


JALKAVÄEN 

VUOSIKIRJA 

1965-1966 



Mikkeli 1965 Oy Länsi-Savon Kirjapaino 

JALKAVÄEN 
VUOSIKIRJA 
1965-1966 
(V) 

Toimituskunta: 
Eversti 

Julkaisija ja 
kustantaja: 
Jalkaväen Säätiö V Nihtilä 

Eversti 
O E Ylirisku 
Everstiluutnantti 
E Eräsaari 
Majuri 

Et Makasiinikatu 8 C, 
Helsinki 13 

R Katona 

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

KIITOS 
Jalkaväen Säätiön hallitus lausuu 

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

5 



6 

JALKAVÄELLE JA 
JALKAVÄEN VUOSI
KIRJAN LUKIJQ,fLLE 

Erotessani nyt yli neljänkymmenen
seitsemän palvelusvuoden jälkeen Puo
lustusvoimien riveistä, esitän omalle 
aselajilleni, sen sotilaille, ystäville ja 
tukijoille sekä kaikille tämän kirjan 
lukijoille lämpimän ja kiitollisen jää
hyväistervehdykseni. 

Maanpuolustuksemme menestyminen 
on aina perustunut suomalaisen soti
laan - sotamiehestä kenraaliin - hen
kiseen ja fyysiseen lujuuteen sekä vaa
tivat mitat täyttävään suoritustahtoon. 

Vähäinen määrämme, maanpuolus
tuksen teknillistyminen, uusien taiste
luvälineiden suuret asevaikutukset se
kä toimintaolosuhteiden monitahoisuus 
asettavat sotilaalle yhä kasvavia vaati-

muksia. Erityisen vaativa on jalka
väkisotilaan osa, jonka voitettavaksi 
tulevat taistelujen ehkä raskaimmat 
vaikutukset. 

Yksityisen miehen kasvattaminen ja 
kouluttaminen rakentavaksi kansalai
seksi sekä mahdollisimman taitavaksi 
ja puolustustahtoiseksi taistelijaksi ol
koon sentähden rauhanaikaisen työm
me tärkein tavoite. Suomen mies on 
isänmaalle niin tärkeä, etteivät mit
kään ponnistukset saa olla liian kalliita 
eivätkä mitkään tiellä olevat esteet niin 
korkeita, että ne estäisivät pyrkimyk
semme saavuttaa tavoite. 

Toivotan suomalaiselle jalkaväelle 
runsaasti onnea ja menestystä. 

Puolustusvoimain komentaja 
Jalkaväenkenraali S SIMELIUS 
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YTIMEKKÄÄSTI YDINKYSYMYKSISTÄ . . . 
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K. KILLINEN - ONNI WIHERHEIMO - T. V. VILJANEN 

Tie kansainväliseen 
t urva 11 isu uteen 

Kansainvälisen turvallisuuden ongelma monipuolisen ta~kas
telun kohteena - asiaa käsitellään poliittiselta taloudelli
selta ja soti.Jaalliselta kannalta. Liitteenä kat;aus muissa 
maissa jo käynnissä olevaan turvallisuuden tutkimukseen. 
8:-

KLAUS MEHNERT 

Peking ja -Moskova 
"Vihdoinkin olemme saaneet suomeksi .käännettynä perusteel
lisimman ja syvältä luotaavimman Neuvostoliiton ja Kiinan 
välisiä suhteita käsittelevän teoksen mitä toistaiseksi on kir
joitettu" (Maa·kansa) . 
13:50/ 16 :-

TUOMO POLVINEN 

Suomi suurvaltojen 
pol iti i kassa 1941-1944 

WSOY 

"Tarkan ja taitavan tutkijan työtä, jolla tulee olemaan pysyvä 
srjansa ,viime vuos ikymmenien poli ittisen historiankirjoituksen 
joukossa. Tieteellisessä objektiivisuudessaan ,ja ·johdonmukai 
suudessaan samolla jännittävä lukuelämys" (Kotimaa). 
3. p. 11 :-/13:50 

Matti Lauerma 

KOULUTUSTYÖ 
JÄÄKÄ1RIPATALJQ,ONA 
27:ssä 

Jääkäriliikkeen synty 

Puoli vuosisataa sitten syntynyt 
Suomen itsenäisyysliike, "fåäkäriliike", 
oli viimeinen ja jyrkin niistä reaktiois
ta, jotka 1800-luvun lopulla ensimmäi
set selvät ilmauksensa saanut venäläis
tämispolitiikka meidän maassamme 
herätti. 

Venäläistämispolitiikan smansä ym
märrettävä perusta oli huoli keisari
kunnan ja erityisesti sen pääkaupungin 
Pietarin sotilaallisesta turvallisuudesta. 
Turvallisuuskysymyksen hoitoon pai
noi kuitenkin leimansa aikakaudelle 
ominainen kiihkokansallinen henki ja 
ylimielinen piittaamattomuus suurval
lan yhteydessä elävän pienen, puoli
itsenäisen kansakunnan eduista. Venä
läistämisohjelma pyrittiin toteutta
maan piittaamatta niistä oikeuksista, 
jotka hallitsijan vahvistamat perustus
lait Suomelle takasivat. Suomessa kat
sottiin tällaisten pyrkimysten toteutet
tuina tuhoavan sekä maan valtiollisen 
autonomian että sen kansallisen ole
massaolonkin. Kyseessä olivat arvot, 
joista ei haluttu taistelematta luopua. 

Suomalaisten valtaosan suhtautumi
nen venäläistämispolitiikkaan oli jyr
kästi torjuva vuonna 1899, jolloin tämä 
politiikka sai helmikuun manifestissa 
ensimmäisen selvän ilmauksensa. Seu
raavien 15 vuoden aikana tämä asenne 
pysyi pohjimmaltaan sama.na, mutta ne 
toisistaan poikkeavat keinot, jolla ve
näläistämistä pyrittiin vastustamaan 
- vanhasuomalaisen . puolueen viivy-

tystaistelun luonteinen myönteisyys, 
"perustuslaillisten" puolueiden jäykkä 
passiivinen vastarinta ja pienen aJkti
vistiryhmän vuosina 1903-1906 osoit
tama valmius aseelliseenkin taisteluun 
-jäivät melko tuloksettomiksi. Ensim
mäisen maailmansodan syttyessä heinä 
-elokuun vaihteessa 1914 Suomi oli 
jo pitkälle venäläistetty maa, jonka 
tulevaisuus näytti synkältä. 

Suursodan syttyminen herätti akti
vismin uudelleen eloon. Venäjän soti
laallista tappiota toivottiin, koska sen 
arveltiin voivan helpottaa Suomen ase
maa. Saksaa kohtaan tunnettiin myö
tätuntoa, koska se oli Venäjän voimak
kain vastustaja. Joissakin pienissä yli
oppilasryhmissä ilmeni jo syys-loka
kuussa haparoivaa pyrkimystä tehdä 
jotakin sellaista, joka jouduttaisi Ve
näjän tappiota. Lisää vauhtia näille 
pyrkimyksille antoi 17. 11. julkaistu 
uusi laaja venäläistämisohjelma, joka 
toteutettuna olisi tuhonnut Suomen 
itsehallinnon viimeisetkin rippeet. Kol
me päivää myöhemmin ylioppilasakti
vistit pitivät Helsingin Ostrobotniassa 
kokouksen, jossa päätettiin ryhtyä val
mistelemaan kansannousua Suomen 
irroittamiseksi Venäjästä. Joulukuun 
alussa ylioppilaat Walter Horn ja Ber
tel Paulig matkustivat Tukholmaan 
ottaakseen yhteyden Saksan sikäläisiin 
edustajiin. 

Saksassa oli jo tätä ennen harkittu 
mahdollisuutta nostattaa Suomi kapi
naan Tämänsuuntaisia ehdotuksia oli
vat esittäneet myös eräät Saksassa 
oleskelevat su~malaiset, erityisesti va
ratuomari Fritz Wetter'hoff. Ylioppi
lasaktivistien joulukuun alussa saksa
laisille esittämä pyyntö saada aseita 
sekä sotilaskoulutus 150--200 ylioppi
laalle, tulevan kansanarmeijan johta
jille, saikin suopean vastaanoton. Tam
mikuun 26. päivänä 1915 Saksan soti-
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lasviranomaiset päättivät järjestää 200 
suomalaiselle 4-6 viikon pituisen soti
laskoul utuskurssin. 

Pfadfinder-kurssi 

Luvattu koulutus aloitettiin 25. 2. 
1915 Holsteinissa sijaitsevalla Locks
tedtin leirillä. Kurssin johtajaksi oli 
määrätty majuri Maximilian Bayer, 
jossain määrin originelli, mutta kyvy
käs ja monipuolisesti sivistynyt upsee
ri. Hän toimi suomalaisen vapaaehtois
joukon komentajana tammikuuhun 
1917 saakka. Muuhun kouluttajakun
taan kuului aluksi neljä korkeatkin 
vaatimukset täyttävää kapteenia sekä 
joukko aliupseereita. Kurssilaisia ei 
pidetty Saksan armeijan sotilaina, vaan 
Saksan valtakunnan vieraina. Sotilas
puvun asemesta he saivat saksalaisen 
partiopojan (Pfadfinderin) asun ja 
kurssia nimitettiin Pfadfinder-kurssik
si. 

Kurssin alkaessa 25. 2. Lockstedtiin 
saapui 55 suomalaista. Sittemmin 
joukko kasvoi niin, että kaikkiaan 
merkittiin kurssin luetteloihin 190 
miestä. Enemmistö (148), saapui Suo
mesta. Muut olivat Saksassa oleskel
leita ja sinne sodan vuoksi jääneitä 
suomalaisia (39) tai muualta ulkomail
ta saapuneita (3). Pfadfinderien kes
kimääräinen sivistystaso oli korkea. 
Ylioppilastutkinnon suorittaneita jou
kossa oli 145. Näistä 34 oli suorittanut 
myös jonkin akateemisen tutkinnon. 
Pelkän kansakoulusivistyksen varaan 
jääneitä oli vain pari. 

Kurssin ohjelma oli vahvistettu jo 
26. 1. pidetyssä kokouksessa. Sen mu
kaan suomalaisista piti kouluttaa lä
hinnä jonkinlaisia sissijoukkojen joh
tajia. Propagandistista ainesta ohjel
maan oli sijoitettu huomattavan run
saasti. 
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Käytännössä koulutuksen tavoitteet 
ja muodot muuttuivat kuitenkin no
peasti vanhan preussilaisen perinteen 
mukaisiksi. Yksi merkittävä poikkeus 
totutusta kaavasta kuitenkin tehtiin. 
- Majuri Bayer oivalsi tavallista pa
remmin sen tosiasian, ettei yksityisen 
taistelijan taitojen täydellinen hallinta 
ollut välttämätön pohja taktilliselle 
koulutukselle eikä nuoremman upsee
rin tehtävien moitteeton hallinta ehdo
ton edellytys operatiivisen koulutuksen 
antamiselle. Pfadfindereille annettiin 
jokseenkin samanaikaisesti alokas-, 
upseeri- ja jonkinlaista yleisesikunta
koulutustakin. Outoudestaan huoli
matta tämä kokeilu onnistui ilmeisen 
hyvin. 

Preussilaisen perinteen mukaisesti 
sulkeisjärjestyksen opettamiselle uh
rattiin huomattavan paljon aikaa, mut
ta koulutustyön painopiste oli kuiten
kin monipuolisessa taistelukoulutuk
sessa. Koulutuksen arvoa lisäsi se ve
res rintamakokemus, jota tiettävästi oli 
kaikilla koulutusupseereilla ja osalla 
ali upseerei takin. Jalkaväen kivääri
miehen taidot opittiin vähitellen perus
teellisesti. Huhtikuun alusta lähtien 
annettiin myös konekiväärikoulutusta. 
Pioneerialan koulutus oli monipuolista 
ja perusteellista. 

Upseerikoulun tasoa edustivat pfad
findereille pidetyt luennot, joilla käsi
teltiin sotalaitosoppia, taktiikkaa ja 
strategiaa, ase- ja ampumaoppia, topo
grafiaa ja linnoitusoppia. Käytännöl
listä johtajakoulutusta annettiin run
saasti. Maaliskuun lopulta lähtien suo
malaiset saivat sisäpalveluksessa hoi
taa ryhmän- ja joukkueenjohtajan, jo
pa komppanianpäällikön tehtäviä. 
Kenttäharjoituksissa meneteltiin sa
moin. Kurssin 2.komppanian päällikkö, 
ankara mutta rehti kapteeni Hans Bade 
osoitti tässä suhteessa erityistä taitoa. 

"Rauhallinen" marsstharjoitus saattoi 
yllättäen muuttua kohtaamistaistelu
tilanteeksi. Joka pfadfinder sai käskyn 
ottaa komppania johtoonsa, "kaatuak
seen" hetkistä myöhemmin kesken 
hyökkäyksen, jolloin toinen joutui hä
nen tilalleen. Suomalaisille jaettiin 
myös runsaasti kirjallisesti ratkaistavia 
taktillisia ja operatiivisiakin tehtäviä, 
joita suorittaessaan he joutuivat katso
maan tilannetta pataljoonan, rykmen
tin, jopa divisioonankin komentajan 
näkökulmasta. 

Koulutustyötä haittasi tuntuvasti sii
hen varatun ajan epämääräisyys. Al
kuperäistä 4-6 viikon kurssiaikaa pi
dennettiin kerran toisensa jälkeen, 
mutta vain muutamalla viikolla kerral
laan. Tämä epätietoisuus vaikeutti pa
hoin koulutussuunnitelmien laatimista. 
Pfadfinderien suuri enemmistö, joka oli 
kursseilla mukana koko niiden kesto
ajan, helmikuun lopulta elokuun lop
puun, sai kuitenkin koulutuksen, joka 
hyvin vastasi silloisen saksalaisen re
servi upseerikoulun kurssia, jopa eräil
tä osin ylittikin sen. Pfadfinderien 
suuri innostus, heidän korkea sivistys
tasonsa ja enimmäkseen luja ruumiilli
nen kuntonsa tekivät mahdolliseksi an
netun tiiviin koulutuksen omaksumi-
sen., 

Pfadfinder-kurssi tuli todellisuu
dessa olemaan sitä, miks( se oli tarkoi
tettukin, itsenäisen Suomen armeijan 
ensimmäinen upseerikurssi. Se lienee 
myös menestyksellisin upseerikurssi, 
mitä suomalaisille on koskaan järjes
tetty. Pfadfinderien 190-päisestä jou
kosta Suomen armeija on saanut 25 
kenraalia ja 94 esiupseeria. 

Lockstedtin koulutusjoukko 

Pfadfinderien harjoitellessa Lock
stedt issa Suomen it:;enäisyysliikkeen 

vähitellen muotoutuva poliittinen johto 
ponnisteli saadakseen suomalaisille an
nettavan sotilaskoulutuksen sekä pi
dennetyksi että laajennetuksi. Niistä 
Saksan virastoista, jotka joutuivat tätä 
kysymystä käsittelemään, sotaministe
rio vaati hyödyttömänä pitämänsä 
kurssin hajottamista, yleisesikunnan ja 
ulkoministeriön puolestaan kannat
taessa sen säilyttämistä. Sitkeä ja mo
nivaiheinen kamppailu jatkui koko ke
vään ja kesän 1915. Lähinnä Fritz Wet
terhoffin ansioksi on luettava Wilhelm 
II:n 28. 8. 1915 tekemä päätös, jolla suo
malainen vapaaehtoisjoukko muutet
tiin puolisotilaallisesta "partiolaiskurs
sista" vahvennetuksi jääkäripataljoo
naksi. 

Tarvittavan täydennysmiehistön en
simmäinen erä saatiin Saksassa ole
vista suomalaisista, pääasiassa vanki
leireihin internoiduista merimiehistä. 
Pienehkö määrä vapaaehtoisia kertyi 
Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa oles
kelevista suomalaisista. Tåydennys
miehistön pääosa oli hankittava koti
maasta. Vapaaehtoisten "värväämi
nen" venäläisten miehittämästä ja tar
koin valvomasta maasta sekä heidän 
toimittamisensa tiukasti vartioidun ra
jan yli Ruotsiin ja sieltä edelleen Sak
saan oli vaikea ja vaarallinen tehtävä. 
Siitä suoriuduttiin kuitenkin tyydyttä
västi. "Suuren värväyksen" kautena, 
vuoden 1915 syyskuusta vuoden 1916 
toukokuuhun saapui uusia vapaaehtoi
sia kaikkiaan 1510 miestä. Vuoden 1916 
jälkipuoliskolla, vuonna 1917 ja vielä 
seuraavan vuoden alussakin saapuneet 
vapaaehtoiset nostivat pfadfinderien ja 
jääkärien kokonaismäärän 1888 mie
heen. 

Poliittisista syistä haluttiin värväys
työ ulottaa Suomen kaikkiin yhteis
kuntaryhmiin. Tässä yrityksessä onnis
tuttiin sikäli hyvin, että Suomessa oli 
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harvoja ammatteja, jotka eivät olleet 
edustettuina myös Lockstedtissa. Run
saimmin joukossa oli työläisiä (noin 
650~80) ja eri alojen ja asteiden opis
kelijoita (noin 550). Myös sivistys
määrässä oli suuria eroja. Joukossa oli 
joitakin tohtoreita, mutta myös muu
tama lukutaidoton. Kun jääkärien ko
konaismäärään kuitenkin sisältyi 87 
akateemisen tutkinnon suorittanutta, 
233 ylioppilasta ja 262 muuta, jotka oli
vat suorittaneet vähintään keskikou
lun kurssin, joukon keskimääräinen 
sivistystaso oli huomattavan korkea. 

Kotimaassa suoritetun värväyksen 
varjopuoliin kuului se, että Saksaan 
lähteviä ei mainittavasti voinut seuloa. 
Lockstedtiin saapui satoja miehiä, jot
ka olivat joko ruumiillisesti liian heik
koja kelvatakseen sotilaiksi tai henki
sesti sopeutumattomia outoon ja ko
vaan sotilaselämään. Tällainen aines 
karsiutui yleensä joukosta nopeasti, 
usein vain muutaman päivän palveluk
sen jälkeen ja sijoitettiin useimmiten 
saksalaisiin siviilityöpaikkoihin. Kar
sinta oli siinä määrin kova, että vapaa
ehtoisjoukon kirjoihin merkityistä 1888 
suomalaisesta pääsi vapaussotaan vain 
1262 - jokseenkin tarkoin 2/3. Vaikka 
joukko siis ei koostunutkaan varsin 
valikoidusta aineksesta, niin valiojouk
·1':ona se kuitenkin palasi Suomeen. 

Elo-syyskuun vaihteessa 1915 pe
rustettu suomalainen vapaaehtoisjouk
ko sai nimen "Lockstedtin koulutus
joukko" (" Ausbildungstruppe Lock
stedt"). Se sai jääkäripuvut ja rinnas
tettiin saksalaiseen jääkäripataljoo
naan. Perustamisvaiheessa siihen kuu
lui kaksi kiväärikomppaniaa, kone
kiväärikomppania ja pionerikomppa
nia. Miesvahvuuden kasvaessa perus
tettiin 6. 11. kolmas ja 20. 12. neljäs ki
väärikomppania, 2. 3. 1916 täydennys
komppania ja 17. 3. 1916 kenttähau-
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pitsijaos. Pataljoona kehittyi täten 
eräänlaiseksi pienoiskokoiseksi yhty
mäksi. 

Vaikka ,pataljoonaan sen kasvaessa 
komennettiinkin Pfadfinder-kurssin 
kantahenkilökunnan lisäksi uusia sak
salaisia upseereita ja aliupseereita, siir
tyi koulutustyö pääosin suomalaisten 
omasta keskuudesta valitun päällystön 
ja alipäällystön käsiin. Pääjoukkueen
johtaja ("Hauptzugfiihrer") Erik Jern
ström toimi pataljoonan suomalaisena 
adjutanttina, ylijoukkueenjohtajat 
("Oberzugföhrer") perusyksiköiden 
saksalaisten päälliköiden apulaisina, 
joukkueenjohtajat ("Zugfiihrer") lä
hinnä varajoukkueenjohtajina. Ryh
mänjohtajat ("Gruppenföhrer") ja hei
dän apulaisensa ("Hilfsgruppenfiih
rer") hoitivat nimikkeensä mukaisia 
tehtäviä. Joukkueenjohtajakunta koos
tui yksinomaan entisistä pfadfinde
reistä, ryhmänjohtajiksi ylennettiin 
joukkoon myöhemminkin saapuneita. 

Nämä "ylennetyt" saivat talvikaute
na 1915---1916 runsaasti käytännöllistä 
johtajakokemusta. Lisäksi heille an
nettiin jatkuvasti samanlaista teoreet
tista koulutusta kuin pfadfinder-kau
tenakin. Joukkueenjohtajille annettiin 
myös ratsastusopetusta. 

Rivimiehet jäivät johtajakoulutusta 
vaille. Sen sijaan heille opetettiin san
gen perusteellisesti kaikki se, mitä 
saksalaisen sotamiehen katsottiin rin
tamaoloissa tarvitsevan. Pioneerit sai
vat oman monipuolisen erikoiskoulu
tuksensa lisäksi myös täydellisen jal
kaväkikoulutuksen. Tällaisen koulu
tuksen ehtivät myös tykistömiehet 
saada ennen siirtymistään uuteen ase
lajiin. - Suomalaiset osoittautuivat 
yleensä hyväksi sotilasainekseksi. Eri
tyisesti heidän ampumataitonsa ja 
marssikykynsä herättivät saksalaisissa 
kouluttajissa arvonantoa. 

Toukokuun alussa 1916 pataljoona 
asetettiin liikekannalle ja sai uuden 
nimen Kuninkaallinen Preussilainen 
Jääkäripataljoona 27 ("Königlich 
Preussisches Jägerbataillon 27"),. Tou
kokuun viimeisenä päivänä se lähti 
itärintamalle. Vain täydennyskomppa
nia jäi Lockstedtiin. 

Rintamakausi 

Jääkäripataljoona 27:n rintamakäyt
tökin oli lähinnä koulutusta. Pataljoo
nalle haluttiin antaa jonkinlaista sota
kokemusta, mutta samalla sitä koetet
tiin varjella kohtuuttomilta tappioilta. 
Tässä mielessä pataljoona sai kesä
kuussa rintamavastuun Riian edustal
la, Misse-joen kaistalla. Se oli rauhal
linen kaista, rämeinen maasto rajoitti 
taistelutoimintaa ja vihollisen asemat 
sijaitsivat 800-1200 metrin päässä 
omasta etulinjasta. Taistelutoiminta 
supistuikin lähinnä molemminpuoli
seen tykistötuleen ja välimaastoon teh
tyihin lukuisiin partioretkiin. Tykistön 
toiminta kiihtyi ajoittain varsin vilk
kaaksi, mutta pehmeä maaperä vä
hensi tulen tehoa. Partioretkillä jou
duttiin muutaman kerran kiivaaseen 
tuli taisteluun. 

Todellisiin taisteluihin joutuivat 
vain eräät tilapäisesti muille kaistoille 
siirretyt 1 pataljoonan osat. Haupitsi
jaos osallistui 18. 7. Eckau-Kekkaun 
suureen torjuntataisteluun, pioneeri
komppania valtasi ja hävitti yhdessä 
saksalaisen jääkäripataljoonan kanssa 
yöllä 24./25. 7. venäläisten eteentyön
netyn tukikohdan Schmardenin kais
talla. Näissä molemmissa taisteluissa, 
samoin kuin Missen kaistallakin, suo
malaiset esiintyivät ja toimivat jatku
vasti tavalla, jolle saksalaiset antoivat 
täyden tunnustuksen. 

Elokuun lopussa JP 27 siirrettiin toi
selle kaistalle, Riianlahden rannikolle, 
Saksan itärintaman äärimmäiselle va
semmalle siivelle. Maaperä oli täällä 
kiinteämpi kuin Missellä ja vihollisen 
asemat olivat lähempänä. Lähipar
tiointi muodostui vilkkaammaksi ja 
ulottui joskus vihollisen etulinjaan 
saakka. Myös tarkka-ampujatoimin
taan tarjoutui tilaisuuksia. Monia pie
niä kahakoita käytiin, mutta mihin
kään todelliseen taisteluun jääkärit 
eivät tälläkään suunnalla joutuneet. 

Joulukuun 13. päivänä pataljoona sai 
jättää asemansa. Se siirrettiin kuurin
maalaiseen Libaun (nykyiseen Liepa
jan) kaupunkiin saamaan lepoa ja jat
kokoulutusta. Tammikuun 5. päivänä 
1917 pataljoona kuitenkin yllättäen hä
lytettiin. Venäläiset olivat odottamatta 
hyökänneet Aa-joen kaistalla ja mur
taneet saksalaisten rintamaan aukon, 
jonka tukkeeksi heitettiin muiden re
servien mukana myös JP 2. Pataljoona 
saapui kiivaan pikamarssin jälkeen 
7.1. etulinjaan, mutta vedettiin kohta 
jälleen reserviksi. Todelliseen tulitais
teluun osallistui vain pataljoonan ty
kistö, joka joulukuussa 1916 oli kasva
nut jaoksesta patteriksi. 

Aa-joen taistelun toisessa vaiheessa 
(19. 1.-9. 2.) osasta pataljoonaa muo
dostettiin hiihto-osasto, joka oli tar
koitus läpimurron jälkeen työntää vi
hollisen selustaan. Pakkanen, joka ki
ristyi ajoittain 35 asteeseen, lamautti 
kuitenkin taistelutoiminnan. Jääkärit 
säästyivät yrityksestä, joka toteutettu
na olisi saattanut aiheuttaa Suomelle 
vaikeasti korvattavia tappioita. Patal
joona siirrettiin jälleen Riianlahden 
rannikkokaistalle, jossa taistelutoi
minta oli täysin lamassa, suorittamaan 
linnoitustöitä. Venäjän maaliskuun 
vallankumous lisäsi Saksan sodanjoh
don silmissä suomalaisen pataljoonan 
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käyttöarvoa ja aiheutti pataljoonan 
siirron takaisin Libauhun, jonne se 
saapui 25.3.1917. 

Jääkäripataljoonaa oli käytetty rin
tamalla todella säästellen. Missellä ja 
Riianlahdella se oli joutunut kanta
maan rintamavastuun jokseenkin sa
manlaisissa olosuhteissa kuin eräät 
rauhallisille kaistoille sijoitetut Suo
men kenttäarmeijan osat vuosina 1942 
-1943. Aa-joen retki muodostui huo
mattavasti vaarattomammaksi kuin 
vastaava retkeily lähiselustassa olisi 
ollut kevättalvella 1940. Suomalaisia 
jääkäreitä kaatui, katosi tai haavoittui 
kuolettavasti kaikkiaan vain 13. Haa
voittuneita oli 46, mutta heistäkään 
kukaan ei jäänyt pysyvästi invalidiksi. 
Sairastumistappiot, joita ajoittain var
sin epätyydyttävä huolto ilmeisesti 
lisäsi, poistivat jääkäreitä riveistä pal
jon runsaammin. Samanlainen vaiku
tus oli pitkän, koulutuksellisesti pian 
ilmeisen hyödyttömäksi käyneen rin
tamapalveluksen aiheuttamalla henki
sellä masennuksella ja ärtymyksellä. 

Se kokemus, jonka tällainen sodan
käynti antoi, oli tietysti yksipuolinen. 
Asemasodan eri puoliin jääkärit joka 
tapauksessa saivat tutustua varsin pe
rusteellisesti. Kenttälinnoittamisessa 
ja tienrakennuksessa, jota kaikki yksi
köt joutuivat suorittamaan jokseenkin 
jatkuvasti sekä Missellä että Riianlah
den rannikolla, saavutettiin huomatta
va tottumus ja taito. Aa-joen retkellä 
saatiin tiettyä talvisodankäynnin tun
temusta, jolla oli ilmeinen arvonsa va
paussodassa, jossain määrin ehkä myös 
vuosina 1939-1940. Yleensäkin lienee 
rintamakauden jääkäreille antama tot
tumus rintamaelämän puutteisiin, ra
situksin ja vaaroihin ja tämän tottu
muksen antama itseluottamus merkin
nyt enemmän kuin rintamalla saadut 
teknilliset ja taktilliset kokemukset. 
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Varsinaista koulutusta, johon rinta
makautenakin olisi ollut ilmeisen hy
vät mahdollisuudet, annettiin näinä 
kuukausina vain nimeksi. Kesällä 1916 
pieni osa jääkäreistä sai iskujoukko
koulutusta. Aivan rintamakauden lo
pulla järjestettiin osalle alipäällystöä 
sisäpalveluskurssi ja pienelle määrälle 
rivimiehiä lyhyt aliupseerikurssi. Sul
keisjärjestystä kertailtiin silloin täl
löin. Joukkueenjohtajat kuuluivat rin
tamakauden alusta lähtien samaan 
toveripiiriin pataljoonan saksalaisen 
päällystön kanssa ja saivat täten tilai
suuden opetella preussilaisen upseerin 
käytöstavat. 

Libau 

Libau, jossa JP 27 majaili vuoden 
1917 maaliskuun lopusta seuraavan 
vuoden helmikuuhun saakka, oli vanha 
venäläinen linnoitus- ja varuskunta
kaupunki, joka tarjosi mahdollisuuden 
varsin monipuolisen koulutuksen an
tamiseen. Tätä mahdollisuutta ei kui
tenkaan käytetty hyväksi läheskään 
täysimääräisesti. Yhtenä syynä lai
minlyönteihin oli epätietoisuus siitä, 
milloin pataljoona voitaisiin lähettää 
kotimaahan. Suurempaa haittaa tuotti 
kuitenkin pataljoonan komentajan 
asenne. Tälle paikalle oli tammikuus
sa 1917 tullut kapteeni Knaths, mo
nessa suhteessa kelvollinen ja sym
paattinen, mutta ahdaskatseinen up
seeri. Kapteeni Eduard Ausfeld, josta 
29. 9. tuli JP 27 :n kolmas ja viimeinen 
komentaja, erosi edeltäjästään monin 
tavoin edukseen, mutta ei voinut enää 
korjata kaikkea sitä, mikä kuluneiden 
kahdeksan kuukauden aikana oli · lai
minlyöty. 

