja alueidensa läpi, 
Neuvostoliiton oli otettava vakavasti 

Sotilaallinen yleistilanne 13. 3. 1940 ja 
alueluovutukset 
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huomioon se mahdollisuus, että Suomi 
hyväksyisi avunantotarjouksen. Täl
löin Ranska ja Englanti olisivat saat
taneet pakottaa Ruotsin ja Norjan 
hyväksymään apujoukkojen kautta
kulun, minkä suoranaisena seurauk
sena olisi: ol.lut Saksan hyökkäys 
Skandina<vian 1tnaihin. Tässä tapauk
sessa Neuvostoliiton ·olisi pi,tänyt tais
tella Saiksan rinnalla ja liittolaisena 
Ranskaa ja Englantia vastaan. 

Estääkseen tällaisen Neuvostoliiton 
kannalta epäedullisen ulkopoliittisen 
kehityksen venäläiset valitsivat poliit
tisesti ja sotilaallisesti tarkoituksen
mukaisimman tien - nopean rauhan 
Suomen kanssa, jotta suursota 
Skandinavian alueella vältettäisiin. 
Näin Kuusisen hallitus lakkautettiin 
tammikuun loppupuolella ja otet
tiin ensimmäiset neuvottelukosketuk
set Suomen hallitukseen. 

Suomen hallitus joutui luonnollisesti 
harkitsemaan tehdyn avuntarjouksen 
ja neuvostohallituksen esittämien 
vauha,nehtojen vlä1il'lä. Vaikka rauhan
ehdot tuntuivatkin silloin kovin ras
kailta, kehoitti marsalkka Manner
heim hallitusta hyväksymään ne, sillä 
länsiliittolaisten apua hän piti liian 
vähäisenä ja myöhään saapuvana. 
Suomen hallitus lähetti neuvottelijat 
8. 3. Moskovaan, jossa välirauha alle
kirjoitettiin 12. 3. ja 13. 3. 1940 päät
tyivät. sotatoimet. 

Rauhan eihdot olivat ankarat. Suo
men oli luovutettava Neuvostoliitolle: 

- Karjalan kannas ja Laatokan 
Karjala, 

- Suomenlahden ulkosaaret, 

- Sallan alue ja 

- Kalastajasaarennon länsiosa 

- Hangon alue 30 vuodeksi vuok-
rattuna. 
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Alueluovutukset heikensivät huo
mattavasti Suomen sotilaallista ja 
taloudellista asemaa. Taloudellisesti 
Suomi menetti noin 10 % teollisuudes
taan ja maataloudestaan. Lisäksi oli 
asutettava uudelleen 400 000 siirto
laista, joista kukaan ei halunnut 
jäädä luovutetuille alueille. Tämäkin 
osoittaa, että itsenäisyyden säilyttämi
ne.n o1i sittenkin tä.Iikein talvisodan 
pä'äimäärä. 

VI S Y V E N T Ä M I NE N 

Suomi ei halunnut sotaa vaan 
maamme halusi olla täysin puolueeton 
·kuten Skandinavian maat. Suomi jou
tui sotaan olosuhteiden pakosta. Val
linneessa kireässä kansainvälisessä 
tilanteessa Neuvostoliitto ei tieten
kään uskonut Suomen hyökkäävän 
aluettaan vastaan, mutta neuvosto
johto epäili vakavasti, pystyisikö 
Suomen puolustusvoimat torjumaan 
saksalaisten mahdolliset hyökkäykset 
maahamme ja tätä kautta edelleen 
esimenkiksi Leningradia vastaan. Suo
men puolustusV'Oimien oletettu heik
kous oH osasyy Neuvo.stoliiton hyök
käykseen. Venäläisten arviot ja en
nakkolaskelmat pettivät täysin. Ole
tetun salamasodan sijasta talvisodas
ta kehittyikin ankara ja suuria uhreja 
vaatinut voimanponnistus. Suomalais
ten ankara vastarinta ja sisukas sekä 
menestyksellinen taistelu ylivoimaa 
vastaan hämmästytti koko maailmaa. 

Edellä esitetystä havaitsemme myös 
erään tärkeän seikan. '.Maamme tur
vallisuuspolitiikka muodostuu kah
desta päätekijästä: ulkopolitiikasta 
ja puolustusvalmiudesta, jotka tuke
vat ja täydentävät toinen toisiaan. 
Sy,ksyllä 1939 ul'kopolitiilclcamme ei 

pystynyt ehkäisemään .sodan sytty
mistä, .koska puolustuskyvys.tättnme ei 
oltu huolehdittu niin, että vastapuoli 
o1isi ·ollut va'kuuttunut sen teihoik
.kuudesta. Sodain sytyttyä siirtyi pää
vastuu turvallisuuspolitiikasta puo
lustusvoimillemme. Suomen armeijan 
oli kestettävä ja hankittava aikaa 
poliittiselle johdolle uusia neuvotte
luja varten. Puolustusvoimat täytti 
sille asetetut tehtävät ja näin hallitus 
sai ulkopoliittisen toimintavapautensa 
takaisin ja solmittua rauhan, joka 
takasi maallemme turvallis,UJUspolitii
kan kannalta, tä11keimmän tavoi:tteen, 
nimittäin itsenäis.yyden. Talvisota 
osoitti koko maailmalle, että pienikin 
yksimielinen kansa, joka huolehtii 
puolustuslaitoksestaan, voi vaaran 
hetkellä säilyttää itsenäisyytensä, jos 
on valmis uhrauksiin. 

Myönnytysten tie olisi saattanut 
murtaa kansan yksimielisyyden ja 
moraalisen voiman ja johtaa täydel
liseen antautumiseen. Hallitus tajusi 
liiallisessa myöntyväisyydessä piilevän 
suuren vaaran - itsenäisyyden me
nettämisen. Talvisodan tilinpäätös 
osoitti niiden olleen väärässä, jotka 
olivat pitäneet puolustustamme toi
vottomana jättiläisvaltiota vastaan. 
Puolustustaistelumme oli suoranaisen 
pakon sanelema, ja sodan päämää
räksi asetettiin itsenäisyyden säilyttä
minen. Katkeran kamppailun jälkeen 
voitiin todeta, että menetyksistä huo
limatta oli saavutettu suuri torjunta
voitto. Kansa oli luja kokonaisuus 
ja maamme oli aluemenetyksistä huo
limatta itsenäinen valtio, jonka puo
lustusvoimat suurista puutteistaan 
huolimatta olivat kestäneet konear
meijan valtavan paineen niin menes
tyksellisesti, että se on yhä sotahis
torian suurimpia ja kunniakkaimpia 
saavutuksia maailmassa. 

SUOMEN SODAN 1941-1944 SYYT, 
YLEISKULKU JA RAUHAN 

SOLMIMINEN 

I JOHDANTO 

Tämän esityksen tarkoituksena on 
selvittää ne kansainvälispoliittiset ta
pahtumat, jotka olivat perussyinä sii
hen, että Suomi joutui uudelleen so
taan Neuvostoliiton ka.nssa. 

Meidän on huomattava, että pie
nellä valtiolla ja kansakunnalla oli 
varsin rajoitetusti mahdollisuuksia 
pysytellä erillään suurvaltojen väli
sestä sodasta. Voimakkaat suurvallat 
päättivät pienten valtioiden koh
taloista täysin itsekkäästi sen mukaan, 
mikä parhaiten näytti palvelevan ky
seisen suurvallan omaa kansallista 
etua. Suomen asema ja kohtalo oli 
myös täysin riippuva Saksan ja Neu
vostoliiton suhteiden kehityksestä. 
Suomalaisilla oli vain hyvin vähän 
mahdollisuuksia päättää omasta koh
talostaan. Suomi joutui kahden suur
vallan ,poliittiseen, tafoudeHiseen ja 
sotilaalliseen puristukseen, mistä sel
viytyminen itsenäisenä kansakuntana 
vaati erittäin raskaita ponnistuksia ja 
uhrauksia. 

II SOTILASPOLIITTINEN 
TILANNE EUROOPASSA 
VUOSINA 1940-1941 

Puolan valtaamisen jälkeen Saksa 
päätti lyödä Ranskan ja Englannin. 
Saadakseen haltuunsa Itämerelle joh
tavat tärkeät meriväylät ja edulliset 
sukellusvenetukikohdat Englantia vas
taan Saksa suoritti maalta, mereltä 
ja ilmasta yllätyshyökkäyksen 9. 4. 
1940 Tanskaan ja Norjaan. 

Täysin yllätettynä Tanska antautui 
kahden tunnin kuluttua, mutta rans-
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kalaisten ja englantilaisten avustami
na Norja antautui vasta 9. 6. 1940. 
Saksa hallitsi nyt Pohjois-Euroopan 
aluetta ja Ruotsin sekä erityisesti 
Suomen sotilaspoliittinen asema tuli 
sangen vaikeaksi. 

Saksa aloitti salamasodan Länsi
Eurooppaan 10. 5. 1940 murtaen Hollan
nin ja Belgian vastarinnan muuta
massa vuorokaudessa panssari- ja 
ilmavoimillaan. Ranskalaisten ja eng
lantilaisten joukkojen ei onnistunut 
torjua saksalaisten salamahyökkäystä. 
Ranskan oli antauduttava 25. 6, 1940, 
mutta Englanti päätti jatkaa vasta
rintaa musertavasta tappiostaan huo
limatta. Saksalla oli nyt myös Länsi
Euroopan kiistaton herruus hallus
saan. Italia liittyi 10. 6. 1940 Saksan 
liittolaisena sotaan mukaan, jolloin 
sotatoimet laajenivat myös Pohjois
Afrikkaan. 

Saksan häikäisevä menestys huo
lestutti Neuvostoliiton johtajia, jotka 
tiesivät, että Saksan ja Neuvostoliiton 
välillä tulisi puhkeamaan sota huoli
matta 23. 8. 1939 solmitusta sopimuk
sesta. Käyttäen hyväkseen Länsival
tojen heikkoutta ja sitä, että Saksan 
päävoimat olivat Ranskassa, Neuvosto
liitto päätti muodostaa strategisen 
puskurivyöhykkeen saksalaisia vas
taan. Etupiirijaon perusteella Neuvos
toliitto pakotti Romanian luovutta
maan 28. 6. 1940 Bessarabian ja Poh
jois-Bukovinan alueen sekä liitti hei
näkuussa 1940 Viron, Latvian ja Liet
tuan valtiot itseensä. 

Tapahtuneet aluevaltaukset viilensi
vät Saksan ja Neuvostoliiton suhteita. 
Saksa, Italia ja Japani solmivat 27. 9. 
1940 kolmenvallan sopimuksen, johon 
Unkari ja Romania liittyivät saman 
vuoden marraskuussa. Romania salli 
lisäksi Saksan lähettää joukkojaan 
Ploestin öljyalueen suojaksi lokakuus-
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sa 1940. Romanian öljy oli Saksan 
sotakoneistolle välttämätön toiminta
edellytys. 

Kaakkois-Eurooppa joutui myös 
sotatoimien piiriin, sillä Italia hyök
käsi 28. 10. 1940 Kreikkaan, joka tor
jui kuitenkin menestyksellisesti maa
hantunkeutujat. Saksan oli mentävä 
liittolaistensa avuksi. Jugoslavian tor
juttua saksalaisten kauttakulkuvaati
muksen viimeksi mainitut valtasivat 
kyseisen maan 6.-18. 4. 1941 ja sen 
jälkeen Kreikan 9. 4. -1. 6. 1941. 

Saksa oli nyt koko Manner-Euroo
pan valtias, mutta Saksan ja Neuvos
toliiton välit olivat kiristyneet sodan 
partaalle. Hitler oli jo päättänyt hyö
kätä Neuvostoliittoon. Kysymys oli 
vain siitä ajasta, milloin Saksan sota
koneisto oli saatu keskitettyä itäistä 
sopimuskumppania vastaan. 

111 SOTAAN JOHTANEET 
SYYT 

A SUOMEN JA NEUVOSTOLIITON 
SUHTEIDEN KEHITYS 
VÄLIRAUHAN AIKANA 

Talvisodan ankarien koettelemusten 
jälkeen suomalaiset toivoivat, että 
suhteet . Neuvostoliittoon olisivat nor
malisoituneet. Suomi tarvitsi aikaa 
voidakseen hankkia uudet asuinpaikat 
400 000 evakuoidulle, järjestääkseen 
uudelleen talouselämänsä ja saattaak
seen puolustuksensa kuntoon. 

Neuvostoliitto alkoi kuitenkin esit• 
tää Suomelle vaatimuksia, jotka eivät 
sisältyneet rauhanehtoihin ja jotka 
estivät luottamuksellisten suhteiden 
kehittymisen kyseisten maiden välille. 
Tällaisia vaatimuksia ja toimenpiteitä 
olivat mm seuraavat: 

- venäläisille oli myönnettävä kul
kuoikeus rautateitse Hankoon, 

- luovutetuilta alueilta siirretyt 
tehdaslaitosten koneet yms omai
suus sekä rautatiekalusto oli pa
lautettava kyseisille alueille ta
kaisin, 

- Ahvenanmaalta oli poistettava 
kaikki puolustuslaitteet ja soti
laat, 

- pohjoismainen puolustusliitto, jo
ka olisi taannut Suomen, Ruotsin 
ja Norjan puolueettomuuden, es
tettiin, 

- sekaannuttiin Suomen sisäisiin 
asioihin ja tukemalla levotto
muuksia aiheuttaneita ääriainek
sia, 

- harjoitettiin henkistä painostusta 
levittämällä huhuja uhkaavista 
toimenpiteistä ja 

- painostamalla ankarasti Suomen 
hallitusta luovuttamaan Petsa
mon nikkelikaivosten toimilupa 
venäläisille. 

Neuvostoliitto aJ01 pakotteillaan 
Suomen tilanteeseen, jossa oltiin epä
tietoisia maan tulevaisuudesta. Baltian 
maiden kohtalo näytti odottavan myös 
Suomea, joka epätoivoisessa ahdinko
tilassaan tarvitsi välttämättä sekä ta
loudellista, poliittista että sotilaallista 
tukea joltakin auttamaan kykenevältä 
myötämielisesti suhtautuvalta suur
vallalta. Saksa oli ainoa suurvalta, 
joka pystyi halutessaan tukemaan 
Suomea. 

Korostettakoon vielä, että Suomen, 
Ruotsin ja Norjan välinen pohjois
mainen puolustusliitto olisi ehkä saat
tanut estää sodan uudelleen levfämi
sen Fennoskandian alueelle. Koska 
Neuvostoliitto ja sittemmin myös 
Saksa suhtautuivat kielteisesti tällai
seen puolustusliittoon, on siitä tehtävä 
se johtopäätös, että kyseiset suurvallat 
halusivat tarkoituksellisesti pitää 
Suomen ja Norjan sotilaallisesti eris-

tettynä ja heikkona, voidakseen itse 
tilaisuuden tullen hyötyä kyseisten 
maiden kustannuksella. 

B SAKSAN JA SUOMEN 
SUHTEIDEN KEHITYS 

Saksa oli talvisodan aikana suhtau
tunut täysin kylmäkiskoisesti suoma
laisiin. Talvisodan jälkeen kesällä 
1940 Suomi alkoi yhä enenevassa 
määrin kiinnostaa Saksan ylintä joh
toa sekä sotataloudellisista että soti
laallisista syistä. 

Sota taloudellisesti Saksa tarvitsi 
Suomesta Petsamon nikkeliä, Outo
kummun kuparia sekä puu- ja paperi
tavaroita. 

Sotilaallisista syistä itsenäinen ja 
puolustuskykyinen Suomi alkoi olla 
Saksalle Norjan ja Tanskan valtauk
sen jälkeen tärkeä kauttakulkumaana 
ja eräänlaisena suojavyöhykkeenä 

Saksa otti ensimmäisen varovaisen 
neuvottelukosketuksen Suomeen elo
kuussa 1940. Neuvottelujen tuloksena 
suomalaiset suostuivat saksalaisten so
tilaiden - lähinnä lomalaisten - kul
jetuksiin Suomen alueen kautta Poh
jois-Norjaan. Samoin solmittiin laajoja 
kauppasopimuksia, joiden perusteella 
Suomi sai Saksasta mm viljaa, poltto
aineita, aseita, ampumatarvikkeita ja 
lentokoneita, sotasaalisaseita. Suomi 
myi Saksalle n1kkeli- ja kuparimalmia 
sekä puu- ja paperituotteita. 

B SAKSAN HYÖKKÄYS NEUVOS
TOLIITTOON JA SUOMEN 
JOUTUMINEN SOTATILAAN 

Neuvostoliiton ja Saksan poliittiset 
suhteet kiristyivät asteittain erityisesti 
venäläisten miehitettyä Romanian luo-
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vuttaman Bessarabian ja Pohjois-Bu
kovinan alueet sekä liitettyä itseensä 
Viron, Latvian ja Liettuan. Hitler teki 
jo heinäkuussa 1940 päätöksen hyök
käyksestä Neuvostoliittoon, minkä toi
minnan piti alkaa keväällä 1941. 

Hyökkäystä varten saksalaisten so
danjohto laati suunnitelman, joka sai 
peitenimekseen "Barbarossa suunnitel
ma". Toteuttaakseen tehokkaasti hyök
käyssuunnitelmansa Saksa halusi liit
tolaisekseen pohjoisessa Suomen mm 
elintärkeän nikkelimalmin takia ja 
etelässä Romanian sen öljylähteiden 
vuoksi. 

Saksalaiset eivät tietenkään kysy
neet suunnitteluvaiheessa Suomen hal
lituksen mielipidettä tai suostumusta. 
Saksa oli mahtinsa huipulla ja saksa
laiset tiesivät, että Suomella ei siinä 
tilanteessa ollut suuriakaan mahdolli
suuksia pysytellä alkavan sodan ulko
puolella. Saksalaiset olisivat Suomen 
'kieltäytymisestä huolimatta voineet 
hyökätä Pohjois-Norjasta Petsamon ja 
Pohjois-Suomen kautta Neuvostoliiton 
alueelle ja pakottaneet yhdessä talou
dellisen saarron avulla suomalaiset te
kemään ratkaisunsa joko Saksan tai 
Neuvostoliiton hyväksi. 

Venäläisten harjoittama ankara pai
nostus pakotti Suomen etsimään tukea 
Saksasta, joka varovaisesti ja avointa 
välirikkoa Neuvostoliiton .kanssa vält
täen ryhtyi tukemaan suomalaisia ve
näläisten painostusyrityksiä vastaan. 
Havaittuaan suomalaisten etsivän po
liittista ja taloudellista tukea Saksasta 
venäläiset kiristivät painostustaan es
tääkseen Suomea menemästä Saksan 
rinnalle. Tulos oli tietysti päinvastai
nen, sillä ankarassa ahdinkotilassa 
Suomi katsoi Saksan olevan viimeisen 
oljenkorren, johon voitaisiin turvau
tua. 
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Suomen huoltotilanne oli vv 1940-
41 erittäin kriittinen. Saksa olisi voi
nut käyttää sitä peukaloruuvina ja 
katkaista kauppayhteytemme. Tuon
timme Ruotsista oli v 1942 vain 8 % ja 
1943 5 % kokonaistuonnistamme. Sak
san valta-alueelta tuontimme oli 90 %. 
Ruotsi ei olisi voinut auttaa meitä riit
tävästi. Olisiko tähän pystynyt edes 
NL, joka itse kärsi tarvikepulaa. V 
1941 NL lupasi 70 000 tn viljaa, josta 
se toimitti vain 15 000 tn ja lupasi lisää 
20 000 tn, eli puolet tarv:ittavasta mää
rästä. Suomi tarvitsi kuitenkin lisäksi 
välttämättä kivihiiltä, koksia, öljytuot
teita, rautaa ja terästä, villaa, puuvil
laa, kumia sekä kemikaaleja ja lääk
keitä. Poltto- ja voiteluaineiden sekä 
varaosien puute olisi pysäyttänyt koko 
liikenteen. 

Tärkein oli kuitenkin leipävilja, 
jonka tuonti tapahtui pääosin Sak
sasta. Omasta takaa meillä oli vain 
4 kg viljaa kuukaudessa henkilöä koh
den kun tarve oli 18 kg. Taloudelliset 
syyt olivat siis erittäin ratkaisevat, 
kun Suomi joutui uudelleen sotaan 
V 1941. 

Balkanin sotaretken jälkeen kevääl
lä 1941 Saksa alkoi keskittää joukko
jaan Neuvostoliiton rajalle. Touko- ja 
kesäkuun vaihteessa Saksan sodan
johto kutsui Suomen sotilasvaltuus
kunnan neuvottelemaan yhteisistä toi
menpiteistä mahdollisen Saksan-Neu
vostoliiton sodan varalta. Suomalaiset 
joutuivat erittäin vaaranalaiseen tilan
,teeseen, sillä Saksa oli epäluotettava 
neuvottelukumppani ja Neuvostoliiton 
tukeen ei voitu millään tavoin turvau
tua. 

Jos suomalaiset olisivat ryhtyneet 
vastu;itamaan sa.ksalaisten vaatimlliksia, 
olisivat viimeksi mainitut voineet kat
kaista Suomen kauppayhteydet ja tun
keutua väkivalloin ainakin Pohjois-

Suomeen. Jos saksalaiset ja suomalai
set olisivat joutuneet aseelliseen selk
kaukseen, venäläiset olisivat saattaneet 
yrittää Suomen miehitystä, kuten oli 
tapahtunut Puolassakin. 

Estääkseen tällaisen tilanteen syn
tymisen suomalaiset sopivat saksalais
ten kanssa, että saksalaiset vastaisivat 
mahdollisen sodan varalta 15. 6. 1941 
lähtien Pohjois-Suomen puolustuk
sesta. Sotilaallista valmiutta kohotet
tiin ja Suomi aloitti lkp:n 18. 6. 41 
ollakseen valmiina kaikkien yllätysten 
varalle. Suomalaiset epäilivät, että 
saksalaiset olisivat saattaneet luovut
taa Suomen Neuvostoliiton armoille 
kuten v 1939, jos tilanne olisi selvin
nyt rauhanomaisesti. 

Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan 
Saksa aloitti 22.6.1941 sotatoimet Neu
vostoliittoa vastaan. Suomi antoi sa
mana päivänä puolueettomuusjulistuk
sen, mutta sillä ei ollut käytännöllistä 
merkitystä. Estääkseen suomalaisia 
asettumasta saksalaisten puolelle ve
näläiset suorittivat lentohyökkäyksiä 
Suomen alueelle jo 22. 6. ja erityisen 
voimakkaasti 25. 6. 41 mm Lappeenran
taan, Helsinkiin ja Turkuun, jolloin 
Suomi totesi olevansa sotatilassa Neu
vostoliiton kanssa. 

Suomi joutui sotaan mukaan olo
suhteiden pakosta, sillä Suomi oli jou
tunut kahden suurvallan puristukseen. 
Suomen alueella oli sekä saksalaisia 
että venäläisiä joukkoja, joten talou
dellisista, poliittisista ja sotilaallisista 
syistä suomalaisille jäi ainoaksi mah
dollisuudeksi vain puolen valinta. 
Neuvostoliiton maltillisempi ja ystä
vällisempi asenne Suomea kohtaan 
talvisodan jälkeen olisi saattanut eh
käistä sodan kyseisten maiden välillä 
v 1941. Voidakseen pysyttäytyä puo
lueettomana olisi ollut nojauduttava 
seuraaviin lisäotaksumiin: 1) että Sak-

salla eikä NL:lla ei olisi ollut jalansi
jaa Suomessa. 2) että kumpikin suur
valta olisi pitänyt etujensa mukaisena 
Suomen puolueettomuuden kunnioitta
misen. 3) että Suomessa tunnettu epä
luulo NL:oa kohtaan olisi ollut aihee
ton. 

IV H Yö K KÄY S VAIHE V 1941 

A RYHMITYKSET JA 
VOIMASUHTEET 

Suomalaiset ryhmittyivät alkuvai-
heessa puolustukseen odottamaan 
tilanteen kehittymistä. 

Suomalaisilla oli 16 divisioonaa, 2 
jääkäriprikaatia ja 1 ratsuväkiprikaati. 
Saksalaisilla oli 5 divisioonaa (163.D 
tulossa), joten suomalais-saksalaisia 
joukkoja oli yhteensä noin 21 jv-divi
sioonaa, 2 jääkäriprikaatia ja 1 ratsu
väkiprikaati. Suomalaisten ase- ja am-

Ryhmitykset 10.7.1941 

149 



pumatarviketilanne oli monin verroin 
parempi kuin talvisodan aikana, joten 
Suomen armeijan taistelukyky oli huo
mattavasti kasvanut. 

Venäläisillä oli Suomen vastaiselle 
rintamalle ryhmitetty 12 jvdivisioonaa, 
1 psdivisioona ja 1 jvprikaati (Hanko), 
joten suomalais-saksalaisilla joukoilla 
oli selvä ylivoima. 

Saksalaisten nopea menestys itärin
tamalla antoi suomalaisille mahdolli
suuden parantaa sotilaallista asemaan
sa. Joukot oli ryhmitetty uudelle ra
jalle li.nnoitettuun "Salpa-asemaan", 
mutta se oli liian lähellä tärkeitä asu
tuskeskuksia ja teollisuusalueita. 

Edullisen tilanteen vuoksi ylipäällik
kö päätti 27. 6. 41 vallata kolme tär
keää kannasta nimittäin Karjalan, Au
nuksen ja Maaselän kannakset, jotta: 

- saataisiin edullisemmat puolustus
asemat, 

- luotaisiin syvä suojavyöhyke 
Suomen elintärkeille alueille, 

- riistettäisiin venäläisiltä hyök
käyksen tukialueet ja 

- parannettaisiin maan taloudellista 
asemaa. 

Ylipäällikön (marsalkka Mannerhei
min) päätös merkitsi yleisen hyök
käyksen aloittamista myös Suomen 
maarajalla, jolloin !-vaiheessa vallat
taisiin Laatokan Karjala, II-vaiheessa 
Karjalan kannas, UI-vaiheessa Aunuk
sen kannas ja IV-vaiheessa Maaselän 
kannas. Tähän hyökkäyssarjaan liit
tyen oli vallattava koko Itä- ja Poh
jois-Suomen vastaiselta alueelta riittä
vän syvä suojavyöhyke, minkä ohella 
saksalaiset ottivat tarkoitukseen Mur
manskin valtauksen ja Muurmannin 
radan katkaisemisen. 

Hanko oli pidettävä motissa. 
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B LAATOKAN KARJALAN JA 
KARJALAN KANNAKSEN 
VALTAUS 

Laatokan Karjalan ja Itä-Karjalan 
valtausta varten muodostettiin Karja
lan armeija, joka 10.7. 1941 aloitti 
Korpiselässä hyökkäyksen. Suomalai
silla oli 3:1 ylivoima murtokohdassa ja 
nopeasti etenemällä lyötiin venäläiset 
osittain hajalle. Jo 30. 7. mennessä 
suomalaiset olivat saavuttaneet Repo
lan-Porajärven-Säämäjärven-Tuu
Ioksen tasan ja vallanneet saarretun 
Sortavalan kaupungin. 

Ylipäällikkö pysäytti KarA:n etene
misen kyseiselle tasalle, sillä 100 000 
miehen huoltaminen vaati omat jär
jestelynsä. Lisäksi Karjalan kannak
sen valtaus oli nyt vuorossa. 

Hyökkäys Karjalan kannakselle 
alkoi 31. 7. 41 ja suomalaiset valtasi
vat Itä-Kannaksen 23. 8. mennessä. 

Voimasuhteet olivat 7:4 suomalaisten 
hyväksi. Venäläisten puolustus alkoi 
järkkyä. Suomalaiset saarsivat Viipu
ri.n alueelle 20.-27. 8. runsaasti venä
läisjoukkoja, jotka kärsivät perusteel
lisen tappion. Tämän jälkeen tapah
tui 28. 8.--3. 9. 41 eteneminen vanhalle 
rajalle, minne suomalaiset ryhmittyi
vät puolustukseen. 

C ITÄ-KARJALAN VALTAUS 

Aunuksen kannaksen (Syvärin) ja 
Petroskoin valtaukseen tähtäävät so
tatoimet alkoivat 4.9.1941 Tuulosjoen 
suurhyökkäyksellä, mikä mursi venä
läisten puolustuksen Syvärin suun
nalla. Suomalaiset saavuttivat jo 7. 9. 
Syvärin ja ankarien taistelujen jäl
keen 1. 10. Petroskoin. 

Jättämättä venäläisille aikaa toipua 
suomalaiset aloittivat 2. 10. Porajärven 
- Petroskoin tasalta etenemisen Maa
selän kannakselle, jossa taistelut hui
pentuivat Karhumäen alueelle. Kiivai
den taistelujen jälkeen Karhumä.ki 
vallattiin 5. 12. ja Poventsa 6. 12. Suo
malaiset ryhmittyivät 8. 12. 1941 Maa
selän kannakselle puolustukseen, jol
loin varsinaiset hyökkäystoimet päät
tyivät. 

D YHTEENVETO BYöKKÄYS
VAWEESTA 

Suomen armeija suoriutui tehtäväs
tään hyvin. Tavoitteiden saavuttamisen 
jälkeen ylipäällikkö käski joukot ryh
mittymään puolustukseen. Saksalaiset 
vaativat suomalaisia jatkamaan hyök
käystään sekä Karjalan kannnaksella 
että Syvärin yli Leningradin suuntaan 
ja tukemaan täten saksalaisia, jotka 
olivat saartaneet kaupungin. 

Suomi ei kuitenkaan halunnut uhata 
Leningradin puolustusta eikä käydä 

Saksalaisten ja suomalaisten ryhmitys 
31.12.1941 

valloitussotaa Saksan rinnalla, vaan 
turvata maan itsenäisyyden käymällä 
erillissotaa ilman liittosuhdetta Sak
saan. Ulkopoliittiset vaikeudet olivat 
suuret, sillä Saksan ohella myös Län
sivallat painostivat Suomea vaatien 
sitä vetämään joukkonsa v:n 1939 ra
joille. Koska Suomi ei suostunut näi
hin vatimuksiin, Englanti julisti 6. 12. 
1941 sodan Suomelle tukeakseen Neu
vostoliittoa. 

V ASEMASOTAVAIHE 
VUOSINA 1941-1944 

A SOTILAALLISET 
TOIMENPITEET 

Vuosien 1941---42 vaihteessa Suomen 
armeijan ylijohdolle selvisi, että so
dasta tulisi odotettua pitkäaikaisempi. 
Venäläiset olivat toipuneet Länsivalto-
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Suomalaisten puolustusasemat v 1944 

jen avun turvin alkuvaiheen raskaista 
tappioista ja pystyivät aloittamaan 
joulukuussa 1941 laajan vastahyök
käyksen Moskovan alueella. 

Suomen rintamalla venäläiset ryh
tyivät lajoihin vastahyökkäyksiin tam
imikuusa 1942 Maaselän kannaksella, 
huhtikuussa Syvärin ja toukokuussa 
Kiestingin suunnalla. Hyökkäykset tor
juttiin kaikkialla. Lisäksi Hanko saa
tiin takaisin joulukuussa 1941 ja Suur
saari vallattiin talvella 1942. 

Odottaessaan sodan loppuselvittelyä 
suomalaiset ryhtyivät laajakantoisiin 
puolustusvalmisteluihin, jolloin alettiin 
rakentaa useita linnoitettuja puolus
tusasemia syvyyteen: 

- Karjalan kannakselle Pääasema, 
VT-asema (Vammelsuu-Taipale) 
ja VKT-asema (Viipuri-Kupar
saari-Taipale), 

- Aunuksen suunnalle Pääasema, 
PSS-asema (Pisi - Saarimäki -
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Sammatus) ja U-asema (Pitkä
ranta-Loimola-Tolvajärvi) sekä 

- Maaselän kannakselle Pääasema 
ja Liistepohja-Karhumäki ase
ma. 

Tarkoituksena oli torjua venäläisten 
mahdolliset suurhyökkäykset syvyy
teen porrastetuissa linnoitetuissa ase
missa. 

B POLDTTINEN JA SOTILAAL
LINEN KEHITYS EUROOPASSA 
VUOSINA 1942-44 

Suomi joutui vuosina 1942-44 erit
täin vaikeaan poliittiseen asemaan. 
Vuosien 1942-43 vaihteessa tapahtui 
suursodan :käänne Saksan kärsittyä 
musertavat tappiot Stalingradissa ja 
El Alameinissa Pohjois-Afrikassa. 

Neuvostoliitto vaati Yhdysvaltojen 
,tukemana Suomea tekemään erillis
rauhan ja irtautumaan sodasta sekä 
karkottamaan saksalaiset Lapista. Sak
sa puolestaan vaati Suomea jatkamaan 
aktiivisia sotatoimia ja lopettamaan 
rauhantunnustelut käyttäen <mm talou
dellisia pakotteita sitoakseen Suomen 
kiinteämmin itseensä. 

Saksan voimakkuuden takia Suo
melle ei jäänyt muuta keinoa kuin 
jatkaa taistelua ja odottaa Saksan hei
,kentymistä ja edullisempaa tilannetta 
sodasta irrottautumista varten. 

Ratkaiseva muutos Suomen sotilaal
liseen asemaan tapahtui silloin, kun 
venäläiset 15. 1. 1944 vapauttivat Le
ningradin saarroksista ja ,työnsivät 
saksalaiset 2. 2. 1944 Narvajoelle. Yh
dysvaltojen -kehoituksesta Suomi otti 
19. 2. 44 neuvotteluyhteyden Neuvosto
liittoon, jonka aselepoehdot olivat kui
tenkin niin raskaat, että Suomi pe
rusteellisen harkinnan jälkeen torjui 
ne 18. 4. 1944 mahdottomina toteuttaa. 
Tällöin Neuvostoliitto päätti irrottaa 

väkivalloin Suomen sodasta. Saksa sai 
tietoonsa neuvottelut ja painosti Suo
mea mm katkaisemalla vilja- ja ase
toimitukset. 

VI KESÄN 1944 PUOLUS
TUSTAISTELUT 

A NEUVOSTOLIITON HYÖKKÄYS
SUUNNITELMA 

Venäläiset arvioivat, että linnoitet
tuihin puolustusasemiin tukeutuvien 
suomalaisten vastarinnan murtaminen 
olisi todennäköisesti vaikea tehtävä. 
Heidän arvionsa mukaan yhtäaikainen 
hyökkäys kaikilla suunnilla ei olisi 
johtanut menestykseen. 

Tämän vuoksi he päättivät aloittaa 
päähyökkäyksen Karjalan kannaksella 
9. 6. 1944. Kun suomalaiset siirtäisivät 
reservejään Itä-Karjalasta Kannak--, 

Venäläisten suunnitelma 9. 6. 1944 ja 
suomalaisten puolustusryhmitys 

selle, he aloittaisivat hyökkäyksen suo
malaisten heikennettyjä voimia vas
taan 20.6.1944 Maaselän ja 21.6.1944 
Aunuksen kannaksella. Operaatioiden 
päämääränä heillä oli vallata no
peasti Viipuri ja saartaa suomalaiset 
Itä-Kannakselle sekä Itä-Karjalassa 
saartaa ja tuhota suomalaiset laajalla 
kaksipuolisena saarrostuksella, johon 
liittyisi maihinnousut Tuuloksen ja 
Petroskoin alueelle. 