Huhti-heinäkuussa jääkäreille kyllä 
järjestettiin monenlaisia erikoiskurs
seja. Pääosa heistä sai sekä isku-

joukko- että konekiväärikoulutuksen. 
Heinäkuussa pataljoonaan perustettiin 
toinen konekiväärikomppania. Osalle 
miehistöä annettiin aliupseerikoulu
tusta, joka kuitenkin rajoittui pää
asiassa vain ryhmän johtamiseen sul
keisjärjestyksen harjoittelussa. Myös 
rautatie- ja moottorivenekoulutusta 
järjestettiin. 

Tällä koulutusohjelmalla oli omat 
ilmeiset ansionsa, -mutta se ei riittänyt 
tekemään · jääkäreistä kelvollista up
seeri- ja aliupseerikaaderia Suomen 
tulevalle armeijalle. Suomalainen 
päällystö ja osittain miehistökin vaati
vat tehokkaampaa, tulevia tehtäviä ja 
Suomen erikoislaatuisia olosuhteita 
paremmin vastaavaa koulutusta. Yli
joukkueenjohtajien Lauri Malmbergin, 
Lennart Oeschin ja Hugo östermanin 
heinäkuun lopulla laatimat uudet kou
lutussuunnitelmaehdotukset osoittavat 
sellaista asiantuntemusta ja kauko
näköistä harkintaa, jota tulevilta ken
raaleilta saattoi odottaakin. 

Heinäkuun lopussa käytäntöönotettu 
uusi koulutusohjelma olikin selvästi 
edellistä parempi, mutta jäi - nähtä
västi pääasiassa pätevien saksalaisten 
kouluttajien puutteen vuoksi - suu
reksi osaksi paperille. Merkittävin 
uudistus oli se, että pataljoonaa ko
mennettiin tästä lähtien suomeksi, jää
kärien itsensä laatiman komentosanas
ton mukaan. 

Viestikoulutusta oli pienelle osalle 
jääkäreitä annettu jo Lockstedtissa. 
Ratsuväkikoulutusta oli järjestetty ke
sällä 1917. Saman vuoden lokakuun 
alussa perustettiin s1,mnnilleen jouk
kueen vahvuiset erilliset ratsujääkäri
ja viestiosastot. Tämä uudistus teki 
pataljoonan yhteiset taisteluharjoituk
set monipuolisemmiksi ja tarjosi en
tistä paremman mahdollisuuden pe
rehtyä käytännössä eri aselajien yh-

teistoimintaan. Sen ansiosta JP 27 
myös pystyi jo tarjoamaan jonkinlai
sen kaaderin Suomen tulevan armei
jan maavoimien kaikille aselajeille. 

Koulutusohjelmaan JaI kuitenkin 
edelleen kaksi ilmeistä puutetta. En
sinnäkin lukuisat huoltotehtävissä pal
velevat jääkärit jäivät jokseenkin ko
konaan vaille sellaista koulutusta, joka 
olisi lisännyt heidän kelpoisuuttaan 
taistelutehtäviin. Tämä epäkohta jäi 
korjaamatta. Toinen, selvästi pahempi 
epäkohta oli se, että ohjelmaan ei vie
läkään saatu järjestelmällistä upseeri
ja aliupseerikoulutusta. Joukkueen
johtajille ja osalle ryhmänjohtajiakin 
pyrittiin kyllä antamaan keväästä läh
tien teoreettista jatko-opetusta, mutta 
se tahtoi väkisinkin jäädä jo Lock
stedtissa opitun hajanaiseksi kertai
luksi. Sellaisia upseereita, jotka pys
tyivät antamaan jääkäreille tarkoitus
taan vastaavaa päällystökoulutusta, 
pataljoonassa oli vain muutama. Muut 
olivat miltei kauttaaltaan reservin 
luutnantteja - myöhemmän suomalai
sen arvoasteikon mukaan lähinnä vän
rikkejä - sotilaina usein ilmeisesti 
heikompaa ainesta kuin suomalaiset 
koulutettavat. Uusia, paikkansa täyt
täviä saksalaisia kouluttajia jääkärit 
eivät pyynnöistä huolimatta saaneet. 

Käytännöllistä johtajakoulutusta 
tehosti jossain määrin se, että perus
yksiköiden päälliköiden ja vääpelien 
tehtävät siirrettiin syksyllä 1917 suo
malaisille. Taistelu- ja sotaharjoituk
sissa suomalaiset toimivat säännölli
sesti johtajina, saksalaiset upseerit 
erotuomareina. 

Tammikuun 7. päivänä 1918 aloite
tut "sotakoulukurssit" merkitsivät vii
meistä ja kiireistä yritystä edellisen 
vuoden laiminlyöntien korjaamiseksi. 
Kursseja oli kaksi. A-kurssilla oli 
oppilaina pääasiassa joukkueenjohta-
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jia, opettajina eräitä pataljoonan ulko
puolelta komennettuja päteviä upsee
reita. B-kurssin oppilaisiin kuului 
ryhmänjohtajien lisäksi myös upseeri
ainekseen kuuluviksi katsottuja rivi
miehiä. Kurssit kestivät vain kuukau
den, mutta niillä tehtiin tiivistä ja te
hokasta työtä. 

Erikoismaininnan ansaitsee 2.8.1917 
perustettu "etukomennuskunta", jolle 
annettiin syrjäisessä Polangenin ran
nikkokylässä perusteellinen valmen
nus erilaisiin hävitys- ja sabotaasitöi
'hin ja runsaasti muutakin tähän alaan 
liittyvää koulutusta. Tähän kurssiin, 
joka jatkui tammikuuhun 1917 saakka, 
osallistui kaikkiaan 110 jääkäriä. Eri
laisiin teknillisiin ja huoltotehtäviin -
autonkuljettajiksi, jalkaväen ja tykis
tön asemestareiksi, kengityssepiksi jne 
- koulutettiin yksityisiä jääkäreitä tai 
pieniä ryhmiä osittain pataljoonassa, 
osittain sen ulkopuolella. Yksi jou
kosta sai lentäjäkoulutuksenkin. 

Koulutustoimintaan liittyi tavallaan 
myös "Suomalaisen Sotilaskäsikirjan" 
laatiminen. Tämän työn suoritti heinä
kuun 1917 ja tammikuun 1918 välisenä 
aikana noin 30 jääkärin muodostama 
toimituskunta, jota johti ylijoukkueen
johtaja K A Ståhlberg. Toimituskun
nan tehtävänä oli poimia valtavan laa
jasta saksalaisesta sotilaskirjallisuu
desta kaikki käyttökelpoinen aineisto 
ja mahdollisuuksien mukaan myös 
muokata se Suomen oloja vastaavaksi. 
Tehtävän suoritus merkitsi myös suo
menkielisen sotilassanaston luomista. 
Toimituskunnan jäsenten sotilaskoulu
tus tuskin oli sellainen, mitä tehtävä 
olisi edellyttänyt, mutta toisaalta sen 
jäsenillä oli akateemisten opintojen 
antama valmennus itsenäiseen tieteel
liseen työhön. Suppeaksi oppaaksi 
tarkoitetusta kirjasta paisui 2500-
sivuinen, maasotataidon kaikki keskei-
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set alat käsittävä teos - meidän ny
kyisen sotilaskirjallisuutemme mones
sa suhteessa ansiokas perusteos. 

Koulutuksen tulokset 

Syksyn 1917 kuluessa lähetettiin jää
käreitä yksitellen tai pieninä komen
nuskuntina Suomeen, missä he joutui
vat toimimaan pääasiassa suojeluskun
tien kouluttajina. Vapaussodan al
kaessa jääkäreitä oli näissä tehtävissä 
satakunta. Nämä "etukomennusjääkä
rit" olivat valiomiehiä, joiden osuus 
muodostui sodan ensimmäisissä, Poh
janmaalla, Pohjois-Savossa ja Karja
jassa suoritetuissa sotatoimissa ratkai
sevan tärkeäksi. 

Kuninkaallinen Preussilainen Jää
käripataljoona 27 hajotettiin Suomen 
hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaan 13. 2. 1918. Sen henkilöstö 
kuljetettiin meritse kotimaahan. Vaa
sassa nousi 18. 2. maihin 85 jääkäriä, 
25. 2. jääkärien 950 miehen vahvuinen 
pääjoukko ja 3. 3. vielä 25 miestä. 
Muita teitä Suomeen saapuneet nosti
vat vapaussotaan osallistuneiden jää
kärien kokonaismäärän 1262 mieheksi. 

Jääkärien pääosa sai tehtäväkseen 
perustaa ja kouluttaa asevelvollisista 
kootut "jääkärijoukot" 18 jalka
väkipataljoonaa, ratsuväkirykmentti 
ja kaksi patteristoa - ja johtaa niitä 
sodan ratkaisevissa operaatioissa. T"å
mä järjestely teki myös JP 27:n useim
mista pioneereista ja viestimiehistä 
jalkaväkimiehiä, mutta molemmilla 
ryhmillä oli tähänkin tehtävään hyvä 
koulutus. Vähemmistö määrättiin suo
jeluskunta- ja värvättyihin joukkoi
hin. Rintamantakaisiin tehtäviin jäi 
vain pieni määrä jääkäreitä, enimmäk
seen eri alojen spesialisteja. 

Vaasaan 18. 2.-3. 3. saapuneet jää
kärit - ja osa muistakin - oli Libaus-

sa 11. 2. ylennetty suomalaisiin sotilas
arvoihin. Suomen armeija sai täten 13 
majuria, 41 kapteenia, 66 yliluutnant
tia, 126 luutnanttia, 157 vänrikkiä, 50 
vääpeliä, 188 varavääpeliä, 423 aliup
seeria (lähinnä alikersanttia) ja 66 
korpraalia. Nämä sotilasarvot olivat 
korkeampia kuin jääkärit itse olivat 
toivoneet ja pyytäneet. Ainakin maju
rien ja kapteenien .osalta ne olivat 
ilmeisessä epäsuhteessa Saksassa pal
vellun ajan ja siellä saadun koulutuk
sen kanssa. 

Käytännössä jääkärien pääosa kui
tenkin joutui tehtäviin, jotka olivat 
muodollisen sotilasarvon edellyttämiä 
vaativammat. Jääkärijoukoissakin jou
tuivat majurit ja kapteenit, jotka Sak
sassa olivat toimineet korkeintaan 
komppanianpäällikköinä varuskunta
oloissa, komentamaan pataljoonia ja 
rykmenttejäkin. Joukkueenjohtajina 
oli vänrikkejä ja aliupseereita, jotka 
Saksassa olivat korkeintaan johtaneet 
ryhmää harjoituskentällä. Huomatta
vasti heikommalle kaaderille jääneissä 
suojeluskunta- ja krenatöörirykmen
teissä oli yleisesti komppanianpäällik
köinä jääkärialiupseereita, jopa korp
raaleitakin. Vastaleivotut vänrikit ja 
luutnantit komensivat pataljoonia, JP 
27:n joukkueenjohtaja Aarne Sihvo 
jopa "Karjalan Armeijakuntaa" - jol-

1 
la tosin oli vain pienehkön divisioo-
nan vahvuus, mutta todella armeija
kunnan tehtävät. 

Yhtä kaikki jääkärit merkitsivät 
maan laillisen hallituksen armeijalle 
ratkaisevaa voimanlisää. Vaikka hei
dän koulutuksensa jättikin monessa 
kohden toivomisen varaa, se oli kui
tenkin ajan tasalla olevaa sotilaskou
lutusta, joka vapaussodan "valkoisen 
armeijan" muun päällystön ja alipääl
lystön pääosalta puuttui. Jääkärikoulu
tuksen heikkoudet eivät yleensä pääs-

2 - Jalkaväen Vuosikirj a 

seet vapaussodan aikana näkyviin -
osittain sen vuoksi, että jääkärit olivat 
koulutuksellisesti liian korkealla käs
kynalaisten yläpuolella, osittain siksi, 
että silloisessa monin tavoin primitii
visessa sodankäynnissä taktillinen taito 
ei merkinnyt niinkään paljon kuin 
raisu hyökkäyshenki - ja sitä jääkä
reiltä ei puuttunut. 

"Etukomennusjääkärien" toiminta 
sodan alkuvaiheessa on jo todettu. 
Jääkärien pääosalle langennut tehtävä 
oli toisenluonteinen, mutta tuskin hel
pompi. Heidän oli ~ viikossa luo
tava enimmäkseen haluttomista, osin 
epäluotettavistakin alokkaista offensii
viseen sodankäyntiin kelpaavia jouk
koja. T"åstä tehtävästä he suoriutuivat 
ihmeteltävän hyvin. Taistelukentällä 
heidän oli johdettava näitä joukkoja 
suuressa määrin omalla henkilökohtai
sella esimerkillään. Se oli ainoa keino, 
joka tiukan tullen tehosi . . Tällaista esi
merkkiä jääkärit näyttivät itseään 
säästelemättä. Vapaussotaan osallis
tuneista Jääkäripatajoona 27:n kasva
teista kaatui lyhyen sodan taisteluissa 
129 (10,2 %), viisi sai surmansa muul
la tavoin. Haavoittuneita oli 238 (18,8 
%). 

Vapaussodan jälkeen 

Vapaussodan päätyttyä sotapalve
luksessa olevien jääkärien määrä laski 
jyrkästi. Vuoden 1921 alussa heitä oli 
puolustuslaitoksen palveluksessa vain 
666, vuoden 1939 alkaessa enää 385. 
Syyt tähän kehitykseen olivat monet. 
Ilmeisimpiin kuuluu tosiasia, että jää
kärien suuri enemmistö ei ollut lähte
nyt Saksaan luodakseen itselleen soti
lasuran, vaan tehdäkseen Suomesta 
itsenäisen valtakunnan. Kun tämä teh
tävä oli täytetty, oli aika siirtyä alalle, 
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joka paremmin vastasi henkilökohtai
sia taipumuksia ja toiveita. 

Syksyn 1939 liikekannallepano pa
lautti suuren osan siviilielämään siir
tyneistä jääkäreistä armeijaan. Talvi
sotaan osallistui 774 jääkäriä, joista 
494 palveli korkeimmissa johtoportais
sa. Jatkosodassa vastaavat määrät oli
vat 710 ja 418. Sodan jälkeen palve
luksessa olevien jääkäreiden määrä 
aleni jälleen jyrkästi, osittain poliitti
sista syistä, osittain joukon jo kor
keaksi kasvaneesta keski-iästä joh
tuen. Vuoden 1945 alussa palveli puo
lustusvoimissa vielä 166 jääkäriä, vuo
sikymmentä myöhemmin 20. Jalka
väenkenraali K. A. Heiskasen siirtyes
sä vuonna 1959 eläkkeelle viimeinen 
jääkäri jätti Suomen armeijan. 

Suhteellisen pienestä määrästä huo
limatta jääkärit näyttelivät neljän 
vuosikymmenen ajan keskeistä osaa 
Suomen puolustuslaitoksen kehityk
sessä. Rauhan ajan armeijan korkeim
massa upseerinvirassa, sotaväen pääl
likkönä tai puolustusvoimain komen
tajana oli vuosina 1926-1959 jatku
vasti Jääkäripataljoona 27:n kasvatti. 
Jääkärit muodostivat myös noin 90 % 
siitä kenraalikunnasta, jonka johta
mana armeija taisteli vuosina 1939--
1945. 

Jääkärien Saksassa saaman perus
koulutuksen merkitys luonnollisesti 
väheni sitä enemmän, mitä kauemmas 
vuodesta 1918 ehdittiin. Sen päälle 
kasvoi uusiksi kerrostumiksi jatko
opintojen ja käytännön työn tuottama 
asiantuntemus ja taito. Vuodesta 1919 
lähtien useat jääkäriupseerit kävivät 
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saamassa lisää oppia ulkomailta, lähin
nä Ranskan sotakouluista. Oman sota
korkeakoulun perustaminen teki sit
temmin tällaiset opintomatkat vähem
män tarpeellisiksi. Kaikkiaan 70 jää
käriä on suorittanut tämän koulun 
yleisen osaston, 3 sotateknillisen osas
ton ja 40 komentajakurssin. Jatko
opintoja harjoitettiin myös alemmissa 
portaissa, ainakin 83 jääkäriä on suo
rittanut Suomessa aktiivi- ja 78 reser
viupseerin tutkinnon. 

Jääkärit olivat Saksassa olleet kou
luttajiensa enimmäkseen innokkaita ja 
ihaileviakin, mutta eivät kritiikittömiä 
oppilaita. He pystyivät helposti huo
maamaan, ettei läheskään kaikki se, 
mikä Saksassa oli paikallaan, sellai
senaan soveltunut Suomen oloihin. 
Preussilaista perinnettä kulkeutui silti 
runsaasti heidän mukanaan Suomeen. 
Se, mikä siinä oli meidän oloihimme 
huonosti sopivaa, karsiutui ajan oloon 
pois. Sen, mikä oli arvokasta ja kestä
vää, jääkärit ovat sotilaallisina johta
jina, sotakoulujen opettajina ja vähin 
siviilimiehinäkin välittäneet seuraa
ville polville. 

Kuninkaallisen Preussilaisen Jääkä
ripataljoona 27:n jättämän perinnön 
kestävin osa on ilmeisesti "jääkäri
henki", velvollisudentunto, aktiivisuus 
ja rohkeus, joille on Suomen historias
ta vaikea löytää tasavertaista vasti
netta. Tämä henki ei ollut Kuninkaal
lisessa Preussin armeijassa opittu, 
vaan kotimaasta evääksi Saksaan vie
tyä ja sieltä monen koettelemuksen 
lujittamana tänne takaisin tuotu. 

ole vielä väittänyt vastaan. 

22 kaliberin pitkäpiippuisia 
pistooleja urheiluammuntaan: 

HUNTSMAN 272:50 

TARGETSMAN 309:-

WOODSMAN TARGET 357:-

WOODSMAN MATCH 
TARGET 421:-

COLT REVOLVERI 
OFFICERS MODEL 
MATCH 446:-

Käykääpä kokeilemassa meillä 
miten COLT sopii 
käteenne! 

Co 1 t 
maailman 

paras 
ase ... 

19 



20 

tiivis 
tehokas 
talo·udellinen 
ARVO-menetelmä 
ARVO-menetelml on nykyaikainen erlttilln tehokas 
rakentamistapa. 

ARVO-menetelmässä on lämmöneristeen suojana sisä
puolella tiivis muovlpinta Js ulkopuolella säädetysti 
rel'itetty, vesihöyryA läpäisevä muoviplnta. 

ATRIUM-talo Kauttualla. 

Valmistaja: A. AHLSTROM OSAKEYHTIO. Varkaus 

A.AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ 

EURAN PAPERI 

ARVO-AL tllvletyepahvl 
- raskaan laatuluokan tiivistys

pahvi 
- lima- ja höyrytllvls (läpäisy 

ei mitattavissa) 
- vetolujuus pltuussuunnassa 

7 kg/cm 
- vetolujuus polkklsuunnassa 

6 kg/cm. 

ARVO·tllvletyspahvl 
- omakotitalojen, karjaraken

nusten, saunojen ym. tiivis
tyspahvi sekä maanvaraislat
tioissa maakosteutta vastaan. 

- vesihöyryn läpäisy pienempi 
kuin 0,1 g/m'h mm Hg. 

- ilmanläpäisy noin 0.000001 
m'lm'h mm vp. 

ARVO-AL muovlvuorauapahvl 
- raskaan laatuluokan vuoraus

pahvi 
- läpäisee veslhöyryä paine

erojen johdosta dlffusoimal
la noin 0,3 g/m'h mm Hg. 

- vetolujuus pituussuunnassa 
7 kg/cm 

- vetolujuus poikklsuunnassa 
5,3 kg/cm. 

ARVO-muovlvuorauspahvl 
- omakotitalojen, karjaraken

nusten, saunoJen ym. vuo
rauspahvi 

- läpäisee vesihöyryä paine
erojen johdosta diffusoimal
la noin 0,3 g/m'h mm vp. 

ARVO-muovlerl1ty1paperl/ 
ARVO-SYNTHA-alneyhdlatelml 
- vedenpaine- Ja vesieristyk-

siin (perusmuurlt, tasakatot, 
pihat, parvekkeet, yms.). 

-.aineyhdistelmä kestää hu
musaineita, alkaallsta Ja ha· 
panta vettä sekä muita luon
nossa esiintyviä kemikalioita 
sekä estää kasvill isuuden 
tunkeutumisen eristyskerrok
sen läpi. 

Kenraalimajuri Veikko Koppinen 

ERÄ'ITÄ 
Sl'SSITOl·M1I NNAN 
M1AHDOLLISUUKS'IA 
ASEELLISEN 
M'AANPUOtUSTUKSEN 
TUKENA 

Nykyaikaisten konearmeijain taiste
luharjoituksissa, näytöksissä ja paraa
tiohimarsseissa esitetään maailmalle 
teknillisen kehityksen viimeiset saa
vutukset sotilaallisen tuhovoiman 
alalla. Näkyä hallitsevat moninaisten 
panssariajoneuvojen jyhkeät rivistöt, 
moottoroidun jalkaväen ja tykistön 
maastovaunut penkeillä istuvine soti
laineen, ohjukset ja vastaohjukset mo
nikymmenmetrisine kuljetusalustoi
neen ja taivaalla jylisevät suihku
koneiden ja helikopterien parvet Nä
kyviin eivät tule ne lukemattomat teh
taat ja varastot henkilökuntineen, jot
ka pitävät tätä armeijaa yllä ja ovat 
valmiit varustamaan tuhoaseet loput
tomilla ammusmäärillä ja moottorit 
polttoaineilla. Valtaosa tästä koneis
tosta on tarkoitettu ydinasesodan 
käyntiä varten, niin järjettömät seu
raukset kuin siitä olisikin molemmille 
osapuolille samoin kuin sivullisillekin. 
On vaikea uskoa, että nykyisen ydin
asevarastotilanteen vallitessa minkään 
valtakunnan johtomiehet sallisivat ar
meijansa laukaista pienintäkään ydin
latausta toisen ydinasevallan tai sen 
liittolaisen aluetta tai joukkoja kohti. 
Vastalaukaukset ja molemminpuolisen 
ydinräjähdetulituksen ryöstäytyminen 
rajoittamattomaksi, j.ärjettömäksi tu-

hoamiseksi ovat liian todennäköisiä 
tuloksia ensimmäisestä laukauksesta. 
Puolueeton maa, jonka kimppuun hyö
kätään, menettää tietenkin puolueetto
muutensa perusteet sitä kohdanneen 
hyökkäyksen vuoksi ja saattaa nopeas
tikin saada ydinaseapua, jos sitä uha
taan ydinräjähteiden käytöllä tai niitä 
on jo käytetty sitä vastaan. Tämän 
sekä ydinaseiden käytön aiheuttaman 
suunnattoman arvovaltatappion vuoksi 
on erittäin epätodennäköistä, että 
ydinräjähteitä käytettäisiin niissäkään 
sodissa, mitä ydinasevallat käyvät liit
toutumattomia, ydinaseettomia val
tioita vastaan. Vaara kasvaa sensijaan 
suuresti, jos ydinaseet leviävät pien
ten valtojen käyttöön. Ne saattavat 
keskinäisissä sodissaan - etenkin aut
tamattoman häviön uhatessa - tur
vautua hallussaan oleviin ydinräjäh
teisiin välittämättä seurauksista, jotka 
ehkä varastojen vähyyden takia eivät 
merkitsisikään yleismaailmallista on
nettomuutta. 

Kuvatunlaisista konearmeijoista tu
levat siis mahdollisen sodan syttyessä 
mitä todennäköisimmin jäämään ydin
räjähteiden ampuma-, lähetys- ja kul
jetusvälineet käyttämättömiksi. Se mi
tä jää jäljelle niin äänekästä ja 
mahtavaa kuin se vielä onkin ei 
metsien tai viidakoiden suojasta tähys
televien sissisotilaiden mielissä herätä 
kovinkaan suurta kunnioitusta. Heillä 
on runsaasti keinoja pysäyttämään 
panssaroitujen ajoneuvojen pikamars
sit ja ajamaan miehet niiden sisästä 
ulos pelkäämään, ryömimään ja mate
lemaan. Monella tapaa uhkaava tu
houtuminen piilee taivasalle pakoitet
tujen valiosotilaiden näköpiirissä, 
vaikka vihollisesta tuskin mitään nä
kyykään. On ilmeistä, että mitä enem
män joku maa pystyy tukeutumaan 
puolustuksessaan sisseihin, sitä parem-
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mat mahdollisuudet sillä on voittaa 
ylivoimainenkin vihollinen. Esimerk
kejä tästä on riittävästi saatavissa ai
van viime päiviltäkin. 

A TAISTELUA 
TUKEVA 
SISSITOIMINTA 

Yleistä 

Kaikkialle ulotettu ja keskeytymät
tömästi jatkuva sissitoiminta antaa 
säännöllisille taistelujoukoille, joista 
tässä lyhyyden vuoksi käytetään yh
teisnimitystä k e n t t ä a r m e i j a, mo
ninkertaiset mahdollisuudet iskeä 
maahan tunkeutuvat vihollisjoukot 
pala palalta sopivan suuruisina erinä. 

Edellytyksinä on, että 
- tarpeeksi suuret alueelliset sissi

joukot miehittävät heti sodan alussa 
tai mieluummin jo sodanuhka-aikana 
mahdollisen sotatoimialueen jättämät
tä yhtään tietä, polkua, asumusta eikä 
asumatontakaan aluetta toimintapii
rinsä ulkopuolelle. Tåmän ns sissi
a r me 1 J a n toiminta-alueen tulisi 
ulottua valtakunnan rajoilta kauas 
kenttäarmeijan selustavyöhykkeille, 
varmimmin yli koko valtakunnan, 

- sissijoukoilla tulee hyökkäävän 
vihollisen selustaan jäätyään olla muu
taman kuukauden tarvikkeet kätket
tyinä säilytystä kestävästi ja pienin 
erin toimintamaastoon, 

- pääosan sissijoukoista tulee olla 
pieniin partioihin jakaantuneita alu
eellisia komppanioita, jotka komppa
nioille annettujen toiminta-alueiden 
puitteissa toimivat partioittain ja tais
telupareittain iskien ja väistyen sekä 
jälleen palaten omalle alueelleen aina 
kun se on mahdollista. Tämä äärim
milleen hajoitettu osa taistelujoukoista 
muodostaa sen joustavan muurin, joka 

22 

ottaa vastaan vihollisen hyökkäysvoi
man joka kohdassa ja vapauttaa muut 
osat iskuihin, 

- alueellisen sissitiheyden tulee 
riittävän tehon aikaansaamiseksi olla 
vähintään 1-2 miestä km2:ä kohti ja 
sisseillä tulee ainakin komppania
aseistuksena olla kranaatinheittimiä ja 
panssarivaunujen ja helikopterien tor
juntaan sopivia aseita sekä runsaasti 
jalkaväkeä vastaan käytettäviä tähys
miinoja, 

- sissijoukkojen reserveinä tulee 
olla lähinnä komppania- ja pataljoo
nakokoonpanoisia valiosissijoukkoja, 
joilla on hyvä maasto- ja tieliikkuvuus 
sekä tarpeeksi voimakas tukiaseistus 
iskujoukkotehtäviä varten, 

- kenttäarmeijan ratkaisu'un täh
täävät sotatoimet tulisi aloittaa vasta 
sissijoukkojen lamautettua vihollisen 
liikkuvuuden ja huollon ja paljastettua 
vihollisen ryhmityksen ja vahvuuden 
sekä tehokkaat vastahyökkäyssuunnat. 
Tämä merkitsee sitä, että vihollista ei 
yritetäkään lyödä valtakunnan raja
alueilla, missä sissitaistelujen vaikutus 
ei vielä tunnu. 

Alueellisten sissijoukkojen taistelu 

Alueellisten sissijoukkojen tehtävä
nä on jatkuvin ja vaihtelevin miina- ja 
tuli-iskuväijytyksin tuottaa jokaiselle 
alueelle saapuvalle vihollisosastolle 
tappioita, tartuttaa niihin miina- ja 
väijytyskauhu ja pakottaa ne etenemi
sessaan hitaaseen raivausvauhtiin. 
Missään kohdassa tehtävänä ei ole vi
hollisen lopullinen pysäyttäminen. Py
sähtynyt vihollinen pyritään päinvas
toin saamaan taas liikkeelle uusia väi
jytyksiä kohti. 

Taistelua varten alueellisen sissi
komppanian tulee ryhmittyä partioit
tain shakkilaudan tapaan ja täyttää 

siten jo perusryhmityksellään koko 
vastuualueensa, jonka laajuus voi olla 
keskimäärin 10 X 10 km2. Alue voi 
jakaantua 3-4 ala-alueeseen ja ne 
edelleen pienempiin osiin omine ali
johtajineen. Majoitusyksikkönä tulisi 
olla 4-5-miehinen partio, joka vahnis
taa itselleen yksinkertais!:?n majapai
kan, josta sissiparit vuoron mukaan 
lähtevät vartioon taisteluasemiin jon
nekin läheisyyteen, sikäli kuin viholli
sen toiminta sen vaatii. Komppanian 
päällikkö ja alijohtajat suunnittelevat 
s1ss1parien taisteluasemat painopis
teittäisesti teiden ja kulku-urien var
sille sekä lukuisasti väijytysasemia, 
joita käyttämällä taistelua jatketaan 
vihollisen seuratessa vetäytyviä sissejä 
syvemmälle maastoon. Jokainen sissi 
valmistaa itselleen lukuisia piiloutu
mispaikkoja, joita käytetään vetäyty
mismahdollisuuksien loppuessa. Tila
pamen käynti naapurikomppanian 
alueella taistelun aikana tulee joskus 
kyseeseen. 

Useimmat tiet ja polut murrostetaan 
kevyesti. Murrosten tarkoitus on toi
mia ansoituksen suojamateriaalina ei
kä sinänsä liikenne-esteenä. Murros
teessa käytetyt latvukset ja muut hak
kuutähteet, juurakot, kivet jne toimi
vat ansojen laukaisijoina niitä liikau
tettaessa. Ansoina voidaan käyttää 
hyppääviä sirpalemiinoja jalkaväkeä 
ja tavallisia autoja vastaan ja pohja
mnnoja panssariajoneuvoja vastaan. 
Murrosteeseen työntyvä ajoneuvo ai
heuttaa sirpale- ja pohjamiinojen rä
jäytyksiä ja tuhoutuu pian. Erityisiä 
raivausosastoja ja maastossa etenevää 
jalkaväkeä vastaan sissit voivat räjäy
tellä tähysmiinojaan, jotka ovat joko 
puihin ja pensaisiin kiinnitettyjä put
kimiinoja tai maasta hyppääviä sir
palemiinoja. Laukaisulangat voivat 
olla monen sadan me~rin mittaisia, jo-

ten sissien olinpaikka ei paljastu. Ta
vallisesti yksi sissi hoitaa paria-kolmea 
tähysmiinaa kussakin taistelu- ja väis
töasemassaan. Huolellisesti maaston 
kaltevuussuhteiden mukaan asennettu 
kilon painoinen hyppy- tai putkimiina 
voi haavoittaa 25 metrin etäisyyteen 
asti jokaista suojatonta vihollista. Se 
voi olla teholtaan parempi kuin mi
kään täysosumakranaatti herätesytyt
timiset mukaan luettuina. 

Jotkut tiet voidaan jättää murrosta
matta. Niiden varret miinoitetaan sir
palemiinoin ja itse tiet pohjamiinoin. 
Tällaiselle tielle uskaltautunut moot
toririvistö saattaa muutamassa sekun
nissa tuhoutua väijytyksen uhrina. 
Miinojen laukaiseminen aloitetaan tie
tenkin sovitusta maastonkohdasta ri
vistön alkupään saavuttaessa sen. 

Yleensä alueellisten sissien tulisi 
pyrkiä toimimaan kokonaan näkymät
töminä. Tämä ja suuri hajaryhmitys 
aiheuttavat sen, että vihollisen ras
kaalle aseistukselle ei löydy tehokkaita 
maaleja. Sissiparien takaa-ajo ei suu
rin joukoin kannata ja pieniä osastoja 
uhkaa tuhoutuminen. Mitkään voi
makeinot eivät tuota nopeita tuloksia. 

Sissien tulisi taistella henkilökohtai
silla automaattiaseillaan vain silloin, 
kun miinoja ei ole käytettävissä, kun 
täydennetään miinoilla aikaansaatua 
tuhoa sekä harhautusmielessä. Monen
laisilla rakenne- ja äänihoukuttimilla 
voidaan vihollinen vetää miinakenttiä 
kohti. Runsaalla harhauttavien savu
jen ja latujen käytöllä on sama tarkoi
tus sekä lisäksi niillä vaikeutetaan vi
hollisen lentotiedustelua. 

Tien suunnassa etenevä vihollinen ei 
voi tietä käyttää raivaamatta sitä ensin 
miinoista. Raivaustyö on hidasta ja 
tappioita tuottavaa etenkin, jos sissit 
vaikeuttavat sitä tähysmiinoja lau
komalla, jolloin raivaajat tuhoutuvat 
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jo ennenkuin heillä on tietoakaan rai
vattavien miinojen paikoista. Viholli
sen lieneekin pakko työntyä ensin sy
vemmälle tien sivustoille karkoitta
maan tähysmiinojen laukojat. Nämä 
osastot joutuvat nyt vuorostaan miina
tulituksen kohteiksi ja saavat miina
kauhutartunnan. Nekin alkavat vaatia 
raivaajapioneereja avukseen. Tåhys
miinat eivät kuitenkaan ole raivatta
vissa pioneerien toimenpitein, ellei hei
dän suojanaan ole täydellinen pans
sarivaatetus. Tavallisesti tähän tarkoi
tukseen käytettäneen tykistötulta, niin 
tiheätä, että 100 metriä leveästä etene
miskäytävästä lähes kaikki laukaisu
langat katkeilevat. Eteneminen muut
tuu nyt erittäin kalliiksi ja hitaaksi 
eikä se voi samanlaisena jatkua kovin
kaan pitkälle, koska voiman käyttö 
alkaa näyttää mielettömältä. Parempi 
ratkaisu saattaa olla panssaroitujen 
kuljetusajoneuvojen ja panssarivaunu
jen käyttö, jos maasto on ajokelpoista. 
Kun nämä ajoneuvot joutuvat etene
maan ilman ympärillä varmistavia 
saattomiehiä - tähysmiinat pakotta
vat ne kulkemaan taaempana - ovat 
vaunut metsämaastossa torjuntaan 
nähden pahasti alakynnessä. Jonkun 
vaunun tuhoutuminen sinkojen tms 
tulessa on aina todennäköistä, sillä tei
den varret ovat tietenkin sissienkin 
panssarintorjuntaosastojen toiminta
maastoja. 

Tarmokas vihollinen voi lähettää 
maitse tai helikoptereilla osastoja 
kauaksikin liikenneyhteyksistä etsi
mään sissien tukikohtia. Sellaisia ei 
kuitenkaan hajaryihmityksen vuoksi 
ole olemassakaan. •Löytyy vain kaivet
tuja taistelupoteroita, joista sissiparit 
ovat räjäytelleet tai edelleen räjäytte
levät miinojaan ja nuotion sijoja sekä 
majoitusrakennelmia, jotka ansoitet
tuina odottelevat vihollisen saapu-
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mista. Etenevä vihollisosasto kerää 
toimintasuuntaansa yhä lisää väistyviä 
sissipareja ja muutaman kilometrin 
etenemisen jälkeen jo monta kertaa 
yllätetty vihollisosasto on miinasuppi
lossa, ikäänkuin rysässä, ja taaksepäin 
yrittävät osat - huoltoelimet yms -
tulevat pian toteamaan tuloreitinkin 
miinoitetuksi. Tästä tilanteesta sen nyt 
pitäisi jatkaa eteenpäin. Tilanne ei ole 
helppo, sillä vihollisella ei juuri ole 
muuta keinoa käytettävissään kuin ar
viokaupalla koettaa, miten pitkälle jos
sakin suunnassa pääsee, ennenkuin 
miina räjähtää. Liikettä viholliselle 
voivat pian antaa kranaatinheittimien 
ammukset, ehkä ammuttuina suoralla 
suuntauksella läheisen mäen päältä. 
Nyt vihollisella viimeinkin olisi kohde, 
jota vastaan voi toimia. Mäen rinteen 
voi kuitenkin olettaa tiheästi miinoite
tuksi rynnäkön torjuntaa silmällä
oitäen. 

Pimeän tullessa järkevä eteneminen 
metsissä ja metsien läpi johtavilla 
teillä varmaankin loppuu. Tolkutonta, 
tappioista piittaamatonta etenemistä 
voi tietenkin joskus tapahtua. Tämä 
sopii erityisen hyvin sissitaktiikkaan, 
koska tökeröimmätkin ansat tuottavat 
silloin saalista, vihollinen tunkeutuu 
uusia miinakenttiä kohti ja sissien on 
pimeässä helppo jäädä paikoilleen jat
kamaan toimintaa vihollisen selusta
joukkoja vastaan. Sissien puolesta vi
hollinen saa aina jatkaa etenemistään, 
kunhan se tapahtuu miinojen räis
kyessä., 

Oikean kuvan saamiseksi alueellis
ten sissijoukkojen taistelun tehokkuu
desta on huomattava, että sodan alussa 
edellä kuvatun kaltaista toimintaa 
saattaa tapahtua monien satojen tei
den ja kulku-urien suunnassa ja jo
kaisella näistä räjähtää ehkä sata
kunta sirpale- ja panssarimiinaa jo-

kaista vihollisen etenemää peninkul
maa kohti. Tästä alkaa kertyä - eten
kin häikäilemättömän vihollisen olles
sa kyseessä - niin suuret henkilöstö
ja kalustotappiot, että vihollisen on 
heti otettava se huomioon jatkotoimin
nassaan. Ensimmäinen seuraamus lie
nee se, että etenemisteiden lukumää
rää rajoitetaan huomattavasti, jotta 
tarkoituksettoman raskaat tappiot vä
henisivät ja raivaamishenkilökunta ja 
-kalusto sekä kärkijoukoille välttämä
tön kuljetuspanssarivaunu- ja silta
kalusto riittäisivät. Tämän toimen
piteen seurauksena suurin osa tiestöstä 
- niin pituus- kuin poikittaissuuntai
sestakin - jää alueellisten sissien hal
tuun kylineen, viljelyksineen, ehjine 
siltoineen ja metsineen. Vihollinen ei 
ehkä pitkiin aikoihin tunkeudukaan 
sinne. Vihollisen toimintasuunnikseen 
valitsemat tiet johtavat ilmeisesti tär
keisiin sotilasmaantieteellisiin tavot
teisiin syvemmällä maassa. Näitä rin
nakkaisia, ehkä muutaman kymmenen 
kilometrin välein valittuja teitä saattaa 
sen jälkeen edetä useita divisioonia 
peräkkäin. Sivustojen suojaaminen 
pakottaa sopivin välimatkoin yhdistä
mään näitä teitä poikittaisteillä. Näin 
syntynee vihollisen käytössä olevien 
teiden verkosto, jossa silmien suuruus 
on peninkulmien suuruusluokkaa. Sil
mukoissa toimivat nyt sissit kaikkiin 
suuntiin. Heille olisi eduksi, jos vihol
linen mahdollisimman paljon tunkeu
tuisi valmiina odottaviin miinakenttiin, 
mutta enimmältä sissien lienee itse 
tunkeuduttava vihollisen jo avaamille 
teille ja, miinoitettava ne uudelMen. 
Näin alkaa sodan kulkuun ratkaise
vasti vaikuttaa vihollisen selustajouk
kojen ja alueellisten sissijoukkojen vä
linen taistelu liikenneyhteyksien omis
tuksesta samaan aikaan kun syvem
mällä maassa toiset sissit edelleen tais-

televat vihollisen etujoukkoja vastaan. 
Varsinaisen kenttäarmeijan pääosia ei 
ehkä vielä käytetä vihollista vastaan. 

Vihollinen voi yrittää suojata liiken
teensä puhdistamalla tarpeeksi suuret 
alueet kokonaan sisseistä. Tämän toi
menpiteen yrityskin vaatii paljon 
joukkoja ja paljon aikaa. Kerrallaan 
voitaneen metsämaastossa ottaa puh
distuksen kohteeksi enintään 5 X 5 
km2:n alue, joka on ensin taistellen 
etenevien tai helikoptereilla kuljetet
tavin joukoin saarrettava ja senjälkeen 
tiheästi haravoitava. Tehtävä vaatii 
n rykmentin voimat ja koko päivän 
työskentelyn. Toiminnan kohteeksi 
joutuu silloin enintään 50 sissiä, joista 
osa välttänee saarrostuksen ja osan 
onnistuu piiloutua. Tämän suuruisella 
alueella räjähtänee saarrostuksen ja 
haravoinnin aikana parisen sataa mii
naa, joten vihollinen saanee maksaa 
raskaat tappiot toiminnastaan. Osa sis
sien tarvikekätköistä löytynee, mutta 
pääosa jää ilmeisesti löytymättä. Jos 
rykmenttiä on tarkoitus käyttää seu
raavana päivänä muuhun tehtävään, 
on saartorengas purettava ennen pi
meätä ja alue siis jätettävä joko tyh
jäksi tai jonkun varmistustukikohdan 
valvontaan. Sissit palaavat joka ta
pauksessa piiloistaan ja ulkopuolelta 
työntyy alueelle uusia sissejä. Erilli
set varmistustukikohdat eivät kauan 
elä sissien keskellä. Tämänkaltainen 
puhdistustoiminta ei siis ole mielekästä 
jo yksinomaan vastakkain toimivien 
voimasuhteiden 2000 50:ttä vas
taan - epätaloudellisuuden vuoksi se
kä siksi, että tämänsuuruisia alueita 
olisi koko sissiarmeijan osalta puhdis
tettava sadoittain, ehkä tuhatlukui
sasti. Tappiosuhteen epäedullisuus ke
hittynee myös ilmeisen järkyttäväksi. 

Liikennöiminen varmistettuina saat
tueina ei alueellisen sissitoiminnan pii-
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rissä tule ollenkaan kyseeseen. Sellai
sen saattueen etenemisnopeus on sama 
kuin sen kärjen nopeus, mikä määräy
tyy jatkuvan miinataistelun, raivaami
sen, siltojen rakentamisen yms tehtä
vien vaatiman ajan mukaan. Taistelu
joukkojen huoltamiseen se nopeus ei 
tule olemaan riittävä. Seuraava saat
tue joutuisi jälleen samojen vaikeuk
sien eteen, jos sisseille on jäänyt muu
tamankin tunnin väliaika palata takai
sin tien tuntumaan. 

Kolmas ja varmaankin paras keino 
liikenteen ylläpitämiseksi on teiden 
aukoton suojaaminen molempiin suun
tiin niin, etteivät sissit pääse tiehen ja 
siltoihin käsiksi. Kun sissit tässä vai
heessa voivat jo esiintyä keskitetyin
kin voimin, täytyy suojamiehityksen 
olla melko luja ja tiheä. Pitempää 
kuin 10 km:n tieosuutta ei yksi patal
joona pystyne suojaamaan molemmin
puolisesti. Vaikka vihollinen olisikin 
rajoittanut tiemäärät vähiin, kertyy 
näitä suojattavia peninkulmia pian 
kymmeniä ja satojakin ja vastaavasti 
suojaamistehtävissä makaavia patal
joonia. Tällä seikalla on mitä suurin 
merkitys sodan kululle. 

Alueellisten sissijoukkojen tulee 
taistella edellä kuvatulla tavalla vielä 
kenttäarmeijan ryhmityksen aukko
paikoissa ja selustassa. Kohdattuaan 
kenttäarmeijan joukkojen vastarinnan 
vihollisen pitkässä ryhmityksessä ete
nevät joukot levittäytyvät etsimään 
kosketusta naapuririvistön joukkoihin 
ja selvittämään vihollisrintaman kul
ku. Tällöin he joutuvat tiukkaan tais
teluun sissien kanssa teistä, poluista, 
kukkuloista ja aukeamista, joita taiste
luun ryhmittyvät vihollisvoimat tar
vitsevat ainakin peninkulman syvyi
sellä vyöhykkeellä etulinjansa takana. 
Miinojen räiske ja sissien tilanneilmoi
tukset selvittävät tarkoin, minne vihol-
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linen on edennyt ja miten se on ryh
mittynyt. Tärkeiksi myöhempien tais
teluiden kannalta tulevat tiedot siitä, 
mitkä alueet ovat sissien hallussa ja 
siis vapaat vihollisesta. 

Oman kenttäarmeijan selustassa tu
lee alueellisten sissijoukkojen perus
ryhmityksen jatkua taisteluvalmiina 
tarkoituksenmukaiselle etäisyydelle 
asti. Painopiste on maahanlaskuille 
sopivilla alueilla. Jokainen selustaan 
lähetetty laskuvarjomies tai ~sasto 
joutuu siten sissien shakkilaidassa heti 
paljastetuksi ja sirpalemiinojen tai 
luotisuihkujen sivalluksilla lyödyksi. 
Läpäistyään mahdollisesti kenttä
armeijan puolustuksen vihollisen on 
turha toivoa mitään salamenetelmistä 
missään suunnassa. Kaikkiall~ on tie
dossa raivausvauhti ja jatkuva miina
sota miinakauhuineen. 

Sissijoukkojen johtamisen ja kenttä
armeijan kanssa tapahtuvan yhteistoi
minnan mahdollistamiseksi muutamat 
alueelliset sissikomppaniat voidaan 
yhdistää sissipiiriksi ja muutamat sis
sipiirit edelleen sissivyöhykkeiksi. Ja
koperusteisiin vaikuttavat painavim
min maantieteelliset seikat. 

Valiosissijoukkojen taistelu 

Nuoremmista ikäluokista muodos
tettavien, täydellisen taistelu- ja sissi
koulutuksen saaneiden valiosissijouk
kojen tulee aloittaa toimintansa sa
moihin aikoihin kenttäarmeijan pää
joukkojen kanssa tai vähän sitä ennen. 
Niiden tulee työntyä alueellisten sissi
joukkojen hallussa oleville alueille 
liikkuen olosuhteiden mukaan polku
pyörin, suksin tai jalkaisin ja ehkä jos
kus moottoriajoneuvoin tai aluksin. 
Usein ne voivat yksinkertaisesti jät
täytyä etenevien vihollisrivistöjen vä
limaastoon ja aloittaa toimintansa so-

pivan ajan kuluttua. Alueellisten sis
sien keskellä toimivien valiosissiosas
tojen ei sanottavasti tarvitse huolehtia 
suojaamisesta eikä vihollistieduste
lusta. Päähuolena on suojautuminen 
vihollisen lentotoiminnalta, joka tal
vella voi perustua alueellisten sissi
joukkojen ylläpitämän tiheän latuver
koston ja kaikkialla palavien nuotio
tulien hämäännyttävään vaikutukseen. 

Valiosissijoukkojen toiminta on pää
osin iskevää. Kohteina voivat olla vi
hollisen huoltolaitokset, komentopai
kat, raskaiden aseiden ja tykistön tuli
asemat, lentokentät, tutka-asemat sekä 
marssirivistöt, minkä laatuisina ne 
kohdattaneenkin. Alkutiedustelun suo
rittavat yleensä alueelliset sissijoukot, 
joiden opastuksella valiosissit voivat 
ryhmittyä lähtöasemiinsa ja jotka 
yleensä osallistuvat monellakin tavalla 
alkavaan toimintaan. 

Yllättävyys ja suuri paikallinen yli
voima sekä toiminnan lyhytaikaisuus 
ovat pääperiaatteita pyrittäessä pienin 
omin tappioin suuriin tuloksiin. Yllä
tysvaikutusta edistää toimintatapojen 
vaihtelu toiminnan aloituksessa. Jos
kus sitä voi edeltää oman kauaskan
toisen tykistön tulivalmistelu tai lento
rynnäköinti, joskus sissien omien kra
naatinheittimien ja sinkojen tulitus 
sirpale- tai palokranaatein, joskus taas 
hyökkäys voi alkaa täysin äänettö
mällä päällejuoksulla tai röyhkeästi 
aU"toilla kohteeseen ajaen. Vihollisen 
lähin reservijoukko voidaan valehyök
käyksellä houkutella tuhoavaan hyl'
pymiinaväijytykseen ja tosi hyökkäys 
aloitetaan tästä aiheutunutta sekasor
toa ja pakokauhua hyväksikäyttäen. 
Menettelytapoja on tietenkin käytettä
vissä rajattomasti ja sissien on niitä 
itse keksittävä ja kehitettävä. 

Toiminta vallattavassa kohteessa 
kohdistuu aluksi henkilöstön vaaratto-

maksi tekemiseen. Sen jälkeen ympä
ristö miinoitetaan nopeasti tähysmii
noin, minkä alueelliset sissit voivat 
usein ottaa tehtäväkseen etenkin, jos 
kohde on ollut vihollisen käytössä ol
leella tiellä, jonka avaaminen on ilmei
sen pian odotettavissa. Tämän jälkeen 
kaikki käyttökelpoinen materiaali ku
ten aseet, ampuma- ja elintarvikkeet, 
majoitus- ja viestivälineistö, kunnos
saolevat moottoriajoneuvot jne koo
taan ja kuljetetaan yhdessä sotavan
kien kanssa alueellisten sissijoukkojen 
haltuun. Hävitettäväksi materiaaliksi 
jää yleensä vain se, mitä ei voida kul
jettaa pois, kuten taistelussa rikkoutu
neet ajoneuvot, siltarakennelmat tms. 
Omat ja vihollisen haavoittuneet pyri
tään kuljettamaa nopeasti lähimpään 
alueellisten sissien hoitopaikkaan tai 
sairaalaan. Jos vallattu alue on tarkoi
tus jättää viholliselle, se voidaan an
soittaa ennen lähtöä. Joka tapauksessa 
viritetyt tähysmiinat käytetään vihol
lisen vastahyökkäyksen tullessa, koska 
se useimmiten tapahtuu suurella voi
malla ja nopeudella ja siis tähysmiino
jen käyttöön nähden parhaita tuloksia 
antavalla tavalla. Sissien vetäytymisen 
suojaavat alueelliset sissit, jotka huo
lehtivat taistelusta mahdollisia takaa
ajajia vastaan. Nämä tietenkin pyri
tään johtamaan miinaväijytyksiin. 

Kenttäarmeijan aloitettua ratkai
suun pyrkivät operaationsa valiosissi
joukkojen hyökkäyskohteet liitetään 
suunnitelmallisesti näihin. Useimmin 
lienee kyseessä vihollisen maantievar
mistuksen murtaminen ja tien katkaisu 
operatiivisesti vaikuttavimmilla alueil
la. Tien ottavat sitten mahdollisimman 
nopeasti haltuunsa alueelliset sissijou
kot vapauttaen valiosissit uuteen is
kuun. Kun tätä tapahtuu monilla 
suunnilla samanaikaisesti ja samalla
kin tiellä monessa kohdassa, kangistuu 
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vihollisen liikenne ratkaisevilla het
killä, sen reservit sitoutuvat kauas se
lustaan ja huoltorivistöt joutuvat sei
somaan toimettomina katkenneilla tie
osuuksilla. Tässä vaiheessa myös alu
eelliset sissijoukot itsekin siirtyvät 
hyökkäykselliseen toimintaan saadak
seen aikaan mahdollisimman paljon 
tiekatkoksia. 

Valiosissijoukkoihin voi kuulua 
myös erikoisosastoja kuten esim tulen
johtoelimiä. Ne pysyttelevät koko ajan 
oman tykistön toimintapiirissä ja joh
tavat tykistön ja usein myös kranaa
tinheittimistön tulta tärkeisiin vihol
liskohteisiin. Toiminnallisesti näitä voi 
olla kahta laatua: liikkuvia, jotka itse 
etsivät maalinsa sekä piilotulenjohta
jia, jotka odottavat maalien ilmesty
mistä näkyviin. Näiden molempien 
merkitys on erittäin huomattava eten
kin kiivaiden taisteluiden aikana. Sis
situlenjohtajat ottavat tulen alle leiri
ja tuliasema-alueet, ryhmittyneet jou
kot, marssivat tai pysähtyneet rivistöt, 
tarvikevarastot jne. Tulitus ei suin
kaan pysähdy ensimmäiseen iskuun, 
vaan iskut jatkuvat, kunnes kohde on 
perusteellisesti hajoitettu tai tuhottu. 
Tämänkaltainen "vainoava" tulitus 
vaikuttaa ennenpitkää kammottavalta, 
etenkin jos se tapahtuu yöllä. Sissi
tulenjohtajat tulevat olemaan jokaisen 
tykistökomentajan erityisen huolen
pidon, koulutuksen ja varustamisen 
kohteina, sillä he kohottavat arvaa
mattomalla tavalla tykistön tehoa. 
Heistä voi pian tulla taistelukentän 
suurimmat tuhovoiman käyttäjät ja 
heidän nimensä ja piilopoteroidensa 
paikat voivat olla hyvinkin korkeiden 
johtajien kartoilla. Toiminnassaan he 
kiinteästi tukeutuvat alueellisiin sis
seihin. Valiosissien iskujoukko saattaa 
usein antaa lopullisen iskun sissitulen
johtajan jo runtelemaan kohteeseen ja 
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s1ss1en vetäydyttyä takaisin tulenjoh
taja voi jatkaa tulitusta paikalle kii
rehtiviä apujoukkoja vastaan. 

B K.EN'ITÄARMEUAN 
TAISTELU 

Yleistä 

Kenttäarmeija liikkuu, ryhmittyy ja 
taistelee kaikkialla sissiarmeijan melko 
liikkumattomana säilyvän perusryh
mityksen "päällä". Sissiarmeija ympä
röi sitä joka puolelta ollen koko ajan 
taisteluvalmiina ja kaipaamatta eri
tyistä toimintakäskyä missään tilan
teessa. Yhteistoimintaa vaaditaan se
lustan teiden ja aukeamien m.urrosta
misen ja ansoittamisen suunnittelussa 
sekä aina, kun kenttäarmeijan joukot 
vihollisen läheisyydessä siirtyvät sis
sien toiminta-alueille. Taistelun aikai
nen yhteistoiminta on tietenkin moni
puolista ja kiinteätä. 

Kenttäarmeijan etumaiset osat jou
tunevat sodan alusta alkaen taistele
maan yhdessä sissiarmeijan kanssa. 
Kyseessä on ilmeisesti useiden penin
kulmien pituinen viivytys, jonka ai
kana kenttäarmeijan pääjoukot perus
tetaan ja keskitetään ja jolloin myös 
sissiarmeijan taempien osien valmis
telutyöt taistelua varten saatetaan lop
puun. Edellämainitut kenttäarmeijan 
osat suorittanevat viivytysosuutensa 
tärkeimpien liikennereittien suunnassa • 
normaalin viivytystaktiikan mukaisesti 
taistelemalla peräkkäisissä viivytys
asemissa sissien taistellessa omalla 
tavallaan kaikilla muilla suunnilla ja 
vielä em viivytysasemien välimaas
tossa. 

Alkutaistelujen kuluessa pyritään 
vihollinen saattamaan tilanteeseen, jo
ka olisi mahdollisimman sopiva omille 
vastatoimenpiteille. Kuten edellä on 

kuvailtu, vihollisen lienee jo muuta
man päivän taistelun jälkeen pakko 
suuntautua vain pääteille, joita pit
kien rivistöjen panssarikärjet pyrki
vät raivaamaan miinoista samalla kun 
pataljoona toisensa jälkeen sitoutuu 
suojaamistehtävään tien varteen. Halu 
edetä pimeässä lienee erittäin vähäi
nen ja miinakauhusta saattaa tulla 
mitä merkittävin tekijä. Ratkaisevaan 
taisteluwi valmistautuvan kenttäar
meijan johtajat voivat sissien tilanne
ilmoitusten perusteella saada tietää 
vihollisesta monia tärkeitä seikkoja 
kuten 

- mitkä tiet vihollinen on ottanut 
käyttöönsä, 

- miten suurin voimin ja missä 
kokoonpanossa se etenee missä
kin suunnassa, 

- minkälaisia henkilöstö- ja kalus
totappioita se on edetessään kär
sinyt ja mikä on sen keskimää
räinen etenemisnopeus, 
missä suunnissa vihollisen selus
tayhteydet ovat kunnossa ja mis
sä ne ovat poikki, 

- kuinka paljon joukkoja on sitou
tunut sissejä vastaan, 

- mitkä tiet ja alueet ovat täysin 
vapaat vihollisesta, 

- vihollisen uudet aseet ja taistelu
menetelmät sekä 

- erittäin lukuisasti yksityiskohtai
sia tietoja vihollisen ryhmityk
sestä koko sen valtaamalla 
alueella. 

Tiedot voivat kaikkialle hajaantu
neiden sissien tähystyksen, kuunte
lun, valokuvauksen, viestitiedustelun 
ja sotavankien kuulustelun johdosta 
olla niin täydelliset, ettei niitä erityis
ten tiedustelupartioiden lähettämisellä 
enää juuri voida lisätä. Lentovaloku
vaus sen sijaan voi helpottaa käsityk
sen saamista määrähetkisestä tilan
teesta etenkin, jos k\lvia luetaan yh-

dessä paikallisten sissijohtajien kanssa 
kuvauskohteiden luona. Käytettävissä 
olevat normaalia paljon tarkemmat 
tiedot antavat mitä parhaimmat edel
lytykset menestyksellisiin sotatoimiin. 
Tarkoin on vain harkittava, voisivatko 
olosuhteet vielä parantua antamalla 
pääasiassa sissiarmeijan jatkaa edel
leen taistelua. Sen seurauksena yhä 
enemmän · maata joutuisi vihollisen 
haltuun, mutta vihollisen vaikeudet ja 
menetykset saattavat myös ratkaise
vasti lisääntyä. 

Hyökkäysmenetelmiä 

Sissijoukkojen puristuksessa kamp
paileva vihollinen tarjonnee kokonaan 
toisenlaisen lähtökohtatilanteen vasta
hyökkäystä suunnittelevalle puolusta
jalle kuin mitä totutut tilanteet edel
lyttävät. Kyseessä ei ole joukko rin
nakkaisia, kerrottua huiskiloa muis
tuttavia ja toisiaan koskettavia vihol
lisryhmityksiä paikallis- ja yleisreser
veineen, jotka nopeasti ilmaantuvat 
tarvittaviin suwitiin. Ryhmitykset 
muistuttavat enemmänkin bambu
ruo'on varsia, joissa solmukohdissa on 
taistelu- ja huoltojoukkojen keskitty
miä ja niiden välissä harvaan suojaa
misryhmitykseen kaivautwieita tais
telupataljoonia. Joistakin solmuista 
hakeutuu yhteyskäytäviä naapuriryh
mityksiin parin-kolmen peninkulman 
päähän. Ryhmitysten kärjet ovat erit
täin panssari- ja moottoripitoisia sekä 
todennäköisesti pahasti ruuhkautunei
ta. 