B TORJUNTATAISTELUT 
KARJALAN KANNAKSELLA 

Venäläisten suurhyökkäys alkoi val
tavalla voimalla 9.6.1944 Valkeasaa
ressa Kannaksella. Heillä oli täydelli
nen ylivoima ja Pääaseman puolustus 
murtui 10. 6., jolloin suomalaiset siir
tyivät VT-asemaan, jonka miehitys jäi 
kuitenkin liian heikoksi. Ylipäällikkö 
alkoi heti keskittää uusia joukkoja 
Kannakselle, mutta venäläisten onnis
tui murtaa Kuuterselässä ja Saha-ky
lässä VT-aseman puolustus. Vastahyök
käysten epäonnistuttua ylipäällikkö 
käski joukot siirtymään viivytystaiste
luja käyden VKT-asemaan, johon ve
näläiset saivat kosketuksen 20. 6. 44. 
Mutta suomalaiset olivat saaneet myös 
vahvennusjoukkoja kyseiseen asemaan. 

Vallattuaan 21. 6. Viipurin venäläiset 
päättivät murskata suomalaisten puo-

Suomalaisten ryhmitykset Kannaksella 
9. 6.-20. 6. 1944 
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Suomalaisten ryhmitys VKT-asemassa 
15. 7, 1944 ja venäläisten tavoitteet 21. 

6.1944 

lustuksen VKT-asemassa ja määräsi
vät 21.A:n tavoitteeksi Lappeenrannan 
-Imatran alueen, 59.A:n tavoitteeksi 
Virojoen ja 23.A:n tavoitteeksi Hiito
lan. Talin-Ihantalan alueella kehit
tyi Pohjoismaiden sotahistorian suurin 
taistelu, johon osallistui yli 200 000 
miestä. Samaan aikaan venäläiset yrit
tivät läpimurtoa myös Viipurinlah
della ja Vuosalmella kuten talvisodan
kin aikana. 

Suomalaiset olivat onnistuneet siir
tämään lisäjoukkoja Kannakselle, joten 
heidän voimansa oli kasvanut seuraa
vasti: 

- Pääasemassa 
3 div + 1 prik 9. 6. 1944 

- VT-asemassa 
5 div + 2 prik 12. 6. 1944 

- Järviasemassa 
6 div + 3 prik .16. 6. 1944 

- VKT-asemassa 
7 div + 4 prik 20. 6. 1944 

- VKT-asemassa 
12 div + 5 prik 15.7.1944 

Ankarissa ratkaisutaisteluissa VKT
asemassa suomalaiset saavuttivat tor
juntavoiton. Venäläiste:i-i oli heinäkuun 
puolivälissä todettava, että suomalais
ten vastarinnan murtaminen kuluttaisi 
liiaksi aikaa ja joukkoja, joita he tar
vitsivat jo kiireesti Saksan suunnalle. 
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Hyökkäykset keskeytettiin 17.7.1944 
Kannaksella ja venäläiset siirsivät 
joukkojensa pääosan muualle. 

C VETÄYTYMINEN ITÄ-KARJA
LASTA JA U-ASEMAN 
TORJUNTATAISTELUT 

Ylipäällikkö oli siirtänyt Itä-Karja
lasta kaikki irroitettavissa olleet jou
kot Kannakselle ja antoi 16.6.1944 Itä
Karjalaan jääneille joukoille viivytys
tehtävän U-asemaan. 

Ratkaisutaistelun juuri alettua Kan
naksella VKT-asemasta venäläiset 
aloittivat 20. 6. hyökkäyksen Maase
län ja 21. 6. Aunuksen kannaksella 
lukumääräisesti täysin ylivoimaisin 
joukoin. Suomalaiset ryhtyivät vii
vyttämään estäen taitavasti venäläis
ten saarrostusyri.tykset. Vain Tuulok-

Taistelut Itä-Karjalassa 20. 6.-10. 8. 
1944 

sessa syntyi vaarallinen tilanne venä
läisten suoritettua maihinnousun PSS
aseman selustaan. Onnistuneen viivy
tysvaiheen jälkeen suomalaiset ryh
mittyivät puolustukseen U-asemaan ja 
torjuivat ankarissa taisteluissa venä
läisten läpimurtoyritykset 10.-18. 7. 
Pitkärannan-Loimolan ja 25.-30. 7. 
Tolvajärven alueella. Suomen armei
jan viimeinen torjuntataistelu käytiin 
Ilomantsin alueella 30. 7.-10. 8. 1944, 
jolloin suomalaiset saarrostushyök
käyksellä tuhosivat lähes koko venä
läisten 32.Armeijan. 

D YHTEENVETO KESÄN 1944 
TAISTELUISTA 

Venäläiset olivat yllättäneet suo
malaiset alkuvaiheessa hyökkäyksensä 
valtavalla tulivoimalla ja panssareiden 

J T..1k-lhnnlitla ':JUt-127 
Vtrp,,r_;~.,ht t L- ff.7 

· 'V(~r..tlmi 4-riz. 
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Yhdistelmä suomalaisten viivytysmat
koista ja ajanvoitosta sekä ratkaise

vimmista torjuntataisteluista 

määrällä, mutta suomalaiset eivät mur
tuneet alkutappioista huolimatta, vaan 
siirtyivät sitkeitä ja ankaria viivytys
taisteluja käyden taempiin puolustus
asemiin. 

Kun ratkaisutaistelut alkoivat VKT
ja U-asemassa, suomalaisten voimat 
olivat koossa ja taistelukelpoisina. Suo
malaiset saavuttivat ratkaisevimmissa 
taisteluissa kiistattomat torjuntavoitot 
ja venäläisten siirrettyä päävoimansa 
Saksan rintamalle Suomen armeija oli 
yhä sotilaallisesti lyömätön ja puolus
tuskykyinen. 

VII A S ELE V O N JA V Ä L 1-
R A UHAN SOLMIMINEN 

Kesäkuussa 1944 Neuvostoliitto vaati 
Suomelta ehdotonta antautumista, jon
ka hallitus torjui. Saksa käytti Suo
men uhanalaista tilannetta hyväkseen 
ja tarjosi sotilaallista apua, mutta 
vaati sen hinnaksi yhteissopimusta. 
Tasavallan presidentti Risto Ryti otti 
itse miehekkäästi kantaakseen vas
tuun tekemällä henkilökohtaisesti vain 
häntä itseään ,poliittisesti sitovan ns 
Ribbentrop-sopimuksen. Sopimuksen 
perusteella Saksa lähetti Suomeen mm 
pst-aseita ja ilmavoimia sekä siirsi 
Narvan rintamalta 122.D:n Viipurin
lahdelle ja 303.RynTkiPr:n Ihantalaan. 

Kun tilanne oli saatu vakautetuksi 
rintamilla ja Saksa näytti riittävästi 
heikentyneeltä kärsittyään raskaita 
tappioita kesällä 1944 itärintamalla ja 
Ranskassa, Suomi ryhtyi irrottautu
maan Saksasta ja etsimään uutta 
neuvottelukosketusta venäläisiin. Pre
sidentti Ryti erosi 1. 8. 1944, jolloin 
Ribbentrop-sopimus raukesi. Uudeksi 
presidentiksi valittiin Suomen mar
salkka Mannerheim, jolla katsottiin 
olevan riittävästi arvovaltaa vaikean 
tilanteen selvittämiseksi. 
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Mannerheimin johdolla saatiin ase
leponeuvottelut käyntiin. Aselepo ju
listettiin 4. 9. 1944 ja välirauhansopi
mus allekirjoitettiin 19. 9. 1944 Mosko
vassa. 

Välirauhan ehdot olivat raskaat. 
Niiden mukaan: 

- Suomen oli vedettävä joukkonsa 
v:n 1940 rajan taakse, 

- vuokrattava Porkkalan alue 50 
v~ksi Neuvostoliitolle, 

- luovutettava Petsamo, 
- suoritettava 300 milj kulta-

dollarin korvaukset v:n 1938 hin
tatason mukaan ja 

- riisuttava Suomen alueella ole
vat noin 200 000 miehen vahvui
set saksalaisjoukot aseista sekä 

- kotiutettava samanaikaisesti kent
täarmeijan reserviläiset. 

VIII YHDISTELMÄ 

Suomi joutui olosuhteiden pakosta 
sotaan mukaan vielä uudelleen. Suo
malaisille jäi tosiasiallisesti valitta
vaksi vain sodankäynti Saksan rin
nalla. Suomi ei kuitenkaan liittoutu
nut Saksan kanssa, vaan kävi omaa 
erillissotaansa, jon:ka ainoana paa
määränä oli itsenäisyyden turvaami
nen. 

Suomen asema mwodostu!ii poliitti
sesti, ,taloudellisesti ja sotilaallisesti 
erittäin vaikeaksi, sillä toisaalta suo
malaisten oli nojattava Saksan tukeen, 
mutta toisaalta heidän oli etsittävä 
sopiva tilaisuus sodasta irrottautumi
seen, koska Saksan vastoinkäymiset 
vaaransivat koko Suomen kansallisen 
olemassaolon. 
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Vasta kesän 1944 ankarien puolus
tustaistelujen jälkeen Suomelle tar
joutui mahdollisuus irrottautua sodas
ta. Neuvostoliitto oli vaatinut Suomea 
antautumaan ehdoitta, mutta Suomen 
armeijan lujan vastarinnan vuoksi 
venäläiset luopuivat nam jyrkistä 
vaatimuksista. Suomi säilytti itsenäi
syytensä ja välttyi ainoana sotaan 
osallistuneena maana Euroopassa mie
Mtykseltä, mitä voidaan pitää erittäin 
suurena saavutuksena. 

Suomalaisilla on ollut usein tapana 
puhua vähätellen ja ikäänkuin häpeil
len muka turhista ja hävityistä talvi
ja jatkosodasta. Tämä on täysin väärä 
asenne, sillä pienelläkin kansalla on 
oikeus puolustaa itsenäisyyttään ase 
kädessä. Pienen kansan suurin voitto 
on itsenäisyyden säilyttäminen ja täs
sä mielessä suomalaisten saavutusta 
on pidettävä suurenmoisena kansal
lisena saavutuksena ja voimannäyt
teenä. 

Kansa, joka ei kunnioita sellaista 
menneisyyttään, jolloin se nousi puo
lustamaan kiistattomia oikeuksiaan 
omaan maahansa ja vapaasti valit
semaansa yhteislkuntajärjestystä, puo
lustamaan kansojen oikeuden louk
kaamattomina pitämiä arvoja, on me
nettänyt arveluttavassa määrin elin
voimaansa. Ei toki pitäisi sahata 
poikki sitä vapauden oksaa, jolla is
tumme ja jonka varassa elämme. 

Haluamme jatkuvasti ylläpitää hy
viä ja ystävällisiä suhteita kaikkiin 
kansoihin ja erityisesti lähinaapurei
hin - sitä olemime aina tahtoneet. 
Suomea tuskin voitanee syyttää siitä, 
että vuosina 1939--45 maamme tur
vallisuuspoliittisista syistä nojautui 
myös aseelliseen voimaan. 

Vetäkää jalkaanne Veto - No
,kian lenkkeilytossu. Tuntekaa, 
kuinka se joustoa ja mukau,tuu 
joka liiikkeeseenne. Sillä se on 
suunnilteltu liik:kumi,s:ta ja u}koi
lua varten. Antamaan vetoa oske
liinne. 

OY NOKIA AB 
SUOMEN KUMITEHDAS 
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Sähkölaukaisimet CI 50 
- CI 2400 on •tarkoitettu 
50 - 2400 nolliin lauikai
semi·seen ja vos1taavasti 
mallit 01 15 VA CI 275 
VA, 15-275 VA-nollia var
ten . 
Toimi-tomme myös Nitro 
Nobel AB :,n valmi1s·tomia 

VA - eli varmuus
nalleja 
rä jöhdysoi neitta 
lotaus-lait1tei,ta 
vas1tu•sm i1t1tarei1ta 
johdonkoett imia 
ym. oloon 1kuuluvia kojei,to ja torvi1kkei'ta. 

Suuren kysynnän vuoksi olemme nyt varos1toineet VA•nolleja. 
Annamme kernaast i hintoja ja lisätietoja yllämoin iltu is,ta tar
vikkei•sta. 

JULIUS TALLBERG 

RANNIKKOJÄÄKÄRI
PA T ALJOONAN 
HISTORIIKKI 

Rannikkojääkäripataljooria on nuo
rimpia ja nykyaikaisimpia jouk'ko
osastojamme. Sen lähihistoria poikkeaa 
muiden joukko-osastojen historiasta 
lyhyydessä ja koruttomuudessa. Perin
teet ulottuvat kuiten'kin 1700-luvun 
puoliväliin. 

Ehrensvärdin saaristolaivasto 

Ruotsin amiraliteetti uskoi v. 1747 
Augustin Ehrensvärdille paitsi Helsin
gin ja Loviisan linnoittamisen myös 
meripuolustuksen organisaation uudis
tamisen. Ehrensvärd ehdotti perustetta
vaksi Armeijan laivaston ensisijaisesti 
Suomeen, mutta myös Ruotsin saaris
toisen rannikon puolustamiseksi. Hän 
perusteli ehdotustaan seuraavasti: 
"Saaristot, joissa linjalaivastot eivät 
voi toimia, tarvitsevat oman erityisen 
laivastonsa, jolla voidaan kuljettaa 
vihollisen selustaan huomattavia armei
jan ( = maavoimien) osia ja suojata 
maihinnousu tai aina'kin uhata maihin
nousulla. Tähän toimintaan sopivat 
parhaiten kaleerit matalakulkuisuu
tensa ja kuljetusky:kynsä vuoksi. Tä
män laivaston tulisi olla yhteistoimin
nassa armeijan kanssa, mutta se ei saisi 
olla riippuvainen linjalaivastosta, jonka 
operaatioilla ei ole välitöntä vaikutusta 
maa-armeijan toimintaan. Nämä tulisi 
siksi erottaa toisistaan ~a liittää edel
leen saaristolaivastoarmeijaan ja nimit
tää sitä saaristolaivasto'ksi. Tälläinen 
laivasto tulisi sijoittaa linnoitettuun 
!!atamaan Suomeen." 

AmiraaUkollegion esityiksen pohjalta 
Julkaistiin v 1756 asetus, jolla Armei-

Saaristolaivaston tiedustelupursi 
uiskon edeltäjä 

jan laivasto iT<roitettiin muusta sota
laivastosta. Ehrensvärd määrättiin lai
vaston komentajaksi ja sai oikeuden ot
taa amiraiiteetista tarvitsemansa up
seerit ja aliupseerit. Laivasto jaettiin 
kahteen eskaaderiin, joista toinen sijoi
tettiin Tukholmaan ja toinen Suomen
linnaan. 

Jälkimmäinen käsitti 4 fregattia, 30 
kaleeria,, 5 hevoskalee·ria, 4 tiedustelu
purtta ja 2 proomua. Koko Armeijan 
laivastoon kuului 28 462 miestä. Upsee
rit oli vali:ttu kyvykkäimmistä. Mie
histö rekrytoitiin paaasiassa Etelä
ja Lounais-Suomesta sekä Ahvenan
maalta. 

Armeijan ,laivaston oli lisäksi saatava 
vakinaisia maavoimia, joita voitaisiin 
käyttää maihinnousun iskUJjoukkona. 
Useista aloitteista huolimatta vasta 
v. 1798 otettiin värväysteitse näihin 
joukkoihin Lounais-Suomesta 707, Uu
deltamaalta 40, Pohjanmaalta 194 ja 
Kymen.maalta 46 miestä. Näiden lisäksi 
osallistuivat useat maavoimien joukko
osastot vv 1788-89 sodassa taisteluihin 
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Teikarin taistelijat luovuttivat komentajansa ev A E Lyytisen muotokuvan 
5.7.1968. 

saaristolaivaston aluksilta suorittaen 
maihinnousuja eri puolilla Suomen 
ranni,kkoa. Taisteluissa kaatui näistä 
rannikkojääkärien edeltäjistä noin kol
mannes. 

Teikarin taistelut 1944 

VäUrauhan aikana perustettiin saa
ristoto1mintaa silmä'11äpitäen n!k ran
ni:kkoisk.uikomppania ja -pataljoona. 
Nämä oli aseistettu sangen raskaasti. 
Syksyllä 1941 rannikkoiskupataljoona 
muutettiin rannikkopataljoonaksi, joka 
muistutti tavanomaista kivääripatal
joonaa. Hyökkäysvaiheen päätyttyä 
tämä 'kuitenikin hajoitettiin. Jatkosodan 
vetäytymisvaiheessa tarvittiin taas ran
nikikojalokav ä1keä ja näin perustettiin 
jopa rannikkojalkaväkirykmentti, joka 
kuitenikin hajosi sen pataljoonien saa
dessa erillistehtäviä. Raskaimman tuli
kasteensa koki silloinen rannikkoja1ka-
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vä:ki Teikarsaaren taisteluissa Viipurin
lahdella 'kesällä 1944. 

Kuuterselän läpimurron jälkeen 
muodostettiin Viipurinlahden yli suun
tautuvan hyökkäyksen torjumiseksi 
RTR 22 jota komensi eversti A E Lyy
tinen. Tei:karin puolustuksesta vasta
sivat Rannikkopataljoona 7:n 3. Komp
pania ja 80. Torjuntakomppania, jotka 
oli all!llettu majuri Myntin komentoon. 

Heinäkuun 1.:nä nousi vihollinen 
kahden tunnin voimakkaan tulivalmis
te1un saattamana maihin vahvennetun 
pataljoonan voimin ja sai vallattua 
itselleen sillanpään saaren eteläosasta. 
Rykmentin suoritettua 'kahdella y,ksi
köllä vastahyökkäytksen lyötiin vihol
linen kuitenkin saarelta 7:ään men
nessä. Vastahyökkäyksen suorittaneet 
16. Torjuntaikomppania ja 2./RP 7 jäi
vät saareen. Jo 8:lta teki vihollinen 
uuden yrityksen, .joka tol'juttiin ennen 
rantaviivaa. Myöhemmin 3.--4. 7. väli-

senä yönä nousi vihollinen vahvenne
tun rykmentin (JR 160) voimin maihin 
ja sai taas vallattua sinanpään. Kello 
9:ään mennessä se lyötiin saaresta rai
vokkaalla vastahyökkäy,ksellä. Mutta 
jo 09.30 alJkoi uusi voimakas tulivalmis
telu ja kahdelta .taholta suorittamal
laan maihinnousulla vihollinen "kat
kaisi" saa,ren kahteen osaan. Omien 
haltuun jäi lopulta vain pohjoisniemi, 
josta vetäydyttiin tilapäisvälinein ja 
uiden mantereelle. Vihollinen menetti 
näissä taisteluissa noin 5 pataljoonaa, 
omat tappiot olivat pataljoonan luok
kaa. Mainittakoon, että ylipäällikkö 
antoi Tei.karin taistelijoille erikoisen 
kiitoksen. Rauhanteon jälkeen la•kkau
tettiin rannikkojalkaväkiyks1köt jäl
leen. Harjoitusmäärävahvuu'ksissa niitä 
esiintyi sentään vuoteen 1952 saakka. 

Kokeilujen kausi 

Puolustusrevisiokomitea esitti 1949 
mietinnössään perustettavaksi erillisen 
rannik!kojääkäripataljoonan tehokasta 
r annikonpuolustamista silmälläpitäen, 
mutta tämä järjestely ei ,toteutunut. 
Sen sijaan perustettiin silloisen meri
vo1m1en komentajan, kenraaliluut
nantti E I JäTVisen esityksestä RTR 
1 :een Rannikkopataljoona, joka myön
teisten kokemusten jä1keen vakinais
tettiin 1955. Pataljoona toimi osin Mies
saaressa osin Suomenlinnassa ja sen 
puitteissa suoritettiin runsaasti eri
laista kokeilutoimintaa tarkoituksena 
kehittää mahdollisimman hyvin ran
nikkojenune puolustamiseen sopiva 
iskuvoimainen, nopeasti vesitsekin liik
kuva joukko-osasto. 

RannJP syntyy 

Pääesikunnan ·käskyssä 20. 5. 1960 
irroitettiin Rann1kkopataljoona Sl.
RTR:n yhteydestä ja siirrettiin uuteen 

8 - Jalkaväen Vuosikirja 

Ensimmäiset maihinsyöksyt suoritettiin 
nykyisellä uimarannalla 

ja ajanmukaiseen Porkkalan varuskun
taan kesän 1960 aikana. SamaHa se 
sai Ranni-kkojääkäripataljoonan nimen. 
Uusi kokoonpano: esikunta, esikunta
komppania, kaiksi jääkärikomppaniaa 
ja tukikomppania, astui voimaan 2. 6. 
1960. Oma Reservialiupseerikoulu saa
tiin v. 1961 lopulla. Venekomppania 
perustettiin 1963. Aliupseerikouluun 
saatiin panssarintorjuntalinja 1966 ja 
v 1967 venelinja, jossa koulutetaan 
myös muiden joukko-osastojen vene
päällikköjä. 

Vuonna 1961 vahvisti Tasavallan pre
sidentti pataljoonan vuosipäiväksi 5. 7. 
Tei:karsaaren taistelujen 1.-6. 7. 1944 
muistoksi ja kunniamarssiksi Jääkärin 
marssin. Oma lippu saatiin Teikarin 
taistelijoitten 1a:hjoi-ttamana v. 1962. 

KO:ko 1960 luvun aLkupuoli on ollut 

Heitinammuntaa kokeillaan uiskosta 
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vielä erilaisten kokeilujen aikaa. Patal
joonassa on kokei1tu sekä erilaista ve
sistöka•lustoa että meikäläisellä ranni
kolla toimivalle iskujoukolle soveltu
vaa taktiikkaa ja tai.stelutekniikkaa. 
Saaituja kokemuksia samoin kuin kalus
toa on verrattu sekä pohjoismaisiin 
(lähinnä Ruotsi) että suurvaltojen (lä
hinnä Englanti) kokemuksiin ja kalus
toon. 

Ranskalainen sotilaslehti TAM ker
too pataljoonasta n:ossa 92/1966 mm 
seuraavaa: "Näyte hyvin erikoisista 
taistelutavoista on esitetty minulle 
Porkkalan varuskunnassa, joka oli ollut 
luovutettuna Puna-armeijalle vuoteen 
1956 laivastotuki!kohda;ksi. Suomen 
armeija on muodostanut vesistötoimin
taan joko rannikon saaristossa tai sisä
maan järvialueella soveltuvan ja eri
koistuneen ·kevyen jalkaväkipataljoo
nan. Hyvin omaperäinen joukko-osasto, 
joka kuvastaa epäilemättä hyvin myös 
Suomen Puolustusvoimien omaperäi
syyttä. Perusvaatimuksena: taistelijan 

on säilytettävä suuri liikkuvuus kado
tessaan luonnon syvyyksiin - muttei 
saa turvautua tavanomaisiin fökkumis
teihin, koska tehtävä on juuri eristää 
ne. Siitä johtuen ovat fökkumistavat 
erikoisia vaihdellen vuodfnajan mu
kaan." 

RannJP tänään 

Rannikkojääkäripataljoonan koulu
tukselle on leimaa-antava s·en erikois
tehtävät ja niiden tavanomaisesta poik
keavat suoritusolosuhteet. Meren olo
tilan vaihtelu jakaa koulutuksen kah
teen toisistaan poikkeavaan erikoiskou
lutusjaksoon, vesistö- da jäätikkökou
lutukseen. Lisäiksi annetaan rannik'ko
jääkäreille tavanomainen jääkärikou
lutus. Paitsi erikoiskoulutusta, edellyt
tävät olosuhteet eri:koiskalustoa lähes 
kaikissa koulutusmuodoissa. Tämän 
vuosikymmenen a1kupuolella kehitet
tyjä ja pataljoonassa kokeiltuja ovat 
mm eri uiskotyypit, kalustovene, par-

Kalustovene vuosipäivän tJaraatissa 
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tiokanootit, heittimen veneammunta
alusta, railosilta ja erilaiset vesistö- ja 
jäätikikökäytössä tarvittavat moottori
ajoneuvojen lisälaitteet. Pataljoonan 
rannikkojääkärit saavat rannikkojalka
väki-, kranaatinheitin-, panssarintor
junta-, johdinohjus-(v:sta 1965), pio
neeri-, viesti-, vene-, kone-, rynnäkkö
sukeltaja-, pintauimari-, palomies- ja 
eri alojen huoltokoulutusta. 

Komentajina ovat olleet 

Evl T Knuuttila 
Evl M Haaksalo 
Evl J Valtanen 
Evl H Anttila 

1960-1963 
1963-1965 
1966-1967 
1967-

Rannikkojääkäripataljoona ei vielä 
voi ylpeillä pitkällä ja kunniakkaalla 
omalla menneisyydellä, mutta sen pe-

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

rinteet ulottuvat vuosisatojen taakse 
rannikkojemme puolustamisen histo
riaan. Nykypäivän rannikkojääkärin 
rintaa nostaa se, että itse on mukana 
perinteitä tekemässä. 

Evl J Valtanen luovuttamassa perinne
miekkaa seuraajalleen evl H Anttilalle 

VIHTAVUORI 

• varma sarJa 

VIHTAVUORI - siihen voitte luottaa 
. • J:-•? ... ' _I 
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SUOMEN LEIJONA 
STANDARD 
tarkkuuspienoiskivääri 
- varustettuna kuten toivotte 
Suomen Leijona Chompion ja Match 
kiväärien rinnalle on kehHetity uusii, edel
täjiään kevyempi molli· Suomen Leijona 
STANDARD. -~e on tarkoi,teHu käytettä
väksi Kansainvälisen Ampuimaunionirn 
säönltöjen mukaisi,s1sa ~tondordipienoi1s
'kiväärikHpaMuissa. Uusi· ase ,täyttää 
normoolivaruSltein mi1toiltaan jo ominai
suu1ksil1taon standardipienoiskiväär.Hle 
asetetut tek,nill iset määräykset. Lisävarus
tein Standardia voidaan käy~tää myös 
koi. 22 vapoakiväärilojeis.sa. 
Teknillisiä tietoja: 
• ikdkonaisp,tuus n. 1140 mm 
• paino tähtäimineen mdks. 5 kg 
• pHpun pituus 700 mm • lau1ko1isu
voi.ma, n. 500 g • perälevyin söä1tövarti1 
pystys1uunnasso ± 3 cm • stähtöinväli 
•n. 840 mm. 

Valmet Oy, Tourulan Tehdas 
Tourula, puh. 941-19 100 
Pääkonttori: Punanotkonkatu 2, Helsinki 13 
Puh. 11 441 

LASKUVARJOJÄÄKÄRI
KOULU'N HISTORIIKKI 

Laskuvarjojääkärikoulutus Suomessa 
on nuorta. LaskuvarjojääkäTeiden en
simmäiset perinteet voidaan 'katsoa 
juontavan vuodesta 1943-1944, jolloin 
pienehkölle määrälle :kokeneita, sissejä 
annettiin ,lyhyt laslmvatjohyppykoulu
tus. Kurssit kestivät silloin 2-3 päivää 
ja ikäsittivät ne muutaman ,teoreettisen 
tunnin lisäksi 2-3 hyppyä. Tämän ly
hyen ikoulutuksen jälkeen miehet hyp
päsivät vihoHisen selustaan erilaisia 
tehtäviä suorittamaan. Näille sota
aikana hyppynsä suorittaneiHe, on 
jaettu baretit si,tä mukaa, kun heitä on 
tavattu, osoituiksena siitä; että heidän 
katsotaan kuuluvan laskuvarjojääkä
r ien uljaaseen jou'k:koon. 

Kun puolustusvoimat sodan jälkeen 
palautettiin rauhan ajan vahvuuteen 
jatkamaan normaalia koulutustehtä
väänsä, siltä puuttui varoja sekä käyt
tökelpoista kalustoa laskuvarjojää:käri
koulutuiksen aloittamiseksi. Ajatus ei 
sentään kuo1'lut, sillä muualta tulleet 
tiedot osoittivat uuden koulutushaaran 
tärikeyden nykyaikaisessa sodankäyn
nissä. 

V 1958 määrättiin kapt Kaj Hagel
berg Ruotsin puolustusvoimien Lasku
varjojääkäriikoulussa järjestettävälle 
päällystökurssille ja v 1959 kouluttaja
kurssille. Saimaan aikaan ikävi ltn Sami 
Sihvo Ranskassa laskuvarjohyippy,kurs
sin. 

V 1960 lkapt K Hagelbergin johdolla, 
ltn S Sihvon avustamana, jäiI·jestettiin 
Utissa 1kokeeksi hyppykurssi kantahen
kilökunnalle. Innostus tätä kurssia koh
taan oli suuri, sillä halu'ldtaita oli yli 
300, joista perusteellisten karsintojen 
jälkeen valittiin !kurssille 14 oppilasta. 

Ensimmäisiä suomalaisia laskuvarjo
jääkäreitä sodan ajoilta. Kuvassa va
semmalta lukien alik Lauri, ltn Räsä
nen, jotka saivat hyppykoulutuksen 
Saksa~. saksalainen kouluttaja-aliup-

seeri Maus ja ltn Solehmainen. 

Kurssin suoritti loppuun 13. Samaan 
a1kaan pantiin ,toimeen pa:kkaajakurssi 
Tampereella,, jolle osallistui muutama 
heilikHökuntaan (kuuluva. Puutteita ja 
vaikeuksia oli alussa paljon, sillä kou
luttajia oli vain kaksi ja kailkki laitteet 
oli rakennettava omin päin muuaUa 
saatujen kokemusten perusteella. Var
jojakin oli tuolloin vain 25. 

Koulun perustajajäsenet evl K Bagel
berg ja maj S Sihvo. 
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Kurssista saatujen hyvien kokemus
ten perusteella järjestettiin seuraavana 
vuonna (1961) toinen kantahenkilökun
nan kurssi, kaksi varusmieskurssia 
sekä kouluttajakurssi. Kurssien jälkeen 
oltiin valmiita aloittamaan jatkuva 
koulutustoiminta. 

26. 10. 1961 teki puolustusvoimain ko
mentaja päätöksen Laskuvarjojääkäri
koulun perustamisesta kokeilukokoon
panossa 1. 2. 1962 lukien, sekä 15. 1. 
1962, että koulu vakinaistettaisiin 1. 3. 
1962 lukien. Näin Laskuvarjojääkäri
koulu oli perustettu. Koulun johtajaksi 
määrättiin maj K Hagelberg ja sijoitus
paikaksi Utti. Ensimmäinen ikäluokka 
astui palvelukseen 15. 2. 1962. 

Koulun vuosipäivää vietetään elo
kuun 25, mikä on ensimmäisen varus
mieslaslmvarj ohyppykurssin merkki
hY'PJ>ypäivä. Kunniamarssi on J Sibe
liuksen säveltämä ja J J Wecksellin 
sanoittama "Elon taistohon lkäy". Tai
teilija Olof Erikcssonin piirtämän lipun 
on lahjoittanut Valkealan !kunta. Lipun 
naulaus oli 25. 8. 1965. 

Perinteitä LjK vaalii sodan ajan 
Päämajan Kaukopartio-osaston mu
kaan. 

Laskuvarjojää:kärikouluun tulevat 
miehet valitaan vapaaehtoisista hake-

LjK:n lipunnaulaus 25. 8. 1965. 
Kuvassa vasemmalta kapt B Siiropää, 
kenrl J J Järventaus, mv T Kurvi, evl 
K Hagelberg, mv V Niemi ja ylil B 

Kalpamaa. 
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Ensimmäinen tornihyppy suoritetaan 
rohkeuskokeena heti palvelukseen as
tumisen jälkeen. Kuvassa tyylinäyte 

"harakan lennosta". 

musten perusteella. Pyrkijöille on päi
vän kestävät vaUntakokeet, joista sit
ten sata parasta hyväksytään koulutet
taviksi laskuvarjojää:käreik.si. Aluksi 
valintakokeet suoritettiin KSS 1:ssä 
Helsingissä, mutta tänä vuonna (1968) 
ne olivat ensi /kerran Utissa ja Kouvo
lassa. Valintakoe jakaantuu tava1laan 
kolmeen osaan; perusteellinen lääkärin
tarkastus, psykologiset soveltuvuustes
tit ja fyysilliset testit. Näiden testien 
perusteeHa pystytään luomaan suhteel
lisen selvä kuva pyrkijän soveltuvuu
desta laskuvarj oj ää,käriksi. 

Hyväksytyt astuvat palvelukseen 2. 5. 
Palvelukseen astumisajalla on tärkeä 
mel'lkitys koulwtustavoitteide.n suhteen. 
Tällöin pystytään miehille antamaan 
myös täydellinen talvikoulutus. Miehet 
kotiutuvat maali!!'kuun lopulla, sillä 
kaikHle annetaan reservin aliupseeTi
koulutus, joten palvelusaika on 330 
päivää. Jokaisen miehen on pystyttävä 
saamansa tehtävän mukaan tekemään 
itsenäisesti tilanteen arvosteluja ja 
päättämään miten hän saamansa tehtä
vän suorittaa vallitsevan tilanteen huo
mioonottaen. Koko aika käytetään ras
kaaseen ja vaativaan !koulutukseen, 
sillä mitään komennuskautta koululla 
ei ole. Koulutus jakaantuu kivääri- ja 

' • 

Koulutuksen jälkeen uloshyppy on 
näin hallittu. 

viestikoulutukseen. Osa oppilaista kou
lutetaan reservin upseereiksi. 

Viiden vitkon alokasaika ei eroa mui
den joukko-osastojen vastaavasta kou
lutusvaiheesta. Seuraava koulutusjakso 
on reservin aliupseeTi- ja laskuvar
johyppyperuskoulutuskausi. Neljästä 
kuukaudesta viisi viikkoa !käytetään 
laskuvarjohypyn opettamiseen. 

Tämä koulutusvaihe on rasittava, 
mutta vastaavasti kuntoa kohottava, 
mm kaikki siirtymiset tapahtuvat 
juosten. Pääpaino on maahantulon täy
dellisen hallinnan opettamisessa. Maa
koulutus tapahtuu pääosin harjoitus
hallissa. Erilaisilla koulutuslaitteilla, 
penkeillä, renkailla, ovissa, lentokone
mallissa sekä maahantulo- ja alastulo
keinussa oppilaiUe annetaan riittävä 
taito ennen ensimmäistä hyppyä. Ulos
hyppyharjoituksia suoritetaan myös 
13 m korkeasta hyppytornista. Lasku
varj ohyppyperuskoul utusaikana lasku
varj ojää:käri suorittaa 8 hyppyä ja 
lisäksi 1-2 hyppyä veteen. 

Erikoiskoulutuksen aikana pääpaino 
on tiedustelu- ja sissi:koulutuksessa. 
Lisäksi annetaan mm pioneeri-, viesti-, 
krh- ja lääkinfäkoulutus. Saatuja op
peja sovelletaan sotaharjoituksissa. 
Omien harjoitusten lisäksi laskuvarjo
jääkärit osallistuvat usein muiden 
joukko-osastojen järjestämiin sotahar
joituksiin. 

Perusteellinen viestikoulutus anne
taan n 15 laslmvarjojää:kärille. Koulu
tettavat m1,1odostavat oman joukkueen 
heti peruskoulutuskaudesta lähtien. 