Välittömästi ennen kenttäarmeijan 
pääosien toimintaanpanoa sissiarmei
jan tulisi aloittaa kaikkialla vihollisen 
selustassa hyökkäykset liikenneyh
teyksien katkaisemiseksi. Tähän voi
daan käyttää valiosissijoukkojen pa
taljoonia ja komppanioita sekä alueel
lisista sissijoukoista koottuja osastoja. 
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Vihollisen käytössä olevat tiet pyri
tään ottamaan pätkittäin haltuun mah
dollisimman lukuisissa kohdissa. 
Hyökkäykset aloitetaan mikäli mah
dollista yht'aikaa tien vastakkaisilta 
puolilta. Sivustat on varmistettava 
tiheillä tähysmiinakentillä. Vallatut 
tieosuudet on järjestettävä nopeasti 
puolustuskuntoon, tie murrostettava 
ja ansoitettava, tiheät tähysmiina
kentät rakennettava molempiin suun
tiin, alueella olevat sillat ja rummut 
tuhottava, s1ss1en panssarintuhooja
osastot keskitettävä alueelle ja hyök
käysjoukko vedettävä senjälkeen ta
kaisin. Jos hyökkäys tapahtuu iltahä
märissä, on todennäköistä, että koko 
pimeä aika on käytettävissä vallatun 
alueen puolustuksen järjestelyihin 
ennen vihollisen vakavampia vastatoi
menpiteitä. Tällöin on jo saatu aikaan 
ainakin liikenneseisaus yön ja sitä 
seuraavan taistelupäivän ajaksi. 

Näiden yleishyökkäystä välittömästi 
edeltävien sissihyökkäysten tarkoituk
sena on saattaa vihollisen maitse kul
keva huolto täydelliseen epäjärjestyk
seen. Samalla eristetään vihollisen 
taemmat reservit tiekatkosten taakse, 
jotka niiden on ensin taistellen mur
rettava auki mieliessään siirtyä jon
nekin. F.delleen pyritään sitomaan suo
jaamistehtävissä toimivåt vihollisjou
kot entistä tiukemmin alueilleen, tuot
tamaan niille lisääntyviä tappioita ja 
siten jatkuvaa täydennystarvetta, mikä 
edelleen vähentää toimintavapaiden 
joukkojen määrää. 

Kenttäarmeijan pääjoukot, joiden 
ryhmityksestä ja sijainnista viholli
sella lienee mahdollisuus saada paljon
kin tietoja, ovat perustamisestaan al
kaen jatkuvan liikehtimispakon alai
sia voidakseen välttää vihollisen ehkä 
tuhoisatkin lentohyökkäykset. Hyök
käystä edeltäneinä päivinä ja öinä on 
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suoritettava loppuun valmistelut sen 
aseman kuntoonsaattamiseksi, johon 
vihollisryhmitysten kärjet pysäytetään 
ja joiden edessä ratkaisevat alkuiskut 
annetaan. 

Tätä asemaa ei tule paljastaa liialli
sella linnoittamisella ja ampuma-alan 
raivauksella. Sellaiset työt suoritetta
koon mieluummin valeasemissa. Ase
maan tulisi ryhmittää ehkä neljäsosa 
kenttäarmeijan elävästä voimasta, 
mutta tykistön ja panssarintorjunta
joukkojen pääosa. Aseman etumaas
to tykistön kantaman päähän asti on 
valmisteltava raskaan tulen toiminta
kentäksi sissitulenjohtajia runsaasti 
käyttäen. Miehitetyt aseman osat voi
vat olla vain tulppamaisia pätkiä pää
teiden suunnissa, mutta näiden väli
maastot - joskus ehkä useiden penin
kulmien leveydeltä - sekä tietenkin 
koko selusta ovat tihennettyjen alueel
listen sissijoukkojen suojaamat. Näi
den suojaamiskaistojen läpi kenttä
armeijan iskevät pääosat tulee viimei
senä yönä siirtää syvälle vihollisrivis
töjen väliin ja mikäli mahdollista yht' -
aikaa kaikkialla. Tätä syöksyä vihol
lisrivistöjen kupeisiin ei saa paljastaa 
moottoriajoneuvojen äänillä, minkä 
vuoksi raskaimmat mukana kuljetet
tavat taisteluvälineetkin tulee olla 
hevosvetoisia. Paikalliset sissijohtajat 
voivat opastaa hyökkäysjoukot patal
joonittain niiden lähtöalueille ja antaa 
nopeasti niiden komentajille viimeiset 
tiedot vihollisesta ja omien sissijouk
kojen ryhmityksen "etulinjasta". 
Hyökkäysjoukkojen perässä voi vielä 
saapua suuria alueellisten sissijoukko
jen osastoja, jotka on irroitettavissa 
kauempaa sisämaasta ja jotka voivat 
merkittävällä tavalla ottaa osaa hyök
käykseen. 

Paikalliset tilanteet ja olosuhteet 
ratkaisevat eri hyökkäyksien yksityis-

kohdat , jotka saattavat suurestikin 
erota toisistaan. Yhteistä kaikille lie
nee se, että ne on aloitettava oman 
tykistön kantaman rajoilta tai vielä 
kauempaa vihollisen selustasta ja että 
pääiskut teiden katkaisun jälkeen 
suuntautuvat omaa puolustusasemaa 
kohti ja siis omaa tykistötulta vastaan. 
Vihollisen tykistö joutuu sensijaan 
kääntämään rintamansa ja siten useim
missa tapauksissa etsimään uudet tuli
asemat voidakseen osallistua hyök
käyksen torjuntaan. Periaatteena olisi 
edelleen pidettävä, että iskut ovat no
peita eikä aikaa tuhlata mottien val
taamiseen. Kaikki suojaamistoiminta 
jätetään alueellisten sisijoukkojen teh
täväksi ja ne myös heti saartavat syn
tyneet motit moninkertaisin tähys
miinakentin ja vapauttavat iskujoukot 
uusiin tehtäviin. Kun oma tykistö jos
sakin vaiheessa avaa tulen - joko 
hyökkäyksen alussa tai myöhemmin -
sen on tehtävä se suurimmalla mah
dollisella voimalla ja pääosin sissitu
lenjohtajien johtamana. Yleensä hyök
käyssuunnitelmien tulee olla yksin
kertaisia, nopeasti laadittavia ja toteu
tettavia. Hyökkäyksen tulos ei saa 
järkkyä jonkun yksityiskohdan epä
onnistumisesta. Mikäli yllätykseen ei 
päästä tai hyökkäys muuten kohtaa 
odottamattoman tiukkaa vastarintaa, 
on aina harkittava, kannattaako hyök
käystä jatkaa aloitetussa suunnassa. 

tlyökkäyksen tuloksena pyritään 
kohteiksi otetut vihollisrivistöjen osat 
murskaamaan ja joka tapauksessa 
paloittelemaan erillisiksi, motitetuiksi 
osiksi. Jotkut tärkeät motit voitaneen 
heti yrittää vallata voimakkaan heit
timistön ja tykistön tukemana, mutta 
yleensä pyritään ensin iskemään pala
siksi vaarallisen suuret ja vielä toi
mintakykyiset vihollisrivistöjen osat 
lähialueilla. Tätä vart~n motit jätetään 

paikalle tuotujen sissijoukkojen ja ke
veiden ilmatorjunta-aseiden saarros
tukseen toistaiseksi ja hyökkäysjoukot 
siirretään nopeasti uusille toiminta
alueille syvemmälle vihollisen selus
taan tai uusien vihollisrivistöjen kimp
puun, jotka ehkä ovat tulossa jo lyö
tyjä osia auttamaan. Hyökkäyksen 
alettua hyökkäysjoukkojen moottoroi
dut huoltoajoneuvot voivat myös saa
pua hyökkäysalueelle, koska salaami
seen ei enää ole yhtä suurta aihetta, 
ja joukot saavat siten täydennyksen 
uusia tehtäviä varten. 

Kenttä- ja sissiarmeijan yhteisin 
hyökkäyksin pyritään siten muutaman 
päivän aikana pirstomaan ainakin vaa
rallisimpien suuntien vihollisrivistöt 
niiden koko syvyydeltä, rajoilta etu
linjaan. Rivistöjen jäännökset pyrki
nevät osin yhtymään ja joutuvat siten 
jälleen tähysmiinatulitukseen. Heli
koptereiden erittäin runsas käyttö lie
nee nyt myös vuorossa vihollisen pyr
kiessä evakuoimaan haavoittuneitaan, 
tuomaan motteihin tarviketäydennys
tä, tyhjentämään niitä kokonaan, yrit
tämään vastahyökkäyksiä jne. !Keveät 
ilmatorjunta-aseet saavat nyt erittäin 
merkityksellisen tehtävän vihollisen 
ilmaliikenteen estämisessä. 

Motit murretaan lopullisesti senjäl
keen, kun niiden vastustuskyky on 
tarpeeksi vähentynyt huollon puut
teen ja jatkuvan piirityksen aiheutta
mien tappioiden vuoksi. Kaikki takai
sinvallatut alueet otetaan sitä mukaa 
alueellisten sissijoukkojen haltuun ja 
saatetaan jälieen puolustuskuntoon. 
Hyökkäysjoukot siirtyvät uusille 
alueille mahdollisia uusia tehtäviä var
ten, 

Jäykkiin puolustustehtäviin kenttä
armeijan pääjoukkoja ei ole edullista 
käyttää. Silloin ne joutuisivat otta
maan vastaan kaiken sen räjähdys-
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aine- ja teräsmäärän, mitä suurvallan 
teollisuus pystyy toimittamaan rinta
malle. Samalla ne olisivat juuri sellai
sina vastustajina viholliselle, jota sil
mälläpitäen sen ohjesäännöt on kirjoi
tettu ja joukot harjoitettu. 

C YHDISTELMÄ 

Kun edellä on puhuttu sissisotilaista, 
tarkoitetaan sillä todellisia sotilaspu
kuisia sotilaita, jotka vain organisaa
tionsa ja taistelumenetelmiensä puo
lesta eroavat muista sotilaista. Heidän 
tulee noudattaa sodan lakeja aseiden 
laadun, sotavankien kohtelun ja haa
voittuneiden hoidon suhteen ja käyt
tää Punaisen Ristin tarjoamia mah
dollisuuksia vilpittömällä tavalla van
kien ja potilaiden hyväksi. Siviliasuk
kaiden, sikäli kuin niitä sodan kulues
sa jäisi sotatoimialueille, ei tule sallia 
osallistua vihollisuuksiin millään ta
valla eivätkä sissisotilaat saa välillä 
esiintyä siviiliasuisina. Vain näin me
netellen voidaan olettaa, että viholli
nenkin noudattaa sodan lakeja. Tar
peeton julmuus ei hyödytä kumpaa
kaan osapuolta eikä lamauta vasta
puolen taistelutahtoa. 

Sissitoiminnalla saatavan tuen mer
kitys aseellisessa maanpuolustuskessa 
on suoraan verrannollinen sissien lu
kumäärään. Kun yleensä pidetään to
siasiana, että sissitoiminnalla pysty
tään saamaan paras mahdollinen tap
piosuhde samalla kun se on halvin 
mahdollinen sodankäyntitapa, on sel
västi viisasta pyrkiä suuriin sissimää
riin. Tässä esitetyt määrät eivät ole 
ylivoimaisen suuria tuskin millekään 
valtakunnalle edellyttäen, että kansa
laisissa on sisua ja tahtoa puolustaa 
maataan ylivoimaakin vastaan. Suu
ressa hajaryhmityksessä taistelevat 
sissijoukot eivät tarjoa nykyajan tek-
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niikka-armeijoille maaleja, joihin ty
kistömassat ja rynnäkkökoneiden ra
ketit suunnattaisiin. Itse ne sensijaan 
joka paikassa väijyen ja ensimmäisenä 
paikalle asettuneina tuottavat kuole
maa ja kauhua liikkumaan pakotetuille 
hyökkäysjoukoille. Tämä näkymättö
myys ja kuitenkin kaikkialle ulottuva 
läsnäolo ovat ne voimatekijät, jotka 
estävät vihollista käyttämästä sille 
parhaiten soveltuvia, turvallisia etene
mis- ja hyökkäysmenetelmiä ja sen
jälkeen pakottavat ne tilanteisiin ja 
olosuhteisiin, joissa heikompikin puoli 
tulee ylivoimaiseksi. Sissiarmeijan 
aseistus ja sodanaikainen ylläpito 
miestä kohti on monin kerroin hal
vempaa kuin vastaavat menot nyky
aisessa kenttäarmeijassa. Yhden pans
sarivaunun hinnalla voidaan hankkia 
sadalle sissikomppanialle monikuu
kautista sotaa varten tarvittavat mii
nat. Suhteellisen köyhäkin valtio pys
tyy siis aseistamaan sissiarmeijansa 
kunnioitettavan tehokkaasti. 

Voidaan tietenkin olla pessimistejä 
ja olettaa ylivoimaisen vihollisen itse
päisesti tuovan aina uusia joukkoja 
loputtomista reserveistään ja siten 
vähitellen kuluttavan pienemmän 
maan elävän voiman ja materiaalin 
loppuun. Kenttäarmeijan kohtaloksi 
saattaakin lopuksi tulla osa osalta ha
jaantuminen, jos polttoaineet, raskai
den aseiden ammukset tms loppuvat. 
Valmiina oleva ja kaikkialle ryhmit
tynyt sissiarmeija voi kuitenkin hel
posti sulattaa itseensä kenttäarmeijan 
joukot. Sen primitiiviset elin- ja tais
teluolosuhteet eivät ole paljonkaan 
riippuvru.sia maan teollisuudesta ja 
asutuskeskuksista, joten se voi jatkaa 
vastarintaa hyvin pitkät ajat. Viholli
sen on edelleen pakko elää ja liikkua 
joukko-osastoina, koska pienet erilli
set partiot ja osastot voidaan voittaa 

vaikka seipäin ja kirvein. Tämä jouk
ko-osastoina esiintymisen pakko joh
taa siihen, että vihollinen ei voi val
lata maasta kuin pienen murto-osan, 
valtausjoukko-osastojen varuskunnat. 
Valtaosa maasta asukkaineen, peltoi
neen ja metsineen pysyy sissiarmei
jan suojassa ja turvassa viholliselta. 
Jos kansalla ei liene helppoa nnssa 
olosuhteissa jatkaa elämistään, ei vi
hollisella varuskunnissaan ole paljoa 
parempaa. Niiden elämä on pääosin 
lentohuollon varassa ja ainakin yllä
tysuhka on vaanimassa. Vihollinen voi 
tuskin vaatia antautumista niissä olo
suhteissa. 

Sissiarmeijan perustaminen ja yllä
pito kenttäarmeijan lisäksi takaa siis 
automaattisesti mahdollisuuden muut
taa sota sissisodaksi, jos säännölliset 
r intamasotatoimet edellä kuvatuilla 
tavoillakaan suoritettuina eivät johtai
si lopulliseen voittoon. Sissisodan val
mistelu improvisoiden sitten, kun vain 
se enää näyttää ainoalta keinolta jat
kaa vastarintaa, on kovin vaikea teh
tävä ja tuottaa parhaimmissakin ta
pauksissa tuloksia v:asta pitkien aiko
jen kuluttua. Sissiarmeijan kautta sis
sisodan voi aloittaa täydellä teholla 
milloin tahansa. Yleinen tieto tästä 
valmiudesta suojelee pientä valtiota 
suurten hyökkäyksiltä paljon parem
min kuin mitkään muut aseelliset val
mistelut. Sellaisen valmiuden hyväksi 
voidaan toimia puhtain omintunnoin, 

3 - J alkaväen Vuosikir ja 

sillä miina ei ole hyökkäysase eikä 
sissiarmeija voi uhata minkään vie
raan maan turvallisuutta. Se on, jos 
mikään, puhdas puolustusorganisaatio. 

Edellä kaavaillussa maanpuolustus
systeemissä sijoittuu sangen huomat
tava osa sotilaista sissijoukkoihin. 
Määrä riippuu kyseessä olevan maan 
alueellisesta suuruudesta ja luonnon
tieteellisistä olosuhteista. Toiminta vi
hollisen selustassa näin suuressa mit
takaavassa voi tuntua kovalta puolus
tuskeinolta etenkin hyvinvointivaltion 
kansalaisten mielestä. Todellisuudessa 
tavanomainen rintamataistelu olisi 
pienen maan sotilaan kannalta paljon
kin vaarallisempaa nykyaikaisten asei
den täyden vaikutuksen piirissä toi
mittaessa, vaikka ydinaseet jätettäi
siinkin pois käytöstä. Pienen maan 
puolustusmenestys perustuu sissisoti
laiden runsaaseen käyttöön. Jos maa 
ei siihen riittävässä määrin pysty, on 
sen turha jäljitellä suurvaltojen tais
telumenetelmiä ja hankkia suurin kus
tannuksin samanlaisia taisteluvälineitä 
kuin niillä on. Sissisotaa kaikki hyök
kääjät eniten pelkäävät. Senvuoksi on 
sissisota kytkettävä puolustussuunni
telmien runkoverkostoon jo alusta al
kaen ja käytettävä sillä saavutettavat 
edut täysin määrin hyväksi. Jos sissi
sotaan turvaudutaan vasta sitten, kun 
kenttäarmeija on tullut lyödyksi, kär
simykset ja ponnistukset muodostuvat 
moninkertaisiksi ja ehkä turhiksikin. 
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Edustusurheilijoittemme suosima 

H 11 HTOAM M U NTAKIVÄÄRI 
SAKO L579 kai. 243 (6.16 x 51) 

- raskas piippu 

- erikoistu'kki 

- amerikkalainen diopteritähtäin 

- tunnelijyvälaite 

- 5 patruunan lipas 

Aseen paino n. 3,85 kg 

Ohjehinta mk 47 4:-

Saatavana alan liikkeistä 

Overste Nils Sköld, Sverige 

INIFANTERIETS ROLL I ETT 
MODERNT FÖRSVAR 

Denna artikel är ett försök att mot 
bakgrund av den militärpolitiska, stra
tegiska och militärtekniska utveck
lingen försöka analysera infanteriets 
möjligheter att i framtiden lösa sina 
uppgifter inom ramen för den svenska 
försvarspolitiken. 

Vi befinner oss mitt uppe ien intres
sant brytningstid i den internationella 
politiken. Insikten om konsekvenserna 
av ett stort och omfattande kärnladd
ningskrig blir allt klarare och påver
kar på ett avgörande sätt den politiska 
och militära ledningen inom stormak
terna. Detta stärker och stabiliserar 
terrorbalansen samt är ett viktigt 
skydd mot ett totalt storkrig. 

Samtidigt måste man konstatera att 
världen är full av konfliktanledningar 
och att motsättningarna är allvarliga 
och djupa på många håll. Militära ak
tioner av omfattande slag pågår inom 
flera områden. Inom andra delar, där 
motsättningarna kunnat dämpas, pyr 
det under ytan och elden kan lätt 
flamma upp i en öppen militär kon
flikt. Det finns vidare en tendens att 
konflikterna - även om de från början 
varit lokala och begränsade - genom 
ett kompensationsförfarande snabbt 
kan sprida sig och påverka även andra 
delar av världen. 

I denna världssituation försöker stor
makterna att finna former för att lösa 
de konflikter, som uppstår, på sådant 
sätt att de inte leder till ett allmänt och 
totalt storkrig. De strävar härvid efter 
att förhandla utifrån en styrkeposi-

tion. De tvekar inte att tillgripa mili
tära medel om de anser att detta stär
ker deras förhandlingsläge i stort. 

Stormakterna skapar vidare förut
sättningar för en strategi med valmöj
ligheter. Härvid skall varje slag av 
aggression mötas med de lämpligaste 
metoderna och medlen. I första hand 
eftersträvas att enbart Iita till konven
tionella stridsmedel. Det är alltså fråga 
om en allmän strävan att begränsa de 
krig, som alltid uppstår. 

För att kunna tillämpa en strategi 
med valmöjligheter krävs stora mili
tära resurser av olika slag. Denna ut
veckling medför också ett ökat intresse 
för de konventionella vapnen och all
deles särskilt för markförbanden. Det 
gäller nämligen i de flesta fallen att 
kunna möta en begränsad aggression 
på ort och ställe och förhindra att mot
parten utvidgar det territorium, som 
han behärskar. 

Stormaktsarmeerna utmärks av en 
fortgående mekanisering. Just nu på
går t e en anskaffning av nya och mo
dernare stridsvagnar i Frankrike, Sov
jet, Storbritannien, Västtyskland och 
USA. Samtidigt konstrueras 70-talets 
stridsvagnar. Av särskilt intresse är 
här det omfattande samarbetet mellan 
Västtyskland och USA, när det gäller 
att ta fram nästa "Main Battle Tank". 

Striden vid mekaniserade förband 
måste genomföras i nära samverkan 
mellan infanteri och stridsvagnar. I 
stormaktsarmeerna transporteras detta 
infanteri i pansrade personaltransport
fordon. Härigenom får infanteriet 
samma framryckningshastighet som 
stridsvagnarna har och dessutom får 
det skydd fram till närstriden. Utveck
lingstendenserna är desamma inom 
alla stormakter. En mekaniserad divi
sion innehåller ungefär 200 stridsvag
nar och 500 pansarskyttefordon. 
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Den ökade rörligheten till lands 
kompletteras av att armeerna utrustas 
med ett stort antal lätta flygplan och 
helikoptrar. Längst i denna riktning 
har USA gått. Efter flera års försök 
organiseras en extremt lättrörlig divi
sion - Air Assault Division - som 
organisatoriskt innehåller omkring 450 
helikoptrar och flygplan. Genom att 
denna division nu satts in i Vietnam 
kommer de nya metoderna att slutgil
tigt utprovas under verkliga förhållan
den. övriga stormakter skaffar sig 
också en betydande luftrörlighet på 
olika sätt. Detta skapar möjligheter 
att utföra vertikala omfattningar mot 
djupet av motståndarens område. Hela 
denna utveckling ger en angripare 
ökade möjligheter att utföra ett anfall 
med stor snabbhet samt på större bredd 
och djup än tidigare. Det blir fråga om 
ett anfall över stora ytor. 

Det är anfall från en fiende av detta 
slag, som det svenska försvaret måste 
vara berett att möta. För vissa upp
gifter är det nödvändigt för oss att 
själva ha förband av samma typ som 
stormakterna. Men dessa förband blir 
mycket dyra att vidmakthålla och i ett 
litet land måste de därför bli fåtaliga. 
För huvuddelen av den svenska armen 
måste vi söka andra lösningar än de 
som stormakterna kan välja. 

Med vår strategiskt defensiva för
svarspolitik måste vi utgå ifrån att det 
är motståndaren som börjar och däri
genom väljer tid och plats för anfallet. 
För att kunna möta ett anfall måste vi 
därför över hela landet ha ett lokalt 
försvar av hamnar, flygfält, knutpunk
ter, kommunikationer och andra vik
tiga punkter. Detta ytförsvar - där 
lokalförsvarsinfanteriet är stommen -
innebär att angriparen kan mötas var 
han än kommer och att hans framryck
ning kan fördröjas. Ett lokalt försvar 
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byggt på allmän värnplikt och där sol
daterna bor inom de områden, där för
banden har sina stridsuppgifter, har 
vidare en stor motståndskraft mot olika 
slag av förberedande bekämpning. Med 
ett försvar av denna typ måste angri
paren räkna med att möta ett folk i va
pen och landets samlade fientlighet. 
Detta bör vara en starkt avskräckande 
faktor. 

Det lokala försvaret gör det möjligt 
att samla tillräckliga reserver av rör
liga stridskrafter till de riktningar, där 
angriparen kraftsamlas, för att genom 
anfall slå honom och slutgiltigt avvisa 
anfallet. Vid en invasion över havet 
måste anfallen kunna utföras snabbt 
i anslutning till striden om själva 
strandområdet. · 

Dessa uppgifter kan endast lösas om 
vi har ett stort antal förband omedel
bart tillgängliga i olika delar av landet. 
Här finns det en stor uppgift för våra 
infanteriförband men frågan är vilka 
möjligheter dessa har att nu och i fram
tiden hejda samt anfalla och slå en 
mekaniserad motståndare? 

För att kunna besvara denna fråga 
fordras en närmare analys av den mili
tärtekniska utvecklingens inverkan på 
krigföringen. Det gäller då särskilt att 
kunna bedöma vad utvecklingen inne
bär i den ständigt pågående kampen 
mellan medel och motmedel samt hur 
detta påverkar relationen mellan an
falls- och försvarsmedel. 

Som tidigare framhållits tillmäts 
pansarfordon stor betydelse i många 
länder. Utvecklingen av dessa fordon 
har hittills kännetecknats av succes
siva men förhållandevis begränsade 
förbättringar i fråga om eldkraft, rör
lighet och skydd. Detta förhållånde 
synes bli bestående även inom över
skådlig framtid. 

På försvarssidan har de rekylfria 

pansarvärnsvapnen utvecklats mycket 
snabbt. Dessa vapen är relativt billiga 
och kan därför anskaffas i stort antal. 
Stridsvagnsminorna har blivit lättare 
att hantera och de kan - utan tillgång 
på specialutbildade förband - snabbt 
läggas ut inom stora områden. Till 
detta kommer pansarvärnsrobotarna, 
som från undandragna grupperingar 
kan bekämpa alla slag av stridsvagnar 
i öppen terräng. Dessa försvarsvapen 
kan ges god rörlighet genom att de 
monteras i olika slag av fordon. Slut
ligen bör framhållas att en del av dessa 
vapen befinner sig i ett tidigt utveck
lingsstadium varför fortsatta betydel
sefulla framsteg kan väntas. 

Förband utrustade med olika typer 
av pansarvärnsvapen och stridsvagns
minor kan åstadkomma ett effektivt 
försvar mot mekaniserade styrkor. För 
att anfalla och slå sådana styrkor i öp
pen terräng bör emellertid även i fort
sättningen disponeras särskilda pan
sarförband eller infanteriet kunna för
stärkas med stridsvagnar och andra 
pansrade fordon. Pansarskyddet ger 
ökad motståndskraft mot eld från artil
leri och finkalibriga vapen. Detta upp
väger delvis de fördelar som pansar
värnsvapnen ger den försvarande. All
mänt sett torde dock utvecklingen ha 
medfört en fortgående förbättring av 
försvarets möjligheter. 

Metoderna att bygga fältbefästningar 
här förbättrats bl a genom användning 
av maskinella hjälpmedel, nya spräng
metoder och fabrikstillverkade befäst
ningselement. Detta ökar möjligheterna 
att snabbt förbereda en effektiv för
svarsstrid. 

Försvarsstriden underlättas också 
av den fortgående förbättringen av den 
personliga beväpningen, framförallt 
genom införandet av automatkarbiner. 

Anfall från luften har sedan många 

år allvarligt försvårat markförbandens 
operationer. För att kunna bekämpa 
rörliga markmål måste de anfallande 
flygplanen framföras med måttliga far
ter. Detta sammanhänger till stor del 
med att förarnas möjligheter att upp
täcka mål och göra en välriktad vapen
insats blir för små i de högsta farterna. 
Detta förhållande undergår inte några 
avgörande förändringar. 

På försvarssidan tillkommer nu lätta 
luftvärnsrobotar av vilka den ameri
kanska Redeye är det första exemplet. 
En fortsatt utveckling på detta område 
kan medföra avgörande förbättringar 
av närskyddet för i första hand infan
teriförbanden. 

Inom många områden pekar således 
utvecklingen på förbättrade möjlighe
ter att öka infanteriförbandens effekt. 
Den avgörande frågan blir då om vi 
har möjligheter att följa med i denna 
utveckling? 

I den svenska infanteriorganisatio
nen ingår sedan flera år ett stort antal 
granatgevär. Dessa vapen, som kan 
bäras av en man, har god effekt mot 
alla stridsvagnar på avstånd upp till 
c:a 300 m. Denna svenska konstruktion 
har visat sig vara så bra att den nu 
också anskaffas i stort antal av Ka
nada, Storbritannien och Västtyskland. 

För att kunna bekämpa pansarfor
don på något längre avstånd ingår 
dessutom nyanskaffade 9 cm reky lfria 
pansarvärnskanoner i skyttekompa
nierna och bataljonschefen har härut
över en reserv av sådana pjäser till sitt 
förfogande. Med dessa pansarvärns
kanoner, som är lätta att hantera, kan 
man bekämpa alla slag av stridsvagnar 
på avstånd upp till omkring 800 m. An
skaffningen är inte avslutad utan kom
mer att pågå ännu någon tid. Denna 
del av infanteriets eldkraft kommer 
därför att växa ytterligare. 
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Bild 1. Granatgevär eldställning. 

I betäckt terräng är granatgevären 
och pansarvärnskanonerna ofta till
räckliga men i något mer öppen ter
räng erfordras vapen med längre räck
vidder. För detta ändamål har pansar
värnsrobotar skaffats som en lämplig 
komplettering. Den av Bofors konst
ruerade Bantamroboten kan bäras av 
en man och dess prestanda har fått 
internationellt erkännande. Enligt ett 
nyligen fattat beslut kommer dessa 
robotar också att anskaffas av Schweiz. 

I början av 1965 fattades också det 
definitiva beslutet att efterhand utrusta 
skytteinfanteriet med automatkarbiner, 
vilka skall tillverkas på licens inom 
landet. 