' Ensimmäinen tavoite on saavutettu. Punabaretit on jaettu ensimmäisen hypyn 
suorituksen osoitukseksi. 
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Ensimmäisen kultamerkin (150 hyp
pyä) omistaja, evl K Bagelberg, Iuo
lvuttam.assa kultamerkki n:o 1 ja 2 
yliv E Hakkaraisella ja vääp T Tokolle. 

Heille annetaan sä:hkötyskoulutus ja 
tavoitteena on II lk:n radioviestittäjä
tutkinnon suorittaminen. Näistä mie
histä koulutetaan sissiradiomiehiä, joi
den on pystyttävä vaikeissakin olosuh
teissa toimimaan partioradioineen ja 
muine viestivälineineen. 

Laslmvarjojääkärien koulutuksen 
mon1puolisuudesta mainittakoon vielä 
pimeä:koulutuksen järjestely. Osa tästä 
koulutuksesta annetaan ns. pimeävii:k
koina ts. koulutetaan yöllä ja levätään 
päivisin. Täillä tavoin totutetaan miehet 
toimimaan pimeällä, joka on erittäin 
tärkeää ajatellen mahdollista lasku
varjojääikärien käyttöä sota-aikana. 
Ensi ,kerran oppilaat saavat tutustua 
tähän "koulutusmuotoon" hyppyperus
koulutuskaudella, jolloin koulutus ja
kautuu kaksivuorotyöhön. 

Fyysisen 'kunnon kehittämisellä on 
tärkeä osuus koulun opetusohjelmissa, 
sillä oppilaiden !henkiset ja ruumiilliset 
kyvys joutuvat useasti kovalle koetuk
selle. Suunnistuskoulutuksella on tässä 
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suhteessa paapaino. Onhan jokaisen 
pystyttävä selviytymään yksin vie
raissa olosuhteissa ja maastossa. Va~kka 
koulun henkilömäärä on pieni, se yltää 
tasaväkisesti kilpailemaan sotilasla
jeissa isompien joukko-osastojen kans
sa, mistä osoituksena ovat läänin- ja 
puolustusvoimain mestaruudet. 

Vuoden 1967 kesäkuussa valmistuivat 
koulun uudet majoitustilat. Laskuvar
jojääkärit cm majoitettu joukkueit
tain neljään parakkiin. Jokaisessa para
kissa on ryhmien tupien lisäksi pesu
huone suihkuineen, kuivaushuone ja 
oppisali-oleskeluhuone. 

Vapaa-ajan viettoa varten ovat oles
keluhuoneissa televisiot, korona ja 
shakkipelit. Kerhotoiminta ja muut 
harrastukset .tapahtuvat oppilaskunnan 

Tiedustelupartiot on pudotettu vihol
lisen selustaan. Tästä ne tositoimet al

kavatkin. 

puitteissa. Erikoisena harrastuksena 
voidaan pitää oppilaiden vapaa-aikana 
suorittamaa laskuvarjojen pakkaus
kurssia. Fyysisen !kunnon kehittämi
seksi oppilailla on vapaa-aikana tilai
suus harrastaa liikuntaa, sillä urheilu
kenttä vfilineineen on para:k'kialueen 
vieressä. Lisäksi on luvassa laskuvarjo
koulutushalli, joka mahdollistaa moni
puolisen liikunnan harjoittamisen sekä 
tehostaa ja tekee turvalliseksi hyppy
koulutuksen. 

Laskuvarjojääkäri:koululla annetaan 
lisäksi hyppykoulutusta Ilmavoimien 
kadeteille ja ohjaaja-aHupseereille sekä 
kertauskoulutusta laskuva,rj ohyppype
ruskoulutuksen saaneille. Ensimmäi
nen kertauskurssi henkilökunnalle oli 
tänä keväänä. 

Va:kinaiset koulutusmenetelmät an
tavat hyvän pohjan uusien luomiselle. 
Edessä oleva työkenttä on laaja, mistä 
voi mainita kaukotiedustelukoulutuk-

sen, materiaaliilJPudotuksen ja itseau
kaisuhyippykoulutuksen kehittämisen. 
Materiaalin pudotuksessa on jo päästy 
hyvään al'kuun, sillä :koululla on kehi
tetty ja otettu 1käyttöön ruUaTata, joka 
mahdollistaa 1000 lkg:n tavaramäärän 
pudottamisen yhdellä ylilennolla. Kou
lulla on pudotettu myös moottori.kelkka 
ja kolmipyöräinen auto. 

Utti on laskuvarjojääkärien koulu
tuksen pääpaikka ja Val!kealan kunta 
on ylpeä punabaretefataan, jotka siir
tyvät tehtäviinsä laskuvarjojen avulla. 

Laskuvarjojääkärikoulun historia on 
nuorta, mutta se jatkaa kunnialla so
dan ajan Päämajan kaukopartio-osas
ton perinteitä. Laskuvarjojää:kärihenki 
on peräänantamaton, kaikikensa yrit
tävä, kaikiki vaikeudet voittava, rehti 
ja riuska. Tällaista hen:keä ta,rvitaan, 
kun koulutetaan Isänmaan puolustajia. 

Laskuvarjojääkärille ei mikään ole 
mahdotonta. 
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Uutuus 

STRÖM FORSI LTA 
Turva 11 i s u uspistora sia 
SSTL No 2441/45 

johdon ke I a u sla itteella 
Tämän haaroituspistorasiamalli,n sarjanumero on SSTL No 2441/45. 
Rasiaan kuuluu 5 metrin ·liitäntäjohto sekä 'kätevä johdorlkelauslaite, 
josta voidaan kelalta kuhunk in tarkoitukseen sopiva johdonpituus. Paiil's i 
koteihi,n sopi1i se myös konttor•ikäytitöön. 

Myös ai;kai.sempaa ra,siama ll ia SSTL No 2441/4 myydään ri.nnan uuden 
ma,Mi,n kanssa. Tässä mallissa on 1,5 metrin kiinteä liitäntäjohto. 

A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ 

STRÖMFORSIN TEHDAS 
Myyntikonttor i: Helsin ki 13, 61. Esplanad ika1'u 14, puh. vaihde 11 001 

Resluutnantti Kauko Noponen 

AJA TU'KSIA KERTAUS
HARJOITU'KSIST A 

Sain käskyn saapua reservin ker
tausharjoituksiin Savon Prikaatiin 
25. 5-1. 6. 1968 väliseksi ajaksi. 

Olin jo aikaisemmin v. 1961 osal
listunut Savon Prikaatin kertaushar
joituksiin, joten odotukseni lähinnä 
liikkuivat tältä pohjalta. Toisin sa
noen ohjelma sisältäisi luentoja, har
joitusten seuraamista ja johtamista, 
osallistumista ammuntoihin, tutustu
mista uusiin aseisiin ym uuden oppi
mista ja vanhan asian mieliin palaut
tamista. Lisäksi harjoitusten väliin 
jäisi runsaasti vapaa-aikaa, jonka ku
kin viettäisi omalla tehokkaalla taval
laan. 

Näissä v. 1961 harjoituksissa oli 
reserviläisinä ainoastaan upseereita ja 
aliupseereita, jotka veivät harjoituk
sensa läpi erillään toisistaan. Nyt olin 
kuitenkin ennakkoon kuullut, että 
osallistujina olisi niin upseereita, ali
upseereita kuin miehistöäkin. Tältä 
pohjalta oli siis odotettavissa jotain 
aivan uutta. 

Melkoisen yllätyksen kaikista en
nakkovihjeistä huolimatta koin 25. 5. 
klo 18, jolloin ilmoittautuessani pa
taljoonamme komentaja ylil Salovaara 
löi eteeni koulutuskansiot ja ilmoitti, 
että kertausharjoituksissa .tulisin toi
mimaan koko ajan reserviläiskomppa
nian päällikkönä. 

Tässä vaiheessa lienee syytä lyhyes
ti selvittää mitä tuo harjoituksemme 
sisälsi. Komppanioitten päälliköt as
tuivat ensimmäisinä 25. 5. klo 18 pal
velukseen ja meidän ensimmamen 
tehtävämme oli järjestää komppa-

nioittemme miesten vastaanotto ja 
varustaminen. Reserviläisten saapumi
nen oli palvelukseenastumisrnääräyk
sissä olleen tuloajan mukaan porras
tettu hyvin. Niinpä vastaanotto sujui 
joustavasti eikä ruuhkia syntynyt. 
Jo 26. 5. illalla pystyimme aloittamaan 
koulutuksen asekäsittelyharjoituksilla. 
Tämä ensimmäinen päivä ja seuraava 
yö käytettiin kasarmilla. Seuraavana 
aamuna siirryimme polkupyörillä 
maastoon, jossa parin vuorokauden 
ajan käytiin läpi taisteluharjoituksia. 
Tätä seurasi kolmen päivän sotahar
joitus Ristiinan ja Suomenniernen 
maastoissa, jonne meno ja paluu ta
pahtuivat pol.kupyörämarssilla. Tämän 
päätyttyä suoritettiin kasarmilla va
rusteiden luovu.tus ja loppuparaati 

Monessakin mielessä kertausharjoi
tukset o.soittautuivat myönteiseksi yl
lätykseksi. Olin toiminut v. 1964-1967 
voimistelun opettajana Kangasnieroel
lä. Mikä olikaan luonnollisempaa kuin 
se, että komppaniani miehet pääasias
sa koostuivat kangasniemeläisistä. Jo 
entuudestaan minulla oli siis jonkin
lainen ote johdettaviini, joista sain 
.kaikin puolin eritt.äin myönteisen ku
van. Harjoituksiin paneuduttiin huo
lella ja annetut tehtävät suoritettiin 
täsmällisesti. Kertaakaan en kuullut 
kenenkään purnaavan esimiehen anta
maa käskyä vastaan. Asenne harjoi
tuksiin tuntui olevan kerta kaikkiaan 
myönteinen. 

Edellisiin kertausharjoituksiin ver
rattuna mielestäni erittäin hyvä seik
ka oli se, ettei kukaan harjoituksen 
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missään vaiheessa joutunut "katselija
osastoon" vaan jokainen joutui koko 
ajan hoitamaan vakanssinsa mukaista 
tehtävää. Tämä opettaa luonnollisesti 
enemmän. kuin .tiiveink(ään sivusta 
seuraaminen. 

Iältään kertausharjoitukselaiset oli
vat 25-30 vuotiaita, joten varusmies
ajasta oli kulunut vajaa 10 vuotta. 
On selvää, e.ttä tuossa ajassa unohtuu 
jos nyt ei ihan kaikki niin kuitenkin 
hyvin paljon. Ihmeteltävän nopeasti 
vanhat asiat kuitenkin palautuivat 
mieleen. Tämä oli varmaan tehok
kaan varusmieskoulutuksen, positiivi
sen asenteen ja henkisen kypsymisen 
tulosta. 

Positiivista joskaan ei aina kovin 
miellyttävää oli se, että ohjelma oli 
erittäin tiivistä. Näin tietysti tuleekin 
olla, kun on kysymyksessä vain yhden 
viikon kestävä harjoitus. 

Henkilökohtaisesti olin erittäin iloi
nen siitä, että harjoitus muodostui 
fyysisesti melko rasittavaksi ja täten 
eräänlaiseksi kuntokokeeksi. Tästä ko
keesta saadut tulokset olivat kaut
taaltaan myönteisiä ja toivottavasti 
virikkeitä antavia siviilissä tapahtu
van kuntoilun harjoittamiseksi. 

Tietysti, jos ajattelee omaa muka
vuuttaan ja rupeaa vertailemaan näitä 
"sotaolosuhteita" siviilielämään, niin 
puutteita kyllä löytyy. Harjoitusten 
ajankohtaa vastaan kuulin monilta 
huomauttamista. Erikoisesti maanvil
jelijöille harjoitus sattui parhaaseen 
kylvöaikaan. Tarkastelemalla kuiten
:kin reaalisesti kertausharjoituksille 
asettamiani päämääriä en voi .tulla 
muuhun ,tulokseen kuin siihen, että 
reservin kertausharjoitukset juuri 
tässä muodossaan vastaavat erinomai
sesti tarkoitustaan. 

Valtion Lentokonetehdas 

Tampere 
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Resluutnantti pastori 
Jaakko Palomurto 

PAPPINA KERTAUS
HARJOITUKSISSA 

Saatuani .kutsun yli kolme viikkoa 
kestävään kertausharjoitukseen reser
viläispataljoonan pastoriksi en erityi
semmin riemastunut. Tuntui hiukan 
vaikealta irrottautua jokapäiväisistä 
töistä ja toimista. Myös ero perheestä 
näytti hankalalta, koska käsillä oli 
lasten kouluunpyrkimisen aika. Toi
vottavasti ei vaikuta liian juhlallisel
ta, kun sanon, että jonkinlainen vel
vollisuudentunne valtasi mieleni ja 
ilmoitin saapuvani Santahaminaan 17. 
5. 1968. Kutsu ei ainakaan minulle 
tullut ehdottomana käskynä, vaan 
tiedustelun luontoisena. 

Tuosta velvollisuudentunnosta hiu
kan enemmän. Se ei ole muotisana 
nykyisin. Jos se liitetään isänmaalli
suuden ja puolustusvoimien yhtey
teen, saanee se monilta hämmenty
neen, ellei aivan halveksivan, olan
kohautuksen. Näin minä luulin. Mutta 
luulin onneksi väärin. On olemassa 
tervettä velvollisuudentuntoa. En tiedä 
oliko reservipata1joonamme - ja nyt 
ajattelen lähinnä sen upseeristoa, 
jonka, opin parhaiten tuntemaan -
koottu jonkin harkitun otannan pe
rusteella, vai edustiko se läpileik
kausta ja keskiarvoa. Olin joukossa 
iältäni vanhimpia ja siksi pyrin teke
maan havaintoja upseeritovereitteni 
asenteista. Suoraan sanoen yllätyin 
siitä myönteisestä asenteesta, joka 
valtaosalla oli puolustuslaitokseen 
nähden. Voi puhua myös velvolli
mudentunnosta sanan jaloimmassa 

merkityksessä. Tietoisuus itsenäi
syydestämme ja kansallisesta olemas
saolo.stamme antoivat leimansa palve
lullemme ja koulutuksellemme. 

Kolme viikkoa reservissä merkitsi 
ainakin minulle vaihtelua ja virkis
tystä. Oli myös terveellistä havaita, 
että niin kotona kuin virkapaikalla 
tultiin vallan hyvin toimeen ilman 
minuakin. Vaikka varsinkin upseeris
ton kymmenpäiväinen teoreettinen 
koulutusjakso oli tiivis ja antoi hen
kistä ponnistelua siinä kuin mikä muu 
opiskelu tahansa, merkitsisi se kuiten
,kin irrottautumista jokapäiväisestä 
työstä ja muodostui vaihteluksi. 
Syndalenin leiriaika ja marssi koitui
vat niin minulle kuin monille muille
kin ruumiil).isen kunnon kokeeksi ja 
ikohennukseksi. 

Mitä odotin harjoitusajalta? Odotin, 
että voisin toimia pappina ja kristil
lisen uskon edustajana sekä reservi
läistovereitteni että kouluttajien kes
kuudessa. Hienokseltaan pelkäsin, että 
papin osa on vaikea, että hänet jäte
tään sivuun tai että syntyy henkinen 
rautaesirippu, joka eristää hänet 
muista. Taas yllätyin myönteisesti. 
Tunsin olevani hyväksytty ja oleelli
nen rengas ketjussa. Sain olla oma 
itseni ja toteuttaa vakaumustani. Suh
tautuminen pappiin oli avoin ja rehtL 

Mitä sain? Sain ensinnäkin myön
teisen kuvan kantahenkilökunnasta 
ja erityisesti vakinaisen väen upsee
ristosta. Heidän ja reserviläisten vä-
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lillä vallitsi yhteisymmärrys ja välit 
olivat avoimet ja hyvät. On ilmeistä, 
että taso on noussut noin viisitoista 
vuotta sitten koettujen varusmiespäi
vieni. Ehkä myös. oma asenteeni on 
nyt selkiintyneempi kuin alokas-, 
oppilas- ja kokelasaik:ana. Tapasin 
vain asiallisia upseereita. He suhtau
tuivat työhönsä vakavasti, mutta 
vailla teennäistä tärkeyttä. Sotaintoi
lusta en tavannut jälkeäkään. Kutsu
mustietoisuus oli kuitenkin selkeä ja 
määrätietoinen. Sain siis kurkistaa 
puolustusvoimien kulissien taakse. 
Vaikutelma oli erittäin myönteinen. 
Myös reserviupseeritoverit olivat sekä 
eettisesti että aatteellisesti rehtiä ja 
hyvää joukkoa. 

Mitä vielä sain? Sain erittäin ha
vainnollisen kuvan jääkäripataljoonan 
toiminnasta taistelutilanteessa. Se on 
suurempi ja monisäikeisempi kokonai
suus kui:n aluksi ajattelee. Liikuin 
marssivaiheen esikunnan mukana. 
Varsinaisissa sotaharjoituksissa olin 
huollon tuntumassa, lähinnä lääkärin 
ja joukkosidontapaikan mukana. Toi
mintani oli lähinnä omakohtaisten 
havaintojen tekoa, koska kaatuneitten 
huoltoa ja varsinaisen sotatilan 
aiheuttamaa sielunhoitoa ei harjoituk
sissa voi lavastaa. Sain käsityksen, 
että sotilaspastorilla on sotatilantees
sa tärkeä tehtävä. Omatuntoni ei 
kieltäisi, vaan päin vastoin velvoittaisi 
menemään mukaan, jos sodan onnet
tomuus kohtaisi kansaa ja pakottaisi 
toverini taisteluun. 

Jäikö jotain puuttumaan? Odotin, 
että olisi enemmän keskusteltu ja 
puhuttu sodan ja rauhan problema
tiikas.ta. Tätä ajankohtaista kysymyk
senasettelua ei sanottavasti syntynyt, 
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lukuunottamatta papillisten esimieste
ni kanssa käytyjä oppitunnin omaisia 
keskusteluja. Varsinkin nuoremman 
vakinaisen upseeriston toivoisin aktii
visesti, asiantuntevasti ja rohkeasti 
ottavan osaa puolustuslaitosta ja 
maanpuolustusta koskevaan periaat
teelliseen keskusteluun. Joistakin 
oppitunneista jäi mieleeni sotilaallisen 
tyhjiön muodostaman vaaran koros
taminen. Se oli hyvä tosiasia tuotuna 
painokkaasti esiin. Mutta odotin, että 
pasifismin teoreettinen ja käytännöl
linenkin heikkous ja kestämättömyys 
olisi osoitettu reservin upsf:ereille. 
Puolustusvoimien täytyy nykyisenä 
henkisen hajaannuksen ja murrosajan 
keskellä selvästi perustella olemassa
olonsa muutenkin kuin Neuvostoliiton 
kanssa tehdyn sopimuksen pohjalla. 

Puutteena pidän myös sitä, että 
työnantajat eivät noudata yhdenmu
kaista käytäntöä harjoitusajan aikai
sessa pa1kanmaksussa. Minulla ei ole 
henkilökohtaisesti valittamista, mutta 
olen tavannut jälkeenpäin monia 
jääkäreitä, jotka eivät saaneet työn
antajaltaan mitään. 

Pappina kokee sodan ja toiminnan 
puolustuslaitoksen piirissä kieltämättä 
jonkinlaisena ristiriitana. Tehtävänä 
on julistaa rauhan sanomaa ja samalla 
harjaantua sotaan. Periaatteessa kui
tenkin sama ristiriita on värittää 
kaikkea elämää ja elämän taistelua 
tässä ajallisessa maailmassa. On ra
kastettava ja otettava vakavasti sana 
toisenkin posken kääntämisestä lyö
jälle. Mutta toisaalta on tarpeen tul
len oltava luja. Tämä elämä on kerta
kaikkiaan suostuttava elämään tämän 
elämän rajoitusten alaisena. 

Resluutnantti Kimmo Pälikkö 

HUOLLOLLA OU KOVAT 
PIIPUSSA 

Uuden roolin omaksuminen vaatii 
aina oman sisäänajonsa. Pataljoonan 
huoltopäällikÖ!n vakanssi tulisi ole
maan kova pähkinä purtavaksi. Tä
män tiesin, vaikka tehtäväkentän laa
juudesta ja syvyydestä ei minulla 
ollut kuin aavistus. Tiiviiseen asioihin
paneutumiseen ja uuden oppimiseen 
olin siis varautunut. Toisaalta vaihte
lun tuoma hermolepo ja uusien kon
taktien ja mielteiden saaminen tulisi 
tästä lrertausharjoituksesta tekemään 
ansaitun loman sivillityön vauhdik
kaaseen menoon. 

En siis ollut yllättynyt kun tulo
päivän iltana saimme sylillisen ohje
sääntöjä - jokainen. Sijoitin ne kaap
piin odottamaan lukuhetkeä. Sitä het
keä ei koskaan tullut. Lukemisetle ei 
jäänyt aikaa. Oli todella paljon muuta 
tekemistä. Vahvuuksien oppimista, 
taulukoita, erilaisten organisaatioiden 
omaksumista, moninaisten tehtävien 
ja toimintojen tietämistä, ajoneuvojen 
laatuja, määriä, käyttöjä, aseita, tuli
annoksia ja vaikka mitä. Paljon -
aivan liikaa yhdelle miehelle yhtenä 
päivänä. Tuntui näet, että kaiken olisi 
pitänyt olla päässä jo toisena harjoi
tuspäivänä, kun oltiin suunnittele
massa pataljoonan käyttöä maastossa. 

Onneksi ri,nnalle, kesken suurimman 
hämmennyksen, ilmestyi leveästi hy
myilevä hyväntuulinen kapteeni Kor
honen, huoltomiesten kouluttaja. Hän 
ei löysännyt vaan kiristi ohjelman 
joskus harmittavan tiukalle. "Nukuitte 
kuulema viime yönä neljä tuntia; 

käyttäkää siitä kolme suunnitelman 
tekemiseen", tämä oli ohje, jonka 
olivat kaiketi antaneet muutkin kou
luttajat. Teoreettinen koulutus jäi 
neuvoihin sekä !taktiikan luentojen 
lyhyehköihin kommentteihin. Luen
toja huollosta luvattiin toisen viikon 
aikana kun aliupseeritkin olisivat 
mukana. 

Aliupseereiden vastaanoton ja va
rusteiden luovutuksen sunnittelu ja 
toteuttaminen oli ensimmäinen huolto
päällikön käytännön junailu. Sitten 
ilmestyi taululle viikon ohjelma. Siinä 
huoltopuoli oli jo erotettu omaksi 
koulutushaaraksi, nun. komppanioiden 
vääpelit olivat osan ajasta yhtenä 
koulutusryhmänä. Harjoittelu tapah
tui nyt useassa paikassa samanaikai
sesti. Teoreettista koulutusta, jota 
olin itselleni odottanut, en saanut kuin 
muutamilla yhteisluennoilla. Tehtävii
ni kuului sitävastoin luennot huolto
asioista aliupseereille. Kaiken muun 
lisäksi oli valmisteltava luentorungot 
ja oltava tietäväinen luennoitsija. Tii
vistä tUllltui ohjelma olevan muillakin. 
Näin jälkikäteen tuntuu kuin ohjelma 
olisi tarkoituksellisesti tiivistetty ylä
kanttiinsa. 

Kaiken aikaa valmisteltiin esikunta
portaassa pataljoonan marssiohjelmaa: 
reittiä, taukopaikkoja, opasteita, ma
joitusryhmän tehtäviä, marssijärjes
tystä. Marssin tulisi tapahtua minuu
tin tarkuudella. Kysymyksessä ei 
ollutkaan ihan jokapäiväinen tapahtu
ma. Osaston laskettu pituus oli useita 
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kyµuneniä kilometrejä. Viimeiseen 
asti pidettiin salaperäisyyden verho 
jääkäreiden tulon yllä. Tämä oli vain 
hyväksi, sillä jos olisin tiennyt, että 
varusteiden luovutus, ruokailu omista 
kenttäkeittiöisitä ja lähtö Santahami
nasta n. 160 krn:n polkupyörämarssille 
tulisi tapahtumaan 12 tunnin sisällä 
ensimmäisten jääkäreiden tulosta, oli
sin ollut turhaan epäuskoinen etukä
teen. 

Jääkärit saapuivat. Tapahtumamylly 
alkoi pyöriä. Kuljetuskalustoa ilmes
tyi varikolle ja, pian hahmottui kuva 
surkean vähiin supistetusta kuljetus
kapasiteetista. Miten jaetaan vähästä, 
kenelle, miksi, kuka jää ilman? 
Voidaanko kalustoa käyttää heitto
ajoihln? Tässä vaiheessa alkoi tilanne 
tuntua todelliselta. Ja olihan se sitä 
huollon osalta koko ajan. Elintarvike
määrien arvioinnit, tarvittavan kalus
ton vastaanott.o ja heti keitto kiehu
maan. Komentajan varustetarkastusten 
yhteydessä selvisi kokonaistilanteen 
kehittyminen. Mitään välikohtauksia 
ei sattunut, vaan kaikki meni suunni
tellun aikataulun mukaisesti. 

Marssi oli kokemus, jota ei unohda. 
Se oli hatunnoston arvoinen suoritus. 
Perillä leirialueella nuoltiin sitten 
haavoja. Satula ei ole mikään pehmeä 
tutta,vuus. Sen sai lääkintähenkilö
kunta huomata miesten takamuksis
ta. Iltapäivästä varhaiseen aamuun 
kesti lääkärintarkastus. Vain vaisun 
hymyn sai vastaukseksi tervehdyk
seensä pataljoonan lääkäriltä, kun hän 
aamulla hetkeksi tuolille torkahti. 
Mene nyt viisaalle ohjeita antamaan. 
Marssin jälkiselvittelyistä ehkä aikaa
vievin oli polkupyörien oµiistussuh
teiden tarkistus. Kväl-huollon eteen 
oli koottu useita kymmeniä "ylimää
räisiä" pyöriä. Kuitenkin kaikilla oli 
ns. oma pyörä. Useaan otteeseen ase-
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Pienikin tauko oli käytettävä lepoon. 
Muuten uni yllätti kesken tärkeiden 

tapahtumien 

tettiin miehet jonoon kussakin komp
,paniassa. Epävarmat tapaukset sitten 
selvitettiin erikseen. Taisi muutama 
arvoitus jäädä ratkaisematta. 

Leiriaikana saivat huoltomiehet 
selvän tuntuman tehtäviinsä. Puut
teellinen kuljetuskalusto tosin aiheutti 
alussa päänvaivaa, mutta tilanteeseen 
oli sop~uduttava. Elintarvikehuolto 
sai paljon kiitosta osakseen - myös 
muutaman moitteen. Jääkärit vierit
tivät syyn aina huoltohenkilökunnan 
niskoille, kun alistuksia jaettaessa 
ei oltu otettu riittävän ajoissa huollon 
osuutta huomioon. Nälkä näet pääsi 
yllättämään kun ruoka ei liian suu
reksi paisuneelle joukolle riittänyt. 
Pa1kkojen maksu ja postin välittämi
nen sujuivat kommelluksitta. Samoin 
saunomiset ja leirintähygieniain sekä 
henkisen täydennyksen hoito. Muuta-

Lämpimän ruuan tuoksu sai jääkärin 
välillä unohtamaan suojan merkityk
sen. Nällai.isinä olivat ryhmyritkin 

mukana jonossa 

maa pienehköä tapaturmaa lukuun
ottamatta oli leirintäaika rauhallista 
lääkintähenkilöstön kannalta. Luon
nolli:sesti heidän koulutusohjelmansa 
oli tiukka ja vastaanotolla riitti kävi
jöitä. 

Muun leirityön ohella valmistui 
suunnitelma kertausharjoitusvarustei
den luovutusjärjestyksestä ja -tavasta. 
Useita iltoja istuttiin eri huoltolaji
johtajien kanssa nenätysten. Luovu
tusaikatauluun alkoi vähitellen ilmes
tyä tapahtumankuvioita. Hyvissä ajoin 
ennen leirijakson loppua sain suunni
telmalle harjoituksen johdon hyväk
synnän. Kopio •koko termiinitaulukos
ta annettiin ko:rnppanianpäälliköille, 
jotka vastasivat .kukin oman yksikkön
sä osuudesta. 

Leiriajan oli eiintarvikehuolto kun
kin komppanian mukana. Ajoneuvoja 
jouduttiin jakamaan aina tilapäistar
peiden mukaan. Lähettiyhteydet olivat 
kehnonlaiset, sillä .käytössä oli kaik
kiaan vain 18 moottoripyörää (vah
vuus edellyttää 86 kpl). Ajoneuvojen 
jaosta olikin pidettävä tarkkaa huolta 
ja selvitettävä sotaharjoitukseen sopi
vin jako. Vauhdikas rytmi säilyi koko 
viikon. Harjoiteltiin maastossa. Am
muttiin kovilla ja oltiin ilmoihln tyy
tyväisiä. Vaan ei pukimiin. Paras 

puku oli näet maastopuku ("papu
kaijapuku"). Sitä ei vaan saanut käyt
tää. Paksussa ruskeassa kenttäpuvussa 
olla piti. "Armeijassa on aina hyvä 
olla kun kaikilla on yhtä huono olla", 
kommentoi eräs jääkäri, kun vointia 
kyselin. 

Päivittäiset yleistilanteen vaatimat 
toimenpiteet ja varaukset pyrittiin 
tiedostamaan huoltopuolella mahdolli
simman tarkkaan. Sotaharjoitustilan 
alkaessa pystyikin huolto hyvin irroit
tautumaan ja seuraamaan yksikköään. 
Vaikka huoltotiet ja yhteydet eri 
huoltoelimiin olivat selväntuntuiset, 
esiintyi joitakin hankaluuksia heti 
viivytysvaiheen alettua syynä 
kahden moottoripyörän rikkoutumi
nen. Kun viivytyksestä hahmottui ra
jallisesti sekä ajallisesti riittävän 
selvä kuva, sain luvan koota e-tarvike
huollon yhteen. Näin huoltotilanne 

Moottoripyörien käytöstä sai kesku~ 
tella usein. Tarvetta oli runsaasti, 

mutta pyöriä vain muutamia 
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Kosketus viholliseen on saatu. Ensiin
mäiset havainnot merkitään karttaan 

ja tehdään päätöksiä. 

pysyi paremmin selvillä. Eri yksi
köiden siirtoja ja tilanteita seuraa
malla voitiin huolto suorittaa toivot
tuun aikaan. 

Ensimmäinen vuorokausi sujui huol
lon osalta hyvin vaikka a-tarvik
keiden täydennys jäikin osalta suo
rittamatta. Toisen vuorokauden alet
tua oli tilanne aika ajoin sekava. 
E-tarvikehuolto oli keskitettynä val
mis heti aamuyöstä tehtäviinsä. 
Aamuruokailu ehdittiin hädintuskin 
suorittaa, kun oli kiirehdittävä tais
televien jaloista. Huoltoon ei päivällä 
varattu aikaa. Iltapäivällä huoltoeli
met (lukuunottamatta AJptä ja JSptä) 
siirtyivät tilanteen edellyttämään 
aikaan siltojen yli Tammisaaren läpi 
odottamaan yksiköitään - antaakseen 
jo pahasti myöhässä olevan "lämpi
män aterian". Ilta ehti tulla ennenkuin 
sain kosketuksen esikuntaan. Olivat 
jääneet saarroksiin. Kättelivät vasta
pelureitaan. Ruoka toimitettiin nyt 
"rauhanomaisesti" yksikköihin. Ruuan
tekijät jäivätkin oman komppaniansa 
vastuulle. 

Pataljoona eteni lyhyeksi jääneen 
lepohetken jälkeen taistellen kohti 
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Kirkkonummea. Se oli kuin laiska 
mato, jonka kimppuun oli todella 
helppo sivusta käydä. Mutta mitä 
olisi voinut tehdä kun tien sivuun, 
ojanreunaa pitemmälle ei voinut 
edetä. Tästä pitivät paikalliset maan
omistajat huolen. Vaikka pataljoona 
olikin sidottu aika tarkoin tiettyyn 
uraan, vaikeutti kuljetuskaluston 
vähyys etenemistä. Huoltokomppania 
saa osan ajasta olla ilman ajoneuvoja. 
Ne olivat hyökkäävien osastojen käy
tössä. Lähettien käyttäminen oli myös 
rajoitettava minimiinsä. 

Viimeisen sotaharjoituspäivän ohjel
ma oli huollolle tosi vipinää. Aamu
ruokailun jälkeen kerättiin huolto
elimet yhteen. Tiedusteltiin Kirkko
nummen etumaasto pataljoonan ryh
mittymisalueeksi. Määrättiin kullekin 
komppanialle oma paikkansa, johon 
elintarvikehuolto vietiin valmiiksi. 
Tämän kaiken piti tapahtua heti har
joituksen päätyttyä - paljoa ei siis 
ollut aikaa käytettävissä. Kun väsy
neet taistelijat sitten puolenpäivän 
aikoihin saapuivat alueelle, ohjattiin 
heidät omille paikoilleen lämpimän 
aterian ääreen. Miesten ruokaillessa 
sovittiin marssijärjestys, reitti, opas
teet ym. Ruokailun jälkeen vaihdet
tiin maastopuku päälle ja noustiin 
pyörälle. Marssi kohti Santahaminaa 

Tielle ahtautuminen oli joskus sur
keata katseltavaa. Mutta minkäs teki, 
kun molemmilla puolilla kasvoi keväi
nen vilja. Olisipa maa ollut vielä 

roudassa 

alkoi. Se sujui jääkäreiltä ennätys
vauhtia. 

Santahaminassa ohjattiin yksiköt 
omille alueilleen. Iltaruokailu ja 
yöpyminen ,tapahtui maastossa. Va
rusteiden kunnostamiset ja puhdista
miset alkoivat heti iltaruokailun jäl
keen. Koko saari oli eristetty ennak
kosuunnitelmien mukaisesti. Sotilas
koti oli ainoa paikka, jossa sai luvalla 
käydä. Luovutukset, lääkärintarkastus, 
ruokailut ym suoritettiin laaditun 
suunnitelman mukaan. Minuuttiaika
taulussa pysyttiin kiitettävän hyvin. 
Maininnanarvoisia kommelluksia ei 
sattunut. Yhteisen lopputilaisuuden 
jälkeen siviilivarusteet saikin pukea 
päällensä ja noin klo 18.30 alkoivat 
jääkärit ja aliupseerit olla jo siviilissä. 
Upseereilla oli vielä yhteistilaisuus, 
jossa _saimme lyhyen loppuselvityksen. 

Tapahtumasarjaa, joka on pienistä 
osasista koottu, on syytä tarkastella 
usealta eri puolelta. Näin lyhyt kat
saus antaa vain laimean kuvan siitä 
sattumien kasasta, joka huoltopuolella 
yhtä päätä vyöryi eteenpäin temma
ten kokemattoman käskijän kokemus
ten pariin. Voidaan kuitenkin todeta, 
että huolto pärjäsi harjoituksen eri 
vaiheissa hyvin. Suoritusten ajallinen 
ja laadullinen onnistuminen ei ollut 
sattuma. Huoltohenkilöstö oli valittu 
parhaasta päästä. Näin on ollut ehkä 
pakko tehdä. sillä "huolto ampui har
joituksessa kovilla". 