Pansarvärnsvapnens eld kombineras 
med omfattande stridsvagnsmineringar. 
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För att kunna utföra dessa disponeras 
ett i förhållande tili tidigare väsentligt 
utökat antal stridsvagnsminor vid 
kompanierna och vid bataljonen. 
Genom underhållsorganisationen kan 
dessutom stridsvagnsminor vid behov 
framföras i stora mängder. På samma 
sätt kan förbanden förstärkas med 
pansarskott eller andra närpansar
värnsvapen i stort antal. Härigenom 
kan varje grupp få möjlighet att 
åstadkomma närförsvar mot pansar på 
avstånd upp till c:a 75 m. 

Genom dessa vapen har infanteriet 
god förmåga att snabbt bilda en 
effektiv pansarvärnsfront. Hittills 'har 
vi således inom Sverige kunnat konst
ruera och tillverka vapen som på ett 
utmärkt sätt motsvarar utvecklingens 

Bild 2. Bantam. 

krav. Förutsättningarna för att göra 
detta även i fortsättningen är goda. 

Under förutsättning av att förbanden 
hunnit grupperas och helst haft tid 
att under några timmar gräva öppna 
värn kommer därför moderna infan
teriförband att kunna fånga upp ett 
fientligt pansaranfall. Under de senas
te årens övningar har också våra 
förband demonstrerat sin förmåga att 
på ett godtagbart sätt lösa denna upp
gift i all slags terräng. 

För att lösa sina uppgifter måste 
infanteriförbanden kunna bekämpa 
fiendens armesamverkande attackplan 
samt helikoptrar och lätta flygplan. 
Vissa uppgifter kan förbanden lösa 
med sina eldhandvapen och framförallt 
genom sina lätta kulsprutor men en 
förstärkning med närluftvärn är i 
regel nödvändig. Den tekniska utveck
lingen erbjuder också förbättrade 
möjligheter att åstadkomma detta. I 
sin utredning om det militära försva
rets fortsatta utveckling - öB 65 -
har därför den svenske överbefälhava
ren framhållit att "Förmågan att 
bekämpa helikoptrar, transportflygplan 
och andra flygplan på låg höjd bör 

Bild 3. Redeye är ett exempel på de 
nya luftvärnsvapen som kommer. 

utvecklas". I alla kostnadsramar före
slår han därför en anskaffning av nya 
luftvärnsvapen tili infanteribrigaderna. 

Stormakternas armeförband kan 
visserligen · under gynnsamma förhål
landen utveckla stor kraft och snabb
het, men de tunga fordonen kanaliserar 
också förbanden i stor utsträckning 
till vägar och lättframkomliga stråk. 
För att bibehålla kraften fordras dess
utom daglig tillförsel av stora mängder 
ammunition och drivmedel. Tidigare 
kunde infanteriarmeer med hästans
pänd tross i stor utsträckning leva 
på det område de opererade i. För 
dagens och morgondagens mekanise
rade stormaktsarmeer i både Väst och 
öst är läget helt annorlunda. Slagkraf
ten och rörligheten är i avgörande 
grad beroende av en effektivt funge
rande underhållstjänst. Dessa under
hållstransporter är i allt väsentligt 
bundna till befintliga vägar och 
järnvägar samt till sjötransporter vid 
anfall över havet. Angriparen har 
således en del svaga punkter, som · 
kan utnyttjas. 

Angriparens förbindelser bör därför 
bekämpas. Vid anfall över havet sker 
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detta med SJO- och flygstridskrafter. 
Vid anfall över landgränsen är det 
däremot ofta fördelaktigt att skicka 
fram ett förband, som i ett pass eller 
motsvarande skär av hans förbindel
ser. Den styrka som utför denna 
uppgift måste ha tillräcklig tillgång 
på pansarvärnsvapen, minor, livsmedel 
och andra förnödenheter så att den 
kan lösa sina isolerade uppgifter 
under flera dygn. 

Sedan angriparen hejdats av en stark 
pansarvärnsfront eller begränsats inom 
ett brohuvud skall våra huvudkrafter 
slutligen anfalla och slå honom. Genom 
en lämplig strategi och taktik har vi 
inom huvuddelen av landet goda 
möjligheter att utnyttja våra naturliga 
försvarsbetingelser och förlägga de 
avgörande striderna till betäckt och 
för oss lämplig terräng. I sådan 
terräng samt under mörker har vårt 
infanteri härvid goda möjligheter att 
med sina pansarvärnsvapen komma 
fienden så in på livet att det med 
utsikt till framgång kan ta upp striden 
med fiendens stridsvagnar och andra 
pansarfordon. Liksom tidigare förut
sätter en sådan framgång tillräckligt 
understöd med artilleri och granatkas
tare. I öppen terräng bör härutöver 
disponeras stridsvagnar och infanteri
kanonvagnar för understöd. 

För att kunna lösa uppgifterna ford
ras att infanteriet kan utföra snabba 
och långa förflyttningar på stridsfältet. 
I vissa brådskande lägen bör heli
koptrar kunna användas för att göra 
infanteriförbanden oberoende av ter
ränghinder och ge dem möjligheter 
att ingripa mycket snabbt. Av ekono
miska skäl blir dessa möjligheter alltid 
begränsade i ett litet land. Huvuddelen 
av förbanden blir beroende av förflytt
ning på marken. 

De bandvagnar, som nu håller på 
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att tillföras infanteriförbanden i övre 
Norrland ger dessa en starkt ökad 
rörlighet såväl sommar som vinter. 
Infanteriförbanden kan därigenom vid 
terrängförflyttningar medföra alla de 
förnödenheter, som erfordras för stri
den och för att själva överleva i ett 
hårt klimat. 

I mellersta och södra Sverige är 
tillgången på vägar av olika slag stor. 
En fortsatt utbyggnad särskilt av 
skogsvägar pågår. Inom dessa områden 
kan infanteriet därför ges tillfreds
ställande taktisk rörlighet med hjälp 
av cyklar, hjultraktorer och terräng
bilar. De tekniska möjligheterna att 
nu och i framtiden ge våra infanteri
förband en tillräcklig rörUghet är 
således goda. 

Om man studerar den militärteknis
ka utvecklingen står det därför klart 
att modernt utrustade och väl utbildade 
infanteriförband vid försvarsstrid har 
en överlägsenhet över anfallande me
kaniserade förband. Detta är en 
betydelsefull faktor för vår strategiskt 
defensiva försvarspolitik. 

Om våra infanteriförband i framtiden 
skall kunna lösa sina uppgifter beror 
till slut på människorna bakom vapnen. 
Den här berörda utvecklingen kom
mer att ställa starkt ökade krav på 
förbandens sammanhållning och fram
förallt på de lägre chefernas initia
tivkraft och uthållighet. ökad tillgång 
på kvalificerade krigsplutonchefer är 
nödvändig. De bästa ledarbegåvningar
na bland ungdomen måste tas i 
anspråk och utbildas för dessa uppgif
ter. Samtrimningen av förbanden måste 
förbättras. 

Dessa frågor har utretts av 1960 års 
värnpliktsutredning och ett förslag 
till reformer är att vänta inom kort. 
Enligt det förhandsbesked som lämnats 
kommer första tjänstgöringen att 

Bild 4. Bandvagn med 9 cm pvkanon och tolkade infanteri. 

föreslås ytterligare differentierad, 
befälsutbildningen förbättras och anta
let repetitionsövningar ökas. Härige
nom skulle förbanden ges en sådan 
sammantrimning att de blir bäUre 
stridsberedda omedelbart efter en snabb 
mobilisering än nuvarande system för 
krigsför bandsövningar möjliggör. 

Det är mot denna bakgrund av vad 
utvecklingen ger för möjligheter som 
överbefälhavaren i ÖB 65 uttalar: 
"Stommen i armestridskrafterna kom-

mer även i fortsättningen att utgöras 
av infanteriförband". Denna utveckling 
är gynnsam ur svenska - och ur alla 
alliansfria småstaters - synpunkter. 
Den gör det möjligt att för rimliga 
kostnader bygga upp den stomme som 
i samverkan 'med övriga delar ger 
försvaret dess effekt. Våra möjligheter 
att i fortsättningen upprätthålla ett 
meningsfyllt försvar är därför goda. 
Detta försvar kan ges en avskräckande 
effekt som verkar fredsbevarande. 
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BOFORS·in 
ke vyt panssarintorjuntaohjus BANTAM 
tehokas 

erittäin kevyt ohjus 7,5 kg 

( ampumakoteloineen 11,5 kg) 

tehokas ampumaetäisyys suurella 

alueella 300-2000 m 

helppo ampua 

nopea koulutus 

toimintavarma vielä -40° C pakkasessa 

Ab BOFORS, Bofors, Ruotsi 
Suomessa: Oy SUOMEN BOFORS Ab, Helsinki, Pitäjänmäki 
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•:versti N i 1 s S k ö 1 d, Ruotsi 

JALKAVÄEN OSUUS 
NYKYAIKAISESSA 
MAANPUOtUSTUKSESSA 

Tämä artikkeli pyrkii sotilaspoliitti
sen, strategisen ja sotateknillisen kehi
tyksen taustaa vasten tarkastelemaan 
jalkaväen mahdollisuuksia selvitä tule
vaisuuden tehtävistään Ruotsin maan
puolustuksen kokonaiskuvassa. 

Elämme parhaillaan keskellä kan
sainvälisen politiikan mielenkiintoista 
murroskautta. Laajamittaisen ydin
asesodan johdonmukaisista seurauksis
ta saadaan yhä selvempi kuva, mi
kä puolestaan vaikuttaa ratkaisevasti 
suurvaltojen poliittisen ja sotilasjohdon 
kannanottoihin vahvistaen ja vakaan
nuttaen atomisodan pelon aiheuttamaa 
tasapainoa ja muodostaen siten merkit
tävän esteen totaalisen suursodan puh
keamiselle. 

Samalla on kuitenkin todettava, että 
maailma on täynnä konfliktien syitä 
vastakohtaisuuksien ollessa monella 
taholla jyrkkiä ja vakavia. Useilla 
alueilla on käynnissä laajamittaisia 
sotatoimia. Toisaalla on vastakohtai
suuksien vaikutukset onnistuttu tukah
duttamaan, mutta pinnan alla kytevä 
tuli voi helposti leimahtaa avoimien 
aseellisten yhteenottojen ilmiliekkiin. 
Edelleen on alun perin paikallisilla 
ja rajoitetuillakin konflikteilla taipu
mus nopeasti levitä sen osapuolten 
etsiessä korvausta menetyksilleen ja 
näin ulottaa vaikutuksensa muihinkin 
maapallon osiin. 

Tässä tilanteessa suurvallat pyrkivät 
löytämään menettelytapoja ratkaistak
seen syntyvät konfliktitilanteet siten, 

etteivät ne paase johtamaan yleiseen 
ja täydelliseen suursotaan. Tällöin 
yritetään luoda tietynlainen voiman 
selkänoja neuvottelujen tueksi. Soti
laallisiakin keinoja ollaan valmiita 
käyttämään, mikäli katsotaan, että 
siten voidaan vahvistaa neuvottelu
asemaa suurissa puitteissa. 

Suurvallat työskentelevät myös edel
lytysten luomiseksi sellaiselle strate
gialle, jonka puitteissa säilytetään 
mahdollisuudet valita sopivimmat kei
not ja välineet kunkin erilaatuisen 
hyökkäyksen torjumiseksi. Ensisijai
sesti pyritään luottamaan vain tavan
omaisiin aseisiin. Voidaan siis todeta 
vallitseva yleinen pyrkimys rajoittaa 
joka tapauksessa puhkeavia aseelli-

. sia yhteenottoja. 

Jotta voitaisiin käyttää edellä kaa
vailtua keinojenvalintastrategiaa on 
käytettävissä oltava suuret sotilaalliset 
voimavarat niin tavanomaista kuin 
ydinsotaakin varten. Kehitys johtaa 
siis myös lisääntyvään kiinnostukseen 
tavanomaisia aseita ja aivan erityisesti 
maavoimia kohtaan. Useimmissa ta
pauksissa on nimittäin kyse siitä, että 
rajoitettu hyökkäys on voitava torjua 
paikan päällä estäen vihollista laajen
tamasta aluevaltauksiaan. 

Suurvalta-armeijoille on ominaista 
niiden nopeasti edistyvä mekanisoitu
minen. Esimerkiksi panssarivaunu
kaluston modernisointi on parhaillaan 
käynnissä Ranskassa, Neuvostoliitos
sa, Englannissa, Länsi-Saksassa ja 
USA:ssa. Samaan· aikaan suunnitel
laan jo 70-luvun panssarivaunuja. 
Erityisen mielenkiintoista on Länsi
Saksan ja USA:n laajamittainen yh
teistyö, jonka kohteena on seuraava 
"Main Battle Tank", yleispanssari
vaunu. 

Mekanisoitujen joukkojen taistelu 
on jalkaväen ja panssarivaunujoukko-
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jen kiinteää yhteistoimintaa. Suur
valta-armeijan jalkaväki liikkuu pans
saroiduissa jalkaväkivaunuissa. Näin 
se saavuttaa panssarivaunujen nopeu
den ja saa lisäksi suojaa aina lähi
taisteluetäisyydelle saakka. Kehityksen 
suunta on kaikissa suurvalloissa sama. 
Mekanisoidun divisioonan kalustoon 
kuuluu pari sataa varsinaista panssari
vaunua ja viitisensataa jalkaväki
vaunua. 

Kasvanutta maaliikkuvuutta täyden
tävät lukuisat maavoimien kevyet len
tokoneet ja helikopterit. Tämän kehi
tyksen kärjessä ovat amerikkalaiset. 
Vuosia kestäneiden kokeilujen jälkeen 
muodostettuun erityisen nopeaan ilma
kuljetusdivisioonaan - Air Assault 
Division - kuuluu orgaanisesti noin 
450 helikopteria ja lentokonetta. Tä
män yhtymän lähettäminen Vietnamin 
sotanäyttämölle tarjoaa nyt mahdol
lisuudet lopu11isesti kokeilla uusia 
menetelmiä todellisissa taisteluolosuh
teissa. Muutkin suurvallat ovat eri 
tavoin hankkimassa itselleen merkittä
vää ilmaliikkuvuutta, mikä antaa mah
dollisuudet pystysuoraan koukkauk
seen syvälle vihollisen alueelle. Koko
naisuutena tämä kehitys on hyökkää
jän mahdollisuuksia iskeä todella nope
asti entistä leveämmällä ja syvemmäl
lä alueella. Hyökkäys on kehittymässä 
laajaulotteiseksi. 

Ruotsin puolustuslaitoksen on oltava 
valmis kohtaamaan juuri tällaisen 
vihollisen hyökkäys. Tiettyihin tehtä
viin tarvitsemme tällöin itsekin suur
valtatyyppisiä joukkoja, joiden ylläpito 
kuitenkin on kovin kallista, mistä 
syystä niiden lukumäärän on pienessä 
maassa pysyttävä vaatimattomana. 
Ruotsin maavoimien pääosaa varten 
on etsittävä suurvalta-ajattelusta poik
keavia ratkaisuja. 

Strategisessa mielessä defensiivinen 
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sotilaspoliittinen asemamme aiheuttaa, 
että aloitteen tekee vihollinen, joka voi 
tällöin myös valita ajan ja paikan 
hyökkäykselleen. Tästä syystä on 
meillä oltava koko maan peittävä sata
mien, lentokenttien, solmukohtien, lii
kenneyhteyksien ja muiden tärkeiden 
pisteiden paikallispuolustusjärj estelmä. 
Tämä torjuntajärjestelmä, jonka run
kona ovat alueellisen puolustuksen jal
kaväkijoukot, takaa sen, että hyök
kääjään aina saadaan kosketus ja sen 
etenemistä voidaan hidastaa. Alueelli
nen puolustus perustuu yleiseen ase
velvollisuuteen ja kun sotilaat asuvat 
samoilla alueilla, joilla joukkoja käy
tetään, sillä on suuri torjuntateho 
hyökkäyksen alkuvaiheen erilaatuisis
sa taisteluissa. Vihollisen on otettava 
huomioon, että ~e hyökätessään täl
laista puolustusjärjestelmää vastaan 
kohtaa aseistetun kansan ja että siihen 
kohdistuu koko väestön vihamielisyys. 
Tämän seikan ennaltaehkäisevä vai
kutus on epäilemättä merkittävä. 

Alueellisen puolustusjärjestelmän 
puitteissa voidaan vihollisen painopis
tesuuntiin keskittää riittävät liikkuvat 
reservit, jotka lyövät vihollisen vasta
hyökkäyksin ja siten saavuttavat lo
pullisen torjuntavoiton. Toimittaessa 
maihinnousujoukkoja vastaan on hyök
käykset voitava suorittaa nopeasti 
taistelun rantautumisalueella vielä jat
kuessa. 

Edellämainituista tehtävistä voidaan 
selvitä vain siten, että meillä on suuri 
määrä joukkoja, jotka ovat heti käy
tettävissä maan eri osissa. Tämä on 
jalkaväkijoukkojemme suuri tehtävä, 
jonka edessä joudutaan punnitsemaan, 
mitä mahdollisuuksia niillä nyt ja tule
vaisuudessa on mekanisoidun viholli
sen pysäyttämiseen ja sen lyömiseen 
vastahyökkäyksin. 

Tämän kysymyksen selvittämiseksi 

,n tutkittava tarkemmin sotateknilli
·'n kehityksen vaikutusta sodankäyn

tiin. Erityisesti on tällöin selvitettävä, 
mitä kehitys merkitsee aseen ja vasta
iseen ainaisessa kilpailussa sekä mitä 
tämä puolestaan vaikuttaa hyökkäys
Ju puolustusvälineiden keskinäiseen 
mhteeseen. 

Edellä on jo viitattu panssarivaunu
Jrn suureen merkitykseen useissa 
maissa. Niiden kehitykselle on tähän 
mennessä ollut tunnusomaista, että 
tulivoima, liikkuvuus ja suoja ovat 
parantuneet jatkuvasti, mutta suhteel
lisen ahtaissa rajoissa. Lähitulevai
suuden näkymät tuntuvat viittaavan 
:1amaan suuntaan. 

Puolustajan puolella on sinkoaseiden 
kehitys ollut erittäin nopeaa. Koska 
ne ovat suhteellisen halpoja, voidaan 
niitä hankkia suuria määriä. Panssari
miinoilla, jotka ovat muuttuneet help
pokäyttöisemmiksi, voidaan nopeasti 
miinoittaa laajoja alueita eikä tähän 
enää tarvita erikoisjoukkoja. Panssa
rintorjuntaohjuksilla voidaan itse suo
jassa pysyen tuhota kaikki avomaas
tossa esiintyvät panssarivaunut. Sijoit
tamalla torjuntaohjukset ajoneuvoon 
taataan niille hyvä liikkuvuus. Koska 
osa näistä aseista· on vielä teknillisen 
kehityksensä alkutaipaleella, voidaan 
tällä alalla odottaa jatkuvia ja merkit
täviä parannuksia. 

Eri tyyppisiä panssarintorjunta-aseita 
ja -miinoja käyttäen joukot kykene
vät tehokkaaseen puolustustaisteluun 
mekanisoitua vihollista vastaan. Tais
telun seuraava vaihe, vastahyökkäys 
ja tällaisen vihollisen lyöminen avo
maastossa, vaatii kuitenkin panssari
joukkoja tai jalkaväkeä, jolle on alis
tettu panssarivaunuja ja muita pans
saroituja ajoneuvoja. Panssarisuoja li
sää mahdollisuuksia selvitä tykistön 
ja pienikaliiperisten aseiden tulessa, 

mikä osittain tasoittaa panssarintor
junta-aseiden puolustajalle antamaa 
etumatkaa. Kokonaisuudessaan kehitys 
näyttää kuitenkin jatkuvasti paranta
neen puolustajan mahdollisuuksia. 

Koneiden, uusien räjäytysmenetel
mien ja tehdasvalmisteisten element
tien käyttöönotto on parantanut lin
noittamismenetelmiä, mikä puolestaan 
mahdollistaa tehokkaan puolustustais
telun aloittamisen entistä lyhemmin 
valmiste! uin. 

Puolustustaistelua helpottaa myös 
yksilöaseiden jatkuva kehitys, ennen 
muuta rynnäkkökiväärin käyttöön otto. 

Ilmahyökkäykset ovat jo vuosia 
suuresti vaikeuttaneet maavoimien 
joukkojen operaatioita. Voidakseen 
hyökätä liikkuvia maamaaleja vastaan 
eivät koneet voi käyttää kovin suuria 
nopeuksia. Tämä johtuu pääasiallisesti 
siitä, että käytettäessä huippunopeuk
sia ohjaajan mahdollisuudet maalin 
havaitsemiseen ja aseiden kunnolli
seen suuntaukseen jäävät liian pienik
si. Tässä suhteessa ei ole nähtävissä 
ratkaisevia muutoksia. 

Puolustajan vastaveto on kevyt ilma
torjuntaohjus. Tämän asetyypin ensim
mäinen edustaja on amerikkalainen 
Redeye. Alalla tapahtuva jatkuva 
kehitys saattaa ratkaisevasti parantaa 
erityisesti jalkaväkijoukkojen matala
torjuntamahdollisuuksia. 

Monilla aloilla näyttää kehitys siis 
tarjoavan entistä suurempia mahdolli
suuksia jalkaväkiyksiköiden tehokkuu
den lisäämiseen. Ratkaiseva kysymys 
on, voiko Ruotsi pysyä yleisen kehi
tyksen tasalla. 

Jalkaväkemme organisatfoon on jo 
monia vuosia kuulunut suuri määrä 
keveitä sinkoja (granatgevär "Karl 
Gustav"). Tämä yhden miehen ase on 
tehokas kaikkia panssarivaunuja vas
taan n 300 metriin saakka. Ruotsalai-
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Kuva 1. Ruotsalainen kevyt sido tuliasemassa. 

nen konstruktio on osoittautunut niin 
hyväksi, että myös Kanada, Iso
Britannia ja Länsi-Saksa ovat hankki
neet suuria määriä näitä aseita. 

Hieman suurempien etäisyyksien 
panssarintorjuntaa varten on kivääri
komppanialla lisäksi käytössään uusia 
90 mm:n raskaita sinkoja, joita kuuluu 
myös pataljoonankomentajan reserviin. 
)Tällä kevyellä ja helppokäyttöisellä 
aseella voidaan kaikki panssarivaunut 
tuhota n 800 metrin etäisyydelle saak
ka. Vielä jonkin aikaa jatkuvat han
kinnat lisäävät edelleen jalkaväen tuli
voimaa tällä alueella. 

Metsäseuduilla on sinkojen teho 
usein riittävä, mutta jo hieman avoi
mempi maasto vaatii pitempiä ampu
maetäisyyksiä. Tähän tarkoitukseen 
on torjuntamahdollisuuksien täyden-
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tämiseksi hankittu panssarintorjunta
ohjuksia. Boforssin konstruoima Ban
tam on yhden miehen ase, jonka suori
tusarvot ovat saavuttaneet kansain
välistä tunnustusta. Hiljattain tehdyn 
päätöksen mukaan myös Sveitsi hank
kii tätä kalustoa. 

Vuoden 1965 alussa tehtiin myös 
lopullinen päätös kiväärijalkaväen as
teittaisesta aseistamisesta rynnäkköki
väärein, jotka valmistetaan lisenssillä 
kotimaassa. 
Panssarintorjunta-aseiden tulen käyt

töön littyvät laajat panssarimiinoitteet. 
Komppania- ja pataljoonaportailla on 
tätä varten käytettävissään entistä 
huomattavasti enemmän miinoja. 'T'å
män lisäksi voidaan joukoille huolto
teitse tarpeen mukaan toimittaa suuria 
miinaeriä. Niille voidaan antaa vah-

Kuva 2. Bantam. 

vennukseksi myös ylimääräisiä pans
sarinyrkkejä ja muita lähitorjuntaväli
neitä. Jokainen ryhmä kykenee näin 
panssarintorjuntaan n 75 metrin etäi
syydelle saakka. 

Edellämainittuja aseita käyttäen jal
kaväki voi nopeasti muodostaa tehok
kaan sulun panssarivaunuille. Tähän 
mennessä olemme siis Ruotsissa onnis
tuneet suunnittelemaan ja valmista
maan aseita jotka erinomaisella taval
la vastaav;t kehityksen määrittämiä 
vaatimuksia. Edellytykset selvitä tästä 
tehtävästä myös vastaisuudessa ovat 
hyvät. 

Mikäli siis joukko on ehtinyt ryh
mittyä ja varsinkin, jos käytettävissä 
on ollut muutama tunti aikaa linnoit
tautumiseen, voidaan katsoa, että 
nykyaikainen jalkaväkiyksikkö kyke
nee torjumaan vihollisen panssari 
hyökkäyksen. Viime vuosien harjoi
tuksissa joukkomme ovatkin näyttä
neet kykynsä selvitä tästä tehtäväs
tään kunnialla olipa maasto sitten mil
lainen tahansa. 

Voidakseen suorittaa taistelutehtä
vänsä jalkaväkijoukon on kyettävä 
torjumaan vihollisen maavoimia ~uk~
vat rynnäkkökoneet, helikoptent Ja 

Kuva 3. Redeye on esimerkki tulevai
suuden uusista ilmatorjunta-aseista. 

kevyet tiedustelukoneet. Joissakin ta
pauksissa selvitään tosin yk~il~~se~n, 
ennen muuta kevein konekivaarem, 
mutta yleensä tarvitaan vahvennuk
seksi varsinaisia matalatorjunta-aseita. 
Teknillinen kehitys tarjoaakin entistä 
parempia mahdollisuuksi~ .. ~e~?kk~-~
seen matalatorjuntaan. Maanttaessaan 
suuntaviivat sotilaallisen maanpuolus
tuksen tulevalle kehitykselle onkin 
Ruotsin puolustusvoimain komentaja 
vuoden 1965 mietinnössään (ÖB 65) 
antanut ohjeen, jonka mukaan "on 
kehitettävä mahdollisuuksia taistella 
helikoptereita, kuljetuskoneita ja mui
ta matalalla lentäviä lentokoneita vas
taan". Tässä tarkoituksessa hän esittää 
määrärahojen käyttöä uusien ilmator
junta-aseiden hankkimiseksi jalka
väkiprikaateille. 

'Suurvallan maavoimien yksiköt voi
vat edullisissa olosuhteissa tosin edus
taa suurta voimaa ja nopeutta, mutta 
raskaat ajoneuvot ovat myös usein 
omiaan kanalisoimaan ne teille ja 
helppokulkuisille urille. Taistelutehon 
säilyttäminen vaatii lisäksi runsaita 
päivittäisiä ampumatarvike- ja poltto
ainekuljetuksia. Aikaisemmin jalka
väkiarmeijat kykenivät hevoskuonnas
toineen melkeinpä elämään operaatio-
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alueensa mahdollisuuksien varassa. 
Nyky- ja huomispäivän suurvalta
armeijat eivät enempää idässä kuin 
lännessäkään tähän pysty. Iskuvoima 
ja liikkuvuus riippuvat ratkaisevasti 
tehokkaasti toimivasta huollosta. Huol
tokuljetukset ovat puolestaan pääosin 
sidottuja teihin ja rautateihin sekä 
maihinnousuoperaati ossa vesikulj etuk
siin. Hyökkääjällä on näinollen joukko 
heikkoja kohtia, joita voidaan käyttää 
hyväksi. 

On siis iskettävä hyökkääjän yh
teyksiin. Torjuttaessa maihinnousua on 
tämä meri- ja ilmavoimien tehtävä. 
Vihollisen hyökätessä maarajan ylitse 
on taas usein edullista työntää eteen 
joukko, joka katkaisee sen yhteydet 
sopivassa kapeikossa. Tähän tehtä
vään varatulla osastolla on oltava käy
tettävissään riittävä määrä panssarin
torj,mta-aseita, miinoja, elintarvikkeita 
ja muuta materiaalia, jotta se voi tais
tella eristettynä useita vuorokausia. 

Kun voimakas panssarintorjunta on 
pysäyttänyt hyökkäyksen tai rajoitta 
nut sen sillanpääasemaan, on lopulta 
tullut päävoimien vuoro lyödä viholli
nen hyökkäyksellä. Käyttämällä tilan
teeseen sopivaa strategiaa ja taktiikkaa 
meillä on useimmilla Ruotsin alueilla 
hyvät mahdollisuudet hyötyä luonnol
lisista puolustusedellytyksistämme ja 
siirtää ratkaisutaistelut peitteiseen ja 
meille sopivaan maastoon. Käyttäen 
hyväkseen tällaista maastoa ja pi
meyttä panssarintorjuntakykyisellä jal
kaväellämme on näin ollen hyvät edel
lytykset päästä viholliseen käsiksi olo
suhteissa, joissa se voi aloittaa taistelun 
panssarivaunuja ja muita panssaroituja 
ajoneuvoja vastaan menestyksen toi
vein. Tällaisen menestyksen saavutta
minen edellyttää nykyisinkin tykistön 
ja heittimistön riittävää tukea. Avoi
messa maastossa on li'säksi oltava tuli-
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tukena käytettävissä panssarivaunuja 
ja jalkaväkitykkivaunuja. 

Voidakseen selvitä tehtävistään jal
kaväen on kyettävä suorittamaan pit
kiä ja nopeita siirtoja taistelualueella. 
Joissakin kiireisissä tilanteissa on voi
tava käyttää helikoptereita, jotka va
pauttavat jalkaväkijoukot maasto
esteistä ja tarjoavat niille mahdollisuu
den iskeä todella nopeasti. Taloudelli
set syyt rajoittavat kuitenkin aina heli
kopterien käyttöä pienessä maassa. 
Joukkojen pääosan on siirryttävä mait
se. 

Bandvagn-kalusto, jota parhaillaan 
toimitetaan Pohjois-Norrlannin jalka
väkijoukoille, parantaa suuresti niiden 
liikkuvuutta niin kesällä kuin talvella
kin. Näillä ajoneuvoilla joukot voivat 
maastossa kuljettaa mukanaan kaiken 
sen materiaalin, jota tarvitaan taiste
luun ja hengissä pysymiseen ankarassa 
ilmastossa. 