Tulopäivästä alkanut kiire ja erit
täin tiiviiksi tehty ohjelma vei useilta 
vastuullisella paikalla olevilta "mehut" 
kesken harjoituksen. Tämä valitetta
vasti laski päätöstenteon ja vastuu
tehtävien hoidon tasoa. Väsymisen 
syyksi voitaneen panna keskinkertai
nen tai sitä heikompi fyysinen kunto 
sekä hetkellisten lepotaukojen käyttä
mättä jättäminen. 

Kuljetuskaluston vähyys tuotti 
usein päänvaivaa. Jos huoltopuolella 

Näin tahtoi usein käydä, kun oli niu
kalti kuljetusvälineitä ja käyttöä riit

tämiin 

olisi käytössä radiokalustoa, voitaisiin 
kuljetusvälineitä käyttää huomatta
vasti tehokkaammin. Uudenaikaisten 
kylmä- ja lämpökalusteiden käyttöön
otto tulee varmasti joskus muutta
maan elintarvikehuollon kuljetuska
luston tarvetta ja luonnetta. 

JSp ja AJp toimivat harjoituksen 
ajan laaditun suunnitelman mukai
sesti. Sairasauton liepeillä oli joskus 
kovastikin vilskettä. AJp sitävastoin 
sai olla rauhassa. Tositilanteessa sen 
arvo ja käyttö noterataan varmasti 
aivan toisin. 

Kertausharjoituksen järjestäjät tun
tevat kaikki ne eri mahdollisuudet 
sekä rajoituksen, jo.tka kuhunkin teh
tävään kuuluvat ja joita voidaan 
käyttää. En kuitenkaan malta olla 
toivomatta nam jälkikäteen pientä 
lisäystä - mahdollisuutta parempaan 
valmistautumiseen: tarvittavat ohje
säännöt ja monisteet päähuoltolajien 
hoidosta olisi saatava käyttöön hyvis
sä ajoin ennen harjoituksiin tuloa. 
Etukäteen hankittu teoreettinen tie
tous leveänä kenttänä saisi kokemus
ten kautta syvyyttä. Näin hankittu 
varmuus tehtävien ja vastuun 
delegoinnissa olisi hyvänä apuna pää
töstenteossa ja varmistaisi kokonai
suuden kannalta parhaan mahdollisen 
toiminnan. 
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Nopea, taloudellinen 
rakennuslevy 

BITULIITTI 
suomalaiselle rakentaialle 

Kun rakennetaan Bituliitilla, saadaan hyvissä 
ajoln valmista. Bituliitti on nopean ja talou
dellisen rakentamisen materiaali - kestävä 
rakennuslevy suomalaiselle rakentajalle. Bitu
liitti voimistetaan insuliittimenetelmällä. Siinä 
on n. 30 0/o korkealaatuista bitumia. Tämä 
tekee Bituliitista kosteutta ja sään vaihteluita 
hyvin kestävän rakennusmateriaalin. 

BITULIITII on tarkoituksenmukainen rakennus
levy - rimoitettuna se muodostaa siistin, 
rakenteellisesti tukevan ja ulkoasultaan edus
tavan kokonaisuuden. 

BITULIITILLA on monta käyttöä: omakotitalo
jen, kesämökkien, karjasuojien, talousraken
nusten, työmoaparokkien, autotallien ym. vuo
raus, lämmöneristeiden tuulisuojaus jne. 
BITULIITIN paksuudet: 8, 12 ja 16 mm 

BITULIITTI 
- iäykkä - sitkeä - kestävä 

ENSO-GUTZEIT OSAKEVHTIO 
INSULIITTITEHTAAT, KARHULA 

Reskersantti Tapio Salonen 

NÄKEM1YKSENI 
KERTAU:S
HARJOITUKSIST A 
KESÄLLÄ 1968 

Ensin on todettava, että maanpuo
lustu:ksemme on kehittynyt viime 
aikoina voimakkaasti positiiviseen ja 
,terveeseen suuntaan. Näin on myös 
todettavissa julkisen sanan kannan
otoi~ maanpuolustusta sivuavissa 
kysymyksissä. 

Tiesin astuessani reservin kertaus
harjoituksiin. että koulutus tulee ole
maan se oleellisin osa ajama, sillä jo 
sana reservinkertausharjoitus kuuluu 
ensi.arvoisen .tärkeänä koulutusosana 
puolustusvoimille ja koko maanpuolus
tuk.semme asialle. Näin pitääkin olla ja 
kehitystä jatkuvasti tarvitaan. Uskal
sin hieman epäillä ennakolta omaa -
sekä ehkä muidenkin reserviläisten 
fysiikkaa tuleviin harjoituksiin ka
sarmialu.eella sekä maastossa sota
harjoituksiin ja viimemainittuun 
nähden tavasta siirtyä kasarmilta 
sotaharjoituksiin yli sadan km etäi
syydelle pyörin. 

Tapa oli hyvä osoitus kunnon näyt
teestä ja siitä kuinka helposti ja ta
loudellisesti voidaan suuretkin yksiköt 
siirtää rauhanaikaisessa harjoituksessa 
paikama toiseen. Tiesin, että harjoi
tukset tulisivat olemaan tiiviitä, ly
hyen k:ertausharjoitusajan vuoksi. Mie
lestäni ne, mitä ajatuksissani asetin 
ko. ajalle tuli melko täydellisenä saa
vutetuksi. Olin asevelvollisuusaikanani 
saanut jo esimakua joukkueen ja 
joukkueen varajohtajan tehtäviin. Niin 
kävikin sitten reservissä, että tehtä-

väni koulutus jatkui tältä portaalta. 
Erikoisesti näin jälkeen päin vielä 
on mukava muistella jokaisen käyt
täytymistä reservinoloaikana. Kaikki 
ennakkoluulot tulivat romutetuksi. 

Oli miellyttävää todeta se rehti 
ja reipas vastaanotto res.aliups.eer ien 
saapuessa kokoontumispäivänä Santa
haminaan. Hyvässä muistossa vielä 
säilynyt kasarmielämä omaksuttiin 
heti ja siitä se alkoi melkein ilman 
hankauksia. Yllättävän nopeasti alkoi
vat päiväkäskyt harjoituksineen su
jua. Pidän hyvin sopivana neljän
viiden vuoden väliajoin tapahtuvia 
reservinkertausharjoituksia. Yllättävän 
hyvin suhtautui miehistö esimiehiin
sä, suoritti annetut tehtävät mieles
täni tinkimättä, huolella ja asialli
sesti. Samaa voidaan ehkä sanoa myös 
reservialiupseereihin nähden - heidän 
alaisuudesta upseereihin. Palvelus
suunnitelma ko. reserviaikaan nähden 
oli 'hyvin asiallisesti ja monipuolisesti 
suunniteltu ja mukavasti läpivietä
väksi sovitettu. Itse harjoituksiin suh
tautuminen oli kauttaaltaan erittäin 
myötämielistä Näin saavutetaan mie
lestäni reserville asetetut vaatimuk
set koulutukseen nähden parhaiten -
sillä onhan reserviin kokoontuneiden 
yhteisjoukon harjoitukset yksi tär
keimmistä tekijöistä maanpuolustuk
sellemme. 

Lomia ei kertausharjoituksien aika
,na mielestäni ole tarpeen järjestää, 
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vapaa-ajat, joita on tarpeeksi, riittä
nevät myös kotiväelle näyttäytymistä 
varten. Siviliasun käyttö on tarpee
tonta. Armeijan varusteet ovat tar
peeksi mukavat, eikä missään tapauk
sessa reserviläisille pidä antaa solmio
asua, se pilaa koko hyvän, tärkeän re
servikoulutusperiaatteen. Ruokailuajat 
muodostuivat reservissäkin omaksi 
luvuksi ja niille annettiin täysi tun
nustus. 

Varmasti jokainen meistä reservissä 
olijoista sai paljon kertausta, uutta 
ja ennenkaikkea virkistystä arkipäi
vän sivilielämälle - näin ainakin 
min'Ulil kohdallani kävi. Sain myös 
paljon uusia henkilösuhteita ja tutta
vuuksia. 

Uskon, että useimmat reserviin tu
levista sotaveikoista ovat jossain mää
rin unohtaneet asevelvollisuusaikana 
oppimia ja opetettuja ohjesääntöjä 

y.m. asioita siinämäärin, että jokai
sen olisi syytä pienenä kertausluon
toisena silmäyksenä suorittaa katsaus 
k.o. asioihin ennen reserviin tuloa, 
Tämän totesin aluksi monessa tilan
teessa. Mielestäni pitäisi reservin
kertausharjoituksiin löytyä vapaaeh
toisia, siis ei määrätä tai kutsua, vaan 
mennään sankoin joukoin vapaaeh
toisesti. Reservinkertausharjoitusten on 
jatkuttava tietoisena tulevasta turvalli
suudesta. Pitäisi löytyä se isäin ker
toma voimakas isänmaallinen henki 
ja maanpuolustukselle altis mieliala. 

Sotilaskoulutusta ei milloinkaan 
voida järjestää kirjeopistossa. 

Parhaiten "junaileville" reservissä 
on paikallaan antaa ylennys, säädetys
sä ajassa. Sensijaan kaikille vähintään 
kaksi kertaa reserviin osallistuville 
olisi syytä jakaa tunnustuksena puo
lustusvoimien reservinmuistomitali. 

JOKAINEN MEISTÄ TARVITSEE B VITAMIINIA 

Oikea ruokavalio B E KO B~~:;;:~.:;~:':::,~ · f o rt e 

ORION 
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poistaa heikottavan 
puutOlksen Teiltä, joka 
- laihdutatte 

Beko forte -

väkivahva 
- olette toipilas 

B-vitamiinivalmiste 
- syötte epäsäännöllisesti 
- joudurtte käyttämään 

alkoholia Apteekeista reseptittä. 

Suomen historiaa ainutlaatuisen 
värikkäästi 

aikakaudet elävät 

NSAKUNNAN 
HISTORIA 

II ELGE 
l' OHJOLAN-
1' IRHONEN 
IIC'räävä kansakunta 
1'109-1772 

Todella keskitetty ja 
Ilmeisiin tutkimustuloksiin 

111•rustuva kiinnostava esitys 
1wmen säätyvallan ajan 

tilstoriasta" 
r1l.tri Kyösti Kiuasmaa, 
amulehti). 

WSOY 

ansojen 
historian rinnalle 

VEIKKO HUTTUNEN 
Täysivaltainen 

kansakunta 
1917-1939 

Tällä hetkellä varmasti paras 
opas aikakauden 

syvempään tuntemiseen ja 
epäilemättä pysyy kauan 

sellaisena" 
(dosentti Jaakko Paavolainen, 

Kotimaa). 

Uusi 7-osainen historia, johon mai
nitut teokset kuuluvat ensimmäi
senä ja kuudentena osana. Osalta 
kk. 25,-, ns. 30:-. Koko sarjan 
tilaajille ilmaiseksi Olaus Magnuk
sen kuuluisa Pohjolan kartta moo.i
värisenä, muovikankaalle painet
tuna. 
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Haarniskoita tosin emme 
valmista, sen sijaan kaikkia 

VIRKAPUKIMIA 
asiantuntemuksella ja yli 

40:n vuoden kokemuksella 

VALTION PUKUTEHDAS 
HÄMEENLINNA 
Puh. 917-21 432 

JOUKKO-OSASTOT KERTOVAT 

POHJAN PRIKAATI 

Kuluneen vuoden aikana on Pohjan 
P,rikaatissa tapahtunut useita henkilö
vaihdoksia. Eversti B W Ko n t i o
P ä ä n siirryttyä eläkikeelle 5. 1. 68 otti 
prikaatin komentajan tehtävät vastaan 
ev L S a r e s s a 1 o. Ev Saressalo siir
tyi Pohjan Prikatiin Uudenmaan Ra
kuunapatalj oonasta Lappeenrannasta. 
8. 5. 68 pidetyssä vastaanottokatsel
muksessa luovutti prikaatin komenta
jan tehtäviä sijaisena hoitanut evl A 
S i s s a 1 a prikaatin uudelle komenta
jalle. 

Prikaatin esikuntapäällikön evl A 
Sissalan tultua siirretyksi Pohjois
Suomen Sotilasläänin esikuntaan 20. 7. 
68, määrättiin esikuntapäälliköksi pri
kaatin II Pataljoonan komentaja evl 
Y Laitinen. II Pataljoonan komen
tajaksi siirtyi evl M Salme n kaita 
PSSlE:sta. I Pataljoonan kottnentaja 
evl I T i aine n siirtyi 23. 3. 68 Taiste- , 
lukouluun ja pat,aljoonan uudeksi ko
mentajaksi määrättiin evl T S a v i s a-
1 o Pääesikunnasta. 

Prikaati järjesti 6.-19. 6. 68 kivääri
pataljoonan ja pioneerikomppanlan 
kertausharjoitukset. Harjoitukset pi-

Pohjan Prikaatin komentaja 3. 5. 68 
alkaen ev L A Saressalo. 

PSS1:n komentaja kenrl O Korhonen 
hyvästelee Pohjan Prikaatissa kertaus
harjoituksissa olleita reserviläisiä. 
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15. 6. 68 saapumiserän valatilaisuudet pidettiin maakuntamarssiin liittyen 
Pudasjärvellä ja Simossa. Kuva tilaisuudesta Pudasjärven Kurenalan kansa

koulun pihamaalla. 

dettiin Hiukkavaaran alueella ja nii
den johtajana toimi evl Y Laitinen. 
Sotaharjoituksessa, joka pidettiin 16. 
-18. 6. Hiukkavaaran - Ylikiimingin 
alueella, johti kertausharjoituspatal
joonaa ylil res J Laiha ne n ja va
rusmiehistä muodostettua keltaista pa
taljoonaa ltn T Orava. 

29. 6.-7. 7. 68 pid~ttyihin Oulun Mes
suihin prikaati osallistui järjestämällä 
Puolustuslaitoksen osaston yhteistoi
minnassa varuskunnan muiden jouk
ko-osastojen kanssa. 

Kesäkuun -68 saapumiserän valati
laisuudet järjestettiin 28. 7. maakunta
marssiin liittyen Pudasjärvellä (I P ja 
VK) ja Simossa (II P ja EK). Vala
tilaisuuden lisäksi ohjelma käsitti tu
tustumisia paikkakuntien historialli
sesti merkittäviin kohteisiin, ystävyys
otteluita paikallisia urheiluseuroja vas
taan ja varusmiesvoimin järjestetyt 
illanvietot molemmissa kunnissa. 

Rakennustoiminta on jatkunut pri-
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kaatille varsin myönteisissä merkeis
,sä. Heinäkuussa -68 avattiin käyttöön 
uusi miehistösauna, jonka tilat mah
dollistavat 60 henkilön kylpemisen 
kerrallaan. Hiukkavaaran sotilaskodin 
laajennustyö on edistynyt harjakor
keuteen. Rakennuksen valmistuttua 
lisääntyy sotilaskodin käytössä oleva 
tila ka,ksinkertaiseksi nykyisestään. 
Työ saataneen loppuunsuoritetuksi tu
levan vuoden kuluessa. Seuraavina lis
talla olevien poliklinikkarakennuksen 
ja eräiden varastotilojen rakentaminen 
aloitettaneen tulevan työllisyyskauden 
aikana. 

Kuluneena vuotena on prikaatissa 
kirjattu urheilun alalla jälleen melkoi
nen joukko hyviä suorituksia. PSSl:n 
hiihtomestaruuskilpailuissa 28. 2.-1. 3. 
68 saavutti alik K Pekka 1 a ensim
mäisen ja stm K Tapaninaho kol
mannen sijan ampumahiihtokilpailus
sa. 15 km:n maastohiihdon voitti stm 
U K ä m ä r ä i n e n stm V K a r j a-

r a i se n saavuttaessa toisen sijan. 
3 X 10 km:n viestihiihdon voitti prikaa
tin joukkue, johon kuuluivat stm:t U 
Kämäräinen, V Karjalainen ja T Yli
Kiikka. 

J,alkaväen Säätiön plalketilla on patl
kittu seuraavat 

Pesäpallossa saavutettiin PSSl:n 
mestaruus ja kunniakas toinen sija 
Puolustusvoimain mestaruuskilpailuis
sa. 

Yleisurheilun alalta ansaitsee mai
ninnan alik S K a n k k u s e n viime 
kesänä saavuttama pv:n mestaruus 
moukarinhei tossa. 

- 15. 10. 66 saapumiserä 
upskok J J Reino 

- 15. 2. 67 saapumiserä 
upskok R E Pokela 
kers P O Putaala 

- 15. 6. 67 saapumiserä 
upskok L M Koutaniemi 
kers J O Karjalainen ja 

- 15. 10. 67 saapumiserä 
upskok T A Hakala 
kers L H Vuorinen 

maisnN8• mesi· 
kämmen 
voi juusto 
zwg @ 
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KAINUUN PRIKAATI 

Vuodenvaihde enteili Kainuun Pri
kaatissa vuodelle 1968 tavallista juhla
vampia puitteita. Keskiyöllä uuden 
vuoden a~lkaessa olivat vairusmiehet ja 
heidän kouJuttajansa kokoontuneet !ka
sarmi 2:n kentälle. Pi"ikaatin !komen
tajan ,puheen ja pastorin ~uorittaman 
kenttäiharlauden päätteeksi tervehti 12 
tykinlau:kausta alkanutta Puolustusvoi
main 50-vuotisjuhlavuotta,, 

Al'kuvuosi sujui normaalisti pakka
sen ja koulutuksen merkeissä. Van
hempi saapumis&ä ajoi polkUipyÖrillä 
ampumaleirille · Vuosankaan. Tällöin 
saatiin arvokkaita kokemuksia pyörän 
käytöstä äoukkojen keskityssiirtoihin 
talviolosuhteissa. Paleltumia tai ikyl
mettymiä ei tapahtunut ja miehet kes
tivät :hyvin lähes satakilometrisen pyö
rämarssin. Samaan ailkaa,n vieraili Kai
nuun Prikaatin keskuudessa influenssa
epidemia, joka verotti kasarmi- ja leiri
joukkoja niin runsaasti, että Vuosangan 
-Hiisijäwen alueelle suunniteltu sota
harjoitus jouduttiin siirtämään kasar
min lähituntumaan. Tässä harjoituk
sessa kokeiltiin polkupyörän ja suksien 
yhteensoveltuvuutta. Huolimatta har
joituksen lyhentämisestä saavutettiin 
kokeilussa merkittäviä tuloksia tafvi
sen mkkuvuuden lisäämis~ksi. Jou
koista huomasi !kyllä, että asia oli täy
sin uusi, sillä yhteiskäytön jousta:vuus 
puuttui vielä pääosalta jouk:koja. Kui
tenkin saatiin selviä suuntaviivoja siitä 

kuinka tätä yhteiskäyttöä voitaisiin 
kehittää. Kolme Kainuun Pri!kaatissa 
vierailulla ollutta ruotsalaista upseeria 
seurasi osia fästä evl Teittisen ]Oihta
masta harjoituksesta ja he ihmettelivät 
suomalaisen sotilaan hyvää liikku
vuutta [umisessa metsämaastossa. 

Talviurheilulla on vank!ka jalansija 
Kainuun Prikaatissa ja Jtlsojen järjes
täjänä priikaatilla lienee kohta vielä 
vankempi asema. Prikaatin omien ja 
PSS1:n mestaruuskilpailujen jälkeen 
oli vuorossa nyt jo tarvaiksi tulleet Puo
Histusvoimain talvimestaruuskilpailut. 
Juhlavuoden ansiosta kisat olivat erit
täin juhlavat. Kolmen vuorokauden 
ajan 20.-23. 3. 68 pyöri hyvin rasvattu 
kilpailukoneist.o !kaHdcien läsnäolleiden 
ilmeiseksi tyytyväisyydeksi. Kilpaili
joita oli runsaasti !kovissa !koitoksissa. 
Vanhan tavan mukaan oli myös seu
raajia saapunut runsaasti eri puolilta 
maata. Puolustusvoimain komentaja 
seurueineen, ullkovaUojen sotilasasia
miehiä puolisoineen ja yleisten tiedo
tusvälineiden edustajia, oU kokoontunut 
seuraamaan kisoja. Tällä tavoin teh
tiin sotilasul'lheilua da Kainuuta tun
netuksi !kautta !koko valtakunnan. 

Vuoden alkupuolta :hallitsivat suuret 
urheilukilpailut. Kevään edistyessä ne 
jäivät syrjään ja Pri:kaati astui arkipäi-

Eversti T Olavi Lehti otti vastaan 
PSavPr:n/KaiPr:n killan standaarin 
5. 4. 1968 killan puheenjohtajalta evl 

H Anderssonilta. 
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vän kautta kevääseen, jota voimak
kaasti sävytti juhlavuoden tuntu. Kai
nuun Prikaatin vuosipäivä 5. 4. oli JJ6. 
Lech-virran ylity,ksestä 'laskettuna. 
Oman lisänsä päivän viettoon antoi 
Kainuun Prikaatin oman jou:kko
osastotunnuksen kiinnittäminen jokai
sen sotilaan manttelin olkaimeen. Mer
kissä on tyylHelty Kajaanin linnan 
kuva seppeleen ympäröimänä. 

Huhtikuun loppupuolella Kainuun 
Pri'kaati sai käyttöönsä uudenuutukai
sen hienon elokuvateatterin. Istuma
paikkoja on permannolla 364 ja par
vekikeella 172. Elokuvateatteri on täy
sin nykyaikainen ja mahdollistaa myös 
cinemascope-elokuvien esittämisen. 
Neljänä iltana viilkossa voi varusmies 
rentoutua siellä hyvän elokuvan pa
rissa. Normaalin elokuva.toiminnan 
lisäksi 'käytetään elokuvasalia varus
mieskoulutu:kseen ja sellaisiin tilai
suuksiin, joissa halutaan suhteellisen 
suurelle joukolle esittää asioita havain
nollisesti. 

Kainuun Prikaatin suhdetoimintaan 
ja pri'kaatin ystäväpiirin laajentami
seen ~uului Avoimien Ovien Päivä 
11. 5., jolloin lähiympäristön asukkailla 
oli tilaisuus, seurata oman prikaatinsa 

Prikaatin aprillipäivän aaton perhe
tapaus, kuvassa jo vähän kasvaneena, 
sai olla aprillipäivän ihan rauhassa, 
kun kukaan ei uskonut sen syntymää. 

koulutusta sekä tutustua sen tiloihin 
ja toimintaan. Tätä mahdollisuutta 
käytti hyväkseen noin 200 henkilöä 

Puolustusvoimain 50-vuotisjuhlavuoden lippujuhlan päivänä 4. 6. oli paraati
katselmus. 
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Itävallan puolustusministeri Georg Prader vieraili seurueineen Kainuun Pri
kaatissa 19. 7. 1968. 

ollen innokkaasti mukana tapahtu
missa. Vanhat veteraanit ihmettelivät 
olojen loistokkuutta ja äidit silmäilivät 
tyytyväisinä poikiensa hyviä elinolo
suhteita. 

Puolustusvoimain lippujuhlaa 4. 6. 68 
vietettiin perinteellisesti juhlalounaan 
ja paraatikatselmuksen merkeissä. 
Illalla oli henkilökunnalla iltajuhlat 
Seurahuoneella ja Vanhassa Välskä
rissä, vanismiesten vastaavasti viet
täessä iltaansa tanssin merkeissä Sam
polaissa. 

Omaisten päiviä vietettiin Kainuun 
Prikaatissa 21.-22. 6. 68. Päiville osal
listui kuutisensataa omaista eri puo
lelta Suomea. Osallistujat tutustuiva,t 
varusmiehen elämään nykyaikaisissa 
kasarmitiloissa ja koulutukseen, joka 
perjantaina huipentui taistelunäytök
seen. Aattoillan juhannusjuhla tarjosi 
monipuolista viihdeohjelmaa kokkoi-

neen ja tansseineen. Juhannuspäivän 
aamuna pidetty kenttähartaus lopetti 
yhteisen ohjelman. Iltapäivä jäi koko
naan varusmiesten da heidän omais
tensa väliseen vapaaseen yhdessäoloon 
ja seurusteluun. Juhannusaattoillan ja 
juhannuspäivän aamun vähäisiä sade
kuuroja lu:kuunottamatta voidaan tätä 
vierailua puolin ja toisin pitää erittäin 
onnistuneena. Suhdetoimintaan kuulu
vana voidaan pitää lisäksi Ristijärvellä 
27. 7. 68 pidettyä sotilasvalan vanno
mistilaisuutta. 

Kevättalven ja kesän aikana on 
lisäksi varuskuntasoittokunta pitänyt 
useita juhla- ja puistokonsertteja Ka
jaanissa ja lähiympäl"istössä. Tulevana 
syksynä on :konsertteja tarikoitus jat
kaa edelleen. 

Rakennustoiminta jatkuu Prikaatissa 
edelleen vilkkaana, parhaillaan ovat 
työn alla esikunta- ja kerhorakennuk-
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set sekä tykikiham, ja mikäli työt jat
kuvat nykyistä vauhtia, niin valmistu
misesta on toivoa tällä työllisyyskau
della (68---69). Paljon on vielä aloitta
mattakin, sillä vuoden 1969 rakennus
ohjelmaan kuuluu mm po}kupyöräsuo
jat, autohalli ja komppanioiden ullko
varastot. Tarkoitushan on, että Kai
nuun Prikaati olisi pääosin valmis 
1970 loppuun mennessä. 

Edellä kerrottiin talven sotaharjoi
tuksesta, jolloin kokeiltiin pyörän ja 
suksien yhteiskäyttöä. Toinen kokeilu 
oli kevätsotaharjoitus, jossa kokeiltiin 
yhdessä Kainuun Rajavartioston kanssa 
alueellisen sissitoiminnan vaikutusta 
normaaliin taistelutoimintaan. Suuria 
erotucxmarivoimia kysyneessä harjoi
tuksessa pyrittiin saavuttamaan mah
dollisimman totuudenmukainen kuva 
s1ss1en vaikutuksesta hyökkäykseen. 
Tulokset olivat varsin rohkaisevia ko
konaisuutta ajatellen. Vireästi täällä 
pohjoisessakin pyritään parhaaseen 
tulokseen koulutuksen saattamiseksi 
mahdollisimman tehokkaaksi. 

Urheilu on Kainuun Prikaatissa edel
leen ollut voima:kikaasti esillä, siitä 
ovat osoituksena seuraavat tulokset: 

- Kainuun Prikaatin I pMtio (joh
taja ltn T Tiitola) voiitti I alueen 
mestaruuden maastornestaruusktl
pailuissa 

192 

- samassa kilpailussa ltn T Tiitola 
voitti yleisen ja evl U Tark!ki ve
teraanisarjan suunnistuksen 

- Kainuun PTikaati voitti ylivoi
maisesti em kilpailujen joukkue
kilpailun 

- y.li:k Aulis Ojala heitti kiekossa 
puolustuvoimien ennätyksen 50,18 

- Puolustusvoimain yleisurheilu-
mestaruuskilpailujen II sija tuli 
Kainuun Prikaatille tasapistein 
voittajan Uudenmaan Prikaatin 
kanssa 

- KaiPr:n upseerit saivat eniten 
voittoja UAY:n kilpailuissa v 1967 

- ylik Mauno Luukkonen (KaiPr) 
kävi edustamassa Suomea Gre
noblesssa 

- yUk M Luukkonen voitti PSS1:n 
ampuma- ja maastohiihtomesta
ruuden 

- Kainuun Prikaati tuli yleismesta
riksi PSSl:n talvimestaruuski
soissa 

- Jalkaväen Säätiön plaketteja ovat 
saaneet seuraavat: 

25. 2. 1967 saapumiserä 
kok Y Aitola 
kers V J Ruotsalainen 

15.7.1967 saapumiserä 

kok J S Niemi 
kers S Mink:kinen 

PORIN PRIKAATI 

Kuluneen vuoden huomattavimmista 
tapahtumista Porin Prikaa tissa voidaan 
mainita mm Puolustusvoimien 50-
vuotisjuhlapäivän vietto Säkylässä 
4. 6. 68, komentajan vaihtuminen 1. 6., 
jolloinka ev Martti Frick luovutti pri
kaatin ev Erkki Setälälle ja Lapualla 
14. 7. Lapuan päivien yhteydessä pide
tyt Porilaispäivät. Porilaispäiville osal
listui RAuK .kokonaisuudessaan ja 15. 
2. 68 saapumiserän Etelä-Pohjanmaalta 
kotoisin olevat varusmiehet eli kaik
kiaan oli "porilaisia" matkassa lähes 
400. Meno- ja paluumarssien aikana • 
suoritti Porin Prikaati puolustusvoi- ~ 

main juhlavuoden merkeissä seppe
leenlaskun ja kunniakäynnin Hämeen
kyrön, Ikaalisten, Jalasjä,rven, Lapuan, 
Kauhajoen, Kurikan ja Kokemäen san
karihaudoilla. 

Koulutus on Porin Prikaatissa ollut 
kuluneen vuoden aikana tiivistä. Talvi
sotaharjoitus pidettiin varuskuntasota
har,j oituksena erittäin raskaissa ja sään 
puolesta vaikeissa oloissa. Harjoituk
sessa oli myös reservistä kertausharjoi
tuksiin kutsuttuja upseereita ja aliup
seereita johtajatehtävissä. Kesäsotahar
joitus pjdettiin LSS1:n komentajan 
johtamana Kemiön saareHa. Syyssota
harjoitukseen tulee antamaan oman 
kuvansa kokonaan kertausharjoitus
joukoista muodostettu pataljoona, jon
ka koulutuksen huipent umana sotahar
joitus pidetään. Taisteluammunnat on 

7 - Jalkaväen Vuosikirja 

suoritettu lähes kaikki prikaatin omalla 
havjoitusalueella ja kun - toivotta
vasti pian - saadaan pst-ampumarata 
valmHksi voi Porin Prikaati suorittaa 
kaikki ammuntansa kasarmialueen vä
littömässä läheisyydessä. 

Urheilussa on prikaatilla ollut hyvä 
vuosi. Siitä ovat osoituksena korpraali 
Mikko V.uorimaan puolustusvoimain 
mestaruus 15 km:n hiihdossa, Porin 
Prikaatin joukkueen puolustusvoimain 
mestaruus viestihiihdossa, prikaatin 
jalkapallojoukkueen puolustusvoimain 
mestaruus ja yleisurheilijain puolustus
voimain yleismestaruus. Arvokkaim-

.;: 

Etelä-Pohjanmaan kunnat lahjoittivat 
14. 7. Porin Prikaatille kuntansa vaa

kunoita. 

PorPr:n komentaja ev Erkki Setälä, 
esikuntapäällikkö evl Erkki Lastunen 
ja oppilas Ilmo Raune laskevat prikaa
tin seppeleen kiviristille Lapualla Porl-

laispäivillä 14.7.1968. 
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tamalla ammunnassa puolustusvoimain 
yleiS1II1estaruuden ja "Parolan kilven". 
Edelleen urheiluun liittyen toivotaan, 
muiden rakennustöiden tultua pääosin 
valmiiksi, urheilukentän nopeaa val
mistumista. 

Maaseutuvaruskunnassa on tyypil
listä varusmiesten vapaa-ajan vietto
mahdollisuuksien vähyys. Porin Pri
kaatissa ei kuitenkaan voitane sanoa 
varusmiehen kärsivän ,tästä. Suosituim
mista vapaa-ajanviettotavoista mainit
takoon mm sotilaskoti laajoine kirjas
toineen, elokuvateatteri, joka viidesti 
viikossa esittää ohjelmaa täysiHe katso
moille ja kuntotalo urheHu- ja uima
halleineen. Jokaisella y,ksiköllä on 

lisäksi ,televisio ja urheiluvälineitä mm 
ilmakivääri ,ja pöytätennis. 

JaLkaväen Säätiön plaketilla on va
rusmiespalveluksen erinomaisesta suo
rittamisesta palkittu seuraavat pori
laiset: 

15. 10. 66 saapumiserä 

vänrikki R U Saari 

15. 2. 67 saapumiserä 

kersantti Simo Ylinen 
vänrikki Kari Suominen 

15. 6. 67 saapumiserä 

kersantti Kari Järvenpää 
vänrikki Martti Lehto 

SII>OSTE 
~M 

sukka kestää 
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NYLANDS BRIGAD 

Nylands Brigad fick den 1 september 
ny brigadkommendör. Då överlämnade 
överste Lauri Boldt brigaden till övers
te Ossian Wuorenheimo vid en hög
tidlighet på flaggplanen. För ett och 
ett halvt år sedan va,r rollerna ombytta, 
då mottog nämligen överste Boldt bri
gaden av dåvarande överstelöjtnant 
Wuorenheimo som fungerat som stf. 
brigad'kommendör. 

Ny s'tabschef från den 22 september 
är överstlöjtnant Helge Blomqvist som 
tidigare var reservunderofficersskolans 
chef. 

Under hösten besöktes brigaden av 
chefen för Sveriges armes under
office,rsskola., överste Werns,tedt och 
läraren vid samma skola, major Thor
nander. Den ameriikans:ka militärattac
hen, överste Moe och den engelska 
mflitärattachen, överste Story besökte 
även brigaden. Alla gäste,r var synner
ligen nöjda med vad de fårtt se och uJt
tryckte sin tacksamhet mo,t värda,rna 
för de lyckade arrangemangen. 

I mitten av januari drabbades gar
nisonen plötsligt av en häftig influensa
erpidemi, som på mindre än en vecka 
tvingade brigaden att imätta ett re
servsjukhus i sektionens kasern. Epide
min avtog dock snabbt men sviterna 
av den märktes ännu under den ganska 
påfrestande vintermanövern. 

På vårvintern inleddes bygget på 
reservunderofficersskolans nybygge. 
Källarvåningen är redan gjuten och då 
bygget återupptas kan man börja med 
första våningens golv. 

I källaren skall man få plats för två 
skyddsrum, en stor övningshall samt 
tre mindre föreläsningssalar. Den stora 
lektionssa,len kommer att rymma 118 
rpersoner, och den blir en och en halv 
våning hög. Byggnadens totalvolym 
blir ca 17.500 m3 och den kommer att 
ge plats för ca 300 beväringar. 

Också på bostadsfronten har det gått 
framå:t. · I maj stod nämligen ett nytt 
bostadsihus färdigt och 20 familjer 
kunde flytta in i de fina, modärna 
lägenhe.terna. 

Nylands Brigad firade som vanligt 
sin årsdag den 18 april. Denna gång 
deltog i festligheterna ett stort antal 
krigsinvalider, som särskilt inbjudits. 
Närvarande var också den norska mili
tärattachen, överstelöjtnant Erling 
Lund, samt representanter för Nylands 
Brigads Gille och Ekenäs stad. 

Vårmanö,vern hölls i terrängen runt 
Strömma kana! och på Kimito de sista 
dagarna, i maj. Manövern skilde sig 
från vad som i allmänhet är vanligt 
genom att de högre, fungerande che
ferna tidigare hade "spelat" den under 
en ka,rtövning. Händelseförloppet var 
känt för alla utbildare och br igadsta
ben hade delat ut övningsplaner för 
manöverns olika övningstemata. 

I samband med manövern besöktes 
brigaden och manövertrupperna av 
Sveriges armechef, generallöjtnant 
Kurt Görnnsson. På programmet stod 
bla bekantgöring med organiseringen 
av brigadens utbildning. 