Keski- ja E;telä-Ruotsissa on run
saasti erilaattiisia teitä. Erityisesti 
uusia metsäautoteitä rakennetaan jat
kuvasti. Tästä syystä jalkaväki saavut
taa näillä alueilla tyydyttävän taktilli
sen liikkuvuuden käyttämällä polku
pyöriä, maataloustraktoreita ja maas
toautoja. Teknilliset mahdollisuudet 
riittävän liikkuvuuden takaamiseen 
jalkaväellemme niin nyt kuin tulevai
suudessakin ovat näin ollen hyvät. 

Sotateknillisen kehityksen valossa on 
siis ilmeistä, että nykyaikaisia välineitä 
käyttävällä ja hyvin koulutetulla jal
kaväkijoukolla on puolustustaistelus
saan paremmat mahdollisuudet kuin 
hyökkäävällä mekanisoidulla viholli
sella. Tämä seikka tukee merkittävällä 
tavalla strategiseen puolustukseen pe
rustuvaa sotilaspoliittista ajatteluam
me. 

Loppujen lopuksi riippuu aseiden 
käyttäjistä, pystyykö jalkaväkemme 

Kuva 4. Bandvagn, sinko ja jalkaväkeä hinauksessa 

,•lviämään tulevista tehtävistään. 
lliellä kaavailtu kehitys tulee suuresti 
korostamaan joukon yhtenäisyyden 
merkitystä ja asettamaan yhä kasvavia 

1U1timuksia alijohtajien aloitekyvylle 
111 kestävyydelle. Joukkueenjohtajien 
on oltava sotaan koulutettua valio
väkeä. Nuorison joukosta löytyvät 
parhaat luontaiset johtajat on käytet
l 1vä hyväksi kouluttamalla heidät tä
hän tehtävään. Joukon yhtenäisyyteen 
liihtäävää koulutusta on tehostettava. 

Näihin kysymyksiin on kiinnitetty 
huomiota vuonna 1960 laaditussa ase
Vl'lvollisuusmietinnössä ja uudistusesi-

Jalkaväen Vuosikirj a 

tyksiä on odotettavissa lähiaikoina. En
nakkotiedon mukaan esitetään varus
miespalvelus (första tjänstgöringen) 
järjestettäväksi entistä erikoiskoulu
tusvoittoisemmaksi, minkä lisäksi pääl
lystökoulutusta tehostetaan ja kertaus
harjoituksia lisätään. Näin joukoille 
voidaan reserviyksiköiden puitteissa 
antaa sellainen yhteenhitsauskoulutus, 
että niiden taisteluvalmius heti nopean 
liikekannallepanon jälkeen on parempi 
kuin mihin näiden yksiköiden nykyi
sillä harjoitusjärjestelyillä voidaan 
päästä. 

Kehityksen tarjoamia mahdollisuuk-
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sia on tarkasteltava juuri tätä taustaa 
vasten. Ruotsin puolustusvoimain ko
mentaja onkin kuluvan vuoden mietin
nössään (ÖB 65) lausunut: "Jalkaväki 
on tulevaisuudessakin oleva maavoi
mien runko". Kehitys suosii Ruotsia ja 
kaikkia liittoutumattomia pienvaltoja. 
Sen puitteissa voidaan kohtuullisin 
kustannuksin luoda runkoaselaji, joka 

50 

yhteisvoimin muiden puolustushaaro
jen ja aselajien kanssa takaa puolus
tuksen tehokkuuden. Mahdollisuutem
me tulevaisuudessakin ylläpitää tar
koituksenmukaista puolustuslaitosta 
ovat siis hyvät. Näin järjestetyllä 
maanpuolustuksella on ennaltaehkäi
sevä vaikutus, joka turvaa rauhaa. 

tervetuloa 
iloiseen 
kahvi pöytään 

Sirot käyttöesineet luovot i loisen tunnelman 

ni in kahvi-, tee- ku in ruokopöytöönkin. Eero 

Rislokki on antanut OSY-tuotteille niiden kau

niit, silmäähivelevät muodot. Niissä on alu

miini kauneimmillaan. Tutustukaa OSY-tuot

teiden laatuun jo kauneuteen. 

·ammus-sytytin oy 
,Rauma - Puhelin 11 970 

Helsingin myyntikonttori : 

Asema-aukio 2 - Puhelin 13 120 
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SUOMEN 
LEIJONA CHAMPION 

Koko pituus 

Piipun pituus 

Pain9 

Hihnankiinnittimen siirto
mahdollisuus 

Olkatuen siirtomahdollisuus 
aseen pituussuunnassa 

Viritettävä herkkyysliipaisin, 

1303 mm 

730 

7,25 kg 

144 mm 

40 mm 

laukaisupaino n. 35 g 

Tähtäinlaitteet sijoitettu takaa katsoen piipun 
vasemmalle puolelle. 

Grand Prix Milanon XI 11 Triennalessa 1964. 

Valmet Oy Tourulan Tehdas, Tourula 

Pääkonttori, Helsinki Punanotkonkatu 2 

1•:verstiluutnantti Eino E Suorsa 

JALKAVÄEN TEKNISEN 
KEHITYKSEN 
NYKYPI I RTEITÄ 
JA -NÄKYM11Ä 

I Johdanto 

Vielä monta vuotta käymiemme so
tien jälkeen oli tyypillinen sanonta, 
että maavoimiin kuuluu jalkaväki pää
aselajina sekä ns teknisiä aselajeja. 
Tästä sanonnasta on todettava, että se 
aikoinaan - ennen sotia osittain, ehkä 
sotienkin aikana - piti siinä mielessä 
paikkansa, että tekniset asiat olivat 
aika vieraita jalkaväelle, vaikkakin jo 
silloin sen välineistöön kuului aseita 
ja varusteita - esim heittimistö ja 
panssarivaunut - joiden käytön kai
kinpuolinen tuntemus edellytti paljon
kin teknistä tietoa ja taitoa. Tänään 
on sanottava, että kaikkialla ja 
ainakin pienissä maissa - jalkaväki 
on edelleenkin pääaselaji ja että se on 
niin suuresti monipuolistunut, ettei 
sillä itselläänkään ole enää "varaa" 
olla teknistymättä voidakseen täyttää 
sille määritetyt tehtävät. Nämä tehtä
vät sisältävät vaatimuksia mitä moni
puolisimpiin suorituksiin. Jo yksistään 
se, että esim meillä nykyään jalka
väkeen kuuluu yksiköitä rynnäkkö
sukeltajista aina laskuvarjojääkärei
hin sekä mitä erilaisimpia yksiköitä 
edellä mainittujen "välillä", edellyttää 
luonnostaan, ettei jalkaväki viimeksi 
kuluneena vuosikymmenenä ole voinut 
eikä vast'edeskään voi välttää teknis
tymistä. Tämän tähden on erittäin tär
keää, että meillä jatkuvasti tiiviisti 

seurataan ulkomaisten armeijoiden 
jalkaväen teknistä kehitystä sekä sen 
ohessa tutkitaan omia kotimaisia mah
dollisuuksiamme, jotta me pystyisim
me luomaan omiin olosuhteisiimme 
soveltuvan jalkaväen, joka pystyy -
jos niin tarvitaan - selviämään myös 
tekniikkansa puolesta pääaselajille 
kuuluvasta raskaasta tehtävästä. 

Seuraavassa pyritään käsittelemään 
maavoimien yleisen teknisen kehityk
sen vaikutusta jalkaväkiasetukseen ja 
varustukseen sekä tästä heijastuviin 
lähiajan näkymiin. 

II Yleisiä teknisiä piirteitä 

Kuuntelemalla teknisen kehityksen 
"kohinaa" voidaan maavoimien kehi
tyksessä havaita mm seuraavia yleis
maailmallisia piirteitä. 

Maavoimien tulivoima, maastokel
poisuus sekä liikkuvuus kasvavat jat
kuvasti. - Kaikki em ominaisuudet 
eivät ole vain sotateknisten suunnnit
telijoiden, tiedemiesten, insinöörien ja 
upseerien, vaan vielä kovemman eli 
"isonrahan" takana. Monet ehkä ajat
televatkin, ettei teknistymiseen ole 
varaa ainakaan pienessä valtiossa. On 
kuitenkin niin, että on välttämätöntä 
pienelläkin armeijalla olla tietty määrä 
todella aseellisesti laatukelpoisia, mo
derneja yhtymiä, joilla pystytään toi
mimaan ratkaisuvaiheessa. Tämän va
rustelutavan voi pienikin vapaudes
taan välittävä ja sitä rakastava kansa 
kantaa kansaJ1 tuloonsa verraten suh
teellisen pienin kustannuksin. 

Tulivoiman kasvua on aina pidetty 
ikäänkuin "luonnollisena". Erikseen 
onkin nykyisin todettava maastokel
poisuuteen perustuva yhä suurempi 
liikkuvuus. Sen dynaamisena voimana 
nykyisessä sodankäynnissä on yhä täy
dellisempi moottorointi. Pyrkimyksenä 
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on viedä tuli liikkeen mukana aJ01ssa 
oikeaan taistelumaastoon. Tämä pyrki
mys ei voi olla koskettamatta pienes
säkään valtiossa nykyajan jalkaväkeä, 
vaan sen on tiiviisti otettava huomioon 

Kuva 1: Rynnäkkösukeltaja 

Kuva 2: Pintauintimies 
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moottoroinnin tarjoamat edut maasto
liikkuvuudessaan aina helikopteri- ja 
kuljetuskonekuljetuksia myöten. Silti 
se ei saa unohtaa aikaisemmin hyväksi 
havaitsemiaan halpoja keinoja, jotka 
usein voivat olla tehtävän suorituk
sessa "viimeiset" tärkeät edellytykset 
ja piste "i":n päälle. Em halvat perin
teelliset keinot tulevat kyseeseen eri
tyisesti meikäläisessä vaikeassa maas
tossa. - Joka tapauksessa on todettava, 
että kuljetusvälineistön ripeä kehitys 
antaa sekä hyökkääjälle että puolusta
jalle lisämahdollisuksia. Varsinkin 
puolustajan on pidettävä yllä yhä te
hostuvaa tiedustelua kaikkina vuoro
kauden aikoina, varauduttava jousta
vasti tilanteen muutoksiin ja nopeisiin 
joukkojen siirtoihin. Nämä seikat eivät 
edellytä ainoastaan liikuntavälineiden 
kehittämistä, vaan myös tiedustelu- ja 
mittausvälineiden suorituskyvyn jat
kuvaa parantamista sekä hyviä viesti
yhteyksiä. 

Sissisodalla näyttää olevan yhä kas
vava merkitys ainakin silloin, kun käy
dään ns rajoitettuja sotia tavanomaisin 
keinoin. Tämä seikka erityisesti edel
lyttää taisteluvälineistön keventämistä 
äärimmilleen. 

.f:fentojoukkojen kasvava suorituste
ho taistelujoukkoja ja siten myös kul
jetuksia ja iskuporrasta vastaan on ai
heuttanut sen, että kuljetusten ja isku
portaan on pystyttävä aktiiviseen il
matorjuntaan. 

111 Jalkaväen monipuolistuminen 

Jalkaväkimiehen suorituskyky on 
ulotettava nykyään yhä moninaisem
mille aloille. Eivät riitä enää kivääri
yksiköt moderneine rynnäkkökivää
reineen, eivät pst-yksiköt tehokkaine 
pst-aseineen, eivät kranaatinheitin
yksiköt suuresti kehittyvine välinei-

Kuva 3: Laskuvarjojääkäri 

Kuva 4: Cetme-kivääri 

l!i',i 

Kuva 5: AR-15-kivääri 

neen jne, vaan jalkaväkimiehen on 
pystyttävä toimimaan melkein kai
kissa olosuhteissa. Niinpä meillekin 
ovat syntyneet mm rannikkojääkärit, 
joiden erikoispiirteenä ovat esim ryn-

näkkösukeltajat sekä pintauintimiehet. 
Em:jen (kuva 1) tehtävänä on mm vi
hollis- ja rantautumisalueiden tiedus
telu, vedenalaisten rantaesteiden tais
teluraivaus samoin kuin vihollisaluk
sien tuhoaminen. Tehtävään koulute
tun miehen tulee täyttää korkeimmat 
sekä henkiset että fyysiset vaatimukset 
sekä hallita taistelutehtävien lisäksi 
luonnollisesti erittäin vaativa sukellus
tekniikka. 

Pintauintimiesten (kuva 2) tehtäviin 
kuuluu niin ikään mm vihollis- ja ran
tautumisalueiden tiedustelu, veden 
päällisten tai vain vähän veden pinnan 
alapuolella olevien kohteiden tuhoami
nen, rantasulutteiden raivaus sekä is
kuosasto-, soluttautumis- ja sissitehtä
vät. 

Laskuvarjojääkärit (kuva 3} edusta
vat oloissamme erittäin vaativan eri
koiskoulutuksen omaavia jalkaväki
miehiä, joiden on hyppäämiseen liitty
vän tekniikan lisäksi hallittava moni
puolisista taistelutehtävistä mm tie
dustelu- ja sissitoiminta. 

Voidaankin todeta, että tämän pa1-
vän suomalainen jalkaväki toimii ve
den alla, veden pinnalla, maan päällä 
sekä ilmassa. Onkin siis aivan luon
nollista, ettei näin monipuolisessa toi
mintaympäristössä toimiva aselaji voi 
välttyä teknistymiseltä. 

IV Jalkaväen taisteluvälineistö 
Keveät aseet 

Kivääri on pitkät ajat ollut jalka
väen tunnusm~rkki. Tulivoiman kas
vuvaatimukset ovat kuitenkin aiheut
taneet sen, että kaikkialla on päässyt 
vauhtiin rynnäkkökiväärien sarjatuo
tanto. Ruotsikin on tehnyt ratkaisunsa 
valiten Cetme-tyyppisen kiväärin (ku
va 4}, jossa käytetään Nato-patruunaa. 
Cetmen paino on n 4 kg sekä tuli
nopeus n 600 ls / min. 
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Kuva 6: Kaksoisluoti 

Kuva 7: Kotimainen rynnäkkökivääri 

Kuva 8: Kotimainen kevyt kone
kivääri 

Kuva 9: Erilaiset käsikranaatit ja 
heitteet. 
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Pyrkimys rynnäkkökiväärien kevey
teen näkyy erityisesti amerikkalaisessa 
AR-15-kiväärissä '(kuva 5). Sen kalii
peri on vain 5,60, paino vajaa 3 kg sekä 
tulinopeus 700---750 ls/min. Sellaisen 
käyttö on erityisen kätevää esim vii
dakko-olosuhteissa. 

Erikoispiirteenä Nato-maissa voi
daan mainita ns kaksoisluotipatruuna 
(kuva 6)., mikä tahtoo sanoa, että sa
maan hylsyyn on sijoitettu kaksi ke
vyttä luotia. Erityinen tarkoitus tällä 
on ilmeisesti lisätä tulitiheyttä. 

Meillähän ovat toistaiseksi rynnäk
kökiväärit ja kevyet konekiväärit ol
leet pääasiassa Neuvostoliitosta ostet
tuja. Tämä vuosi on kuitenkin sikäli 
merkittävä oman jalkaväkemme kan
nalta, että kotimaisten tehtaiden val
mistamien sarjatuotantorynnäkkö
kiväärien (kuva 7) ja -keveiden kone
kiväärien (kuva 8) vastaanotto on al
kanut. Ne edustavat lajissaan huippu
tasoa. 

Jalkaväkimiehen tärkeä ase on myös 
käsikranatti. Kotimaisista käsikranaa
teista ja heitteistä on mainittava, että 
meillä on nyt keskenään standardisoi
dut miina- ja fosforikäsikranaatit sekä 
savu- ja värisavuheitteet (kuvat 9 ja 
10). Myöskin sirpalekäsikranaatissa on 
sama sytytin kuin em:ssa. Tästä kai
kesta on se hyöty, että niiden käytön 
opettaminen on yksinkertaista sekä 
niiden tuotantokustannukset ovat ai
kaisempiin vastaaviin malleihin näh
den oleellisesti pienemmät. 

Panssarintorjunta-aseet 

Varsinaisten panssarivaunujen ja 
panssaroitujen ajoneuvojen yhä kas
vava määrä pakoittaa jatkuvasti työs
kentelemään mahdollisimman keveiden 
ja halpojen pst-aseiden valmistami
seksi. Panssarintorjuntaverkko on saa-

Kuva 10: Fosforikäsikranaatti 
räjähdyshetkellä. 

Kuva 11: M72 

Kuva 12: TOW-ase 

tava ulottumaan kaikkialle. Se, että 
näin on, ei edes suurvaltojakaan saa 
jäämään välinpitämättömäksi aseiden 
lukumäärää arvostellessaan niiden 
kustannuskysymyksiin nähd_en. Sillä 
aseita tarvitaan paljon. Tarkasteltaessa 
eri maiden yhtymien mekanisoituja di
visioonia voidaan päätellä niissä olevan 
n 150-200 panssarivaunua ja n 400---
500 panssaroitua ajoneuvoa. Tämä 
seikka, vaunujen paljous, nimenomaan 
vaatii, että aseita on oltava paljon ja 
mahdollisimman halpoja, mutta toi
saalta riittävän tehokkaita. 

Lähitorjuntakysymyksessä etsitään 
ratkaisua ns jokamiehen pst-aseen 
saamiseksi. Ratkaisun avain on löydet
tävissä joko kiväärikranaatti- tai pie
noissinkolinjalta. Rakettien ja jatko
panosten antamat lisämahdollisuudet 
on otettu mukaan näissä kehittelyissä. 
Länsi-Saksassa esim on joka miehellä 
varustuksenaan kaksi kiväärikranaat
tia. Toistaiseksi on kuitenkin niin, että 
puhtaan kiväärikranaatin (ilman jat
kopanosta) verraten pieni nopeus ai
heuttaa sen, että tulokset kantamal
taan ja ennen kaikkea tarkkuudeltaan 
eivät ole täysin tyydyttäviä. Ns pie
noissinkolinja antanee ehkä parempia 
tuloksia. Amerikkalaisten pienoissinko 
M 72 (kuva 11} edustaa tätä linjaa 
erinomaisesti. Sen paino ammuksineen, 
joka on 66 mm:n raketti ja jossa on 
sähkösytytin, on vain 2,2 kg (putki 1,1 
ja ammus 1,0 kg). Ammuksen lähtö
nopeus on 145 m/sek ja sen tehokas 
ampumaetäisyys liikkuviin maaleihin 
on n 200 m ja kiinteisiin n 300 m. 

Keskietäisyyksien panssarintorjun
ta-aseiden alalla on myös kehitys 
käynnissä. USA:ssa kehitetään uutta 
asesysteemiä (MAW), joka ön tarkoi
tettu käytettäväksi em M 72:n ja myö
hemmin mainittavan TOW-aseiden vä
lillä. Kysymyksessä on ase, joka il-
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Kuva 13: Bantam 

Kuva 14: Snapper 

Kuvn 16: Sagler sijoitettuna 
BTR-40P:en 

meisesti samalla on lyhyillä etäisyyk
sillä ohjussinko (raketti)-ase sekä pi
temmillä etäisyyksillä ohjattava ohjus. 
Kokeiltavana on kaksi vaihtoehtoa 
joista toisen paino on enintään 72,5 kg'. 
Aseen suuntauksen suorittaa ampuja 
olkavarttaan ja käsiään käyttäen. Pi
temmillä etäisyyksillä käytetään lan
kaohjausta kuten TOW-tyyppisillä 
aseilla. Toisena vaihtoehtona on ase 
jossa kiinteää polttoainetta käyttävä 
raketti saavuttaa suuren nopeuden. 
Ohjaus lennon aikana ei ilmeisesti ole 
tarpeellista. Nämä aseet on tarkoitettu 
etäisyyksille 450--1400 m. 

IPanssarinkaukotorjunnassa on sa
moin ollut edelleen vilkasta .kehitystä 
viime vuosina. USA:n TOW-aseella 
(kuva 12), jossa ammuksen lähtö
nopeus on verraten suuri, ammutaan 
lyhyet etäisyydet ilman ohjausta sekä 
pitkillä, aina 2000 m:iin saakka ulottu
villa etäisyyksillä ammukset ohjataan 
lanka-ohjauksella. Tätä asetta on ko
keiltu mm asennettuna miehistönkul
jetusvaunuun 113. Voi olla niin, että 
pyrkimyksenä on ajanmittaan korvata 
USA:ssa tällä hetkellä käytössä olevat 
pst-ohjukset SS-10, SS-11 ja Entac 
tiillä aseella. 

Puhtaalla panssarintorjuntaohjuslin
jalla on merkillepantavaa, että Sveitsi 
on päätynyt hankinnoissaan ruot
salaiseen Bantam-ohjukseen (kuva 
13) sveitsiläisen Mosquito-ohjuksen 
asemesta. Tämä ratkaisu perustunee 
Bantamin parempaan osuvuuteen ly
hyillä, alle 500 m:n etäisyyksillä. 

Myös Neuvostoliitto on kehittänyt 
pst-ohjuksia. Snapper'in (kuva 14) 
paino on n 20 kg sekä ampumaetäisyys 
500-2000 m. Swatterin (kuva 15) vas
taavat ominaisuudet ovat n 20 kg ja 
500-2500 m. Uusin ohjus on nimel-

Kuva 17: Swingfire 

lään Sagler, joka nähdään sijoitettuna 
maastoajoneuvoon (kuva 16}. 

Englannissa on myös työskennelty 
asian hyväksi. Vigilant'in seuraaja 
näyttää olevan Swingfire (kuva 17), 
jossa pienistä siivistä päätellen 
näyttää olevan siipiohjauksen asemesta 
kaasuvirtaohjaus. 

Meillähän on koulutuskäytössä eng
lantilainen Vigilant sekä ranskalainen 
SS 11-ohjus. 

Panssarivaunujen tehokkaista ty
keistä on sanottava, että ne edustavat 
- ottaen erityisesti huomioon niiden 
tarkkuuden ja tulitoiminnan nopeu
den - edelleenkin parhaita, tosin kaik
kein kalleimpia panssarinkaukotor
junta-aseita. 

Ajatellen meikäläisiä taloudellisia 
mahdollisuuksia samoin kuin maas
toammekin, joka ei kauttaaltaan suosi 
massamaista panssarivaunujen käyttöä, 
meidän on riittävien keski- ja kauko
torjunta-aseiden lisäksi keskityttävä 
lähinnä sellaisiin halpoihin pst-aseisiin, 
että mekin voimme hankkia niitä suu
ria määriä. Em seikat mahdollistavat 
sen, että me pystymme luomaan oloi
himme riittävän pitävän panssarintor
junnan. Meikäläiset kevyt ja raskas 
sinko edustavatkin lajeissaan täysin 

nykyaikaisella tasolla olevaa kalustoa. 
Kuitenkin meidän on pidettävä pää
määränä, että me pystymme torjumaan 
vihollisen alati kehittyvät panssarit 
kaikkialla. 

Panssarivaunut 

Panssarivaunut kuuluvat meikäläi
sessä organisaatiossa jalkaväkeen. Jo 
yksistään tämä seikka vaatii, että jal
kaväki seuraa tiiviisti ulkomaista pans
sarivaunujen kehitystä. Mutta ennen 
kaikkea se, miten me suomalaiset 
hyvinkin rajoitetuin taloudellisin mah
dollisuuksin - pystymme selviämään 
uudenaikaisista panssarivaunuista, on 
ns "elinkysymys", mikä samalla edel
lyttää uusimpienkin vaunujen mahdol
lisimman perusteellista tuntemusta. 

Viime vuosien leimaa antavana piir
teenä on ollut kaikkien ps-vaunujen 
tulivoiman lisääminen sekä se, että nii
den tiedustelu- ja mittausvälineet, siis 
välineet, jotka erityisesti vaikuttavat 
panssarivaunun äkillisen ja tarkan tu
len tehokkaaseen käyttöön ovat ratkai
sevasti kehittyneet. Se esim, että tie
tyissä vaunuissa ovat tykit stabilisoitu, 
lisää niiden taisteluarvoa huomatta
vasti. Niin'ikään sekä ajajien että vau
nujen tykkien infrapunalaitteet asetta
vat nykyiset panssarivaunut edeltä
jiinsä nähden yö- ja pimeätaistelussa 
aivan uuteen asemaan. Varjopuolena 
vaunun kannalta on se, että yksinker
taisella infrapunailmaisimella voidaan 
pimeässä todeta kyseisen vaunun ole
massaolo. Kuitenkin voidaan sanoa, 
että nimenomaan juuri nykyaikainen 
panssarivaunu - ottamatta huomioon 
atomipommia on tämänhetkisen 
taistelukentän "kuningatar". 

Viimeaikaisista uusista panssarivau
nuista on todettava mm englantilainen 
Chieftain, joka erityisen matalan sil-
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Kuva 18: Chieftain 

Kuva 19: Leopard 

Kuva 20: AMX 30 

Kuva 21: T-62 
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huetin lisäksi omaa 120 mm:n voimak
kaan tykin (kuva 18). 

Länsi-Saksassa on kehitetty uusi 
Leopard-vaunu (kuva 19), joka on 
juuri äskettäin päässyt sarjavalmistuk
seen. Sen tykki on 105 mm. 

Ruotsin kuuluisaa S-vaunua on 
tilattu Ruotsin puolustusvoimia var
ten Bofors-yhtymältä. Sehän on siitä 
erikoinen, ettei siinä ole kääntyvää 
tornia, mutta vaunu pystyy käänty
mään ja suuntaamaan tykkinsä no
peasti. Joka tapauksessa tällaisen vau
nun torjuminen, joka on erityisen 
matala ja jonka pinnat ovat erityisen 
viistot, vaatii pst-aseilta paljon. Em 
kolmen vaunun lisäksi on vielä mai
nittava uusimmat vaunut, ·nimittäin 
ranskalainen AMX 30 (kuva 20), neu
vostoliittolainen T-62 (kuva 21) sekä 
amerikkalainen M 60 A-1 (S-vaunu 
ja M 60 A-1:n kuvat maj Laurin kir
joituksen yhteydessä),. 

Kaikki em vaunut ovat erittäin tuli
voimaisia tykin ollessa 100 m:stä ylös
päin. Ja lisää on tulossa. USA ja Län
si-Saksa kehittävät yhdessä uutta 
panssarivaunua, jonka "työnimi" on 
M 70. Siitä, millainen se tulee olemaan 
- tuleeko siihen esim ns "ohjussinko" 
aseeksi vai klassillinen tykki - ei voi 
sanoa enempää; sen vasta aika näyttää. 
Joka tapauksessa tästä kaikesta on 
meidän, pienen maan tehtävä se johto
päätös, ettemme saa unohtaa panssa
rintorjunta-aseistuksen pitämistä edel
leenkin ajan tasalla. 

Meidänkin panssarivaunukalustom
me on saanut aikaisemman T-54-ka
luston rinnalle tervetullutta lisää, kun 
olemme saaneet hankituksi Neuvosto
liitosta uivia PT-76 vaunuja (kuva 22), 
jotka sopivat erityisesti tiedusteluteh
täviin samoin kuin miehistön kuljetus
tehtäviin tarkoitettuja uivia BTR-50 
vaunuja (kuva 23). 

Kuva 22: PT-76 

Kuva 23: BTR-50 

Kuva 24: Ranskalainen kevyt 
120 krh tulitoiminnassa. 

Kranaatinheittimistö 

Kranaatinheitin on perinteellinen 
jalkaväen raskas kaarituliase. Huoli
matta sen vaatimattomasta ulkomuo
dosta heitin on jatkuvasti jaksanut 
pitää "pintansa" jalkaväen "ensimmäi
senä" kaaritulitukena. Yksinkertai
suudestaan huolimatta se ei ole jäänyt 
"polkemaan paikoillaan". Uudet, en
tistä paremmat metallit ovat sallineet 
sen, että aikaisempaa keveämpi kalusto 
kestää entistä suurempia ammukseen 
kohdistuvia paineita. Samoin on myös
kin ns jatkopanoskysymys tälläkin 
alalla saanut varman jalansijansa. 
Niinpä ovatkin ranskalaiset saavutta-
neet hyviä tuloksia tällä alalla. Esi
merkkinä tästä on se, että ruotsalaiset 
ovat varustaneet rannikkojääkäri
komppaniansa ranskalaisilla 120 mm:n 
(kuva 24), vain n 35 kg painaviin, kan
nettaviin osiin jaettavilla heittimillä, 
joilla on ns "klassillisilla" ammuksilla 
kantama n 4,5 km sekä jatkopanoksella 
(kuva 25) n 6 km. 

Em linjalla on tehtävissä paljon, 
koska nimenomaan jatkopanoksen ol
lessa kyseessä lähtöpaine putkessa voi
daan pitää pienenä mistä johtuen pit
källekin ampuva kalusto säilyttää ke
veytensä. Ja painokysymyshän on aina 
tärkeä erityisesti jalkaväelle. 

Omista heittimistämme on mainit
tava, että puolustusvoimat ovat juuri 
ottaneet vastaan uuden Tampella Oy:n 
kanssa yhteistyössä kehitetyn 120 

Kuva 25: Ranskalainen 120 krh:n 
jatkopanosanunus 
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Kuva 26: Uusi suomalainen 120 krh 

krh:n (kuva 26), jolla aikaisempaan 
5,5 km:n ampumaetäisyyteen verraten 
saavutetaan oleellisesti pitempi ampu
maetäisyys prosentuaalisesti pienem
mällä hajonnalla. Tässä asiassa näem
me kotimaisen suunnittelun ja teolli
suuden hyvän tuloksen. 

Heittimistön valtti on sen keveys ja 
halpuus. Näistä syistä johtuen meillä 
ei ole varaa, varsinkin kun ottaa huo
mioon heittimistön ammuksen aivan 
erityisen edullisen tulokulman ja sir
paloitumisen, jättää käyttämättä hy
väksi heittimistömme kehittämisessä 
mitään näkökohtia. 

Jalkaväen ilmatorjunta-aseet 

On sanottu, että panssarintorjunta on 
puolustuksen runko. Varmaan tässä 
sanonnassa on ollut ja on paljon totta. 
Päävastuu kokonaistilanteen kannalta 
panssarintorjunnassa on jäänyt useim
missa maissa ja ainakin meillä jalka
väen harteille. Tämä on täysin luon
nollista, koska jalkaväki on nimen
omaan siellä, jossa panssarivaunujen ja 
panssaroitujen ajoneuvojen vaikutus 
on kaikkein suurin. Onhan niin, että 
jos panssarit ovat saaneet riittävän 
suuren murron jalkaväen asemiin, on 
erittäin vaikeaa palauttaa tilanne. Ja 
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meidän oloissamme tänä "palautta
vana" tekijänä ovat pääasiassa jalka
väen pst-yksiköt. 

Mutta miten on nimenomaan jalka
väen ilmatorjunnan tärkeys. Viime 
sodissa me saimme vain "aavistuksen" 
koko asiasta. Tänä päivänä on välttä
mätöntä antaa realistinen kuva siitä, 
mitä lentojoukot voivat ilmasta käsin 
vaikuttaa myös jalkaväkeen. Tähän 
saakka on totuttu puhumaan tykistön, 
huoltokeskuksien ja viime aikoina 
myös kuljetusten suojaamisen tärkey
destä. Nämä seikat ovat ehdottomasti 
tosiasioita. Mutta ottaen huomioon 
jalkaväen, erityisesti sen iskuportaan 
taistelumoraalin ja kunnon, sitä ei voi
da jättää "puille paljaille": Tämän 
asian hoitamisen välttämättömyydestä 
kertovat selvästi jo käytyjen sotien so
tapäiväkirjat. Mitä hyötyä on sellai
sesta pataljoonasta, jonka iskuporras 
on lyöty, jopa murskattu. Ja ennen
kaikkea ennen suuria aineellisia 
tappioita - se voidaan lyödä henki
sesti niin matalalle, ettei siitä ole pit
kiin aikoihin mihinkään. Sen hengen 
pitää yllä se, että se itse voi aktiivisesti 
ja tuloksellisesti osallistua erittäin loi
vasti hyökkäävien rynnäkkökoneiden 
samoin kuin tiedustelukoneiden ja he
likopterien torjuntaan. Tämän takia 
sillä on oltava omakohtaista ilmator
junta-aseistusta. Taistelevalle miehelle 
ei riitä raketti.en, napalpommien ja he
rätesytyttimien aikakautena enää pelk
kä lapio omaksi ilmatorjunnakseen. 
Em ajattelussa tulee heti vastaan kysy
mys, ettei meillä voida hankkia niin 
paljon aseita, että kysymys em mie
lessä voidaan ratkaista. Ei kuitenkaan 
tällöin ole kysymys pelkästä iskupor
taan lähi-ilmatorjunnasta. Kaikki te
hokas lähi-ilmatorjunta, joka suorite
taan katveisissa olosuhteissa, perustuu 
nykyjään, koneiden suurien nopeuk-

sien sekä erityisen matalilla lentokor
keuksilla tapahtuvien toimintojen 
vuoksi aseiden suureen lukumäärään. 
Jo viime sotien kokemukset osoittivat, 
että suurin osa alasammutuista ko
neista oli joko suoraan tai melkein 
suoraan asetta lähestyneitä koneita. 
Näin ollen aseita on oltava niin paljon, 
jotta ainakin jokin voisi päästä ampu
maan edullisesta ampumasuunnasta. 
Muutamilla harvoilla, teknisesti loista
villakaan aseilla, koska niillä ei ole 

Kuva 27: Hispano Suiza 30 mm 
tykki itasemassa 

Kuva 28: Oerlikon'in 20 mm tykki 
itasemassa 

ampumaetäisyytensä mukaisia näky
vyysolosuhteita ja koska niillä monissa 
tapauksissa on liikkuvuutta silmällä
pitäen liiaksi painoa, ei asiaa voida rat
kaista. Eikä sitä voida ratkaista 
myöskään kiväärijalkaväen käsituli
aseilla. iMeillä, pienellä valtiolla oli
sikin oltava tehokas, mutta samalla 
mahdollisimman kevyt ja halpa koti
maassa valmistettava joka paikan ase, 
jota voidaan liikutella niin moninaisin 
tavoin (auton lavalla ja perässä, trak
torin perässä, reessä, kumipyöräkär
ryissä, uiskoissa ja syöksyveneissä, pu
rilailla, osina ahkioissa· ja vieläpä jos
kus kantaenkin), että se kulloisessakin 
tilanteessa saadaan oikeaan aikaan sin
ne, missä sitä tarvitaan. Tällainen ase 
kelpaa myös krhkomppanioiden ja pat
teristojen tuliasemien sekä myös kuor
ma-autojen lavalle tai maastoautoihin 
sijoitettuna kuljetusten ilmatorjuntaan. 
Eduksi tietysti tällaiselle kokoonsa 
verraten suuren tulivoiman omaavalle 
aseelle on, että sillä pystytään tehok
kaasti myös pinta-ammuntaan suoraan 
pyöriltä tehtävänä erityisesti läpäistä 
panssaroidut jalkaväkivaunut. Luon
nollista on, että tätä keveiden aseiden 
lähi-ilmatorjunnan suoritusta tuetaan 
painopistesuunnissa "järeämmin" ja 
teknisesti enemmän kehitetyin asein. 
Näistä esimerkkinä on meillä käytössä 
oleva, sveitsiläinen Hispano Suizan 
erittäin tulivoimainen 30 mm ittykki 
(kuva 27), joka on ns traktoriura-ase. 
Edelläkuvattua kevyttä ja monin ta
voin liikuteltavaa sekä kätevästi pyö
riltä pinta-am~untaan pystyvää ase
tyyppiä edustaa sveitsiläisen Oerli
kon'in 20 mm:n ase (kuvat 28-29). 

Eräs mahdollisuus tällaisen kevyen 
it-asekysymyksen ratkaisemiseksi on 
ohjustie. Erityisesti USA on ponnistel
lut asian hyväksi. Tuloksena on yhden 
miehen Redeye-ohjus, mutta monien 
vuosien kehittelystä huolimatta se ei 
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Kuva 29: Oerlikonin 20 mm ase 
pinta-ammunta-asemassa 

liene valmis. - Ohjusaseesta - kun 
on kysymyksessä meikäläiset olosuh
teet - on kuitenkin sanottava, että se. 
on verraten kallis. 

Joka tapauksessa on yleisesti todettu 
se, että matalalentäjät, loivasti syöksy
vät rynnäkkökoneet, tiedustelu- ja 
tulenjohtokoneet sekä helikopterit on 
pakko ottaa huomioon kaikkialla. 
Pelkkä lapio - kuten sanottu - ei 
riitä enää missään. Asian tärkeyttä 
todistaa mm se, että matalalentäjien 
torjuntakysymys aktioaseilla on ollut 
esillä Länsi-Saksan liittopäivillä kulu
vana vuonna samoinkuin se, että 
USA:n vuoden 1966 sotilasbudjettiin 
on esitetty varoja maavoimien etulin
jajoukkojen varustamiseksi 20 mm:n 
tykeillä. -

Lähi-ilmatorjunnasta on tullut niin 
tärkeä nykyaikaisessa sodankäynnissä, 
että ,se kuuluu tai ainakin pitäisi kuu
lua olennaisena osana kaikkiin tär
keimpiin aselajeihin. 

Liikkuvuus 

Liikkuvuuden kehittäminen jatkuu tii
viinä, koska nimenomaan se suo erityi-
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sesti hyökkääjälle, mutta myös puolus
tajalle ajan ja paikan suhteen ainakin 
taistelun alkuvaiheessa yliotteen. Sil
miinpistävää on, että nykyisten kulku
neuvojen kehityksessä pyritään siihen, 
että ne olisivat ei ainoastaan tavallisen 
vaikean maaston voittavia välineitä, 
vaan vesistötkään eivät saa olla ylipää
semättömiä esteitä. Tästä huolimatta 
niiden pitäisi pystyä nopeisiin tiekulje
tuksiin. Useimmissa tapauksissa kul
jetettava joukko on jalkaväkeä. Näin 
ollen jalkaväenkin on tunnettava tek
nisetkin kuljetusvälineet omakseen, 
koska niitä on välttämättä oltava myös 
sen organisaatiossa. 

Vaikeimmissa olosuhteissa nyky
aikainen jalkaväki tunkeutuu taiste
luun jalkaväkivaunuissa, joista oli pu
he jo aikaisemmin. Näistä ulkomainen 
kehitys voi esittää erittäin lukuisia 
versioita. En puutu asiaan lähemmin, 
koska tätä edeltäneessä vuosikirjassa 
oli kapteeni Laurin seikkaperäinen 
kirjoitus asiasta. - Meilläkin on vesis
töesteitä ylittäviä jalkaväkivaunuja. 

Myös muiden ajoneuvojen on oltava 
mahdollisimman maastokelpoisia ja 
liikkuvia. Ratkaisuissa taistelevat jat
kuvasti pyörä- ja tela-ajoneuvojen 
suhteellinen paremmuus. Pyöräajo
neuvot omaavat mahdollisimman suu
ren operatiivisen liikkuvuuden ollen 
tela-ajoneuvoihin verraten suhteelli
sen halpoja. Tela-ajoneuvot ovat kui
tenkin edukseen vaikeassa maastossa 
(huom paksu lumi ja suoalueet). Mo
lemmat tyypit voivat olla amphibio
kykyisiä, 

Tela-ajoneuvoista on mainittava 
myös meillä käytössä oleva ruotsalais
valmisteinen Bandvagn, joka erityisen 
"lumikelpoisuutensa" lisäksi on amp
hibiokykyinen. Pyöräajoneuvoisla on 
merkillepantavaa, että kotimaassa on 
kehitetty korkealuokkaisia pyöräajo
neuvoja. Puolustusvoimillamme on 

Kuva 30: Sisu-maastokuorma-auto 

Kuva 31: Valmetin metsätraktorin 
sotilasversio 

Kuva 32: Lasikuidusta valmistettu 
ryhmäahkio kuormattuna 

Jalkaväen Vuosikirja 

parhaillaan koesarjakäytössä Sisu
maastokuorma-auto (kuva 30), jonka 
oma paino on n 5 tonnia ja joka pystyy 
kuljettamaan 30 miehen lisäksi peräs
sään vetäen esim 2~ tonnin painoisen 
aseen tai muun kuorman. Sen maasto
kulkukelpoisuus on todettu korkeaksi. 
Samoin on mainittava, että metsätyö
traktorista (niveltraktori) (Valmet) on 
kehitetty sotilasversio (kuva 31), joka 
aseen miehistön lisäksi pystyy kuljet
tamaan 3 tonnin kuorman sekä maas
tosta riippuen vetämään 2,5--3 tonnin 
aseen. - Em esimerkit osoittavat sel
västi, että kotimainen teollisuus tällä
kin alalla pystyy vaativiin suorituk
siin, kun sille vain suodaan siihen 
mahdollisuus. 

Luonnollista on, että juuri meikäläi
sissä olosuhteissa on liikkeen jatkut
tava välittömästi ja katkeamatta siellä
kin, minne mikään moottoriajoneuvo 
- pl helikopterit - ei pääse. Silloin 
ovat edelleenkin tarpeen hevonen sekä 
polkupyörät ja sukset. Juuri näiden 
käyttö voi olla monissa tapauksissa 
meillä ratkaisevaa, kun tehtävä on saa
tava loppuunsuoritetuksi. Tällaista 
halpaa liikkuvuutta edistävistä teki
jöistä on mainittava uusi kotimainen 
ryhmän lasikuituahkio (kuva 32}, jossa 
ryhmän tavarat (mm 10 miehen teltta), 
kulkee kätevästi jopa yhdenkin miehen 
vetämänä. Edelleen on mainittava ras
kaan singon uudet talvikuljetusväli
neet, (kuvat 33 ja 34) mitkä mahdol
listavat raskaan singon verraten laajan 
käytön traktoriurien ulkopuolella tal
violosuhteissa. Moottorikelkat (kuva 
35) taas voivat edistää tiedustelu- ja 
huoltotoimintaa esim rannikko-olosuh
teissa. 

Suurvalloissa ns ilmaliikkuvuus 
näyttelee yhä suurempaa osaa. Jatku
vasti on uutisia suuristakin kuljetus
konekuljetuksista sekä laskuvarjojää
kärien ja helikopterien runsaasta käy-
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Kuva 33: Raskaan singon putkiahkio 
kuormattuna 

Kuva 34: Raskaan singon pyora
jalusta suksijalaksilla 

Kuva 35: Moottorikelkka vetää 
ahkioita 

töstä. Meillä taloudellisista syistä pa
kostakin tämä puoli jää suhteellisen 
rajoitetuksi. Kuitenkaan mekään em
me voi olla ilman tiettyä "annosta) 
tällaistakin kalustoa, sillä erityisesti 
meikäläisessä maastossa ovat yllätyk
set mahdollisia, johon puolustajan on 
pystyttävä nopeasti reagoimaan. Tä
män takia kuljetuskoneidemme ja las
kuvarjojääkärien toiminnan ohella 
meilläkin tulisi päästä sellaisiin heli
kopterimääriin, että tietty määrä isku
porrasta pystytään "kertaheitolla" no
peasti kuljettamaan. Tällaisella heli
kopterikalustollahan olisi mitä suurin 
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rauhan ajan merkityskin pelastuspal
velussa. 

Yhteenvetona liikkuvuudesta voi
daan todeta, että nykyaikaisen jalka
väkimiehen tehokas suoritus ehkäpä 
vielä enemmän kuin ennen riippuu 
siitä, että hän on oikeaan aikaan oi
keassa paikassa. Tämä ongelma on jal
kaväen kannalta mitä monipuolisin, 
sillä toimiihan jalkaväkimies veden 
alla (rynnäkkösukeltaja), veden päällä 
(pintauintimies), maan päällä (jalan, 
polkupyörin, suksin, moottoriajoneu
voissa) sekä ilmassa (laskuvarjojääkä
rit). Niinpä meidän on tutkittava, mit
kä aikaisemmista perinteellisistä liik
kuvuuskeinoista ovat edelleenkin ja 
missä suhteessa pätevät ja keskityttävä 
niiden harjoittelemiseen. Toisaalta 
meidän on määrätietoisesti etsittävä 
meille soveltuvia teknisiä ratkaisuja ja 
ennen kaikkea käytettävä kaikki koti
maasta saatava hyväksi. Meidänkin on 
saatava tuli ja liike yhdistetyksi mah
dollisimman pitkälle. 

Tiedustelu- ja mittausvälineet 

Pimeä on ollut meikäläisen jalkaväki
miehen perinteellinen liittolainen. On
han meikäläinen mies vanhana erän
kävijänä tottunut metsien ja talven pi
meyteen. Myös suurvallat ovat toden
neet pimeyden suuret edut, jos sitä 
kyetään käyttämään hyväksi. Niinpä 
kaikkialla onkin käynnissä mitä moni
puolisin pim~ätoimintaväli~eiden ke
hittely. 

Klassillisen valaisumateriaalin kehi
tyksen rinnalla on mainittava, että in
frapunavälineet ovat saaneet jo varman 
sijan eri maiden armeijoissa. Tunnus
omaista on, että laitteet tulevat' yhä 
kenttäkelpoisemmiksi virtalähteiclen 
painollisen osuuden jatkuvasti supis
tuessa. Kevytasekohtaisilla alle 5 kg 

painavilla välineillä päästään n 300 m:n 
tähystysetäisyy ksiin, raskasasekoh tai
silla n 400-700 m:iin ja psvaunutykki
kohtaisilla ja yleisvalaisimilla n 1 km:n 
suorituksiin. Nämä arvot ovat sellaisia, 
varsinkin viimemainitut, että meidän 
on erityisesti huolehdittava, ettei pans
sarintorjuntaamme päästä pimeällä
kään yllättämään. 

Uutta pimeätaisteluvälineissä edus
tavat ns valonvahvistuslaitteet. Niissä 
luonnon valo voidaan jopa monituhat
kertaistaa. Tärkeänä etuna infrapuna
laitteisiin verrattuna on niiden "pas
siivinen" luonne, eivätkä ne siten ole 
helpommin paljastuvia kuin normaalit 
optiset välineet. Niiden toimintaedel
lytyksenä on, että ainakin jonkin ver
ran on valoa. Ilmeisesti niillä on käyt
töä juuri meikäläisillä leveysasteilla, 
jossa jokseenkin aina on jonkin verran 
luonnon valoa. USA:ssa on keskitytty 
erityisesti asekohtaisiin välineisiin. 
Niistä on mainittava kiväärikaliiperi
siin aseisiin asennettava "Starlight" 
(kuva 36), joka painaa 2,7 kg. Kone
k ivääreihin ja rekyylittömiin aseisiin 
tarkoitettu väline painaa n 9 kg. Lisäksi 
on valmistettu tehokkaampi n 18 kg 
painava laite. Tarkoitus on soveltaa ko 
laitteita käytettäväksi jalkaväkivaunu
jen sekä panssarivaunujen tähystys
välineinä. Erityisen mielenkiintoista 

Kuva 36: Starlight 

tuleekin olemaan nähdä, miksi infra
punavälineiden ja valonvaihvistuslait
teiden suhde keskenään muodostuu. 

Kaikesta em:sta voidaan päätellä, 
että taistelu yöllä tulee olemaan aivan 
tavallista. Sen takia meidänkin koulu
tuksessamme on saatava esille mm em 
välineiden vaikutus pimeätoimintaan, 
jotta pystymme kehittämään vastatoi
menpiteemme mahdollisimman tehok
kaiksi. Meilläkin tulee olla tietty määrä 
em kalustoa kouluttaaksemme henki
löstömme tuntemaan niiden vaikutus 
taktillisiin menettelytapoihin ja toi
saalta käyttääksemme niitä tietyissä 
avain-kohdissa. Lisäksi meillä on 
oltava tarpeeksi halpoja laitteita kuten 
em laitteiden ilmaisimia, valaisu- ja 
savumateriaalia jne pitääksemme yön 
ja pimeän edelleenkin liittolaisenam
me. 

Mittaus- ja tiedusteluvälineistä on 
mainittava, että LASER-välineitä on 
mahdollisuus käyttää etäisyysmitta
reina. Niillä tulisi olemaan nor
maaleihin etäisyysmittareihin ver
rattuna se etu, että mittaustarkkuus 
pysyy erittäin hyvänä mittausetäisyy
den kasvusta huolimatta eli tarkkuu
den ollessa tähtäysoptiikan rajoissa 
± 10 m. Jos aseella on tällainen etäi
syysmittari, on tuli luonnollisesti erit
täin tarkkaa. Mielenkiintoista on näh
dä, milloin taistelukentälle ilmestyy 
yhdistetty valonvahvistus- + LASEIR
laite. Helpointa on nämäkin laitteet 
ilmeisesti soveltaa kenttäkelpoisina 
panssarivaunuun. Tässäkin on yksi syy 
siihen, miksi meidän panssarintorjun
tamme on kaikin puolin valmennettava 
tehokkaaseen toimintaan myös pimeä
olosuhteissa. 

Ilmatiedustelun mahdollisuudet ovat 
jatkuvasti kehittyneet. Kamerat ja fil
mit ovat yhä parantuneet. Tämä pa
nee meiikäläisen jalkaväen yhä tarkem
min tutkimaan oikean naamioimisen 
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menettelytapoja ja tärkeyttä. Yhtenä 
näkyvänä askeleena eteenpäin tällä 
alalla on mainittava meikäläinen maas
topuku sekä jo aikaisemmin maini-ttu 
10 miehen maastoteltta. 

Viestivälineistö 

Monista edellä esitetyistä seikoista 
johtuu, että taistelun kuva sen "alake
hyksissä" tulee yhä monipuolisem
maksi ja monimutkaisemmaksi. On 
pystyttävä toimimaan hajallaan päi
vällä ja yöllä sekä hallitsemaan pitkiä 
marssiryhmityksiä ryhmityksien jat
kuvasti muuttuessa. Näin on yhteys
tarve, kun otetaan lisäksi huomioon 
erilaisten alayksiköiden niin monen
lainen erilaisuus, jatkuvasti vain kas
vanut. Suurvalloissa on viime vuosina 
työskennelty voimakkaasti asian rat
kaisemiseksi. Tähtäimessä on ollut 
"jokaisen yhteys kaikkiin". Tuloksena 
oillkin ollut n 1000-kanavaa käsittäviä, 
kannettavia radiotyyppejä. Siksipä oli
sikin jatkuvasti kaikki mahdollinen 
tehtävä, jotta pysyisimme ajan tasalla. 
Tässä kehitystyössä tulee jalkaväenkin 
olla omalla panoksellaan mukana. 

IV Yhdistelmä 

Suomalainen jalkaväkisotilas on 
kautta aikojen ollut tunnustettu tais
telija, hänen henkinen ja fyysinen ra
kenteensa on kestänyt ankarimmatkin 
koettelemukset. Mutta nykyaikaisen 
sodan kurimus on entistäkin tehok
kaampi nujertamaan taisteluhengen. 
Tämä henki ei voi elää yksin taistelun 
kurimuksessa, vaan se vaatii myös 
entistä enemmän materiaalista tukea. 
Jalkaväkisotilaalle on erittäin tärkeä 
tietää ja tuntea, että hänen käyttämän-
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sä välineet ovat ainakin yhtä hyvät 
kuin vastustajalla. Jotta näin olisi, on 
jalkaväen itsensä annettava oman ase
lajinsa tekniselle kehitykselle käyttä
jän todellinen panos. 

Tässä katsauksessa on pyritty pinta
puolisesti "kahlaamaan" niitä sotatek
niikkaan liittyviä seikkoja, joiden 
kanssa nyky- ja huomispäivän jalka
väki joutuu tekemisiin. Ehkäpä edellä 
esitetty antaa viittauksen siihen, ettei 
jalkaväelle ole "mikään inhimillinen 
vierasta" - tekniikankaan alalla. Kun 
näin on, niin mitä tulee sitten tehdä, 
että ja1kaväki entistä suuremmissa 
määrin pystyy yhä vaativammalla ja 
monipuolistuvalla kentällä antamaan 
mahdollisimman täyden panoksen suo
malaisen jalkaväen teknisen ·kehityk
sen eteenpäin viemiseksi? Vastaus on 
ennen kaikkea se, ettei se saa "vieras
taa" tekniikkaa, vaan tulla entistä pa
remmin tutuksi sen kanssa. Niinpä 
jalkaväen on annettava omassa koulu
tuksessaan riittävä sija tekniselle kou
lutukselle koulutuksen kaikissa vai
heissa. Tärkeää on tällöin huolellisesti 
valita, mitä tekniikasta kulloinkin ope
tetaan. Tämä punaisen langan löytämi
nen ja pitäminen vaatii kehittyvän so
tatekniikan maailmassa alituiseen ta
pahtuvaa tutkimusta sekä ulkomaisen 
kehityksen seuraamista. Ilman sitä ei 
voi saada irti teknisestä aseesta kaik
kea. Vasta tällöin jalkaväen upseeri 
voi oikein antaa pohjaa ja tukea niille, 
joiden tehtävänä on saattaa ajatus vaa
timuksineen käytännön sovellutuksek
si. 

Mihinkä asioihin meillä erityisesti 
olisi sitten jalkaväessä syvennyttävä? 
Vastustajalla tulee aina olemaan pans
sarivaunuylivoima siitäkin huolimatta, 
että meidän maastomme ei suosi pans
sarivaunumassoja niin kuin "tasanko
maat". Sentähden me emme saa kos
kaan hellittää tämän kysymyksen tut-

kimusta myöskään teknisessä mieles
sä, jotta meillä aina olisi suhteellisesti 
niin hyvät aseet kuin kevyt ja raskas 
sinkomme vielä tällä hetkellä ovat. 
Tällaiset aseethan ovat ns "köyhän 
miehen" aseita, mutta tehokkaita, mis
tä johtuen niiden ajan tasalla pitämi
nen panssarivaunujen kehityksestä 
huolimatta ei ole taloudellisesti ylivoi
maista. Sama koskee myös perinteel
lisesti tunnettua heittimistöä. Näihin 
toimintoihin liittyy erityisesti toiminta 
pimeässä, mistä johtuen juuri panssa
rintorjuntamme on siihen kyettävä. 

Toinen suuri peruskysymys on se, 
että ilmatorjunta on nähtävä jokaisen 
jalkaväkeen kuuluvan tehtävänä. Niin
pä kiväärikaliiperisilla aseilla suori
tettavaa ilmatorjuntaa on pidettävä 
tärkeänä sekä entistä parempaa maas
toutumista välttämättömänä. Tämä ei 
kuitenkaan riitä, vaan kuljetukset ja 
iskuporras on saatava myös aktiivi
sesti suojatuiksi, sillä nykyaikaisen 
ilmasta käsin toimivan vihollisen mah
dollisuudet ovat toista luokkaa myös 
niitä kohtaan kuin viime sodissa. Ky
symys on laskettava tärkeysluokitte
lultaan panssarintorjuntakysymyksen 
rinnalle. 

Kolmantena suurena kysymyksenä 
on jalkaväen liikkuvuuden edelleen 
kehittäminen. 

Em kysymyksissä onkin määräraho-

Kä.ytetyt Iä.hteet 

Soldat und Tecknik, vuosikerrat '1964---a5 
Truppendienst -,,-
Wehrkunde -,,-
Allgemeine Schweizerische 
Militärzeitschrift -,,-
Infantry -,,-
Military Review -,,-

jen puitteissa pyritty suomalaisiin olo
suhteisiin sopiviin ratkaisuihin. Kehi
tys kulkee jatkuvasti vinhaa vauhtia, 
joten meidän on itse huolehdittava 
siitä, ettemme jää em asioissa tekni
sessä kehityksessä jälkeen, vaan mie
luimmin olemme edellä. Tåhän meillä 
juuri jalkaväessä on täydet mahdolli
suudet, koska suomalainen tekninen 
suunnittelu ja suomalainen teollisuus 
ovat naissa nimenomaan jalkaväen 
välineissä pystyneet täyttämään kor
keimmatkin vaatimukset. Se, että jal
kaväkemme on vuosien tutkimustyön 
ja hankintojen avulla saanut käyttöön 
nykyaikaisia vaatimuksia vastaavaa 
kalustoa, on pantava tyydytyksP.llä 
merkille. Kuitenkaan pelkkä laatu 
ei riitä, vaan aseiden, ampuma
tarvikkeiden ja muiden taisteluväli
neiden riittävä määrä on oikean tais
teluhengen säilymisen ehdoton edelly
tys. Kuinka nopeasti jalkaväkemme 
kaikilta osiltaan saadaan nykyaikais
tetuksi, riippuu tarkoitukseen jatku
vasti myönnettävien varojen suuruu- · 
desta. Suomalainen jalkaväen sotilas, 
raskaimman taakan kantajana taiste
lussa, toteaa ilolla tapahtuneen laadul
lisen kehityksen, mutta samalla odot
taa, että hänelle - taistelipa hän millä 
paikalla hyvänsä aselajissaan - anne
taan, ei ainoastaan laadullisesti, vaan 
myös määrällisesti riittävät välineet. 

Ordnance, vuosikerrat 1964--<65 
Suomen Sotilasaikakauslehti , -,,- 11964--<65 
Bundesheer Illustrierte, vuosikerta 1965 
Armor n:o 4/,1965 
Marin Nytt n:o !l/11964 
-Missiles and rockets, maaliskuu n:o tl/.1965 
Koti- ja ulkomaiset sanomalehti-

kirjoitukset vuosina 1964----65 
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KATASTROFI

AJONEUVO 

UNIMOG -S-

Unimog-S maastoauton alustalle rakennettu sairaankul

jetusauto on erittäin käyttökel,poinen meikäläisissä olo

suhteissa. Se on nopea (n. 100 km/t), se on toiminta

varma ,ja sen maavara on suuri {45 cm). Matkustajatila 

paai;iineen on käytettävissä kolmena nopeasti suori

tettavana muunnoksena joko 4 potilaan kul'jetukseen 

tai 12 henkilön miehistökul<jetuksiin. Lisäksi autossa on 

sairaiden hoitoon ja hoitovälineiden kuljetukseen tar

vittavat tilat. 

Maahantuoja 

Helsinki - Pohjantalo Puh. 64 27 64 

Majuri A E Hukari. 

NYKYAIKAISET 
MIAIHINNOUSUJOUKOT 
JA -VÄLINEISTÖ 

Kansainvälisten kriisien puhjetessa 
me pyrimme säilyttämään puolueetto
muusasenteen ja turvautumaan koske
mattomuutemme. Näistä pyrkimyksis
tämme huolimatta maamme voi joutua 
sotatoimien kohteeksi, ja sotatoimien 
aloittaminen yllättävällä maihinnousu
hyökkäyksellä rannikollemme on otet
tava huomioon. Vihollisen hyökkäyk
sen päämääränä voi olla sillanpään 
valtaaminen hyökkäyksen jatkamisek
si alueellamme tai rannikkoalueen 
valtaaminen meri- tai ilmavoimien 
tukialueeksi. 

Rannikkomme puolustusta suunni
teltaessa meidän on pyrittävä tutustu
maan mahdollisimman monipuolisesti 
maihinnousu operaatioissa nykyisin 
käytettäviin joukkoihin ja niiden väli
ne1s11n pystyäksemme järjestämään 
puolustuksen tehokkaasti ja tarkoitus
taan vastaavaksi. 