Vid brigadkommendörens utbild
ningsgranskning i slutet av ikonit 1/68:s 
grundutbildning.speriod användes ett 
nytt noggrannt poängsystem vilket 
möjlinggjorde en säkrare bedömning 
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av utbildningsresultaten. Genom att 
belöna den bästa plutonen och de 
bästa grupperna med duglighetspermis
sion hoppas man kunna höja bevärin
garnas intresse för ,tjänsten. 

Måltavlan har just dykt upp. Då träff 
erhålles faller tavlan automatiskt. 
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På försommaren demonstrerade den 
svenska firman SAAB radiostyrda mål
anordningar för både skol- och strids
skjutningsbanor. Förevisningen skedde 
på Bagby skjutbana och i Sy'!ldalen. 
Målanordningarna var båge lätthan
terliga och funktionssäkra varför an
skaffandet av dylika säkert skulle vara 
ägnat att höja beväringarnas skjut
skicklighet. 

Nylands Brigad har äran att arran
gera militära världsmästerskap i orien
tering och intensiv aktivitet råder med 
förberedelserna. 

Infanteristiftelsens plakett jäinte dip
lom har utdelats åt följande bevärin
gar: 

Kont III/66 
Fänrik Forsells C M Nykarleby 
Sergeant Sundström O C Helsinge 

Kont I/67 
Fänrik Nyma.rk M 
Sergeant Jordas B 0 

Kont II/67 

Borgå 
Lappträsk 

Fänrik Smeds E M Pörtom 
Sergeant Baarman T L Tenala 

KARJALAN PRIKAATI 

Kuluvan vuoden eräs merkitykselli
simpiä tapahtumia Kazjaian Prikaa
tissa oli pri:kaatin 'komentajan vaihtu
minen 17.5.1968. Tä11öin eversti Osvald 
Rafael Bäckman luovutti ja eversti 
Heöi Sakari R u s a m a vastaanotti 
prikaatin komentajan tehtävät. Paraa
tikatse1mus 1a ohimarssi ~uuluivat oh
jelmaan da sen jälkeen ikahvitilaisuus 
sotilaskodissa, jossa eroava komentaja 
eversti Bäckman sai vastaanottaa muis
tolahjat prikaatin ikantahenkilökun-

,., 

' 

Luovuttaja ev O R Bäckman ja vas
taanottaja ev S Rusama kättelevät pri
kaatin luovutus- ja vastaanottotilaisuu-

dessa. 

nalta ja sotilaskotisisarilta siirtyessään 
uuteen tehtävään Kouvolan Sotilaspii
rin päälliköksi. 

Prikaatin lippukomppania ohimarssissa prikaatin luovutus- ja vastaanottotilai
suuden jälkeen. 
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Ev O R Bäckman puhuu KKR:n perus
tamisen 50-vuotisjuhlassa. 

Luwuttaessaan prikaatin sanoi 
eversti Bäckman mm. "Kiitän teitä 
erinomaisesta yhteistyöstä, jolla olette 
uskCJ11lisesti työskennellen raikentaneet 
Karjalan Prikaatin nykyiseen kun
toonsa. Kiitän teitä kaikkia, jotka 
työtä pelkäämättä ja vaivoja säästä
mättä olette tahtoneet prikaatin ja 
siten koko maanpuolustuksen parasta." 
Hän kiitti myös varusmiehiä palveluk
sen moitteettomasta suorittamisesta, 
yiksiköissä vaiHinneesta hyvästä lhen~ 
gestä ja sotHaallisesta jä:r,jestyiksestä. 
Eversti Bäckman lkehoitti prikaatin 
henkilökuntaa aina pitämään työnsä 
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perustana kol'.keata koulutustasoa ja 
siihen liittyvää taisteluvalmiutta ja 
Karjalan Prikaatin kunniaa ja mainetta 
lähimpänä sydämen asiana. 

Va"Stauspuheesaan uusi komentaja 
eversti Sakari Rusama sanoi mm: "Kun 
tänään otan vastaan Karjalan Prikaatin 
komentaja.n .tehtävät, teen sen tietoi
sena siitä maanpuolustushengestä, isän
maanrakkaudesta ja rehellisen Suo
men miehen ja naisen yrittämisen 
halusta, joka aina on elähdyttänyt 
Karjalan Prikaatia. Tiedän ne kunniak
kaat saavutukset, joihin Karjalan Pri
kaati on yltänyt. Toivon, että se sa~a 
helllki, innostus ja palvelusalttius, jot'ka 
näinä päivinä olen Karjalan Prikaatiin 
astuessani nähnyt ympärilläni, dartkuisi 
myös minun komentajakaudellani." 

Karjalan P:ri!kaati ja Karjalan Kaar
tin - Prikaatin Kilta viettivät yhdessä 
5. 5. 1968 Kouvolassa Kaartin Rykmen
tin perustamisen 50-vuotisjuhlaa arvok
kain sotilaallisin menoin, joihin !kuului
vat kunnianosoitukset haudoilla ja 
muistomerkeillä, juhlaparaati, Killan 
vuosi.kokous, päiväjuhla ja veljesilta. 
Juhlallisuuksiin osallistuivat mm puo
lustusministeri Sulo S u o r t t a n en, 
Kymen läänin maaherra Esko P e l t o
n en, kaupunginjohtaja majuri evp 
Arno Tuurna, jalkaväenkenraali 
K A T ap o l a, kemaaliluutnantit 
H ö h q v i s t, A M a u n u 1 a ja, Tauno 
Ko ip r a, kenraalimajuri M S H a n
n i l a, everstit R K I n k i ne n, H Kr o
g e r u s, S Rusama, E Sävy ja 
E Eräs aari ija lukuisat Kar.jalan 
Kaartissa ja Karjalan Prikaatissa pal
velleet, 1kautta maan saapuneet noin 
35 kiltaveljeä, ja Kouvolan isäntä
joukko-osasto Karjalan Prikaati, jonka 
vuosipäivä oli seuraavana päivänä 6. 5. 
Prikaati vietti myös .tätä päivää juhla
vin menoin, laskettiin seppele Mänty
saaren hautausmaalla sanikarihaudalle, 
nautittiin juhlalounas, järjestettiin 

upseeri- ja aliupseerikerhoilla juhla
päivä:lliset sekä varusmiehille teatteri
näytännöt Kouvolan Teatterissa. Tilai
suuksissa oli läsnä !kutsuvieraita oman 
kaupungin, seurakunnan ja naapuri
jouJldco-osastojen edustajat sekä ne 
maanomistajat, doiden mailla prikaaiti 
on joutunut suorittamaan harjoituksia. 

Juhla,paraatissa puhui puolustusmi
nisteri Suorttanen sanoen mm: "Sil
loin kun itsenäisyyttämme on koe
teltu joko sisäisesti tai ulkonaisesti on 
erimielisyydet ja vaarat pystytty voit
tamaan sisua ja oikeutta hyväksi käyt
tämällä. Me olemme itse rakentaneet 
oman järjestelmämme. Voimme edel
leen kehittää sitä sellaiseksi kuin sen 
haluamme ja mihin kykenemme. Puo
lustuslaitos on aina kehittyvä. Se ei ole 
koskaan valmis. Miksi? Siksi, että ke
hitys kulkee aina eteenpäin." 

Useiita vuosia prikaatin näköpiirissä 
leijaillut tietoisuus siirrosta Valkea
laan rakennettavaan varuskuntaan on 
nyt toteutunut. Karjalan Prikaatin siir
tyminen Vafäealan uuteen varuskun
taan on alkanut. 

Karjalan Prikaatin vahvennettu I Pa
taljoona siirtyi tiistaina 11. päivänä 
kesäkuuta uuteen varuskuntaan Val
kealan Vekarajärvelle. Pataljoonan 
polkupyörämarssia Kouvolasta Valkea
lan vaTuskuntaan edelsi !katselmus 
Kouvolan varuskunnan kentällä sekä 
matkan aikana pidetty ohimarssi Val
kealan kirkonkylässä ja seppeleen las
~ut sankarihaudoille Kouvolassa, Val. 
kealassa sekä Tuohikotissa. 

Auringon paistaessa pilvettömältä 
kesätaivaalta juhlisrtaen prikaatin his
toriallista juhlapäivää da sotalippujen 
hulmutessa viidessä salossa kasarmin 
kentällä prikaati järjestyi avoneliöön 
kasarmin 1kentälle I !Pataljoonan jou
kot polkupyörin maastopukuun pukeu
tuneena, muu osa prikaatista oli "kent
täharmaassa". RAuK:n oppilaat muo-

dostivat lippukomppanian. Prikaatia 
komensi evl Pentti Ko s o n en. 

Lähtöä oli seuraamassa lukuisa jouk
ko kutsuvieraita, heidän joukossaan 
mm Kaakkois-Suomen Sotilasläänin 
edustajina esikuntapäällikkö eversti 
Kalevi S a r v a, koulutustoimiston 
päällikkö everstiluutnantti Veikko 
Li, n n a k ik o, Kouvolan kaupungin 
edustajina valtuuston puheenjohtaja 
pankinjohtaja Simo Ra u ta l a, kau
punginjohtaja varatuomari Eino B r o
f e l d t sekä tekninen kaupunginjoh
taja arkkitehti Väinö Vuori ne n ja 
Kouvolan seurakunnan kirkkoherra 
rovasti Pentti Heikki 1 ä, Valkealan 
kunnanjohtaja, varatuomari Ilpo Mä
k i ne n, kunnanvaltuuston puheen
johtaja maanviljelijä Tauno Kurvi 
ja Valkealan seurakunnan kirkkoherra 
Pekka, T a p i on l i n n a, Kouvolan 
reservin upseereiden ja aliupseereiden 
sekä Kouvolan ja Valkealan sotilaskoti
yhdistysten edustajat ja muita kutsu
vieraita. 

Karjalan Prikaatin lipun saavuttua 
kunniamarssin saattamana evl Pentti 
Kosonen ilmoitti joukot prikaatin ko
mentajalle eversti Sakari Rusamalle, 
joka ta:I'.kasti joukot ja tervehti niitä. 
Katselmuksen 1ä1keen erv Rusama sanoi 
puheessaan: "Karjalan Pri'kaatille on 
kulunut kesä ollut muistoj.en aikaa. 
Prikaatin vuosipäivänä vietettiin sen 
perinnejoukko-osaston Karjalan Kaar
tin Rykmentin 50--vuotisjuhlaa ja 
vHk!ko sitten meillä oli puolustusvoi
main puolivuosisataissyntymäpäivä. Tä
näänkin olemme koolla juhlan mer
keissä. Prikaatin siirtyminen on nyt 
virallisesti alkanut neljän ja puolen 
vuoden rakentamisen jälkeen. 

- Kouvola on käyny.t meille ah
taaksi. Se on tarvinnut lisää alueita, 
samoin kaupungin naapurik•unnat. Har. 
joitusalueemme on tarvittu muihin tar
koituksiin. Mutta me emme poistu s~ksl, 
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että meitä olisi kaltoin kohdeltu -
päinvastoin. Kouvolan kaupunki on 
aina suhtautunut hyvin puolustuslai
tokseen. Täällä on oltu maanpuolustus
ystävällisten ihmisten ikes'kellä. Kou
vola tulee vastakin olemaan varuskun
takaupunki, mutta tänne siirtyy jouk
koja, jotka eivät ta,rvitse siinä määrin 
maastoa kuin me. Kiitän Kouvolan 
kaupunkia pois siirtyvän vahvennetun 
I Pataljoonan puolesta. Pataljoonalle 
jää Kouvolasta vain hyviä muistoja. 

- Siirtyvä pataljoona on nyt kuin 
uudisasukas, jonka on sopeuduttava 
uusiin oloihin ja uusiin tapoihin. Kaik
kien on siinä työssä oltava mukana. 

I Pataljoona luo nyt pohjan koko 
prikaatin myöhemmäille siirtymiselle. 
Toivotan pataljoonalle onnea tässä vai
keassa tehtävässä. Onnea matkalle!" 

Kouvolan kaupunginjohtaja vara
tuomari Eino Brofeldt :kiitti sen jäl
keen Karjalan Prikaatia sen työstä 
Kouvolassa todeten, että kaupunki hy
vin ymmärtää siirtymisen aiheuttaneet 
syy;t. Olemme saaneet prikaatilta mo
nia palveluksia, joista kaupunki esit
tää pacl"haimma t kiitoksensa. 

Pataljoona valmistui sen jä1keen 
pyöräma,rssille Valkealaan. Mutta vielä 
ennen lähtöä pataljoonan komentaja 
evl Pentti Kosonen suoritti seurueineen 
kunniakäynnin Kouvolan sankaripat
saalla laskien sinne siirtyvän joukko
yksikön seppeleen. 

Pataljoona marssi ripeästi polkupyö
rillä Valkealaan, jossa kirkonkylän 
keskustassa pataljoona suoritti ohi
marssin. Sen otti vastaan prikaatin ko
mentaja eversti Saikari Rusama. Val
keafassa olivat pataljoonaa vastaanotta
massa suurin osa samoja :kutsuvieraita 
kuin Kouvolassakin, mutta mukana 
olivat lisäksi Utin varuskunnan edus
tajat sekä lu1kui,sa joukko Valkealan 
kunnan asukkaita, jotka mielihyvin 
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nä:kivät ryhdikkäiden sotilaiden saapu
misen kuntaansa. 

Rivistön kärjessä ajoi maastovaunus
saan pataljoonan komentaja evl Pentti 
Kosonen esikuntansa !kanssa ja hänen 
jälkeensä tuli prikaatin kunniakas 
1.iippu kunniakomppanian seuraamana. 
Pataljoonan yksiköt suorittivat ohi
marssin ensi kerran pyörillä. Se sujui 
erinomaisesti. Välittömästi ohimarssin 
jälkeen joukot järjestyivät Valkealan 
kirkon edustalle, jossa Valkealan kun
nanjohtaja varatuomari Ilpo Mä:kinen 
toivotti pataljoonan, sen kantahenkilö
kunnan ja varusmiehet tervetulleeksi 
Valkealan kuntaan toivoen, eittä mo
lemminpuolinen y:rnmär,täminen, kes
kinäinen kanssakäyminen ja vil'kas 
"uudisraivaus" alkaisi Valkealan uudes
sa varuskunnassa,. Rohkenen uskoa, 
että tulette viihtymään uudessa varus
kunnassa. Tämän jälkeen pataljoona 
suoritti kunniakäynnin Valkealan san
kari,patsaalla. Evl Kosonen totesi pu
heessaan: "Valikeala on pataljoonalle jo 
ennestään tuttu. Tämän kautta on 
marssittu lukuisia kertoja Pahkajärven 
leirialueelle, täällä on pidetty taistelu
harjoituksia sekä suoritettu pari kertaa 
vuodessa metsämarssi ja monilla on 
täällä jo lukuisia ystäviä. Mutta nyt 
pataljoona tulee jäädäkseen kunnan 
vakituiseksi asukkaaksi. Ensimmäiseksi 
se .tahtoo osoittaa :kunnioitustaan kaa
tuneille sankarivainajiHe. 

Yhdessä aliupseerikunnan ja miehis
tön edustajan ikanssa evl Pentti Ko
sonen laski sanJkari,patsaalle seppeleen, 
1onlka nauhoissa oli pri'kaatin värit ja 
tekstinä "San!karivainajille kunniaa 
tehden Karjalan Prikaatin I Patal
joona". 

Pataljoonan saavuttua Tuohikottiin 
se suoritti kunnia'käynnin myös Tuohi
kotin sankaripatsaalla. 

Uudelle kasarmialueelle saavuttua 
suoritettiin ensimmäinen lipunnosto 

Evl P Kosonen seurueineen laskemassa 
seppelettä Valkealan sankarihaudalle. 

Valkealan varuskunnassa ja &<;etettiin 
ensimmäiset vartiot ja vartioiden tar
kastaja sekä päivystävä upseeri tehtä
viinsä. Pataljoonan komentaja ja pri
kaatin komentaja puhuivat Valkealan 
varuskuntaan tulleille joukoille 
"uudisraivaajille". Valkeala on "val
lattu". Vahvennettu I Pataljoona on 
siirtynyt Valkealan varuskuntaan roh
keasti. Varuskunnan "isäntänä" on evl 
P Kosonen. Uusi ja merkittävä ajan
jakso on alkanut Karjalan Prikaatin 
historiassa. 

Ensimmäinen lipunnosto on suoritettu 
Valkealan uudessa varuskunnassa 11. 6. 

1968. 

So tako,rkeakoul un pioneeriharj oi tuk
seen liittyen järjesti Karjalan Prikaati 
ylimenoharjoituksen Iitin Pyhäjärvellä 
kesäkuussa 1968. 

Itävallan puolustusministeri Georg 
P r a d e r vieraili seurueineen Kouvo
lan varuskunnassa ja seurasi samalla 
Karjalan Prikaatin taistelunäytöstä 
Valkealan Pahkajärvellä. Ministeri 
Praderin isäntänä toimi puolustusmi
nisteri Sulo S u o r t t a n e n. Lisäksi 
vieraiden mukana olivat mm puolus
tusvoimain komentaja 'kenraali Yrjö 

Puolustusministeri G Prader tarkastamassa kunniakomppanlaa. 
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Ministeri ja kaartilainen. Itävallan puo
lustusministeri G Prader käväisi maa
seutukierroksen alkajaisiksi Kouvo
lassa. Upseerikerhon portailla var
tiossa Savon Prikaatin 1700-luvun ase-
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pukuihin puetut sotilaat. 

LÄH TEVIIN AJONEUVOIHIN 

VARTA 
SaJeo/AKKu 

K e i no n en ja puolustusministeriön 
kansliapäällikkö kenraaliluutnantti 
Kauko Pöyhönen. 

Ansiokkaasta palveluksesta on Kar
jalan Prikaatissa palkittu Jalkaväen 
Säätiön plaketilla seuraavat varusmie
het: 

15. 10. 1966 saapumiserä 
upseerikokelas J y r k ä m ä Jyrki 
Y,lermi 
!kersantti K i 1 p i ne n Matti Tapani 

15.2.1967 (25.2.67) saapumiserä 
upseerikokelas H a a r a j o k i Timo 
Eino Allan 
kersantti M e r ta ne n Yrjö Olavi 

15. 6. 1967 (15. 7. 67) saapumiserä 
upseerikokelas N i k a n d e r Vesa 
kersantti W i 11 m a n Kari Juhani 

Aina tuoreita valaisin-, 
radio- ja transistoriparistoja 

· kaikkiin laitteisiin. 

Valmistaja: 

Oy W1~IR11T~ Ab 
Helsinki 56, Hämeentie 157, Puh. 790 122 

SAVON PRIKAATI 

Savon Prikaati on enää "toisella 
jalallaan" Mikkelin vanhalla kasarmi
alueella kaupungissa, sillä kesäkuun 
alussa siirtyi jälleen kaksi yksikköä 
Karkialammelle prikaatin uudelle ka
sarmialueelle. 

Vanhalla alueella ovat vielä prikaa
tin esikunta, esikuntako:rnppania ja 
5.komppania-. 

Rakennusvaiheessa ovat etusijalla 
lähinnä ruokalan laajennus ja kunto
talo, joiden työt toivon mukaan saa
daan ensi talvena käyntiin. 

Savon Prikaatin varusmiesten 1964 
alullepanema :kaippelihanke Kar'kia
lammelle on edistynyt tasaisesti mutta 
varmasti. 12. 11. 67 pidettiin Savon So
tilaskappelin kannatusyhdistyksen pe
rustava !kokous. Läsnä tilaisuudessa 
olivat mm puheen1ohtajana ev N E 
Wäänänen, kenttäpiispa Toivo Laiti
nen, kenttärovastit Hatsala, ja Malmi
vaara sekä kaippelihankkeen "isä" 
lääk.lis. Tapani Jauhiainen. 4.7.1968 
luovutettiin Savon Sotilaskarppeliyhdis
ty,kseHe kaksi :kirkonkelloa. Kellot lah
joitti yhdistykselle Merikappelin Tuki 
ry, joka oli saanut ne Kirkkohallituk
selita. Alkuperältään kellot ovat tans
kalaisia. Merikappelin Tuki ry:n puo
lesta luovutti kellot yhdistyksen pu
heen1ohtaja sotilaspastori Aa.rne Hui
ma. Vastaanottajana oli prikaatin ko-

Näkymä Mikkelin kasarmialueelta. 

mentaja, Savon Sotilaskappeliyhdistyk
sen puheenjohtaja ev N E Wäänänen. 
Tilaisuudessa Karkialammella oli oh
jelmassa mm jumalanpalvelus; kuoro
esityksiä sekä RAuK/SavPr:n esittämä 
taistelukoulutusnäytös. 

Prikaatin osalta on myös henkilöasi
oissa ollut toimintaa. Evl Huuhtanen 
luovutti esi'kuntapäälli,kön tehtävät 
9. 5. 68 ja siirtyi KarJP:n komentajaksi. 
Evl A Veranen siirtyi I P:sta esikunta
pääl.ltköksi ja komennettiin edelleen 
pysyvästi Taistelukouluun 31. 5. 68. I P 
sai uuden komentajan evl E Koiviston. 
Hän siktyi Savon Prikaatiin Pääesi
kunnasta. 

Ampumaleirit ja sotaharjoitukset 
ovat sopivasti testanneet saa'VUtetun 
koulutustason ja fyysisen kunnon. 

KSSl:n · talvisotaharjoituksiin pri
kaati otti osaa kahdella pataljoonalla 
sekä tiedustelu- ja huoltokomppanialla. 
Sotaharjoitus pidettiin Savitaipale
Tuohikotti alueella 30. 1.--3. 2. 68. Mu
kana olivat myös reservin kertaushar
joitusupseerit ja aliupseertt sekä Huol
tokoulun op,pilasupseerit. 

26. 5.-1. 6. 68 prikaatilla oli tilaisuus 
perustaa ja kouluttaa täysi kivääripa
taljoona. Pataljoonan päällystä, alipääl
lystö ja miehistö saapuivat yhtäaikaa. 
Reservin kerta usharj oi tuspa talj oona 
otti myös osaa kevään sotaharjoitu'k-
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Savon Prikaatin partio. 

siin. Kertaus- ja sotaharjoitukset johti 
prikaatin komentaja ev NE Wäänänen. 
Kertausharjoitusaika oli varsin työn
täyteistä aikaa prikaatin henkilökun
naHe ja ·kokemukset, jotka siitä jokai
nen sai, ovat korvaamatt'Omia. Erityi
sesti harjoitus antoi nuoremmalle pääl
lystölle ja alipäällystölle paljon sekä 
perustamis- että koulutusvaiheen ai
kana. 

Myös urheilun saralla on Savon Pri
kaati työskennellyt a'ktiivisesti. Sekä 
keväällä että 'kesällä on pidetty laajat 
kunto'hiihto ja maastojuoksukilpailut 
joihin koko prikaati otti osaa ·100 % :sti'. 

Puolustusvoimain jalkapallon loppuot
telut pelattiin 23-25. 7. 68 Mikkelissä 
jolloin prikaati 196,7 jalkapallomesta~ 
rina toimi isäntänä, mutta joutui luo
vuttamaan mestaruuden Porin Prikaa
tiin. Savon Prikaatin joukkue taisteli 
hopeasijan. 

Jalkaväen Säätiön plaketit on luovu
tettu seuraaville varusmiehiUe: 

15.10.66 saap-erä 

Vänr Aarne Olavi Korpela 
Kers Reijo Juhani Stenbäck 
Korpr Jorma Veikko Ilmari Saarela 

15. 2. 67 saap-erä 

Vänr Jan Olli Laukka 
Kers Pauli Pekka Juhani Hujanen 
Kor:pr Terho Antero Hesikanen 

15.6.67 saap-erä 

Vänr Erkki Tapani Voutilainen 
Kers Pekka Hei'kiki Olavi Hy,tönen 
Korpr Ha-nnu Tapio Kurikka 

15. 10. 67 saap-erä 

Stm Väinö Kalevi Karvinen. 

OY KO TKA STEVEDORING 
KOTKA 
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PANSSARIVAUNU
PATALJOONA 

Kuluneen vuoden merkittävin tapaus 
Panssarivaunupataljoonassa on oman 
lipun, ja perinteiden virallistaminen. 
Puolustusvoimain uudelleenjärjestely
jen yhteydessä itsenäistynyt pataljoona 
sai sille perinteellisesti kuuluvan lak
kautetun Panssarirykmentin lipun vih
doin virallisesti omakseen. Lippu pääsi 
heti edustustehtävään Puolustusvoi
main 50-vuothjuhlaan Helsin1kiin 4. 6. 

Samalla, tunnustettiin myös vanhat 
perinteet, vuosipäivä ja kunniamarssi 
virallisiksi. 14. 7. vietettiin siten patal
joonan 49-vuotispäivää Parolan marssin 
soidessa. Vuosipäivänään sai pataljoona 
myös oman plaketin. Sen on suunnitel
lut taiteilija Raimo Heino. 

Kuluneena vuonna on panssarimie
hen aina eteenpäin-hengen mukaan py
ritty edelleen tehostamaan koulutusta. 
Edellisenä vuonna saatu uusi ny'kyai
kainen kalusto on nyt täysin vakiintu
nut käyttöön. Koulutuksen huipentu
mana olevat Niinisalon leirit ovat tul
leet nyt mielekkäämmiksi, sillä uuden 
kaluston ja siihen saadun entistä pa
remman apuaseen ansiosta ovat ampu
matulokset huomattavasti parantuneet. 
Pahimpana ampumakoulutuksen hait
tana on edelleen "kovien" a-tarvikkei
den vähyys. 

Panssarivaunupataljoonan plaketti. 

Puolustusvoimain lippujuhla oli tänä 
vuonna tavallista juhlavampi. Valta
kunnalliseen 50-vuotisparaatiin Hä
meenlinnassa Panssari va unupa talj oona 
osallistui suurimmalla kalustomää
rällä pataljoonan sodanjälkeisen histo
rian aikana. 
Panssarivaunujoukkueenjohtajien kou
lutus on jälleen saatu käytiin nel
jän vuoden tauon jälkeen. Koulutetta
vat saavat RUK:n viimeisen kuukauden 
aikana panssarivaunukoulutusta Pans-

Purkausta valmistellaan Niinisaloon 
saavuttaessa 
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Panssarivaunupataljoonan 
paraatijoukkoja. 

sadkoulussa ja sen jälkeen lopun pal
veluaikansa jatkokoulutusta pataljoo
nassa. Juuri ennen kotiuttamista saavat 
nämä kokelaat viimeisen silau'ksen toi
miessaan sotaharjoituksessa vaunu
joukkueen johtajina. 

Sotaharjoituksissa pitäisi joukoilla 
olla tilaisuus käy,tännössä harjoitella 
oppimiaan taitoja sodanaikaa muistut
tarvissa olosuhteissa. Panssarivaunu-

joukkojen osalta rauhanajan harjoitus
määräykset kuiten'ki:n lähes täy,sin ku
moavat tämän aiheuttaen mm. kaikkien 
oppien vastaisen jonossa tiellä seisomi
sen ja odottamisen. Tästä johtuen 
muille aselajeille jää usein täysin väärä 
kuva panssarijoukon toiminnasta. 
Panssari va unupa talj oona odottaakin 
hartaasti enemmän Niinisalon kaltaista 
harjoitusmaastoa, jossa, päästäisiin le
vittäytymään totuudenmukaises-ti tieltä 
pois. 

Jalkaväen Säätiön levykkein on pal
kittu seuraavat varusmiespalvelukses
saan kunnostautuneet: 

I/67 saa.pumiserä 

Vänr Tuunainen Olli Antero 
Alik Haukinen Harri Juhani 

II/67 saapumiserä 

Vänr Aho Jaakko Aulis 
Kers Sokka Matti Kalevi 

Panssarivaunu yhteistoiminfa
harjoituksessa. 

JOUTJÄRVI OY 
LAHT 1 
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PANSSARINTORJUNTA
PATALJOONA 

Panssa,rin torj un tapa talj oonan tuHua 
1. 7.1966 määrätyksi itsenäiseksi jouk
ko-osastoksi, alkoi heti sen perinteiden 
kehitteleminen. Tärkeänä tässä työssä 
oli oman lipun saaminen. Lippu nau
lattiin juhlallisessa tilaisuudessa Paro
lan upseerikerholla 16. 5. 1968. Se 
vihittiin ja luovutettiin joukko-osasto
lippujen vihkimis- ja luovutustilaisuu
dessa Tasavallan Presidentin linnan 
valtiosalissa 17. 5. 1968. 

Lipun 'kuvion nuolet kuvaavat patal
joonan aseiden, sinkojen ja ohjusten 
toimintaa. Tangon puoleisessa yfäkul
massa oleva silmikkokypärä osoittaa 
kuulumista Panssariprikaatiin. Kuvioi
den luku rajoitettiin vain näihin kah
teen lipun symboliikan luettavuuden 
pitämiseksi selvänä. 

10. 6.1968 vaihtui pataljoonan ko
mentaja,. Evl Y Rajatora luovutti täl
löin tehtävät evl H Sarparannalle. 
Vuonna 1968 vahvistettujen perinteiden 

.,. 

Panssarintorjuntapataljoonan lippu. 
Naulaustilaisuus tapahtui 16. 5. 1968. 

mukaisesti vietti pataljoona 1. 7. vuosi
päiväänsä ensimmäisen kerran itsenäi
senä joukko-osastona. 

Vuoden aikana on aloitettu uudelleen 
'keskeytyneenä ollut ohjuskouluttis, jo
hon on sisällytetty mm. henkilökunnan 
kurssi ja, ohjusampujien kertausharjoi
tus. 

Plakettien saajat: 

Väm Luotonen A J Jämsänkoski 
Kers Korjun R U Hankasalmi 
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Oy Aino Lindeman Ab 
VAASA 

Panimo Oy Bock 
Bryggeri Ab 

VAASA 

Matto Oy Vaasan 
Vasa Mattan Ab 

VAASA 

Oy Vaasan Saippua 
Vasa Tvål Ab 

VAASA 

HÄMEEN JÄÄKÄRI
PATALJOONA 

Hämeen Jääkäripataljoonan kulu
neen toimintavuoden huomatta,yim
miksi tapahtumiksi kohosivat pataljoo
nassa 29. 12. tapahtunut komentajan 
vaihdos, pataljoonan 50-vuotisjuhla 
25. 2., sekä uusitun lipun naulaustilai
suus 15. 5. 68. 

Hämeen Jääkäripataljoonan !lrnmen
tajana yhfäjaksoisesti lähes kuusi vuot
ta toiminut evl P T Pelttari luovutti 
29. 12. 67 pataljoonan :komentajan teh
tävä·t evl T Sutelalle. Komentajan vaih
dos tapahtui Linnankasal'min kentällä, 
jossa majuri M Määttänen ilmoitti pa
taljoonan komentajalle. Komentajien 
puheiden ja katselmuksen jälkeen pa-

Teollisuusneuvos A Niemelä lyömässä 
lahjoittamaansa HämJP:n uusittuun 
lippuun naulaa majuri M Määttäsen 

avustamana. 

50-vuotisjuhlien paraatin vastaanotta
jat kenrl P llmola, ev U Matikainen ja 

evl T Sutela. 

taljoona suoritti ohimarssin, jonka vas
taanotti uusi ja entinen komentaja. 

Kuluvan vuoden alkupuolen tärkein 
juhlatilaisuus oli pataljoonan 50-vuo
tisjuhla 25. 2., joka vietettiin monin 
arvokkain tilaisuuksin, joihin kuului 
seppeleenlasku sankarihaudaUe, pa
raati ohimarsseineen Vanajaveden 
jäällä vanhan 1200-1300-lukujen vaih
teessa rakennetun Hämeen linnan lie
peillä, rpäiväjuhla, iltajuhla henkilö
kunnalle ja kutsuvieraille Aulangolla, 
sekä varusmiestanssit. 

Vai'kuttavaksi ja mieliinpainuvarksi 
muodostui pataljoonan uusitun lipun 
naulaustilaisuus 15. 5. 68 päivänä, jol
loin oli kulunut tasan 30-vuotta edel
lisen kenraali E Heinrichsin lahjoitta
man lipun saamisesta. Lippu on saman
lainen kuin entinenkin, mutta 'kool
taan suurempi. 

Hämeen Jääkäripataljoonalla on aina 
ollut pyrkimyksenä hyvien suhteiden 
luominen ympäristöpitäjiin ja niiden 
väestöön. Edellytykset tällaisille suh
teiden solmimisille on löydetty ympä
ristöpitäjiin suuntautuvista kunkin 
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HämJP:n edustajat laskemassa seppe
lettä Urjalan sankarihaudalle maakun
tamarssin ja valatilaisuuden yhtey-

dessä 21. 7. 1968. 

vuoden kesäkuun saapumiserän valati
laisuuksista. Koulutuksellisena opetus
tar,koitu:ksena näillä vierailuilla on 
ollut pp-marssin suoritus. Vierailukoh
teina olevilla paiikka'kunnilla on järjes
tetty paikka'kuntalaisille ja varusmies
ten omaisille tarkoitettu kalusto- ja 
koulutusesittely, joka on aina saanut 
osakseen runsaasti huomiota. II/67 
saapumiserän vala vannottiin Lammilla 
ja II/68:n vafa Urjalassa. Viime vuo
sina näiden valatilaisuuksien yhteyteen 
on liittynyt pataljoonan koulutusleiri 
Padasjoen leirialueella, jossa on erin
omaiset mahdollisuudet sissi-, linnoit
tamis-, vesistö-, taistelu- jne koulutuk
seen. 

Hämeen Jääkäripataljoonan komp
pania osallistui niinikään 30. 6. 68 Erä
järven Rönnissä vietettyyn maakun
nalliseen maanpuolustusjuhlaan suorit
tamana taistelunäytöksen ylimenoi
neen. 

Jokapäiväinen koulutus on tapahtu
nut tiiviin työn ja varsin tuloksellisen 
toiminnan merkeissä. Eräänä esimer'k
Jrlnä tuloksista voidaan mainita kevät
sotaharjoitus, jossa komppaniat reser
viläispäälliköiden johtamina saiva,t 
runsaasti kiitosta osakseen. 
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Raskas kranaatinheitin asemassa Urja
lan urheilukentällä järjestetyssä kou

lutusesittelyssä 21. 7. 1968. 

Hämeenlinnan kaupungin jatkuva 
laajentuminen on supistanut harjoitus
alueet Linnan kasarmialueen välittö
mässä läheisyydessä vähiin. Harjoituk
sia joudutaan pitämään jopa Aulangon 
puistossa, kaupungin puistossa ja Ah
venistolla. Tosin parannuksiakin on 
saatu aikaan. Merkittävimmät ovat 
Perä-Hätilän läpi kulkevan tien val
mistuminen moottoriajoneuvoilla ajet
tavaan ·kuntoon, sekä Padasjoen leiri
alueen jatkuva 'kehittäminen. 

Jalkaväen Säätiön pienoisplaketteja 
on pataljoonassa jaettu seuraaville ase
palveluksensa menestyksellisesti suo
rittaneille varusmiehille. 

15. 1-0. 66 saaperä 

,kok J I Niinimäki, Janakkala 
kers P K Pajunen, Loppi 

15. 2. 67 saaperä 

kok E J Keinänen, Vammala 
kers P J Railovesi, Toijala 

15. 6. 67 saaperä 

kok P T T Lind, Mänttä 
kers P T Vilen, Valkeakoski 

PANSSARIKOUlUI 

Keväällä -68 tuli kuluneeksi 20 
vuotta siitä, kun evl Åkerman lausui 
Panssarikpulun syntysanat. 60 kurssia 
ehdittiin kouluttaa, ennenkuin saatiin 
virallinen vuosipäivä. 7. 5. 1968 vahvis
tettiin Panssarikoulun vuosipäiväksi 
2. 4. edellä mainittujen syntysanojen 
perusteella ja samalla hyväksyttiin 
koulun kunniamarssiksi Parolan mars
si. Oman lipunhan koulu oli saanut 
jo 2. 6. 1960. 

Vuoden aikana tapahtui useita muu
toksia koulun henkilökunnan keskuu
dessa. Huomattavin oli koulun johta
jan vaihtuminen. Evl Pentti Lehtonen 
luovutti 2% vuotisen ansiokkaan toi
mikauden jälkeen tehtävänsä evl 
Pentti Kujalalle. 

Koulutuksen osalta vuosi on ollut 
tiiviin aherruksen aikaa. Kolmen re
servialiupseerikurssin ohella ovat useat 
henkilökunnan kurssit kuuluneet oh
jelmaan. Koulu järjesti kadettien psv
kurssin ja aliupseerien psvasentaja
kurssin. Parhaillaan on käynnissä psv
mestarikurssi sekä joka syksyinen pe-

ruskurssin III jakson psv- ja pstlinjan 
!koulutus. Uutena kurssina vietiin ke
sällä läpi RUK:n 127 kurssin psvlinja. 
Viisiviikkoisella kurssilla oli psvjohta
jakoulutusta saamassa 13 upseerioppi
lasta. 

Joka vuotisissa sotaharjoituksissa kou
lu on ahkerasti ollut mukana. Sen si
jaan leiritoimintaa on ollut pakko su
pistaa. Ainoastaan PsvK on uskollisesti 
joka kurssi vieraillut Niinisalossa. 

Tiiviistä koulutuksesta huolimatta 
on Panssarikoulu ottanut osaa kilpai
lutoimintaan laajalla rintamalla. Mi
hinkään huippusaavutuksiin eivät voi
mat ole riittäneet, mutta sotilasläänin 
tasolla on menestytty. Yllättävimpänä 
saavutuksena voidaan pitää läänin 
maastomestaruuskilpailuissa saavutet
tua yleismestaruutta ennen Hämeen 
Ratsujääkäreitä. Talvella piti koulun 
mainetta yllä kolminkertainen PsPr:n 
hiihtomestari opp A Heino valtaamalla 
Pv:n talvikisoissa 5.sijan ampumahiih
dossa. Viime päivien saavutuksista on 
syytä mainita alik H Nurmisen prons
simitali Pv:n maastomestaruuskilpai
luissa Tikkakoskella. 

Omaisten päivillä tytär tapasi Isänsä. 
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Omaisten päivillä naisväkikin oli kön

nostunut raskaasta singosta 

Panssarikoulu on aktiivisesti ollut 
myös mukana kilpailujen järjestäjinä 
ja mm sotainvalidien 20-vuotistalvi-

mestaruuskilpailujen onnistumisessa 
oli Panssari.koululla päävastuu. 

Vuoden tapahtumana voidaan Pans
sari.koulussa pitää ensi kertaa järjes
tettyä omaisten päivää. 4. 8. oli kou
lulla lähes 500 vierasta tutustumassa 
poikien opinahjoon ja koulutusmene
telmiin. Taistelunäytösten ja kalusto
esittelyjen lisäksi oli omaisilla mah
dollisuus tutustua koulun sisätiloihin, 
sotilaskotiin ja ennen kaikkea Panssa
rimuseoon. 

Panssarikoulu on vuoden mittaan 
kotiuttanut muutamia apukouluttajina 
olleita ryhmänjohtajia. Parhaille heistä 
on jaettu Jalkaväen Säätiön plaketti 
erinomaisesta palveluksesta Panssari
koulussa. 

15. 6. 67 saapumiserä. 
Alik Eero Olavi Kukkola PsvK 
15. 10. 67 saapumiserä 
Kers Heimo Tapio Keskinen TkK 

villakunta 
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LAPIN 
JÄÄKÄRIPA TALJOONA 

Viime vuosikirjan ilmestymisen jäl
keen on Lapin Jääkäripataljoonan 
johto vaihtunut. Everstiluutnantti Erk
ki Koivisto luovutti pataljoonan joh
don loka-marraskuun vaihteessa 1967 
everstiluutnantti Kauko Kuismaselle. 
Jo tätä ennen oli pataljoonaupseeriksi 
tullut majuri Jukka Suviniemi ja huol
topäälliköksi majuri Aaro Hänninen. 

Itsenäisyytemme viisikymmenvuotis
juhlallisuwksiin Sodankylässä kuului 
Joutselän patsaan jäljennöksen paljas-

taminen. Tämän Lapin oloissa suuri
suuntaisen työn oli Jääkäripataljoona 
1 - Lapin Jääkäripataljoonan Kilta 
r.y. saanut aikaan kansalaiskeräyksen 
turvin. Itsenäisyyspäivänä oli koko pa
taljoona patsaan juurella avoneliössä 
jo Puolustusvoimain 50-vuotislippupäi
vänä toisen kerran, jolloin kilta luo
vutti patsaassa olevat sankarilaatat, 
joissa on 485 sankarijääkärin nimet, 
Lapin Jääkäripataljoonan vaalittaviksi. 
Tämä lähes neljä metriä korkea, pyra
miidimäinen, Sodankylän liuskakivestä 
tehty patsas juhlistaa pataljoonan esi
kunnan edustaa ja muistuttaa tämän 
·pa1van jääkäreille olemassaolollaan 
kansamme kovista ajoista ja niistä pa
taljoonan riveissä palvelleista jääkäri
veljistä, jotka ovat antaneet kaikkensa 
Isänmaan puolesta taistellessaan. 

Sodankylän varuskunnan ja patal
joonan rakennustoiminta on jatkunut 
edelleen työllisyystöinä, ja 320 miestä 
oli viime talven huippulukemat kasar-

Jf 1-LapJP:n !\~~ r.y. on pystyttänyt Joutselän taisteluitten patsaan jäljen
nokse~. Sodankylaan. Patsaan kuparisissa laatoissa on Jääkäripataljoona l ·n 
riveissa kaatuneitten 485 sankarijääkärin nimet ja kaatumispäivät Patsa~n 
paljastus . ol~ 6. 12. 1967 ja sankarilaattojen luovutus 4. 6. 1968. Kuva· laattojen 
luo~tustilaisuudesta, jossa Lapin .Jääkäripataljoona oli avoneliössä etualalla 
pata!Joonan kol!'-entaja ~verstiluutnantti Kauko Kuismanen v~ottajana 
Ja killan edustaJat laatto3en luovuttajina, kapteeni p Tikkanen sotilasmestari 

evp V Moilanen ja jääkäri H Ylläsjärvi. ' 
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mialueen työmailla. Tällä hetkellä on 
rakennusohjelmasta toteutettu noin 
3/4 ja seuraavan vuoden vaihteessa 
valmistuva Sodankylän kunnan ja va
ruskunnan yhteissairaalarakennus on 
valmistuttuaan huomattava parannus 
jälleen pataljoonan käyttötiloissa. Sai
raalassa on 45 vuodesijaa niin varus
kunnalla kuin Sodankylän kunnalla
kin ja yhteiset huoltotilat. Sairaala 
on ensimmäinen kunnan ja puolustus
voimien kanssa aikaansaatu laitos. Va
ruskunnan henkilökunnan viihtyisyyttä 
tulee huomattavasti lisäämään aikoi
naan valmistuva, nyt seinäkorkeudessa 
oleva upseeri- ja aliupseerikerhora
kennus, jossa myös ovat yhteiset ikeit
tiö- ja huoltotilat. Nykyisenä työttö
myyden aikana on varuskunnan mer
.kitys huomattava työllisyyden turvaa
jana. 

Lapin Jääkäripataljoonan koulutus 
voidaan katsoa nykyisessä muodossaan 
jo jokseenkin vakiintuneeksi, paikalli
siin olosuhteisiin sovelletuksi. Tosin 
Lapin olosuhteet asettavat varsinkin 
pataljoonan ajoneuvokannan erittäin 
.kovalle koetukselle, kun pataljoona on 
kokonaisuudessaan liikkeellä, kuten 
es.{merkiksi sotaharjoituksissa. Niinpä 
" talvisota" olikin varustettu siviilistä 
vuokratuilla maataloustraktoreilla. Rat
kaisu oli käyttökelpoinen ja kokemuk
set niin traktoreista kuin siviilikuljet
tajistakin hyviä. Nämä vapaaehtoisesti 
mukaan tulleet ajoneuvojen kuljetta
jat eläytyivät tilanteeseen ainakin yhtä 
hyvin kuin jääkäritkin. Tiettömän kor
ven halki, kovassa pakkasessa tullut 
pataljoonan huolto osoitti, että vai
keatkin olosuhteet ovat voitettavissa 
suomalaisessa siviilikäytössä olevalla 
kalustolla. 

Talvisotaharjoitus oli jääkäreillekin 
.kova kunnon koetus, sillä Sodanky
lästä Ristilammelle kertyy matkaa sata 
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Jääkärit hiihtomarssilla. 

,kilometriä. Kahden päivän hiihtomars
sina se taittui. Ampumaleirivaiheessa 
koetteli niin naapurijoukko-osastoja 
kuin pataljoonaakin a-viirus. Niinpä, 
kun sotaharjoitus alkoi, oli vihollisri
vit harventuneet niin, että sotaharjoi
tus piti käydä kotoisin voimin, reser
vialiupseerikoulun ollessa jääkäreitten 
harjoitusvastuksena. Sotaharjoituksen 
päälle oli hiihtohinausmarssi varuskun
taan ja tällekin öiselle taipaleelle tuli 
matkaa seitsemisen peninkulmaa. 

Sodankylä on ottanut perinteekseen 
voittaa kansanhiihtojen varuskuntien 
sarjan. Tämä voitto saavutettiin vii
me vuonna jo kolmannen kerran pe
räldcäin. Muuten urheilumenestys on 
ollut tavanomaista, josta mainittakoon 
Pohjois-Suomen Sotilasläänin kisoissa 
ik:aksoisvoitot partiohiihdossa, varus
miesten ampumahiihdon Suomen mes
taruus, jotka ovat olleet kirkkaimmat 
saavutukset. Muutamiin lajeihin, ku
ten sotilaskolmiotteluun ollaan läh
detty mukaan tulevaisuutta ajatellen, 
sillä tarjoaahan varuskunnan uima
allas harjoitusmahdollisuudet tähänkin 

Reservin upseereita ja -aliupseereita 
käskynantotilaisuude~a Lapin keväi

sessä luonnossa. 

lajiin siinä, missä muillekin joukko
osastoille. 

Kertausharjoitusupseereita ja -aliup
seereita on pataljoonassa ollut koulu
tettavana jälleen useampaan otteeseen. 
Tänä vuonna ovat nämä kertaushar
joituksissa olleet joutuneet johtamaan 
joukkoaan koko ajan maasto-olosuh
teissa, sillä pataljoonan koulutus on 
näinä aikoina viety kokonaan maas
tossa majoittuneena ollen. Niin upsee
rit kuin aliupseeritkin ovat olleet tyy
tyväisiä saamaansa oppiin ja koke
muksiin. 

Porot kuuluvat Lappiin ja Lapin 
Jääkäripataljoonallakin näitä kotieläi-

LapJp:n porot merkitään omaan 
merkkiin. 

miä on nyt kolme, sillä Orajärvl?n 
paliskunnalta saatu vaadin synnytti 
keväällä vasan. Nyt porot on m erkitty 
omaan merkkiin, oikea terotettu, alla 
ja päällä lovi, vasen alla ja päällä lovi, 
kuten merkin selitys kuuluu. Tämän 
merkin lahjoitti pataljoonan komenta
jan nimiin Sattasniemen paliskunnan 
jäsen, rouva Kerttu Sukuvaara, jolla 
tämä merkki on ollut käytössä aikai
semmin. Käytännöllisistä syistä merk
kiä ei voi rekisteröidä pataljoonan kir
joihin, sillä poromerkkejä ei luovuteta 
minkäänlaisille yhdistyksille tai yhtei
söille. 

Elokuussa oli Lapin: Jääkäripataljoo
nalla kunnia edustaa Puolustusvoi
miamme Tornionlaakson maatalous- ja 
teollisuusnäyttelyssä Pellossa. Osasto 
sai näyttelyvieraitten jakamattoman 
suosion osakseen ja vieraita kävi 
meillä lähes kaksikymmentätuhatta. 
Vihreät sisaret, Sodankylän ja Rova
niemen sotilaskotiyhdistyksen kenttä
kodissa olivat kovan paineen alaisia 
tyydyttäessään vieraitten kahviham
paan pakotusta. Suosituimpia esittely
kohteita osastolla oli säteilyn kenttä
mittausajoneuvo, joka oli saatu pääesi
kunnan lähettämänä näyttelymateriaa
'liksi, paineilmateltta, jossa oli sekä 
,sotilaskoti että suojelumateriaalin esit-

Lapin Jääkäripataljoonan näyttely
alueen portti Pellon maatalous- ja teol

lisuusnäyttelyssä v. 1968. 
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tely ja asekäsittelylava, jossa jokainen 
vieras sai käsitellä nykyisiä ja entisiä 
käsiaseitamme. Myös sotilaselokuvat, 
jotka olivat käynnissä suuressa teltas
sa jatkuvasti, keräsivät katsojia pen
kit täyteen. 

Samanaikaisesti, kun näyttelyosasto 
esitteli nykyistä puolustusvoimaamme 
näyttelyalueella, suoritti pataljoona ja 
ennenkaikkea kesäkuun saapumiserän 
alokkaat 1pyoramarsin reitillä So
dankylä - Pello - Kolari-Kittilä-So
dankylä. Matkaa kertyi kaikkiaan vii
tisensataa kilometriä ja tällä reip
paalla marssillaan alokkaat lunastivat 
jääkärintittelinsä vannomalla valan 
Kittilän kirkossa. Jo Pellossa ja Ko
larissa he esittivät kaikelle kansalle 
jääkärikypsyytensä ohimarssin mer
keissä. Näissä juhlatilaisuuksissa avusti 
musiikillaan Oulun varuskunnan soti
lassoittokunta. Tällä pyörämarssilla 
valloitti pataljoona ja sen jääkärit 
Länsi-Lapin asukkaiden sydämet. 

Kokonaisuutena kulunut vuosi on 
ollut yhtä työntäyteinen kuin edelli
setkin. Paljon on saatu aikaan, mutta 
paljon on tekemistä. Sitä riittää aina 
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Lapin Jääkäripataljoonan pioneerit ra
kentamassa pukkisiltaa koulutustyönä. 

ja joka alalla täälläkin Lapissa, olkoon 
sitten kysymys rakennustoiminnasta, 
koulutuksesta, PR-toiminnasta tai 
mistä muusta hyvänsä. Mutta Lapin 
Jääkäripataljoona ja Lapin jääkärit 
ovat pysyneet kehityksen mukana ja 
lujittaneet ja, laajentaneet asemaansa 
Lapin maakunnan väestön keskuudes
sa. Uusia ystävyyssiteitä on syntynyt 
ja entiset ovat lujittuneet. Pataljoona 
elää ja hengittää Lapin väestön kes
kuudessa, tunnustettuna osana siitä. 

TYYLIN - _ ... 

TEKEE 

UUDENMAAN· 
JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Ei ollut kulunut kuiJn vuosi ja kaksi 
kuuklan.utta ederLisesiJä. klolrnentajan vaih
dos.ta kun Uudenmaan Jääkäripataljoo
mm jouik.ot 20 kesä:lmmta kokoontuivat 
pairaatikeintälle. Evers'til'uutnantti Juk
ka P a j uil. a ]uovutti tällöin ilromen
tad8Jil tehtävät everstifauibniaJIJJtti Ve~lclco 
R u s ase 11 e. Tilaisuudessa, antoi Uu
denmaan Jää!käripataljoonan Kilta 
sitaindaa,rilliSla ever,stiluutniaintti Pajulalle 
turmustl.llksekisi siiJtä merkittävästä 
työstä jonika hän oli tehnyt Kilil:an hy
väksi. Olihan hän a·ikaansaanu.t patal'
joonan, Killan ja reservialiupseeri'kou
Lun yhteisen julkaisun "Uudenmaan 
Jääkärin" ilmesty!Jnisen. 

Pataljoonan. koulutus, on jatik:unu.t 
edelleen reippaassa jääkärihengessä, 
vailklkalkin pullltteelli.set ma.joitusolosuh
teet ovat pakoittaneet yhden peirusyk
siiköistämme "maalll alle" ma1joitrtumaan 
kell.arikeirrdkseen. Uuden yhden perus
yksikön majoitusti:l:at käsittävän lk.asair
mirakenlillllfksen valmistuminen antaa 
tähänkin puoleen ,paTemmait ol.os.uhteet. 

Syyskuu.n .puoliväJJ.i1 oli niin ikään 
menkit'tävä ta<p.aus. pataljoonan rt;oimiti
Lo,ja ajatelllein. Tällöin vaihdoimme pit
kiäaå:kaisia n:aiapurei'talIIlme HuoJ!tokqu
~un siiirtyes.så Lahteen ja Kaartin Partal
joonan 1.kQmppanian tu1lessa saarrel!l.e. 

Uudenmaan Jääkäripataljoonan ko
mentajien vaihto 20. 6. 1968. Puhumassa 

evl Veikko Rusanen. 

Pataljoonan 1.JK ma.jo,i.ittui entiseen 
Huiol1b01koulun va,rusmie\Sku.rsskaiken
nwk:see1n ja esikuntamme si.drtyi jo his.
toriaillis1ta arvoa otma.ava:sta hirsi.Tall.ren
nuksestaan eintilsiilll HuoltolkoUllun esi
kunnan tiLoiihi:n. Muutos oli esillrunnan 
työympäris.töolosuhteita ajatel!len mul
listava. Onhan nykyisessä esiikunrtara
·kennukisessa ,tilavien toimistohuonei
den Ii.saksi ,kaiikki nykya.jalll mukia.vuu
det sainiteet'tialoineen, j:otlka entisestä 
ra.:1-.ein·nuuaiestai puuttuivat ikJollrona.an. 

SaaTell ulikqp,uolelle tapahtuneista 
re1lkistä oli melikityiksellisin 20. 21. 7. 
Lohija:l.le suwnnarotu pata,ljoomm marssi. 
Normaalin ma~joitwkseln. lilSäksi 
kwul:uli ohje!I:maain II/68 saaipumlserräm 
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Pataljoonan lippu tulee valakirkkoon 
Lohjalla 21.7.1968. 

Vala Lohjain kirkossa., seippeleenlasku 
Lohjan Sankarihaudaille, ohimars.si 
Laurmkadulla,, kutsuvieraille tarjottu 
kenibtäilounas Leiriail.ueella sekä ase-, 
va:I"lIBte- ja kowutUISiläytös. Kun sääki111 
vieilä suosi sunnuntai1päivän ohjelman
viettoa kokosivat ry'hdi!k:käläit Uuden
maain Jääikäxii1: runsaan lohjalaisylei
:sön iseuraarmaan reippaita esityiksiään. 
Retiken vaipaa-ajain dhje]Jma,, Jääikäri
tanssit Lohjan :i.avalla, sai puolestaan 
läihis.eurlun nuorison etenkin neitooet 
samilrom jcrukioin Hiik'lreelle. 

Kahdessa eirässä 0111. pata:lijoonassa 
kouliutettu reserviläisiä kivääri- ja, kra
rua.aitmhe1ti1n<kompp,a1I1ian päälliköiksi, 
1komp,p,ania111 vääpellei,ksi sekä ikra.naa
tinhedtinlklomp,panian ailiupseereiksi. 
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Sy,ksyllä oli vielä ik.Ollllutettavana erä 
p,atal,joonain es~kunnam. u,ps,eeireita. Mer
kittävää on oHut koulutulkses.sa ollei
den reserviläisten i=tus ammattipä
tevyyden saavuttamiookiSi omi!Ssa. teh
tävissään. 

Urheiliu!komppa1niiatrnme jääikärit ovait 
reiippaan ootila,skouf!Jutukisen.sa 'lisäksi 
niittäneet mainetta, urheilukentillä mm 
seuraavasti: J,ääkäxi JaakJkJo R ·i'ik ko 1 a 
on saiaVTUttanut 2 Pohjoismaiden mesta
ruutta, nuorten kiekko ja kuula. Pai
nonnooton pohjoi!Smaidein nuorten mes
tall'uuden .saavuttivait oppi1aat Kai S o-
1 a järvi ja Tapani H ä mä 1 ä i ne n. 
Lisäksi on tehty uusia tUJloksia PV :n 
ennätysluietteloon uinnii.ssa ja y'leisur
hei.liussa. 

Meksikon oly,mpiail.iaisiin lähetimme 
paitail.joonastamme 5-otteli,jat väLllr M 
K et e 1 ä n, lkers S Aho n selkä kers 
V S a 1 m i s e n. Tulos V sija joukkue
ki1pai1U:S1Sa ja: 2 pistettä Suomelil~. 

Saaremme ja siiinä ohessa paitaljoo
namme on pakiostaikdn joutunut kame
ramiesten riisti.tullien. TV ja eri fillmi
yhtiöt ovart miJ.tcipä jokai viiik'koisia 
vieraitamme. Merkittävin fITm.iltyö oli 
Edvin Laineen ohjaaman Täällä Poh
ja:n1Jähden alta elokuvan SU/Ull'en varuki
leiiri'k.ohtaiulk:sen filmaus Saharan lken: 
tällä, jonne oli muwi rekvisiiialil lisäiksi 
koottu 2 000 varusmiestä a,vustajilksi. 

Uudenmaan JääJkäripa;~jOOIIlan Kil
lan 'hu'Ormattavin toimililta tältä vu·o
delta dH 7. 9. Saintahaminassa vi,e1:etty 
aiseveliJjuhla, joka kokosi entisiä ja irey

kyiisiä pa.ta.:lJjoonailadsia· yhroei:sten muis
tiojen pariin, isau1I1ailtaain Kiltasaunalla 
ja i:llainvieittoon aliupseerikerholla. 8. 9. 
osa.l!Listuttiin va!litalkunnaitliseen Kilta
juhlaan Laakson kentällä. Thlaisuu
desisa olli myös RAuK/UudJP:n onni1S
tun'Ult koulutusnäytös ase- ja ikailius.to
esiittelyineen. 

V aikJkaikin paitalj00111amme· toi mm ta 
paäkaupunki:mme läheisyydesoo. on 
ollut hyvinkin vilkaslt;.a; eril:aisiiine toi
mi:nfoineen on se myös ollut heinkilö
kunnaillie hyvin työntäyteinen ja Oil'lllis.
tuneet 1Suoritru'klse:t ovat a1I1taneet tä,y
den työni:lon suorittajil!leen. 

Ansio,~uneesta palveliuJksesta Uuden
maan Jää:käxipa1tailj,oonassa on palkittu 
Jalkaväen Säätiön pla,ketilla, ja kunnia
kirjalla ·seuraavat varusmiehet. 

I/67 KrhK vänr Jaiak:ko Uves 
3.JK :kers Matti Kölhi 
l.JK :k<l!l':W Esa Stenius 

11/67 KrhK väm Ari Jäntti 
3.JK :kers Eino Ti!k.kinen 
3.JK lkorpr Keijo Syreerui' 

III/67 2.JK väm- Taipio Valtanen 
l.JK kers Osmo Reittu 
EK k.orp Kari Malinen 

I/68 3.JK Ma:tti Kääriäinen 

Ennen ateriaa 
kuivana, jään 
kera tai ilman. 

Jos haluat lo11g
drinkin, nauti si
tä jää- tai sooda
vedellä. 

Jos haluat juo-
man makeana, 
sekoita siihen 
Vermouthia. 

Cocktailina en
nen päivällistä 
kokeile 

1 /3 Camparia 
1 /3 Vermouthia 
1/3 Giniä 

DAVIDE CAMPARI 
Milano 
Italia 

No. 5831 
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Puolustuslaitoksen 
Varnrnaskosken 

Tehdas 

VAMMALA 

OTTO VUORIO OY 

PITÄJÄNMÄKI 

RANN l'KKOJ ÄÄKÄRI
PA T ALJOONA 

Pataljoonan seitsemännelle toiminta
vuodelle on ollut tunnusomaista kou
lutuksen vakiointityö ja lisääntyvä 
koulutusrauha. Pataljoonan erikois
luonteesta ja -kalustosta johtuva suurin 
vetovoima alkaa vaimentua ja run
saimmat vierailut keskittyvät loppu
kevääseen ja alkusyksyyn. 

Kolmannen komentajan, everstiluut
nantti Jaakko Valtasen siirryttyä PE:n 

Ruotsalaiset rannikkojääkärit tutustu
massa Upinniemeen 

tiedotusosaston päälliköksi on pataljoo
naa :komentanut everstiluutnantti Hen
rik Anttila. 

Elokuun lopulla sävyttivät valtakun
nalliset maa111puolustuspäivät koko va
ruskunnan toimia. Syyskauden tär
keimpiin tapahtumiin voidaan lukea 
elokuun maihinnousute'kninen harjoi
tus Syndalenissa, jossa kokeiltiin maa-, 
meri- ja ilmavoimien viestiteknistä ja 

Komentaja puhuu komppaniaviirien luovutustilaisuudessa. 

221 



tulenkäytöllistä yhteistoimintaa. Pirtti
saaren "valtauksessa" lokakuussa tais
telivat yksiköt reserviläisten johdolla. 

Ruotsin Kuninkaallisen Rannikko
jääkärikoulun edustajat tekivät loka
kuussa majuri T-B Ottosonin johdolla 
"vastamaihinnousun" Upinniemeen tu
tustuen koulutukseen ja, kalustoon. 

Talvisotaharjoituksessa Lopen Pilpa
lassa toimivat sotaharjoitusyksiköiden 
päällikköinä menestyksellä kertaus
harjoitusupseerit. Inkoon saariston sis
siharjoitus lyheni loppupäästä puolella 
vuorokaudella kevätmyrskyn repiessä 
jäätä suksien alta. Loppukeväästä vie
raili pataljoonassa mm englantilainen 
pinitaliitä,jä ja Norjan maanpuolustus
kurssi. Myös Itävallan puolustusminis
teri Prader oli näkemäänsä tyyty
väinen. 

Avovesikauden alussa kiihtyi toi
minta jälleen tavanomaiseen. Osan pa
taljoonasta valmistautuessa vesistö
koulutusjaksolla ja taisteluammunnois
sa Kemiön sotaharjoitukseen, harjoit
teli osa 50-vuotisjuhlien sotilasnäytöstä 
varten. Aikaisemmat sovelletut harjoi
tukset te<kivät maihinnoususta täsmäl-

lisen ja onnistuneen suorituksen. Ran
nikkoalueella hyvin käyttökelpoiseksl 
osoittautunutta pataljoonan vesistöka
lustoa on tarvinnut moni joukko-osasto 
ja laitos. Kalustolisäy,ksenä on saatu 
polttoainealukseksi muutettu kalusto
vene ja uusi sisäperämoottorein varus
te.Hu vaneriuis·ko, joka on ehtinyt osoit
taa hyviä käyttöominaisuuksia. 

Vuosipäivänään 5. 7. pataljoona sai 
mm Rannikkojääikärikillan lahjoitta
mana vastaanottaa komppaniaviirit ja 
säilytettäväkseen Teikarsaa'l."en taisteli
joiden maalauttaman muotokuvan ev 
A E Lyytisestä, j6ka johti näitä patal
joonan :perinteisiin liittyviä taisteluita. 

Urheilusaavutu·ksista mainittakoon 
tässä vain viimeisin, sisähankanelosten 
mestaruus merivoimien 50-vuotisjuhla
päivien sotilassoudun mestaruuskilpai
lussa. 

Jalkaväen Säätiön plaketteja ovat 
saaneet: 

9. 9. 1967 vänr T J Ertman 
21. 12. 1967 kers M O Lauri 
10. 1. 1968 vänr K Simonen 
9. 5. 1968 vänr K V Kekkonen 

kers J T Lahti' 

Rannikkojääkärit esittävät merivoimien vuosipäivänä pintauimareitten pudot-
222 tamista ja poimintaa. 

HÄMEEN RATSU
JÄÄKÄRIPATAtJOONA 

Hämeen Ratsujääkäripataljoonassa 
vaihtui komentaja evl A Savolaisen 
luovuttaessa komentajan tehtävät evl 
U Pohjolalle 14. 6. 1968. Kouluttajien 
keski-ikä on jatkuvasti nuorentunut ja 
sodan kokemuksen omaavia palvelee 
pataljoonassa enää ani harvoja. Kui-

HämRjP:n luovutustilaisuudessa evl A 
Savolainen luovutti ja evl U Pohjola 
otti vastaan pataljoonan. 

Pataljoonan komentaja evl U Pohjola. 

tenkin nuorien kouluttajien innokas 
yritteliäisyys ja teoriassa saatu hyvä 
opetus on korvannut kokemuksen 
puutteen. 

Syksyllä v 1967 pataljoona sijoittui 
toiseksi ja kesällä 1968 kolmanneksi 
puolustusvoimain j alkapallomestaru uk
sista kamppailtaessa. Puolustusvoimain 
maastomestaruuskilpailuissa v 1967 pa
taljoona sai yleismestaruuden. Partio
kilpailuissa ylil Hietasen partio saa
vutti III sijan. Henkilökohtaisessa kil
pailussa vääp H Avikainen voitti mes
taruuden ja varusmiessarjassa korpr 
P Rautavuo saavutti III sijan. 1968 tal
vella oli HämRjP ESSl:n paras jouk
ko-osasto hiihtomestaruuskilpailuissa. 
Rakuunoita vastaan suoritettiin 1968 
talvella .perinteellinen "Tinamäen" 
hiihto. jonka ratsumiehet selvittivät 
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kireän kamppailun jälkeen voitokseen. 
Perinteellinen ampuma-ottelu HämJP 
ja HämRjP:n välillä päättyi myös rat
sumiesten voittoon. Kesällä 1968 on 
puolustusvoimain maastomestaruuskil
pailussa pataljoonan partio voittanut 
mestaruuden. 

Vuoden 1968 aikana on pataljoona 
tukenut sotainvalideja ja erikoisesti 
on pataljoonan auttamisen perinteelli
senä kohteena ollut Sotasokeiden vir
·kistyskeskus Heinolan lähellä Nynä
sissä. 

HämRjP:ssa vietettiin Yleisöpäivää 
valapäivän yhteydessä 28. 7. 1968 tilai
suutta juhlisti läsnäolollaan noin 200 
varusmiesten omaista. 

Pataljoona on osallistunut Artjär
ven maanpuolustusjuhlaan, Anianpel
lon maa- ja metsätalousnäyttelyyn 
sekä Lahden messuille tst-näytöksin 
ja asenäyttelyin. 

Kesä 1968 on ollut kiireistä aikaa, 
koska koulutuksen ohella v 1968 oli 
jälleen Lahdessa Puolustusvoimain 
ampumamestaruuskilpailut ja Häm 
RjP:n järjestämänä Neuvostoliitto
Suomi sotilasottelu. Lisäksi on raken
nettu taisteluampumaradalle maalikor
suja ja suojavalleja sekä taisteluam
muntojen tehokasta ja tarkoituksen
mukaista järjestelyjä palvelevia lait
teita. Samoin valmistuu ajanmukainen 
kuntorata syksyllä -68. 

224 

Koulutusnäytös Hennalan kentällä 28. 
7. 1968 yleisöpäivän ohjelmassa, jolloin 
alokkaat vannoivat valan. 

Seuraavat varusmiehet ovat saaneet 
Jalkaväen Säätiön plaketin: 

15.10.1966 saap-erä 

vänr Kari Arto Juhani La uni s, 
Ylöjärvi 
kers Reijo Ilmari M a n u, Helsinki 

25.2.1967 saap-erä 

vänr Pentti Eemeli T o i v on e n, Hel
sinki 
kers Harri Juhani Ko 1 i 1 a, Asikkala 

14.7.1967 saap-erä 

vänr Timo Tapio Mä k i n e n, Tampere 
alik Mauri Juhani S a 1 o n e n, Tam
pere. 

KYMEN 
JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Koulutus Kymen Jääkäripataljoo
nassa on kuluneena vuotena sujunut 
normaalin palveluksen merkeissä. 

Pataljoona on osallistunut omien so
taharjoitustensa lisäksi Reserviupsee
r ikoulun sotaharjoituksiin vuoden ai
kana ja ·näin saanut arvokasta lisäkou
lutusta varsin runsaasti. 

Kranaatinheitinkomppanian joukkue 
osallistui Sarriojärvellä pidettyyn kra
naatinheitinampumaleiriin heinä-elo
kuussa selviytyen tehtävistään erittäin 
hyvin. Lapissa pidetty leiri oli var
masti elämys monelle etelän varus
miehelle. 

Pataljoo,na on osallistunut kulunee
na vuotena perinteellisiin metsämars
seihin, jotka suunnattiin pääasiassa Vi
rolahden alueelle erityisesti Hamina
Vaalimaa tien läheisyyteen. Onhan 
yleisesti tunnettua, että varsinkin ke
säaikana mainittu tie on erittäin run
saasti liikennöity. 

Pataljoonan komentajan tehtävät 
otti vastaan evl Veikko S a 1 o evl Toi
vo Joki se 1 ta 9.9.1967. 

Urheilurintamalla pataljoona saavutti 
useita hyviä tuloksia, joista voidaan 

p·· bn tsänhoitaja E Kukkonen esittämässä KymJP:n me~marssin työkohteita 
p~~1us!usministeri Sulo Suorttaselle ja KSSI:n komentaJalle kenrl ;M S Han

nilalle valtatie 7 :n varrella. 
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mainita mm Kaakkois-Suomen Sotilas
läänin hiihdon yleismestaruus, varus
miesten ampumahiihdon yleismesta
ruus sekä jo kolmannen kerran peräk
käin Puolustusvoimien mestaruus pe
säpallossa. 

Seuraavat pataljoonassa varusmies
palveluksensa kiitettävästi suorittaneet 
ovat saaneet Jalkaväen Säätiön plake
tin 

15.10.1966 saapumiserä 

vänr Esko Antero R a e n t o, Vaaja
koski 

15.2.1967 saapumiserä 

upskok Veikko Olavi Ero ne n, Ha
mina 
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kers Kari Kalevi A h 1 q v i s t, Kar
hula 
korpr Asko Juhani Paju 1 ah t i, Mie
hikkälä 

15. 6. 1967 saapumiserä 

upskok Seppo Johannes H yö k k i, 
Valkeala 
kers Markku Johannes Moisio, Keu
ruu 
•korpr Alpo Nikolai T a m m i n e n, 
Jämsä 

15.10.1968 

korpr Markku Tapani V i i n i k k a, 
Keuruu 

UUDENMAAN 
RAKUUNAPATALJO.ONA 

Puolustusvoimain juhlavuosi 1968 
on lyönyt leimansa kaikkien joukko
osastojen toimintaan. Uudenmaan 
Rakuunapataljoonalle 50-vuotisen tai
paleen täyttyminen itsenäisessä Suo
messa toi uuden lipun, jonka juhlalli
nen naulaaminen tapahtui 16. 5. 1968 
Helsingissä. Lipun lahjoittivat Uuden
maan Rakuunarylonentin Säätiö, 
Rakuunakilta ja Hakkapeliittayhdistys, 
joiden kautta sadat entiset rakuunat 
osallistuivat lipun aiheuttamiin kus
tannuksiin. Uuden rakuunalipun luo
vutus pataljoonalle tapahtui 50-vuotis
Juhlan paraatikatselmuksessa Breiten
feldin taistelun vuosipäivänä 7. 9. 1968. 

Edellä mainittu vuosijuhla muodos
ti kohokohdan Uudenmaan Rakuuna
pataljoonan elämässä v 1968. Puolus
tusvoimain komentaja entisenä rakuu-
11olden komentajana tarkasti sekä 
11kaisempien että nykyisten rakuunain 
11vit ja otti vastaan ohimarssin Lap
pi ,•nrannan kaupungin sydämessä. 
1 utsuvieraiden joukossa oli mm 7 

1kaisempaa URR:n tai UudRakP:n 
1 omentajaa, joista kuuden muotoku-

1! paljastettiin samana pa1vana 
11, ••erikerholla. Muista vieraista mai

, lllakoon Kuninkaallisen Länsi-Pohjan 
1 kmentin ja Kuninkaallisen Norr-
1 nntn Rakuunarykmentin komentajat 

Rakuunoiden 15. (43.) komentaja, evl 
Martti Suhonen. 

Uumajasta. Juhlamenoihin liittyvänä 
ilmestyi majuri Heikki Pohjanpään 
kirjoittama 120-sivuinen historiikki 
"Uudenmaan Rakuunarykmentt i 
Uudenmaan Rakuunapataljoona 1917-

Puolustusvoimain Komentaja vastaan
ottaa uuden rakuunallpun eversti von 

Esseniltä. 

227 



50-vuotisjuhlapäivän ohi.marssi. 

1968." Kokonaisuutena vuosijuhla 
osoitti, kuinka kiinteästi aikaisemmat 
rakuunapolvet seuraavat nykyisten 
varusmiesten elämää ja kuinka lähei
nen perinnejoukko-osasto heille on. 

Uudenmaan Rakuunapataljoonassa 
on toki tehty muutakin kuin juh
littu. Tiukkarytminen koulutus on 
jatkunut osaksi vakiintuneen käytän
nön mukaisena, osaksi uusia kehityk
sen vaatimia muotoja noudatellen. 
Uusi koulutusjärjestelmä, jonka mu
kaan peruskoulutuskauden jälkeen 
samat miehet hoitavat komennusteh
tävät muiden ollessa jatkuvasti kou
lutuksessa, on osoittautunut tarkoi
tuksenmukaiseksi. Lähitaistelukoulu
tuksen uudelleen henkiin herättämistä 
silmällä pitäen rakuunat esittivät 
syyskuussa sitä koskevan harjoituk
sen, jota kaikki puolustusvoimain 
joukko-osastojen komentajat puolus
tusvoimain komentajan johdolla olivat 
seuraamassa. 

Eräänä virstanpylväänä on syytä 
mainita komentajan vaihdos. Pohjan 
Prikaatin komentajaksi siirtynyt 
eversti Leo Saressalo luovutti 6. 6. 1968 
rakuunoiden komentajan tehtävät 
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Sotakorkeakoulusta siirtyneelle, evers
tiluutnantti Martti Suhoselle, viiden
nelletoista itsenäisessä Suomessa toi
mineelle URR:n tai UudRakP:n ko
mentajalle. 

Urheilurintamalla rakuunat ovat jäl
leen osoittaneet kuntonsa. Kaakkois
Suomen Sotilasläänin ehkä vaativin 
kilpailu, Oltermannin hiihto, voitettiin 
ylivoimaisesti. Läänin sotilaskolmi
ottelu- ja ampumamestaruuskilpailuis
ta tuotiin lähes kaikki joukkuekierto
palkinnot Lappeenrantaan. Yksityisis
tä kilpailijoista mainittakoon ylil Ilkka 
Karjalainen, UAY:n vapaapistoolikil
van yllätysmestari, maratoonariyli
kersantti Paavo Pystynen, joka oman 
lempilajinsa voittojen ohella voitti 
sarjansa Aliupseeriliiton suunnistus
mestaruuskilpailuissa sekä varusmies
ten kolmiottelussa puolustusvoimain 
mestaruuden saavuttanut oppilas 
Pasi Hasu. 

Sotilaana osoitetusta kunnosta ja 
ansiokkaasta palveluksesta on jaettu 
Jalkaväen Säätiön plaketti seu
raaville: 

I/67 saapumiserä 

upskok Lauri Ilmari H o t t i 
kers Pentti Ilmari He i k ko n e n 

II/ 67 saapumiserä 

upskok Seppo Sakari S a 1 m i 
kers Erkki Ilmari Solja s a 1 o 

III/ 67 saapumiserä 

upskok Pekka P ö 11 ä ne n 
kers Matti Erik K i u r u 
korpr Hans Carl-Gustav Ny k v i s t 

KARJALAN 
JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Karjalan Jääkäripataljoona on sijoi
tettu Pohjois-Karjalan ·keskukseen ja 
se saa pääosan varusmiehistään Savo
Karjalan Sotilasläänistä. Tämän joh
dosta Karjalan Jääkäripataljoonaa voi
daan täydellä syyllä pitää maakunnal
Jisena joukko-osastona. 

Karjalan Jääkäripataljoona on sijoi
tettuna edelleen kahdelle varuskunta
alueelle sikäli, että sen 1.JK on Ylä
myllyllä kasarmitilojen puutteen takia. 
Tämä on omiaan haittaamaan harjoi
tusten järjestelyä suuremmissa puit
teissa. Uuden kasarmin saaminen Kon
tiolahden varuskuntaan onkin ollut jat
kuvasti vireillä ja mahdollisesti lähi
tulevaisuudessa rakennustyökohteena. 
Varuskuntaan on valmistumassa uusi 
ajanmukainen lämpökeskus sekä syk
syn kuluessa päällystetään pölyiset 
tiet öljysoralla. 

Kuva panssarintorjuntaneuvottelu
päiviltä. 

Koulutukselliset olosuhteet ovat 
Kontiolahden varuskunnassa parhaat 
mahdolliset. Ilmeisesti tästä syystä 
täällä on käynyt paljon vieraita kuten 
Kadettikoulu sissiharjoituksissa maa
liskuussa ja Taistelukoulu sotaharjoi
tuksissa toukokuussa. Molempiin har
joituksiin osallistui KarJP:n joukkoja. 
Panssarintorjuntapäivät pidettiin jvtar
kastajan johdolla helmikuussa. 30. 1.-
3. 2. KarJP oli mukana Kaakkois-Suo
men sotaharjoituksissa Tuohikotin
Savitaipaleen alueella. 

Kokonaisuutena katsoen olosuhteet 
ovat parhaat mahdolliset, joskin erää
nä vakavana puutteena on kuljetus
kaluston vähäinen määrä sekä sen 
laadullinen heikko taso. Täällä tar
vittaisiin nopeasti liikkuvia ja maas
tokelpoisia ajoneuvoja, jotta jääkäri
pataljoona täyttäisi nykyaikaisen liik
kuvuuden vaatimukset. 

Sotainvalidien tukitoiminta on ollut 
KarJP:n eräs tärkeimmistä suhdetoi
mintamuodoista. Tässä mielessä on 
luotu jotain sellaista, joka kauan py
syy sodissa osan terveydestään me
nettäneiden miesten mielissä. PE:n 
määräämän työkiintiön puitteissa on 
tehty 20:ssä eri kohteessa sotainvalii
dien rakennusten korjaustöitä. Lisäksi 
pataljoona osallistui syksyn -68 ku
luessa sotainvaliidien keräystoimin
taan. 

Urheilurintamalla ovat mahdollisuu
det mitä parhaimmat maaston suhteen, 
joka sinänsä luo tähän erittäin hyvät 
edellytykset. Lisäksi KarJP:lla on hy
vät ja vankat perinteet, mitä tulee 
sotilasurheilulajeihin ja niissä menes
tymiseen. Varuskuntaan perustettiin 
helmikuussa Varuskunnan Urheilijat 
ry, jonka tarkoituksena on niin kan
tahenkilökunnan kuin varusmlestenkin 
vapaaehtoisen urheilutoiminnan kehit
täminen. Tällaisessa korpivaruakun nas-
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sa tarvittaisiin kunnollinen urheilutalo ' 
uimahalleineen j.o sinänsä varusmies
ten viihtyisyyden kannalta katsoen. 

Kilpaurheilun alalta voidaan mai
nita mm, että puolustusvoimain am
pumamestaruuskilpail uissa pataljoona 
saavutti 7. sijan yleismestaruudessa ja 
samoin Parolan Kilpi-kilpailussa. Sa
moissa kilpailuissa saavutti varusmies
ten kp-ammunnassa korpr Seppo Myl
lylä 7. sijan ja jääkäri Pentti Tiiho
nen kenttäammunnassa 8. sijan. Ken
raali Yrjö Keinosen palkinnosta kil
pailtaessa sijoittui pataljoona viiden
neksi. 

Muista tapahtumista mainittakoon 
seuraavaa: 

Varusmiehille on järjestetty ulko
puolisin voimin erilaista kansalaiskas
vatusta, joista tärkeimmät ovat lii
kenteen opetustilaisuus ja ammatinva
linnan tilaisuus sekä sotilaskodin jär
jestämät erilaiset kurssit. 

15. 2. 68 saapumiserän vala vannot
tiin Joensuun tuomiokirkossa 24. 3. 68. 

-
~ " 

Lintulan luostarill~ lahjoitettu risti 
kiinnittäjineen. 
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Evl U Huuhtanen laski seppeleen Pol
vijärven sankarihaudalle 28. 7. 1968 va

latilaisuuden yhteydessä. 

Ortodoksisten vala vannottiin Joen
suun Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 
23. 3. 68. On merkillepantavaa, että 
juuri KarJP:aan tulee valtaosa orto
doksisista varusmiehistä, saapumiserää 
kohden n 30 miestä Pohjois-Karjalan 
alueelta. KarJP:lla onkin ollut hyvin 
läheiset suhteet ortodoksiseen kirk
koon. Lintulan luostaria on muistettu 
työavun merkeissä ja pataljoona on 
lahjoittanut luostarin sisääntuloportin 
päälle kuparisen ristin. 

15. 6. 68 saapumiserän vala van
nottiin Polvijärvellä, jonne patal
joona suoritti samalla maakuntamars
sin. Tilaisuuteen liittyi maanpuo
lustusjuhla taistelunäytöksineen sekä 
ohimarssi Polvijärven keskustassa. 
Tilaisuuksissa oli runsaasti paikal
lista väestöä, varusmiesten omai
sia sekä sotainvaliideja. - Maakunta
marssi suoritettiin myös Ilomantsiin 
ja Tohmajärvelle vahvennetun komp
panian harjoitusten yhteydessä. 

Juhlavuoden merkeissä pataljoona 
on laskenut seppeleet harjoitusten tai 

KarJP:n entinen ja uusi komentaja 
tarkastavat pataljoonan 25. 5. 1968. 

muiden tilaisuuksien yhteydessä Joen
suun, Enon, Kontiolahden, Polvijär
ven, Ilomantsin, Juuan, Tuupovaaran 
ja Tohmajärven sankarihaudoille. 

Pataljoonassa tapahtui 25. 5. 68 ko
mentajan vaihdos. Siirtyessään RUK:n 
johtajaksi evl P Syrjä luovutti ko
mentajan tehtävät evl U Huuhtaselle. 

4. 6. 68 tapahtui lippupäivän paraati 
Joensuussa tavallista juhlavimmissa 
puitteissa SKSl:n komentajan kenraa-

Kcnrm Mikko Sisto suorittamassa 
"Villa bomban" tarkastusta. 

limajuri M Siston ottaessa paraatin 
vastaan. 

Pataljoonassa pidettiin 1. 9. 68 avoin
ten ovien ja omaisten päivä. Vieraita 
oli n 300 ja ohjelmassa oli kenttähar
taus, taistelunäytös sekä tutustuminen 
pataljoonan koulutuskalustoon ja ka
sarmeihin. 

Syksyn muista tapahtumista on mai
nittava uuden lipun naulaustilaisuus 
ja vuosipäivän juhlallisuudet 20. 11. 68. 
Uuden lipun hankinnassa oli koko 
Pohjois-Karjala innolla mukana. Lah
joitusten kautta pataljoonalle hanki
taan vuos1pa1vaan mennessä kaksi 
Karjalan Jääkärien pukua. 

Jalkaväen Säätiön plaketit ansiok
kaasta palveluksesta on jaettu seuraa
ville: 

15. 2. 67 saapumiserä 
vänr Kari A K u h a s e 11 e, Heinäve
deltäi 
ikers Matti J T o i v a se 11 e, Polvijär
veltä 

15. 6. 67 saapumiserä 

vänr Simo A I Mustoselle, Joen
suusta 
kers Pentti A S R u o t s a 1 a i s e 11 e, 
Ilomantsista 
korpr Eino A Jo k e 1 a i s e 11 e, Pie
lisjärveltä 

15. 10. 67 saapumiserä 
vänr Mikko A T u h k a s e 11 e, Kuo
piosta 
kers Viljo H Ha v u 1 a 11 e, Tohma
järveltä 
korpr Hannu M E H a a p a 1 a i s e 11 e, 
Kontiolahdesta. 
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ALEKSANTERINKATU 11 - HELSINKI 10 - PUH. VAIHDE 14 511 

VEITSILUOTO tekee 
sitkeästä 
Lapin männystä 
Moduulimitoitettuja 
ikkunoita -vakiotuotteina 
Moduuli-ikkunamallisto 
koostuu yksiosaisista ik- ..... ~ 
kunoista ja tuuletusluu- k'·: 
kuista - näitä yhdistele- ,... ~- . 
mällä saatte monia erilai- .. ~ 
sia lkkunasovellutuksia. 

1
: KOLME KUUSTA -
~ LAATUTYÖN MERKKI 

VEITSILUOTO OSAKEYHTIÖ 

ij 
Veitsiluoto, puh. Kemi, vaihde 36 51 
Myyntivarasto: Rovaniemi, Aittatie 10, puh. 21 76 

KAARTIN PATALJOONA 

Kulumassa oleva vuosi on Kaartin 
Pataljoonassa ollut tavanmukaisen 
työntäyteistä aikaa. Jokapäiväisen 
toiminnan painopisteen ovat muodos
taneet tiivis koulutus ja moninaiset 
komennustehtävät. Koulutusta ovat 
haitanneet entiseen tapaan kasarmi
alueen ahtaus, pitkät siirtymismatkat 
harjoitusalueille ja kuljetuskaluston 

Kaartin Pataljoonan komentaja evl 
V Vartiainen seuraamassa !.Komppa
nian taistelukoulutusta Malmin ampu-

marata-alueella. 

niukkuus. Vaikeuksista huolimatta 
,koulutus on pystytty suorittamaan 
suunnitelmien mukaisesti. Pysyvät ja 
tilapäiset komennustehtävät on sa
moin suoritettu kaikkia tyydyttävällä 
tavalla. 

Bulgarian presidentti Georgi Traikov tarkastaa Kaartin Pataljoonan asetta
man kunniakomppanian Helsingin lentoasemalla 6. 6. 1968. 
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Jokapäiväisten edustustehtävien li
säksi on !.Komppania esiintynyt 
lukuisia kertoja, joista mainittakoon 
Tasavallan Presidentin virkaanasetta
minen 1. 3. 68, Puolustusvoimain 50-
vuotisjuhlallisuudet 4. 6. 68 sekä ke
vään ja alkukesän aikana tapahtuneet 
valtiovierailut. 

Urheilutoiminnassa pataljoona on 
osallistunut Helsingin varuskunnan 
ja Etelä-Suomen Sotilasläänin alueella 
järjestettyihin kilpailuihin. Mieluisin 
yllätys tällä alalla on ollut kaartilai
nen J Kaakkusen saavuttama voit
to varuskunnan hiihtomestaruuskil
pail uissa varusmiessarj assa. 

Tämän hetken tunnelmia sävyttä
vät voimakkaasti syys-lokakuun aika
na tapahtuva muutto Taivallahden ja 
Santahaminan alueille, pataljoonan 
kokoonpanossa tapahtuvat muutokset 
sekä 20. 8. 68 tapahtuva pataljoonan 
komentajan vaihtuminen. Tällöin evl 
V Vartiainen eroaa palveluksesta 

Rakennustoimisto 

JUHO L. AALTO OY 
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Helsinki20 
Pohjoiskoarti 31 

Puhelin vaihde 670 037 

Rakentaa urakalla ja laskuun 
kaikkialla maassa 

toimittuaan Kaartin Pataljoonan ko
mentajana ja Helsingin Varuskunnan 
komendanttina vuodesta 1959 lähtien. 

Jalkaväen Säätiön pienoisplaketti 
on jaettu seuraaville kaartilaisille: 

15. 10. 1966 saapumiserä 

vänr Kaarlo Juhani K a n t o 1 a, Rova
niemi 
kers Matti Raimo Olavi R e i n h o 1 m, 
Helsinki 

15. 2. 1967 saapumiserä 

vänr Risto Heikki S ä n k i a h o, Hel
sinki 
kers Matti Veikko Allan L e h t i n e n 
Valkeakoski 

15.6.1967 saapumiserä 

vänr Heikki Juhani K a r on en, Hel
sinki 
kers Tor-Erik Jalmar H o 1 m b e r g, 
Helsinki 

KAAKKOIS-SUOM'EN 
RAJAVARTIOSTO 

Ominaista vuodelle 1967 on ollut 
•htävien jatkuva lisääntyminen ja 

monipuolistuminen. Tehtävät on voitu 
hoitaa keskittämällä voimat oleellisim
paan-valtakunnan rajan vartiointiin. 
Vuoden 1967 aikana suoritettiin noin 
l6000 rajapartiota. Näiden partiomat-

Sissit ruuan valmistuksessa 

kojen suorittamiseksi käveltiin tai 
hiihdettiin lähes 550000 km. 

Tehtävät, joita rajavartiolaitoksen 
henkilökunta päivittäin suorittaa, vaa
tivat hyvää fyysillistä kuntoa. Osoi
tuksena kovasta kunnosta ja perään
antamattomasta mielestä ovat ne lu
kuisat voitot, jotka K-SR:n henkilö
kunta on sotilasurheilulajeissa saa
vuttanut. 

Varusmieskoulutukselle ovat anta-
. neet oman mielenkiintoisen lisävärinsä 
alueelliseen sissitoimintaan liittyvien 
taistelutapojen ja -välineiden käytän
töön soveltaminen. 

Jalkaväen Säätiön plaketilla on pal
kittu seuraavat varusmiehet: 

15. 10. 66 saapumiserä 
Kers Jouko Juhani Pyrhönen, 
Lohja 

15. 2. 67 saapumiserä 
Kers Risto Olavi T e n h u, Imatra 
Korpr Heikki Juhani V i e r u 1 a, 
Miehikkälä 

15. 6. 67 saapumiserä 
Vänr Risto Ilmari S e p p ä n e n, Hel
sinki 
Kers Jorma Antero Kiiski, Lohja 
Korpr Keijo Kalevi Jo u kai n en, 
Sippola 
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P.OHJOIS-KARJALAN 
RAJA VARTIOSTO 

Kuluneena toimintakautena on Poh
jois-Karjalan rajavartiosto toiminta
alueellaan keskittynyt päätehtäväänsä 
rajapalvelukseen, joka on sujunut 
tavanomaisen rauhallisissa merkeissä. 
Neuvostoliiton ja Suomen välinen 
puutavarakauppa on antanut rajavar
tiostolle huomattavan määrän lisätyö
tä normaalin rajanvartioinnin ohella. 

Varusmiesten koulutus on sujunut 
normaaliin tapaan sissikoulutuksen 
ollessa tärkeimmällä sijalla. Koulu
tusta edistävänä seikkana mainitta
koon Koitereen kaakkoissuunnalta 
saatu Hiienvaaran taisteluampuma
rata-alue, jossa ampumaohjelmiston 

Sotilaspartiohiihdon MM:n saavuttanut 
partio: vänr A Kinnari, rajakers K 
Luukkanen, rj T Hatunen (LR) ja 

rj T Minkkinen (KR) 
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mukaiset taisteluammunnat voidaan 
suorittaa. Alue soveltuu hyvin myös 
kantahenkilöstölle järjestettävien har
joituspäivien pitopaikaksi, sillä alueel
la olevasta vanhasta tukkikämpästä 
on kunnostettu hyvä majoitusraken
nus. Naapurijoukko-osastojen KarJP:n 
ja PKarPston kanssa on ollut koulu
tuksellista yhteistoimintaa varus
·kuntaharjoitusten ja kilpailutoiminnan 
merkeissä. 

Yhteistoiminta siviiliväestön ja eri 
järjestöjen kanssa on sujunut normaa
liin kitkattomaan tapaan. Toiminta
kauden aikana on kiinnitetty erityistä 
huomiota vaikeassa taloudellisessa 
asemassa olevien sotainvalidien autta
miseen, jossa työssä on yhdessä pai
kallisen SV:n piiritoimiston kanssa 
päästy hyviin tuloksiin. 

Kilpailutoiminnan alalla on P-KR:n 
miesten menestys ollut kohtalaisen 
hyvä. Vänr A Kinnari oli paras suo
malainen ampumahiihtäjä Grenoblen 
talviolympialaisissa saavuttaen 5.sijan, 
)edelleen hänen jlohtaman'sa partio 
jossa oli mukana ~yös rajakers Keij~ 
Luukkanen saavutti sotilaspartio
hiihdon MM:n. Pv:n talvimestaruus
kilpailuissa tuli P-KR:lle partio
hiihdon voitto sekä kilpailujen yleis
mestaruus. 

Jalkaväen Säätiön ,plaketilla on pal
kittu seuraavat varusmiehet: 

15.10.1966 saapumiserä 

vänr Pertti P i t k ä n e n, Lieksa 
kers Mikko K u r o n e n, Tohmajärvi 

15. 2. 1967 saapumiserä 

kers Keijo T i m o s k a i n e n, Ilo
mantsi 

15. 6, 1967 saapumiserä 

kers Jouni P e 1 t o 1 a, Karstula 

KAINUUN 
RAJAVARTIOSTO 

Kulunut vuosi on ollut muutosten 
vuosi Kainuun rajavartiostossa. Kuusi 
vuotta rajavartioston komentajana toi
minut evl Kauko Tolonen siirtyi eläk
keelle 29. päivänä elokuuta ja luovutti 
rajavartioston komentajan tehtävät 
evl Georg Ahoselle. 

13. kesäkuuta valmistui kokonaan '' 
Jääkärikomppanian uusi kasarmira
kennus ja silloin päättyi neljä vuotta 
kestänyt .komppanian "evakkotaival" 
Ämmänsaareen. Osin oli uusi kasarmi 
käytössä jo helmikuusta lähtien. 

Kasarmissa ovat kaikki nykyajan 
vaatimuksia vastaavat tilat. Varus
miehet asuvat kahdeksan miehen tu
vissa. Käytävillä on tilavat ja viihtyi
sät oleskeluaulat. Alakerrassa on ns 
asekäsittelyhalli, jossa on mm ilma
kivääriammuntaa varten ampuma
paikka ja aseet. Samassa hallissa on 
myös pienoishirvirata, jossa voi suo
rittaa hirviammuntaa ilmakiväärillä. 

Luokkasiivessä on kolme luokkaa, 
joista kaksi voidaan avaamalla välillä 
oleva liukuovi yhdistää isoksi luo
kaksi, johon mahtuu koko komppania 
kerralla. Samassa siivessä on ajanmu
kaiset toimistotilat. 

Kellarikerroksessa sijaitsevat komp
panian varastot. 

Uusi ruokala muodostaa oman siiven 

Entinen komentaja, evl K Tolonen 
pitää luovutuspuhettaan ja uusi, evl 

G Ahonen odottaa takana 

kasarmirakennukseen. Ruokailu tapah
tuu seisovapöytä-systeemillä, Ruokasa
lissa on kuuden miehen pöydät. 

Samaan rakennuskompleksiin kuuluu 
vielä kuntosali ja sotilaskoti sekä 
sairastupa. Kuntosalissa on muun 
harjoittelun lisäksi kaksi kertaa vii
kossa elokuvat. 

Kainuun rajavartioston jääkäri-
komppania kävi talvella kovan sota
harjoituksen Laskuvarjojääkärikoulua 
vastaan, joka oli tullut johtajansa, 
evl K Hagelbergin johdolla "etsimään 
vastusta" Kainuusta asti. Johtajan 
mukaan koulu sai riittävän vastuk
sen Kainuun rajavartioston Jääkäri
komppanian sisseistä ja rajakomppa-
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Vanhat rakennukset jäävät uuden 
kasarmin varjoon KR:n alueella Ka

jaanissa 

nioiden rajajääkäreistä ja lisäksi pal
jon hyviä kokemuksia. 

Toinen kova sota käytiin Kainuun 
Prikaatia vastaan toukokuun lopulla. 
Tällöin olivat Jääkärikomppanian 
sissit alueellisessa sissitoiminnassa ja 
prikaati vihollisena. Eräät sissit jou
tuivat olemaan jopa 12 tuntia yhteen 
menoon piilopoteroissaan vihollisen 
ollessa poteron päällä ja lähistöllä. 

Kainuun rajavartioston menestymi
nen talven hiihtokilpailuissa oli jäl
leen hyvä. Pv:n mestaruuskilpailuissa 
hävittiin 2:lla pisteellä Pohjois-Karja
lan rajavartiostolle. Rajakersantti 
Kalevi Oikarainen saavutti mesta
ruuden 15 km:lla. 

Ampumahiihdon SM-kilpailuissa saa
vuttivat rajakersantit Heikki Flöjt 
ja Esko Suorajärvi kaksoisvoiton. 

Grenoblen olympialaisissa olivat 
rajakersantit Kalevi Oikarainen ja 
Heikki Flöjt. 
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Jääkärikomppaniassa on jaettu seu
raaville Jalkaväen Säätiön pienois- . 
plaketit : 

15. 10. 66 saapumiserä 

Kers AH Meriläinen, Kajaani 

15. 2. 67 saapumiserä 

Vånr M I P u 1 k k i n e n 
Kers H J O P i t ä j ä m ä k i, Kuhmo 

15. 6. 67 saapumiserä 

Kers K J He i k k i n e n, Suomussalmi 

Sis.silrompa.ssin ovat saaneet 
seuraavat: 

Korpr V A J u n t u n e n, Suomussalmi 
Korpr O K T o 1 o n en, Paltamo 
Korpr T A M a 1 i n e n, Kuhmo 

KR:n komentaja luovuttaa Jalkaväen 
Säätiön pienoisplaketin kers KJ Heik
kiselle. Edessä luovutustilaisuudessa 
kutsuvieraina olleita, vasemmalla Kai
nuun Rajamieskillan puhjoht T Ko
mulaD?-.«:.n . jll:. Kajaanin Sotilaspiirin 

paälhkko, evl L Saarenheimo 

LAPIN 
RAJAVARTIOSTO 

Rajavartioston "kehyksissä" on ta
pahtunut sikäli muutos, että valvonta
alue on "kaventunut", kun Röytän 
alue vartioineen ja täten koko Perä
meren valvontavastuu siirtyi · . 6. 68 
Pohjanlahden merivartiostolle. denki
löstön kohdalta on huomattavimpana 
muutoksena nähtävä komentajan apu
laisen vaihtuminen evl Georg Aho
se n luovutettua tehtävät elokuussa 
ev 1 Reino R a u t s i 11 e. 

Kulunut vuosi on muutoin ollut 
normaalin kehityksen ja työn ajan
jakso, jolloin päätehtävän rajapalve
lun käytännöllisten suoritustoimen
piteiden ohella on jatkettu valvonta
menetelmien kehitystyötä vartioston 
monitahoisissa ja sisäisestikin erilaa
tuisissa olosuhteissa. Tähän on anta
nut yhä paremmat edellytykset lisään
tynyt välineistö, erityisesti talviliikku
vuutta tehostaneet lumiajoneuvot ja 
toisaalta muiden virkakuntien kanssa 
alati kiteytynyt yhteistoiminta. 

Maakunnan siviiliväestöön ovat 
suhteet olleet edelleen luottamukselli
set ja sotainvalidien tukitoimintaan 
on kaikilla sijoituspaikkakunnilla yhä 
tehokkaammin osallistuttu. 

Naapurijoukko-osaston LapJP:n kans
sa on yhteistoiminta tapahtunut lä
hinnä koulutuksen merkeissä, jolloin 

Presidentti Kallion kiertopalkinnon ja 
Parolan kilvel.'2 voittajat ylhäältä vas 
lukien korpr Metsävainio, upskok 
Koivisto, rajaylik Kinnunen, ylil Salo
nen ja rvmest Hänninen (valmentaja). 
Alarivissä vasemmalta jääkärit Ahola 
Vaaraniemi, Hattukangas ja Palmgren 

varusmiesten keskeinen ·kilpailutoi
minta on tuonut virkistävää vaihtelua 
tavanomaiseen koulutukseen. Eri as
teisiin sotaharjoituksiin on vartiosto 
osallistunut Pohjois-Suomen alueelle 
sijoitettujen muiden joukko-osastojen 
kanssa ja puitteissa. Näissä sissikou
lutuksen "katselmuksissa" ovat LR:n 
varusmiehet osoittaneet lujaa fyysistä 
sekä henkistä kuntoa ja täten osoit
tautuneet "pelätyiksi harjoitusvastus
tajiksi". 

Mainitta vim pana ur heilusaa vutukse
na on kirjattu Presidentti Kyösti 
Kallion k.iertopalkinnon ja Parolan 
kilven voittaminen puolustusvoimien 
mestaruuksia v-67 ratkottaessa. Raja
vartiolaitoksen rajapartiomestaruuskil
,pailuissa v-68 voitti LR partio- ja 
joukkuemestaruudet. Grenoblen talvi
olympialaisten kilpailujoukkueessa oli 
mukana rj Pentti H y v ä r l n e n sekä 
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CISM:n talvikisojen viestimestaruuden 
ja partiokilpailun voittaneessa jouk
kueessa rj T H a t u n e n. 

Palvelusajan päättyessä on Jalka
väen Säätiön pienoisplaketti jaettu 
seuraaville varusmiehille 

15. 2. 67 saapumiserä 

Kersantti Erkki Juhani T o r v i n e n, 
Rovaniemi 

15. 7. 67 saapumiserä 

Kersantti Martti Juhani P a 11 a r i, 
Rovaniemi 
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Kersantti Erkki Juhani Torvinen saa 
jv-säätiön plaketin LR:n komentajalta 

ev U Leskiseltä 

RAJAKOULU 

Viimeisten kahden vuoden aikana 
on rajavartiolaitoksen maapuolen hen
kilökunnalleen antama jatkokoulutus 
jo vakiintunut Rajakoulurt suojissa 
pidettäviin kursseihin, joista mainitta
koon nuorempien upseerien rajapalve
lukurssi, nuoremman alipäällystön 
vartiopäällikkökurssi sekä vanhemman 
alipäällystön rajavartiomestarikurssi, 
joka lähinnä tähtää rajajoukkueen
joh tajan pätevyyteen. Em kurssit 
pidetään rajajääkärilinjan ja reservi
aliupseerilinjan eri kurssien välisten 
taukojen aikana, joten ajanmukainen 
koulurakennus tiloineen ja koulutus
henkilökunta on saatu ympärivuoti
seen tehokkaaseen käyttöön. 

Toiminnan painopiste on kuitenkin 
edelleen rajajääkäri- ja ryhmänjoh
tajakoulutuksessa. Koulussa järjeste
tään nykyisin kaksi noin 14 viikkoa 
kestävää rajajääkärien peruskurssia 
ja kolme noin 15 viikkoa kestävää 
t sc:rvialiupseerikurssia vuodessa. 

Ra japalvelu muodostaa kantahenki
lökunnan ja rajajääkärien kursseilla 
1 ,iulutuksen painopisteen, joskin sissi
! oulutuksella on myös huomattava 
< 1ansa. Reservialiupseerilinjalla taas 
1 1inopiste on sissiryhmänjohtajien 
1 ,,ulutuksessa. 

Hajakoulun uudenaikaiset tilat, si-
11nti ja yhteistoiminta Kaakkois-
11omen rajavartioston kanssa luovat 

erinomaiset edellytykset tehokkaalle 
rajavartio- ja sissikoulutukselle. Noin 
40 kilometriä Immolasta pohjoiseen 
sijaitsee Jukajärven leirialue, jolla 
sissi- ja ampumaleirit pidetään. 

Noin viikon kestävä ampumaleiri 
huipentuu 2 vuorokautta kestävään 
raja- tai sissikuntokilpailuun, jonka 
voitto on korkealle arvostettu niin 
rajamiesten kuin sissienkin kes
kuudessa. 

Kilpailu vaatii taidon lisäksi erin
omaista fyysistä kuntoa. 

Kunnon kehittämiseen kiinnitetään
kin suurta huomiota. Tästä osoituksena 
voidaan mainita monia hyviä saavu
tuksia ja vaativia edustustehtäviä aina 
olympiakisoja myöten sotilasurheilun 
eri aloilta. 

Sissin on kyettävä tehokkaasti käyttä
mään asettaan kaikissa olosuhteissa. 
Kuvassa sissiryhmän yöllinen tull-

ylläkkö 
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LASKUVARJOJÄÄKÄRI
KOU'LU 

Laskuvarjojääkärikoulun työskente
lyä ja olosuhteita ovat huomattavasti 
elävöittäneet uudet majoitusparakit ja 
koulutusmenetelmien jatkuva kehittä
minen. 

Kuluneena toimikautena koulu on 
osallistunut lukuisiin sotaharjoituksiin 
KSSl :n joukkojen kanssa. Ampuma
leirit ja omat maastoharjoitukset ovat 
muodostaneet huomattavan osan las
kuvarjojääkärien koulutuksesta. Eri
koisesti näistä harjoituksista mainitta
·koon kaukotiedusteluharjoitus, joka 
pidettiin Kajaanin ympäristössä. Tämä 
harjoitus onnistui hyvin ja se antoi 
monia kokemuksia, joita tullaan käyt
tämään hyväksi tulevissa tiedustelu
harjoituksissa. 

Tavaran pudotukseen on tuonut 
merkittävän lisän rullaradan kehittä
minen ja sen käyttöönotto. Yhdellä 
ylilennolla on mahdollista pudottaa 
1000 .kg tavaraa. Koululla on myös 
pudotettu lumiskooteri ja kolmipyö
räinen auto. Näillä kokeiluilla ja jär
jestelyillä on pystytty nopeuttamaan 
ja helpottamaan materiaalitäyden
nyksiä. 

Tämän vuoden toimintasuunnitel
missa on myös itseaukaistavien las-ku
varjohyppyjen aloittaminen. Tähän 
päämäärään pääsemiseksi osalle hen-
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Ylik T Aaltonen valmistautumassa 
hyppyyn PM-ennätyskorkeudesta 

kilökuntaa on jatkettu itseaukaistava
koulutusta ja kalustohankinnat on 
suunnattu tämän koulutuksen aloitta
miseksi. 

1. 6. 1967 palvelukseen astunut saa
pumiserä oli ensimmäinen ikäluokka, 

Lumikko on pudotettu Lemmen
joelle . . . ehjänä! 

joka sai täydellisen talvikoulutuksen. 
Kurssin ohjelma oli hyvin tapahtuma
rikas, ja jos sitä pengottaisiin, sieltä 
löytyisi monia erinomaisia, itsensä 
ylittäviä suorituksia. 

Urheilulla on oma vank,ka sijansa 
koulun opetusohjelmissa. Tällä rinta
malla saavutettiin monia merkittäviä 
tuloksia, vaikka useasti jouduttiin 
tunnustamaan toisten paremmuus. 
Saavutuksista mainittakoon Olterman
nin hiihdon 2. sija. KSSl :n partio
hiihdossa koulu saavutti hopeatilan. 
Partiossa hiihtivät ltn H Kalpamaa, 
kers T Rekola, kers K Kirssi ja alik 
0 Alen. 

Suunnistuksessa saavutettiin myös 
monia 'hyviä tuloksia, joista mainitta
koon KSSl :n mestaruus varusmiessar
jassa. Mestariksi selvisi alik P Ja
vanainen. 

Ltn Kalpamaa tuo toisena Olterman
nin viestin Sotilasläänin komentajalle 

Seuraaville kunnostautuneille las
kuvarjojääkäreille on jaettu Jalkaväen 
Säätiön plaketit 
Vänrikki Asko Juho Tapani S ui k
k ane n 
Kersåntti Pentti Kalle-Heikki Mäk i
ne n 
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TAISTELUK,QULU 

Kulunut vuosi 1967-1968 on mo
nessa suhteessa ollut hyvin merkit
tävä Taistelukoulun historiassa. Neljä
kymmentä vuotta sitten Viipurissa -
Markovillassa aloitti toimintansa en
simmäinen Taistelukoulun kurssi. 
Runsaan ja arvovaltaisen kutsuvieras
joukon läsnäollessa vietettiin koulun 

40-vuotisjuhlia 10. 10. 1967. Tuon nel
jän vuosikymmenen aikana on Tais
telukoulus.sa :koulutettu lähes 3 500 
upseeria ja upseerikokelasta eri kurs
seilla. 

Edellä mainittujen juhlallisuuksien 
yhteydessä perustettiin Taistelukou
lulle oma stipendirahasto. Vaikeasta 
taloudellisesta tilanteesta huolimatta 
rahastoon on saatu lahjoituksia maan
puolustuksesta kiinnostuneilta yhtei
söiltä ja liikelaitoksilta. Peruspääoman 
kartuttua rahastosta tullaan jakamaan 
stipendejä mm Taistelukoulun eri 
kurssien ansiokkaasta suorituksesta, 
ansiokkaasta sotatieteellisestä, Taiste
lukoulun tehtäviä tai jalkaväen toi
minnan kehittämistä palvelevasta tut
kimustyöstä. 

Kolmas merkittävä tapaus on ollut 

Jalkaväen tarkastaja kenrm O E Ylirisku naulaamassa alaisensa sotilasopetus
laitoksen - Taistelukoulun - lippua. 
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12.Pr 
/ 

Prikaatin esikunnan upseerien kertausharjoituksen esikuntatyöskentelyn ope
opetus käynnissä 

Taistelukoulun ensimmäisen lipun saa
minen koulun käyttöön. Lippu vihit
tiin Tasavallan Presidentin linnassa 
17. 5. 1968 ja se esiintyi ensimmäisen 
kerran julkisesti puolustusvoimain 50-
vuotisjuhlassa Helsingin jäähallissa 4. 
6. 1968. 

Koulun toimitilat ovat käyneet ja 
tulevat yhä lisääntyvässä määrin käy
mään ahtaiksi kurssien suuretessa. 
Kuluneena vuonna saatiin uudisra
kennustoiminta alkuun hyvää vauhtia. 

Taistelukoulun toiminta on kulunee
na vuotena ollut tiivis ja työntäytei
nen. Koulussa on toimeenpantu alla 
mainitut kurssit: 

- Esiupseerikurssi 22, 7. 9. 1967-31. 
5. 1968; 30 oppilasta, 

- Jalkaväen kapteenikrussi 40, 3. 
10. 1967---31. 5. 1968; 42 oppilasta, 

- Jalkaväen upseerikokelaiden tie
dustelu-upseerikurssit 2/67, 1/68 ja 
2/68. Kurssit ovat kestäneet n kolme 
vHkkoa ja niillä on ollut yhteensä 75 
oppilasta, 

- Prikaatin esikunnan upseereiden 
kertausharjoituskurssi I ja II, 5.-20. 
6. 1968, 40 oppilasta, 

- Tiedustelu-upseerien perusopetus
tilaisuus, 7.-28. 8. 1968, 20 oppilasta, 

- Insinöörien taktillinen kurssi 4, 
20. 8.-7. 11. 1968; 20 oppilasta, 

Eri kursseilla on koulutettu vuoden 
aikana yhteensä 227 vakinaisen väen 
ja reservin upseeria eri tehtäviin. 

Kurssien opetusohjelmat on pys
tytty viemään läpi suunnitelmien mu
kaisesti vaikka aika-ajoin on ollut 
käynnissä kolmekin kurssia saman
aikaisesti. Eri kurssien kesken on 
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Jalkaväen kapteenikurssi 40:n oppilas
upseereita lähdössä maastontiedus
teluun johtamisharjoituksessa Lieves-

tuoreella 

saatu yhteistoimintaa yhteisten sota
pelien ja johtamisharjoitusten avulla. 
Johtamistaidon harjoitukset pidettiin 
maaliskuussa -68 Keski-Suomen 
alueella, jossa tukeuduttiin AseV 
4:ään Lievestuoreella ja toukokuus
sa Pohjois-Karjalassa tukeutuen 
KarJP:aan. Järjestämällä tällaiset 
harjoitukset eri puolilla Suomea 
oppilasupseerit tutustutetaan oloihin 
eri puolella maatamme. 

Esiupseeri- ja kapteenikurssien ope
tuksen pääpaino on ollut taktiikassa. 
Jalkaväen kapteenikurssien ohjelmaan 
on lisätty yhteisharjoituksia joukko
jen kanssa. Harjoitusjoukkoina on 
ollut paaasiassa ESSI :n joukot, 
kranaatinheitinleirillä KSSl:n heitin
yksiköt sekä jalkaväkiopin ja joh
tamistaidon pääharjoituksessa jääkäri
pataljoona, patteristo ja rajajääkäri
komppania KarJP:sta, P-KarPsto:sta 
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ja K-SR:stä. Viimeksi mainitusta har
joituksesta, jossa oppilasupseerit joh
tivat vahvennettua jääkäripataljoonaa, 
saatiin hyvät kokemukset ja tällaisia 
harjoituksia on tarkoitus lisätä ohjel
maan seuraavilla kursseilla. Kaikki 
joukko-osastot, joiden kanssa on ol'tu 
yhteistoiminnassa, ovat suhtautuneet 
Taistelukoulun toivomuksiin kiitettä
vällä tavalla. 

Jalkaväen kapteenikurssi 40:n suo
rittivat kiitettävästi seuraavat oppilas
upseerit, jotka palkittiin Jalkaväen 
Säätiön ja Maanpuolustuksen Kanna
tussäätiön stipendillä. 

Ylil S T Ta ns k ane n, KarJP 
Ylil M K Närhi, LapJP 
Ylil J K Juo t t o ne n, UudJP 
Ylil J H I K a u s t o, RUK 
Ylil J K Hautamäki, PsK 
Ylil M K J o k i h a a r a, RUK 

Esiupseerikurssi 22 :n suorittivat kii
tettävästi 

Kapt M J Harvikka, PE 
Kapt J A Lehti lä, PohmTR 
Kapt H O A:r p p o 1 a, (MittPsto 

Heidät palkittiin Maanpuolustuksen 
Kannatussäätiön ja Vaka Säätiön 
s'tipendeillä. 

Yhteistoiminta vapaaehtoisten maan
puolustusjärjestöjen kanssa on ollut 
erittäin tiivistä. Koulun opettajat ovat 
pitäneet joka kuukausi esitelmiä ja 
ympäristön reservin upseereilla on 
ollut useita ampumaotteluja TaistK:n 
opettajien kanssa. 

KADETTI KOULU 

Maaliskuun 30. päivänä nimitti tasa
vallan presidentti 114 maavoimien, 23 
merivoimien ja 13 ilmavoimien kadet
tia puolustuslaitoksen ja rajavartio
laitoksen upseerin virkoihin ja ylensi 
heidät luutnanteiksi. 

Päättynyt 52.Kadettikurssi, jonka 
päällikkönä toimi koko kurssin ajan 
majuri Erkki Kaira, oli eräässä mie
lessä historiallinen. Se oli nimittäin 
viimeinen kurssi, joka vietiin läpi 
erillisenä kurssina saman komppanian 
henkilöstön voimin. Kuluvana kesänä 
siirryttiin uuteen ns "Tallijärjestel
mään", jossa kullakin vuosikurssilla 
on oma pysyvä kouluttajakuntansa. 
Näinollen majuri Raimo Katona 
1 vuosikurssin, kapt Tuomo Tuominen 
II vuosikurssin ja majuri Pekka Mus
tonen 111 vuosikurssin jv-linjan pääl
likköinä kouluttajineen saavat vuosit
ta in uudet koulutettavat. Uudella jär
jestelyllä pyritään lisäämään koulu
tuksen tehokkuutta, hyväksikäyttä
mään aikaisempaa paremmin edellisen 
kurssin kokemuksia ja laajentamaan 
kadetti en arvostelemista. Toisena 
uudistuksena mainittakoon, että myös 
merivoimien kadetit opiskelevat en
simmäiset 6 kuukautta yhdessä 1 
vuosikurssin kanssa Kadettikoululla. 

Upseerivajauksen tultua täytetyksi 
ovat kadettikurssit pienentyneet huo
mattavasti. Nykyisen 111 vuosikurssin 
vahvuus on 115, joista jv-linjalla on 

59 kadettia, maavoimien aselajikou
luissa 47 ja IlmaSK:ssa 9. II vuosi
kurssille siirtynee syyskuussa noin 90 
kadettia. 16. 9. kouluun tulevan kurs
sin vahvuudeksi on kaavailtu merivoi
mien ja ilmavoimien kadetit mukaan 
lukien 100 oppilasta, joista 75 on maa
voimien, 15 ilmavoimien ja 10 meri
voimien kadetteja. 

Koulutus Kadettikoululla on kulu
neena vuonna noudatellut aikaisempia 
tiukkoja linjoja. Talvileiri pidettiin 
koulun johtajan eversti Magnus 
Haaksalon johdolla Enon-Kontiolahden 
alueella. Harjoitukseen osallistui 53. 
Kadettikomppanian lisäksi Karjalan 
Jääkäripataljoona. Kadetit muodosti
vat sinisen puolueen, jonka pääopetus
tarkoituksena oli sissikomppanian toi
minta vihollisen selustassa. Lisäksi 
harjoiteltiin erämiestaitoja ja annet
tiin kadettien kokeilla kestokykyään 
pitkäaikaiseen fyysiseen rasitukseen 
nähden. Kadetit joutuivat koko har
joituksen ajan toimimaan mukana 
kuljetettavan materiaalin varassa. 
Täydennykset tapahtuivat ilmoitse 
joko helikopterilla tai laskuvarjopudo
tuksin. Keltaisella puolella toimivat 
kadetit ainoastaan johtajatehtävissä. 
Siellä opetustarkoituksena oli, heli
kopterin ja lumiajoneuvojen suomia 
mahdollisuuksia hyväksi käyttäen, 
selustassa tapahtuva sissien takaa-ajo. 

Kadettikoulutus pyritään saamaan 
mahdollisimman nykyaikaiseksi. Kuva 

talvlleiriltä. 
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Talvileirillä kadetit joutuvat toimi
maan niin johtajina kuin alaisina. 

Rasittavuudessaan ei kuluvan vuo
den kesäleirikään jäänyt aikaisempien 
leirien varjoon. Leiri pidettiin Pertun
maan-Joutsan alueella uuden koulurt
johtajan apulaisen, everstiluutnantti 
Aapo Savolaisen johdolla ja siihen 
osallistui koko koulu. Toiminta sissinä 

ja takaa-ajotehtävissä oli tämänkin 
harjoituksen pääopetustarkoitus, mutta 
harjoitukseen sisältyi myös jakso, 
jossa jääkärikomppaniaksi muodos
tettu nuorempi kurssi yritti lyödä 
viivytystaistelua käyneet vanhemmat 
kadetit. Koska marssi Santahaminasta 
Joutsaan ja takaisin tapahtui polku
pyörillä, saivat kadetit omakohtaisia 
kokemuksia ylipitkän polkupyörä
marssin johtamisessa ja suorittami
sessa. 

Yhdessä merikadettien kanssa pidet
tiin II vuosikurssin kenttäharjoitus 
toukokuussa Raippaluodossa. Perinteel
lisen tavan mukaan oli koulun kent
täharjoitus jälleen puolustustaistelun 
suorittamista rannikolla. Tässä harjoi
tuksessa kaikki kadetit toimivat joh
tajatehtävissä erotuomarien kuvatessa 
joukkojen toimintaa. 

Edellä mainittujen harjoitusten lisäk-

Kadettikokous pidettiin Kööpenhaminassa. Tanskan Armeijan upseerikoulun 
portailla pohjoismaisten kadettikoulujen johtajat. Vasemmalla ev M Haaksalo 
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si koulun laaja sotapeli, jatkuvasti 
käynnissä olevat taktiikan harjoitukset 
ja lukuisat taistelukoulutuksen harjoi
tukset sekä osallistuminen useaan so
taharjoitukseen ovat osoittaneet pu
heet "akateemisista .kadeteista" huo
mattavasti liioitelluiksi. 

Uutta kadettikoulutuksessa oli II 
vuosikurssille järjestetty viikon pi
tuinen liikuntakoulutuskurssi Vieru
mäellä. Kurssin pääopetustarkoitukse
na oli opettaa kadeteille varusmies
liikuntakasvatuksen erilaisia johtamis
ja ,kouluttamismuotoja harjoituksin, 
luennoin ja keskusteluin. Kurssi on
nistui odotusten mukaisesti ja siellä 
herätetty mielenkiinto liikuntakasva
tukseen oli merkittävä. Urheilu ja lii
kuntakasvatus ovat olleet esillä myös 
kadettien saavutuksissa. Puolustusvoi
mien eri mestaruuskilpailujen tai Aka
teemisen Urheiluliiton mestaruuskil
pailujen palkintokorokkeilla ei kadetti 
ole ollut harvinainen. Kadetti Pertti 
Lanka Kouvolan lukkarina ylti pesä
pallon Suomen mestaruuteen. Samoin 
menestyivät kadetit Markku ja Mauri 
Seppä painin mestaruuskilpailuissa hy
vin. 

Kadettien vierailu kesäkuussa Köö
penhaminaan Pohjoismaisille kadetti
päiville onnistui kaikessa suhteessa 
antaen 10 koulun upseerille ja 50 ka
detille miellyttäviä kokemuksia. Nel
jän pohjoismaan välisessä urheiluotte
lussa saavutettiin kunniakas toinen 
sija häviämällä vain Ruotsille ja sille
kin niukasti. 

Työntäyteiseen loppuvuoteen sisäl
tyy tiiviin koulutuksen rinnalla val
mistautuminen ensi vuoden suuriin 
tapahtumiin. Kadettikoulu viettää 
maaliskuussa 50-vuotisjuhlaansa, ja 
kesäkuussa se toimii pohjoismaisen ka
dettikokouksen isäntänä. 

Jalkaväen Säätiön plaketit on an
siokkaasta palveluksesta myönnetty 
seuraaville varusmiehille: 

15.2.1967 
kersantti Rauno Armas H a k a 1 a, 

15.7. 1967 
kersantti Matti Juhani He 1 m i ne n 

15.7.1967 
korpraali Reino Juhani Anna 1 a 
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Oy Mallasjuoma 

Valtion Viljavarasto 
H e I s i n k i, Stenbäc'kinikotu 26 
Posti-! okero 227, 
puhelin 413 400 

Varastot .: 

Helsinki ......... . .. . . . . 
Iisalmi (Peltosalmi) . . ... . 
lmpivaara (Seinäjoki) ... . 
Koria .... .............. . . 
Kuopio . . .............. . . 
Loimaa ........... . ... .. . 
Mustia ................. . 
Naantali ..... ... ....... . 
Pieksämäki ... . . . . ... ... . 
Ri~t~..(K~kemäki) ..... . . . 
Sema1ok1 .......... . .... . 
Turenki ................. . 
Turku .. .. . . ............. . 
Vainikkala ... . . . . ..... . . 
Ylivieska . .. .... . .. . . ... . 

puh. 33840 
1n9 

,, 21517 
152 

,, nn2 
2320 

,, 48231 
,, 53201 

2084 
,, 62094 
,, 21475 
,, 82215 
,, 14954 

" 
51 
72 

Ky Kouvolan Sora 
Enoharjuntie 10 

'Kouvola 

Puh.: { 
toimisto 
murskaamo 

SUORITAMME: 

3 873 
15 429 

- maansiirto- ja murskaustöitö . .. 

TOIMITAMME : 

- soraa 
- singeliö kaikkia kokoja . .. 
- sepeliä 

NESTE OY 

/ 
RESERVIUPSEERI KOULU 

Kolmen viimeisen reserviupseeri
kurssin (125., 126. ja 127.) aika on Re
serviupseerikoulun osalta ollut var
sin monivivahteista ja kiivastem
poista aikaa. Lukuisat henkilövaih
dokset, merkittävät vierailut sekä en
tistään voimakkaammin hyökkäävä 
vihollinen ovat sävyttäneet koulutus
toimintaa. Koulutuksessa on nouda
tettu edellisen vuoden aikana uusit
tua opetussuunnitelmaa, ja pyritty kai
kessa k.oulutustoiminnassa korostamaan 
niitä monitahoisia ja monesti vai
keasti torjuttavia toimenpiteitä, joita 
vihollinen nykyisen mekaanisen so
dan aikana käyttää. 

Koulutuksen painopiste on ollut 
maastoharjoituksissa, joissa on käyty 
läpi sekä oman aselajin harjoitukset 
joukkueen (vast) puitteissa että komp
panian ja pataljoonan harjoituksina. 
Merkittävästi ovat harjoituksia edes-

RUK:n oppilaat saamassa vesistö
koulutusta. 

Reserviupseerikoulun johtaja eversti 
Pentti Syrjä. 

auttaneet KymJP, UudRakP, LjK, 
KuljLLv ja HuoltoK, jotka auliisti 
ovat tarjoutuneet yhteistoimintaan ja 
täten mahdollistaneet erittäin korkea
luokkaisten harjoitusolosuhteiden luo
misen. 

Huomioon ottaen edellisen sekä 
RUK:n koulutettavien että koulutta
jien erinomaisen tason, ei ollutkaan 
ihme, että koulutuspäällikkö ja aselaji
tarkastajat olivat tyytyväisiä suoritet
tuaan koulutustarkastuksen RUK:ssa 
9.-10. 5. 1968. 

Kuluvan vuoden aikana on Hami
nan varuskunnassa perustettu sosiaali
toimikunta, jonka työtä on helpotta
nut RUK:n lainoppineiden oppilaiden 
antama asiantunteva apu. Henkilökun
nan keskuudessa toimeenpannut kieli
kerhot ovat olleet edelleen 11utuutena 
koulussa. 
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Oppilaskunnan vireä toiminta on nä
kynyt parhaiten loistavien kurssijuh
lien ja -julkaisujen muodossa sekä 
niinä pitkinä linja-autojonoina, joita 
se on lähettänyt lomien alkaessa kaik
kialle Suomeen oppilaiden kuljetuksia 
suorittamaan. 

Yhteistoiminta ei koulussa ole su
pistunut vain aselajien väliseksi, vaan 
koulu on suorittanut sekä syys- että 
kevätkurssilla koko voimallaan metsä
marsseja perinteelliseen tapaan lähi
kuntien maanomistajien metsiin ja 
pelloille korvaukseksi siitä vahingosta, 
joka varovaisuudesta huolimatta tahat
tomasti aiheutetaan heidän maillaan, 
,kun toteutetaan suuria harjoituksia. 
Tähän liittyen on muistettu kullakin 
kurssilla auttaa sotainvalideja tarjoa
malla työapua heidän tarpeittensa mu
kaan. 

Perinteeksi ,on muodostunut myös 
kurssien päättäjäisten yhteydessä, että 
sata kurssia vanhempi kummikurssi 
on kunnioittanut uutta polvea läsnä
olollaan ja tämän lisäksi ovat vanhat 
kurssit (37., 38., 27. ja 39.) kokoontu
neet Haminaan verestämään vanhoja 
muistojaan ja tarkastaneet huolella ja 
hyväksynnällä mm nuoremman polven 

Koulutuksen lomassa päivän metsä
:marssi piristää oppilaiden ja maan

omistajien mieltä. 

252 

Kenraali Curt Göransson ja eversti 
Erkki Setälä keskustelevat oppilaskun

nan hallituksen jäsenten kanssa. 

ryhdik.käät kunniakomppaniat. Huo
mattavin vieras RUK:ssa vuoden aika
na oli Ruotsin maavoimien komentaja 
Curt Göransson, joka vieraili seuruei
neen koulutuspäällikön kenrl P Haltun 
opastuksella RUK:ssa 28.5.1968. 

Henkilövaihdoksia RUK:ssa on ta
,pahtunut kuluvana vuonna varsin run
saasti. Vanhat joukkueenjohtajat ovat 
suurelta osalta luovuttaneet koulutus
vastuun uusille upseereille ja sisäi
sistä henkilövaihdoksista merkittävin 
on pitkäaikaisen 3.K:n päällikön, maj 
Aimo Piispasen määrääminen jv-lin
jan johtajaksi. 

Huomattavimpana henkilövaihdokse
na oli kuitenkin koulun johtajan vaih
tuminen. 

Vuosipäivän paraati 4. 6. oli koulua 
runsaat kolme vuotta johtaneen ev 
Erkki Setälän läksiäisparaati hänen 
siirtyessään PorPr:n komentajaksi ja 
ev Pentti Syrjän vastaavasti KarJP:n 
komentajasta RUK:n uudeksi johta
jaksi. 

Urheilurintamalla RUK on jatkanut 
vanhoja perinteitään. Kirkkojärven 
marssi on läpiviety uusittuna ja en
tistä vaativampana kullakin kurssilla. 
Kesäkurssien suunnistusmestaruuskil-

pailut ovat huipentaneet rastitarkkuu~ 
den. Puolustusvoimain piirissä suori
tettujen mestaruuskilpailujen puitteis
sa RUK. on parhaiten menestynyt ke
sän uintimestaruuskilpailuissa, joissa 
RUK:n joukkue voitti yleismestaruu
den ja viestiuintimestaruuden sekä 
henkilökohtaisia lajeja. 

Joukkueessa uivat seuraavat oppi-
laat: 

Haataja Pentti 
Simula Olli 
Hämäläinen Timo 
Malinen Antti 
Henkilökunnan ,ki]pad,l,utoiminta on 

jatkunut tiiviinä ammunnan parissa, 
missä parhaisiin tuloksiin ovat yltä
neet: Ylik Juhani Laakso, joka on va
littu Suomen edustajaksi Meksikon 
olympialaisiin kiväärilajeissa ja osal
listuttuaan jo syksyllä esiolympialai
siin saavutti siellä 4. sijan. 

Muina huippuampujina maj Olavi 
Eronen ja vääp Viljo Periaho, joista 
edellinen on ollut mm Suomen edusta
jana CISM:n ampumamestaruuskilpai
luissa Ranskassa. 

Edellämainittujen saavutusten lisäksi 
RUK:n ampujat ovat saavuttaneet 
useita Suomen, UAY:n ja AUL:n am
'pumamestaruuksia. 

Näin voidaan tyydytyksellä todeta 
työntäyteisen vuoden saavutukset hy
viksi ja yli 3000 uuden reservin upsee
rin valmistuneen vaikeaan ja vaati
vaan tehtäväänsä valmiina ottamaan 
sen vastuun, joka heille kriisitilanteen 
sattuessa sälytetään. 

Seuraavat upseerioppilaat ovat saa
neet toimintavuoden aikana kurssinsa 
parhaina jalkaväkioppilaina vastaan
ottaa jalkaväen plaketit 

Kurssi 125 
upskok Risto S ä n k i a h o, Helsinki 

Kurssi 126 

upskok Erkki Tapani V o u t i 1 a i n e n, 
Nilsiä 

Kurssi 127 
upskok Tuomo Johannes T i a i n en, 
Kihniö 

253 



ALIUPSEERI KOULU 

Aliupseerikoulun toiminnassa on ku
luneen vuoden aikana saavutettu mer
kittävä virsta pylväs; on tullut kulu
neeksi viisi vuosikymmentä siitä, kun 
ensimmäinen alipäällystöä kouluttava 
sotilasopetuslaitos, Vöyrin sotakoulu, 
aloitti toimintansa Vöyrin pitäjässä 
tammikuun 26 päivänä 1918. 

Merkittävää vuosipäiväänsä Aliup
seerikoulu vietti tammikuun 26 päivä-

.,. 
....... t 

Kuluneen vuoden aikana on tullut ku
luneeksi viisi vuosikymmentä siitä, 
kun alipäällystön koulutus katsotaan 
alkaneen. Aiemmin koulutus on tapah
tunut Vöyrissä, Viipurissa, Hämeen
linnassa ja vuodesta 1945 lähtien Lap-

peenrannassa. 

nä monin arvokkain juhlamenoin ko
tikaupungissaan Lappeenrannassa. Juh
lapäivän aikana palautettiin mieliin 

11 
i 

Vuosipäivän ohimarssin otti vastaan puolustusvoimain komentaja, jalkaväen• 
kenraali Yrjö Keinonen Lappeenrannan kaupungin keskustassa Valtakadulla. 
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Aliupseerikoulun eri vaiheet Vöyrissä, 
Viipurissa, Hämeenlinnassa ja Lap
peenrannassa sekä todettiin, että men
neiden vuosikymmenien aikana ali
päällystökoulutus on läpikäynyt useita 
kehitysvaiheita. Nykyiseen koulutus
järjestelmään on siirrytty v 1966. 
Uudessa järjestelmässä kiinnitetään 
huomio oppilaan koulusivistykseen 
siten, että tämä ratkaisee, kuinka 
pitkäksi hänen peruskoulutuksensa 
muodostuu. Keskikoulututkinnon suo
rittaneilla peruskoulutus kestää yhden 
vuoden, muilla 16 kuukautta. Perus
kurssi jakaantuu kolmeen eri jaksoon: 
yleissivistävään-, yleissotilaalliseen- ja 
aselajijaksoon. Yleissivistävälle jak
solle tulevat ne oppilaat, jotka eivät 
ole suorittaneet keskikoulututkintoa. 

Viiden vuosikymmenen aikana on 
Aliupseerikoulussa ja sitä edeltäneissä 
sotakouluissa annettu peruskoulutus 
yli 11000:lle kantahenkilökuntaan kuu
luvalle aliupseerille. 

Vuoden 1968 aikana on koulussa an
neftu opetusta peruskurssi 27:n ja 28:n 
1ekä ja1kaväkimestarikurssi 2:n oppi
laille. 

Peruskurssi 27:n yleissotilaallinen 
akso (II jakso) alkoi tammikuun 8 

I• ivänä ja oppilaita oli 356. Näistä 
1rtyi 52 oppilasta puolijakson päät

t issä (8. 4.) aselajikouluihin. Yleisso
t llaallinen jakso päättyi kesäkuun 26 
1 ilvänä. Hyväksyttävästi suorittaneita 
,11 285 oppilasta. Tämän jakson prii
nukseksi nimettiin rajakersantti Rau
,, Veikko Kalevi Malinen (KR). 

Peruskurssi 27 :n III jakson kivääri
kranaatinheitinlinjoilla aloitti hei

kuun 31 päivänä opiskelun 95 oppi
i , Heidän opiskelunsa päättyy 21. 

t , , 11skurssi 28:n yleissivistävälle 
1 111le (I jaksolle) hyväksyttiin pää-

Toimintansa 50-vuotisjuhlaa Aliupsee
rikoulu vietti tammikuun 26 päivänä 
monin perinteellisin juhlatilaisuuksin. 
Ensimmäisenä juhlatilaisuutena oli 
kunnianosoitus Lappeenrannan sanka
rihautausmaalla, jossa koulun johtaja, 
eversti Eero Eräsaari ja yliluutnantti 
Reijo Tanskanen laskivat koulun sep-

peleen. 

sytutkinnon perusteella 270 oppilasta, 
jotka aloittivat opiskelunsa Lappeen
rannassa syyskun 2 päivänä. Myös tä
mä jakso päättyy 21. 12. 

Kuluneen vuoden aikana Aliupsee
rikoulussa toimeenpantiin 16. 4.-29. 8. 
järjestyksessä toinen jalkaväen mesta
rikurssi, jonka hyväksyttävästi suorit
taminen antaa muodollisen pätevyyden 
sotilasmestarin toimeen. 

Jalkaväen mestarikurssi 2:n opetus
aineet tuntimäärineen olivat seuraa
vat. 
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Jalkaväen Säätiön myöntämä koulut
tajastipendi annettiin Aliupseerikou
lussa ensimmäistä kertaa 21. 12. 1967. 
Stipendin saaja oli peruskurssien kou
luttaja, ylikersantti Lauri Kukko ja 
luovuttajana jalkaväen tarkastaja 

kenrm O E Ylirisku. 

Johtamis- ja kouluttamistaito 
- sotilaskasvatusoppi 24 t 
- sotilasopetusoppi 20 ,, 
- erotuomarikoulutus 8 ,, 
- käytännön harjoitukset 121 ,, 
Taktillinen koulutus 
- taktiikan perusteet 19 t 
- taistelukoulutus 94 ,, 
- taisteluainesuojelu 7 ,, 
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Sota tekniikka 
- ase- ja ampumakoulutus 
- pioneerikoulutus 
- viestikoulutus 

Hallinnollinen koulutus 
- rauhanajan hallinnon ja 

22 t 

18 " 
13,, 

huollon koulutus 17 t 
- esikuntapalvelu 36 ,, 

Maanpuolustusopetus 
- maanpuolustuksen perusteet 7 t 
- sotahistoria 4 ,, 

Liikuntakoulutus 
- liikuntakasvatuksen perusteet 5 t 
- liikunnan harjoittelu 21 ,, 

Mestarikurssin oppilaista pääosa, 21, 
oli sotilasarvoltaan vääpeleitä. Ylivää
peleitä oli 7 ja ylikersantteja 5. Kurs
sin priimukseksi nimettiin ylivääpell 
Esko Kalevi Hakkarainen (LjK) ja 
hän sai m m Jalkaväen Säätiön myön-, 
tämän stipendin. 

Kulunut vuosi on monessa suhteess" 
ollut tiivis ja työntäyteinen. Oman pi
ristävän osansa harmaaseen arkipäi-:: 
vään ovat tuoneet eri kurssien oppi .. 
laskunnat, joiden toimintapiiriin ovat 
sisältyneet mm viihdeillat, näytöses 
tykset ja eri kilpailumuodot. 

At.;LAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

KUVATEOLLISUUS 
OSAKEYHTIÖ RAKENNUSLIIKE AIRIOLA 

Helsinki• Kouvola Koppelikatu 6 

KIRJANSITOMO ATLAS OY KORTTILAN KENKÄ OY 

Helsin1ki Hamina 

KULTASEPÄNLIIKE FORSSAN 
K A LIND LEIPÄTEHDAS OY 

Helsinki· ( Forum) Forssa 

PAINOTARVIKE OY RAKENNUSLIIKE RÄTY 

Helsinki 11-liinja 23 A Helsi,n.k i 

-

INSINÖÖRITOIMISTO 
HINTIKKA & PEKKOLA ASFALT,OR OY 

Helsin ki Helsinki 

RÄJÄHDYSAINELIIKE KAARLO ZETTERBERG & 
FRANS LUNDELIN KNIT 

Turku Helsinki 
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ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

ARKKITEHTUURITOIMISTO 

SAVOKARLA OY UNTO OJONEN & HEIKKI 
SIPPONEN 

Helsi,n'ki 
Lahti Mariankatu 12 

YHTYNEET HARJA- JA 
OY V ISTEMA AB 

SIVELLINTEHTAAT OY 

Turku 
Helsinki 

TURUN 
OY EGMA AB 

VARTIOKESKUS OY 

Turku 
Kloukkafo, 

KESKINÄINEN HENKI- OULUJOKI OY 

VAKUUTUSYHTIÖ SUOMI 
Helsinki 

-

ARKKITEHTITOIMISTO 
KESKINÄINEN HENKI- PEKKA RAJALA 

1 
VAKUUTUSYHTIÖ SALAMA 

Helsin1ki Fredrik~nkatu 61 

OY ELEKTRO DIESEL AB IN ICI RI Hel1sinki 
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ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET T OIMINTAAMME: 

PERUSYHTYMÄ OY 

Helsinki 

- -

OY CARL KNIEF AB 

Helsinki 

HELTA OY 

Helsinki 

--

SÄÄSTÖPANKKIEN 
KESKUS-OSAKE-PANKKI 

Helsinki 

OY HOECHST 
FENNICA AB 

Helsinki 

-

SUOMALAINEN 
ALFA-LAVAL OY 

Hels1nk1 

INSINÖÖRI TOIMISTO 
AMO H AUR 

Helsi1 nki 

KIRJA VÄLI TYS OY 

Helsi nki 

--- ---

ERI OY 

Helsi nki 

MAA- JA 
USTOIMISTO 
Ä KY 

VESI RAKENN' 
NIEMEL 

Topi ola 

TERÄSBET ONI OY 

Helsi· nki 

KIINTEISTÖN OMISTAJAIN 
KESKUS OY DESINFEKTIO 

Helsin'ki 
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AL·LAMAJNITUT LIIKELAITOK SET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

LUMIVAL·KO OY 

Turku 

PALKKI OY 

Helsinki1 

HOOVER OY 

FENNIA TRADING OY 

Hel·siniki• 
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OY UNION-ÖLJY AB 

Helsinki 

HAVIN OY - OY TEKA 

Riihimäki 

~ Oy. /fe!1inqin 
~ eleimcHintekdcd 
Konttori: Lapinlahdenkatu S1 
Myymälä1 Keskuskatu 4 
Puhelin 646528 (vaihde) 
Postiosoite: POSTILOK. 1 8 1 45 
HELSIN KI 1 8 . 

JALKAVÄ'KI 
MIEHET 

Ja1ka1Väien sääitiö tarvitsee työssääin ja:tlmvasti varoja. Ostamalla ja välittä-

mä:llä ystä<v111esikin jalJk,aväen vruosikfa·joja, tuet pairhaiiten toim.iinJtaiamme. 

Ja1kaväen vuosikirjoja myyvät k:ix,jaka,uipat . KirjOlja voi myös tilata yhdys-

miehiJitä tai säätiön sihteeriltä osoi:tteehla Et Maka.siinfäatu 8 C, Hel.si:nki 13. 

JALKAVÄEN SÄÄTiö 

Et MakaisHnitkatu 8 C 
Helsinki 13 

Leikartlkaa tästä 

Tilaan ............ krpl Jalkaiväen vuosikirjaa N:o VIII 1968-1969. 

Maksu .................... mk seuraa oheisena / peritään postieil!lla.kolla. 

Niimi 

Oso~te 
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