Maihinnousujoukot 

Useissa maissa on maihinnousuope
raatioita varten käytettävissä erityi
sesti siihen koulutettuja joukkoja, me
rijalkaväkeä. 

Ml;8UALKA\IÄKIDIVIS100NAN KOKOONPANOKAAVIO 

Piirr~1 

Tunnetuin on USA:n merijalkaväki. 
Sen rauhanaikainen vahvuus on 3 di
visioonaa niihin orgaanisesti kuulu
vine lennostoineen. Merijalkaväellä on 
pysyvästi hallussaan maihinnousuka
lustoa kahden divisioonan samanai
kaista kuljetusta varten ja lennostoilla 
yli 1000 taistelu- ja huoltokonetta. 
USA:n merijalkaväki on taisteluval
mista valiojoukkoa, joka on aina en
simmäisenä käytettävissä kansainvä
listen kriisien puhjetessa aseellisiksi 
selkkauksiksi. 

Englannin kuninkaalliseen merijal
kaväkeen kuuluu 5 pataljoonaa (a 600 
miestä), joista kullakin on oma kulje
tusalus, kahdella uudenaikainen heli
kopteri tukia! us. 

Neuvostoliiton lehtien mukaan ovat 
venäläiset kesällä 1964 muodostaneet 
uudelleen pienen merijalkaväen, jonka 
joukko-osastoja on sijoitettu Itämeren 
ja Tyynenmeren laivastoihin. 

Ranskan merivoimilla on yksi heli
kopteritukialus ja 8 maihinnousalusta 
sekä meri-ilmavoimilla 3 helikopteri
laivuetta. 

Lisäksi Euroopan valtioista ainakin 
Hollannilla, Länsi-Saksalla, Itä-Sak
salla, Tanskalla, Ruotsilla, Italialla ja 
Portugalilla on merijalkaväkeä tai sii
hen verrattavia yksiköitä. 

Useilla Aasian valtioilla, mm Japa
nilla, Etelä-Vietnamilla, Etelä-Ko
realla, Formosalla, Indonesialla, Filip
piineillä ja Thaimaalla on nykyaikaista 
merijalkaväkeä. 

Kuten tunnettua, on USA kiistatto
masti johtava 'maa maföinnousutaktii
kan ja -välineistön kehittäjänä ja sillä 
on myös eniten kokemuksia maihin
noususotatoimista. Sen vuoksi USIA.:n 
merijalkaväen organisaatio sopinee 
tässä yhteydessä tarkastelumme koh
teeksi. 

USA:ssa divisioona (piirros 1) on 
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JALKAVÄKIPATALJOONAN KOKOONPANOKAAVIO 

ESIK- JA 
HUOL TOKOMPP 

Vahv 380 

Aseistus: 

JALKAVÄKIPATALJO 

Vahvuus n 1180 

B kpl 81 mm:n kranaatinheittimiä 
106 Mln:n 1inkoja 

, lh!l<inlieittimiö 

35 konfkivtiörejö 
32 keveitä sinkoja 

169 kivöörikranaattejo 

Piirros 2 

KIVKOMPP 

Vahv n 200 

perusyhtymä maihinnousuoperaatiossa. 
Sen kokoonpano on uusittu Korean 
sodasta saatujen kokemusten perus
teella sekä ydinräjähtein että tavan
omaisin asein käytävän sodan vaati
muksia vastaavaksi. Nykyisen divi
sioonan kokoonpanossa on kiinnitetty 
erityistä huomiota keveiden, nopeiden 
ja valmiiden taisteluosastojen muodos
tamiseen. Taktillisen yksikön maihin
nousussa muodostaa aina vahvennettu 
pataljoona, joita merijalkaväkidivi
sioona voi perustaa 9 kappaletta. Pa
taljoonan kokoonpano ja aseistus sel
viävät piirroksesta 2. Pataljoonat 
(taisteluosastot) ovat myös helikopte
reilla kuljetettavia. Tykistö)sä on 
uudelleenjärjestelyn jälkeen tuliyksik
könä patteri. Yleensä pataljoonalle 
alistetaan patteri tukipatteriksi. Tak
tillisten yksikköjen liikkuvuuden pa
rantamiseksi ja johtajien vapauttami
seksi ei-taktillisista val vollisu uksista 
on huolto järjestetty divisioonasta suo
raan pataljooniin. 

Maihinnousuvälineistö 

Jo toisen maailmansodan aikana oli 
vallalla käsitys, ettei maihinnousuope-
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raation ensimmäisessä vaiheessa voida 
käyttää satamia, vaan että joukkojen 
ja tarvikkeiden kuljettamiseen tarvi
taan erikoisvälineistöä, maihinnousu
kalustoa. Sodan aikana suurvallat ke
hittivät ja rakensivat eri tarkoituksiin 
sopivia maihinnousualustyyppejä, jot
ka yhä vielä muodostavat niiden mai
hinnousukaluston rungon. 

Sodanjälkeinen kehitystyö on suun
tautunut lähinnä maihinnousujoukon 
iskuportaan välineistön kehittämiseen 
vaaralliseksi rajaksi todetun rantavii
van ylittämistä varten. Pyrkimyksenä 
on ollut iskuportaan nopeuden, suojan, 
tulivoiman ja merikelpoisuuden lisää
minen. Maihinnousuvälineistön kehit
tämisessä USA on .ollut johtavana 
maana ja sillä on nykyisinkin käytös
sään runsain ja · monipuolisin väli
neistö. Useat muut maat, mm Englanti, 
Neuvostoliitto ja Länsi-Saksa sekä 
eräät Aasian valtiot ovat ostaneet tai 
lainanneet maihinnousu välineistöä 
USA:sta. Seuraavat kuvat esittävät 
nykyaikaisen maihinnousuvälineistön 
perustyyppej ä. 

Kuva 1 (USA) 
L.ST-luokkaa (panssarivaunumai• 

hinnousulaiva) on rakennettu toisen 
maailmansodan aikana ja myös sodan 
jälkeen panssarivaunujen ja muun 
raskaan kaluston kuljettamista varten. 
Laiva on varustettu kahdella kannella 
ja keulaluukulla. Alemmalle kannelle 
(panssarivaunukannelle) kuormataan 
panssarivaunut, ajoneuvot, maihinnou-

Kuva 1 

suveneet jne. Ylemmälle kannelle 
(pääkannelle) kuormataan esim ajo
neuvoja. Kannen keskiosa on tarkoi
tettu helikopterialustaksi. 

Laivan pituus on 97-132 m, leveys 
15-18.5 m ja syväys 2.7--4.8 m. Uusien 
laivojen nopeus on 17 solmua. 

Laiva voi kuljettaa 4~00 miestä 
ja lisäksi vaihtoehtoisesti 19 LVT
amfibio-ajoneuvoa ja 5 helikopteria 
tai 49 DUKW -amfibio-ajoneuvoa tai 
69 kpl 2 ~ tn:n autoa tai 42 panssari
vaunua (M 48). 

Kuva 2 (USA) 

LSD-luokka (rnaihinnousutelakka
laiva) on tarkoitettu kuljettamaan etu-

Kuva 2 

Kuva 3 

Kuva 4 

käteen kuorrnatut rnaihinnousuveneet 
ja/tai amfibio-ajoneuvot maihinnousu
alueelle. Laivassa on lisäksi rajoitetut 
mahdollisuudet pienten alusten ja ve
neiden telakoimiseen sekä huoltoon. 
Laivan alakansi voidaan laskea osit
tain veden alle, joten maihinnousu
veneet ja amfibio-ajoneuvot "uivat" 
ulos aluksen perässä olevasta aukosta. 
Laivaan voidaan asentaa myös tilapäi
siä kansia ajoneuvojen kuormaustilan 
lisäämiseksi. 

Laivan pituus on 137-150 m, leveys 
21.5-25 m ja syväys 5.4-5.7 m. Uuden 
luokan nopeus on 24 solmua, vanhem
milla 15.5 solmua. 

Laiva voi kuljettaa n 300 miestä ja 
lisäksi vaihtoehtoisesti 44 panssarivau
nua (M-47) tai 49 LVT-amfibio-ajo
neuvoa. Lisäkansien avulla voidaan 
amfibio-ajoneuvoja kuljettaa n 100 kpl 
kerrallaan. 

Kuva 3 (USA) 
LCVP-maihinnousuvenettä käyte

tään iskuportaassa kuljettamaan hen
kilöstöä ja ajoneuvoja suuremmista 
aluksista maihinnousurannalle. 

Veneen pituus on 11 m, leveys 3.1 
m ja syväys 0,9 m. Nopeus on 7-9 
solmua. 

Vene voi kuljettaa 36 miestä tai 105 
mm:n tykin miehistöineen. 

Kuva 4 (USA), 

LCM-kalustomaihinnousuveneitäkäy
tetään iskuportaassa kuljettamaan ras
kaita ajoneuvoja ja tarvikkeita tai 
henkilöstöä suuremmista aluksista 
maihinnousurannalle. LCM-veneitä on 
useita eri kokoja. K'llvan esittämän 
LVM 8:n paino on 61 tn, pituus 22 m, 
leveys 6.3 m ja syväys 1.5 m. Nopeus 
on 10-12 solmua ja toimintaetäisyys 
190 mpk. LCM 8 voi kuljettaa 200 
miestä tai 54 tn tarvikkeita. 
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Kuvat 5 ja 6 (USA) 

LVT-sarjan kevyesti panssaroidusta 
amfibio-ajoneuvosta on olemassa usei-

Kuva 5 

Kuva 6 

Kuva 7 
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ta eri muunnoksia: miehistönkuljetus-1 
tulituki-, ilmatorjunta-, pioneeri- ja 
pelastusajoneuvo. Niitä käytetään is
kuportaan kuljetuksiin ja sen välittö
mään tukemiseen. 

Ajoneuvon paino on käyttötarkoi .. 
tuksesta riippuen 15-38 tn. Nopeus 
vedessä on 5-7 solmua ja maalla 
24-48 km/t. Toimintaetäisyys vedessä 
on noin 50 mpk ja maalla 200-300 km. 
Miehistönkuljetusajoneuvo (LVTP) 
kuljettaa 20-34 miestä. Tulitukiajo
neuvo (LVTH) on varustettu 105 mm:n 
haupitsilla ja tavallisesti ne hyökkää
vät iskuportaan ensimmäisenä aaltona. 

Kuva 7 (USA) 

DUKW (2.5 tn:n uiva ajon_euvo) on 
toisen maailmansodan aikana raken
nettu kuljettamaan tarvikkeita aluk
sista maihinnousurannalle ja näillä 
suoritettiin Normandian maihinnou
sussa yli 50 % tarvikkeiden kuljetuk
sista. 

Ajoneuvon paino on 7.5 tn. Nopeus 
vedessä on 5 solmua ja toimintaetäi
syys 25 mpk, maalla vastaavat luvut 
ovat 80 km/t ja 385 km. DUKW voi 
kuljettaa 25 miestä, tarvikkeita 4.5 tn 
tai 105 mm:n haupitsin miehistöineen. 

Kuva 8 (Län.si-Sa:ksa) 

Kevyesti panssaroitu joukkueen 
maihinnousu vene. 

Kuva 8 

Kuva 9 (Ruotsi) 

Kevyesti panssaroitu kahdella keu
luluukulla varustettu joukkueen mai
hinnousuvene. Nopeus 18-20 solmua. 
Kuljettaa 55 miestä. Erittäin merikel
poinen, mutta ei pysty kuljettamaan 
ajoneuvoja. 

Kuva 10 (NL) 

Uiva panssaroitu henkilökuljetus
vaunu (Gaz 47). 

Kuva 9 

Kuva 10 

Kuva 11 

Kokeilun ja 
kehityksen alaisena 
oleva maihinnousuvälineistö 

Maihinnousun nopeuttamiseksi pon
nistellaan jatkuvasti. Viime vuosina 
on erityistä mielenkiintoa herättänyt 
matkustajaliikenteessä käytettyjen 
kantotasoaluksien kokeilu sotilaskäyt
töön. Neuvostoliitossa on siviililiiken
teen käytössä useita eri tyyppejä, jotka 
kuljettavat 60-300 henkilöä 50---60 
solmun nopeudella. 

USA:n laivaston käytössä kantotaso
aluksia on sukellusveneentorjuntaa 
varten varustettuina. Merijalkaväki on 
useita vuosia kokeillut LVT-ajoneu
von nopeuden lisäämistä kantotasojen 
avulla, mutta toistaiseksi on vasta pro
totyyppi HATV eli "Flying LVT'' ko
keiltavana. Sen sijaan toisen maail
mansodan ajoilta tuttu DUKW on kan
totasoilla varustettuna kokeilukäytössä 
merijalkaväessä nimellä "Flying Duck" 
(kuva 11),. Se on varustettu 860 hevos
voiman kaasuturpiinimoottorilla, joka 
antaa sille lehtitietojen mukaan 50 sol
mun nopeuden. 

USA:ssa on laadittu luonnoksia kan
totasoaluksista, joiden nopeus olisi 50-
200 solmua, kuormauskyky 100-300 
tonnia ja toimintaetäisyys 400-
3600 mpk. 

Kantotasoalus on osoittautunut 
käyttökelpoiseksi myös saaristossa, se 
ei nostata aallokkoa, pysähtyy täydestä 
vauhdista neljän aluksen mitan mat
kalla ja on vakava vielä 1.5 metrin 
korkuisessa åallokossa. Nopeutensa 
ansiosta kantotasoilla varustettuja kul
jetusaluksia voidaan pitää tulevaisuu
den maihinnousuvälineinä. 

Ilmatyynyaluksia on kokeiltu Eng
lannissa, USA:ssa ja Neuvostoliitossa. 
Kehittämisen alaisena on ollut yksin
omaan veden päällä kulkevia sekä ve-
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den, maan että jään päällä kulkevia 
tyyppejä. Käytettävissä olevien tieto
jen mukaan niiden nopeus on 30-70 
solmua ja kuormauskyky 1.3-2.5 ton
nia. Ilmatyynyaluksia on Englannissa 
säännöllisessä liikenteessä. Myös soti
laskäyttöön tämä alustyyppi soveltuu 
erinomaisesti. Ajatellaanpa vain puo
lustajan miinoittamien vesialueiden 
ylittämistä maihinnoususotatoimissa. 

Kuva 12 

USA:n laivaston kokeilukäytössä 
oleva ilmatyynyalus, Hydrostreak, kul
kee eteenpäin kahden perämoottorin 
voimalla, kolmas moottori suorittaa il
man alaspäin ahtamisen. 

Kuva 13 

Neuvostoliiton 15 matkustajaa kul
jettava ilmatyynyalus, jota jo on me
nestyksellisesti kokeiltu. Sen nopeus 
on 50----{iO km/ t. 

Kuva 12 

Kuva 13 
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Maahanlaskut 

Helikopterimaahanlaskut kuuluvat 
nykyisin olennaisena osana maihin
nousuoperaatioon. Asiaa käsitteleväs
sä kirjallisuudessa esiintyy laskelmia, 
että divisioonan maihinnousua tuetaan 
keskimäärin kahdella, noin pataljoo
nan voimin suoritetulla maahanlas
kulla. Vaikeissa sää- ja /tai rantautu
misolosuhteissa pyritään ehkä edellistä 
suurempiakin voimia siirtämään heli
koptereilla rantaviivan yli. Nykyisin ei 
maahanlaskujen suorittamiseen käy
tetä erikoiskoulutettuja joukkoja, vaan 
yhtymään kuuluvia pataljoonia, joita 
vahvennetaan tarpeen mukaan. 

Maahanlaskujen tarkoituksena mai-
hinnousuoperaatioissa on 

hyökätä vihollisen selustaan mai
hin nousevan joukon rantautumi
sen helpottamiseksi, 
vihollisen reservien sitominen tai 
viivyttäminen valtaamalla ja pi
tämällä hallussa tärkeitä maas
tonkohtia sekä maihinnousu
alueen eristäminen, 
taktillisesti tärkeiden alueiden 
valtaaminen ja pitäminen joko 
yhteistoiminnassa vesitse tai 
maitse hyökkäävien voimien 
kanssa taikka niiden valtaaminen 
vihollisen selustassa ennen mui
den omien voimien saapumista. 

. Koska meillä toistaiseksi hyvin vä
hän tunnetaan helikopteritukialusten 
ja niiltä suoritettavien maahanlaskujen 
käyttömahdollisuuksia sekä tällaisten 
maahanlaskujen suoritusperiaatteita, 
on paikallaan tässä yhteydessä tarkas
tella niitä hieman lähemmin. 

Helikopteritukialusta käytetään mie
luimmin vain 18 metriä syvemmillä 
vesialueilla. Helikopterien nousua 
varten tarvitaan 15 solmun vauhtituuli, 
joten alus tarvitsee toimintaansa var-

Kuva 14 

ten noin 20 X 5 mpk:n laajuisen alu
een. Alue on luonnollisesti raivattava 
puhtaaksi miinoista. Toiminta-alue 
pyritään valitsemaan mahdollisimman 
läheltä (13-20 km) maahanlasku
aluetta. 

Yleensä helikopteritukialus kuljettaa 
vahvennetun pataljoonan suuruisen 
taisteluosaston (600-1500 miestä), jo
pa 120 helikopterikuljetukseen sopivaa 
ajoneuvoa ja riittävästi tarvikkeita 
muutamien päivien taistelua varten. 
1000 miehen taisteluosaston maahan
laskun lasketaan vaativan aikaa keski
määrin 3 tuntia. Helikopterit. laskeu
tuvat etukäteen tiedustellulle hyvin 
rajoitetulle alueelle, joukkueiden etäi
syyksien ollessa korkeintaan 500 m . 
3-4 laskeutumispaikkaa muodostaa 
komppanian maahanlaskualueen. Tais
teluosaston kuljetuksen päätyttyä tu
kialus poistuu taistelualueelta nouta
maan uuden taisteluosaston. Helikop
terilaivue sen sijaan siirtyy maihin tu
kemaan maahan laskettua joukkoa. 
Tukialuksen palatessa maihinnousu
alueelle helikopterilaivue palaa aluk
selle ja kuljettaa uuden joukon mai
hin. 

Helikopteritukialukset tekevät hyök
kääjän riippumattomaksi maatukikoh
dista ja luovat entistä paremmat edel
lytykset maahanlaskujen yllättävälle 
ja nopealle suorittamiselle. Ydinräjäh
teitä voidaan nyt maihinnousun yhtey
dessä käyttää tehokkaasti hyväksi. 

Kuva 14 

Helikopteritukialus. USA:n helikop
teritukialukset kuljettavat 1200-2200 
miestä ja 20---60 helikopteria Englan
nin tukialukset kuljettavat 600-700 
miestä ja 8---16 helikopteria. 

Yhteenveto 

Nykyaikaisesta maihinnousuhyök
kääjästä voidaan suoritetun tarkaste
lun perusteella tehdä muutamia yleisiä 
johtopäätöksiä. 

Maihinnousutoimeen ryhtyvällä 
hyökkääjällä on sillanpään valtaami
seen käytettävissään merijalkaväkeä 
tai vastaavan koulutuksen saaneita 
joukkoja. Näitä se pyrkinee käyttä
mään ainakin iskuportaassa. 

Merijalkaväen organisaatioille yh
teisinä piirteinä on todettava, että 

- pyritään valmiiden ja liikkuvuu
deltaan hyvien taisteluosastojen 
muodostamiseen, jotka ovat myös 
helikoptereilla kuljetettavissa, 

- ilmakuljetuskalustoa on run
saasti, mikä sallii maahanlasku -
jen suorittamisen syvällekin puo
lustajan selustaan, 

- erikoisyksikköjä on käytettävissä 
eri tarkoituksia varten. 

Iskuportaan kuljetusvälineistö on 
panssaroitu kestämään ainakin kivää
rikaliperisten aseiden tulta, ja niillä 
voidaan liikettä pysäyttämättä ylittää 
rantaviiva. Tulitukea antavat amfbio
ajoneuvot seuraavat iskuporrasta, mai
hin, joten raskaan tulen jatkuvuus 
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maihinsyöksyn kriitillisessä vaiheessa 
on taattu. 

Maihinnousujoukkoa tuetaan ilma
voimien ja laivatykistön tulella koko 
operaation ajan. Tarvittaessa käyte
tään ydinräjähteitä puolustuksen mur
tamiseen. 

Nykyisten kuljetusvälineiden nopeus 
tekee maihinnousun suorittamisen 

Lähteet 

Blackman, Raymond V B 
Jone's Fighting Ships 
Lontoo 
The Military Balance 1964-1965 
The Institute for Strategie Studies 
Lontoo 
Seuger, Etterlin 
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mahdolliseksi entistä lyhyemmässä 
ajassa. 

Hankalatkin sääolosuhteet kyetään 
voittamaan aluksien parannetun meri
kelpoisuuden sekä teknillisten meren
kulkuvälineiden ansiosta. Raskaiden 
välineiden ja tarvikkeiden nopea siir
täminen rannalle on uusien kuljetus
välineiden ja -laitteiden ansiosta tullut 
mahdolliseksi ilman satamia. 

Taschenbuch der Panzer 1960 
Mtinchen 

Artikkeleita lehdistä 

- Marine Corps Gazette v,v 1959--64 
- United States, Naval Institute iProcee-

dings vrv 1962-64 

- tältä ne kuulostavat 
Mer~ury 1965 tarjoaa valittavaksenne mark
kinoiden täydellisimmän valikoiman eri te
hoisia moottoreita. Yllättävän tehokkuuden 
ja nykyaikaisen muotoilun lisäksi Mercury 
tuo uuden, vaimean äänen nopeaan vesillä 
liikkumiseen. 
1965:n neli- ja kuusisylinteriset Mercury! 
ovat todella 50 °/o hiljaisempia ääneltään. 
T6hän on päästy uusien periaatteiden mu
kaisella äänenvaimennuksella. Paksujen 
kumityynyjen välityksellä moottorirunkoon 
li ittyvä moottorikotelo vaimentaa käynti
äänen. Teitä täydentää vielä moottorin 
säätä- ja polttoaineli itt imien sijoitus kote
lon sisälle ja läpivientien neophrene-eristi
met. Pakoputken ääni on e ristetty vesisei
nämällä, joka estää sen siirtymisen akseli
koteloon. Påinvastoin kuin muissa mootto
reissa, joissa äönenvoimennukseen uhrataan 
voimaa, Mercuryssä tämä tapahtuu nerok
kailla, uusilla rakenneratkaisuilla, jotka 
e ivät kuluta moottorin tehoa. 

1965:n uusi 90 hv:n Mercury voittoa talou
dellisuudessa kaikki muut vastaavan tehoi
set moottorit. Koko Mercury-sarja on muo
toiltu uudelleen ja voimakkaimmissa moot
toreissa on uutta linjaa edustava madal
lettu malli. 
Valittavananne on yhdeksän Mercury-kokoa : 
4, 6, 10, 20, 35, 50, 65, 90 ja 100 hevos
voimaa. Mercury tarjoaa jälleen korkeim
man moottoritehon, laajimman kokovalikoi
man ja suurimman taloudellisuuden . 
Mercury antaa markalla enemmän matkaa. 

lnERCURY 
~ H'llili!) WORLDWIDE .ALES AND SERVl~E 

"" •• • © INTERNATIONAL MERCURY OUTBOIRIII LIMITEO, 
Subsidiary of Kiekhaefer Corporation, Fond du Lac, WiKonsln, U.S.A. 

Maahantuoja: 

or.,ATORAB 
Helsinki, Eteläranta 10 Näyttely: Jollas 
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Majuri K Maunula 

M1AAHANLASKUT 
S'EKÄ AJATUKSIA 
NIIDEN 
T01RJLJIMIISEKSI 

Tuli ja liike oyat kaikkina aikoina 
olleet niin sotateoreetikkojen kuin 
taistelukentällä toimivien johtajienkin 
mielenkiinnon ja jatkuvan tutkiskelun 
kohteena. Usein on liike pysähtynyt 
voimistuneen tulivaikutuksen johdosta, 
kuten kävi ensimmäisen maailman
sodan eräässä vaiheessa, jolloin erityi
sesti länsirintamalla liike pysähtyi 
konekiväärituleen ja rintama juuttui 
liejuun sanan varsinaisessa merkityk
sessä. Hyökkäävät joukot saatiin sit
temmin uudelleen liikkeelle, ehkäpä 
osaksi taistelukentälle ilmestyneen 
panssarivaunun avulla, niin alkeellisia 
kuin nämä vaunut nykyisen mittapuun 
mukaan olivatkin. Ensimmäinen maail
mansota toi taistelukentälle myös toi
sen välineen, lentokoneen. Sen käyttö 
edusti ensimmaisen maailmansodan 
maasotatoimissa vihollisen selustaan 
kohdistuneen tiedustelun lisäksi vain 
tulivaikutusta, mutta sodanjälkeisen 
teknillisen kehityksen seurauksena tuli 
lentokoneesta myös huomattava kulje
tusväline, jonka tarjoamat mahdolli
suudet oivallettiin sotilaallisessakin 
käytössä. Edellytykset ilmoitse tapah
tuville joukkojen kuljetuksille olivat 
olemassa, ja näin oli liike, erityisesti 
sen nopeuttaminen, saanut huomatta
van apuvälineen. Mahdollisuus ilmoit
se tapahtuvalle joukkojen hyökkäyk
selle oli nähnyt päivänvalon. 

6 - Jalkaväen Vuosikirja 

I MAAHANLASKUJEN 
HISTORIALLINEN 
TARKASTELU 

A. Aika 
ennen 
toista 
maailmansotaa 

Takasteltaessa ilmoitse tapahtuvaa 
joukkojen hyökkäystä, maahanlasku
toimintaa, voidaan todeta, että Neuvos
toliitto on ennen toista maailmansotaa 
ollut edelläkävijämaana. Vuonna 1930 
muodostettiin siellä ensimmäiset maa
hanlaskuyksiköt. Näiden käyttöajatus 
perustui osaksi laskuvarjoilla pudotet
taviin, osaksi kuljetuskoneilla maahan 
kuljetettaviin joukkoihin. Tästä joh
tuen puhuttiinkin laskuvarjojoukoista 
ja toisaalta ilmakuljetusjoukoista. Vuo
sina 1931-32 nämä joukot oli organi
soitu pataljooniksi, joista edelleen ryk
menteiksi päätyen lopulta n 3000 mie
hen vahvuisiin prikaateihin. Vuonna 
1936 Neuvostoliitto esitteli mm ulko
valtojen edustajille tätä uutta jouk
koaan, jolloin Valko-Venäjällä pide
tyssä sotahajoituksessa hyppäsi 1800 
laskuvarjojääkäriä ja 5700 miestä kaik
kine varusteinen kuljetettiin ilmoitse 
kohteeseen. Esitys herätti suurta mie
lenkiintoa, mutta vain saksalaiset otti
vat asiasta oppia ja ryhtyivät välittö
mästi muodostamaan ja kouluttamaan 
omia maahanla~kujoukkojaan. 

Joukkojen organisaatiossa noudatet
tiin yleistä rykmentti-divisioonalinjaa. 
Muodostettiin ns maahanlaskujalka
väkidivisioonia, joihin kuului kaksi 
rykmenttiä yhteisvahvuuden ollessa 
n 7000 miestä. Nämä olivat siis ns il
makuljetusjoukkoja. Lisäksi oli divi-
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sioonaan liitetty 1500 miehen vahvui
nen laskuvarjojääkärirykmentti. Divi
sioonan tulivoimasta antanee selvän 
käsityksen se, että sillä oli lähes 200 
erilaista tykkiä ja kranaatinheitintä ja 
tuhatkunta konekivääriä. Näistä osa 
voitiin pudottaa toiminta-alueelle las
kuvarjoilla. 

Saksalaisilla oli tilaisuus kokeilla tä
mänlaatuisen joukon soveltuvuutta 
käytäntöön jo ennen suuren koitoksen, 
toisen maailmansodan syttymistä. Itä
vallan miehityksen yhteydessä, 12. 3. 
1938, saksalaiset ottivat haltuunsa Wag
ram-nimisen lentokentän seuraavaa 
menettelytapaa noudattaen: Lasku
varjojääkärit ottivat yllättäen hal
tuunsa lentokentän lähialueineen. Sen 
jälkeen laskeutui sinne kuljetuskoneita 
tuoden mukanaan pataljoonan verran 
lisäjoukkoja, ja myöhemmin kuljetet
tiin paikalle mm tykistöä ja muuta 
raskaampaa kalustoa .. Vaikka kyseisen 
lentokentän valtaus tapahtuikin ilman 
vastarintaa, oli se kuitenkin suuntaa 
antava myöhempiä sotatoimia silmällä 
pitäen, sillä laskuvarjojääkärien yllät
tävä käyttö onnistui myöhemminkin, 
todellisessa vihollismaassa. 

Länsivallat, Yhdysvallat ja Englanti, 
eivät sensijaan ottaneet opikseen yhtä 
nopeasti kuin saksalaiset. Toinen maa
ilmansota oli riehunut jo lähes kaksi 
vuotta, ennen kuin heidän ensimmäi
siä maahanlaskujoukkojaan käytettiin 
sotatoimissa. 

H 
,( 

B. uomattavimmat 
maahanlaskut 
toisessa 
maailmansodassa 

Saksa, jolla toisen maailmansodan 
ensimmäisinä vuosina oli aloite käsis
sään, käytti myös ensimmäisenä maa
hanlaskujoukkoja. Edustivathan maa
hanlaskujoukot omalta osaltaan juuri 
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sitä välinettä, jolla pyrittiin toteutta
maan yllätyshyökkäysperiaatetta. 

Norjan valtauksessa huhtikuussa 
1940 laskuvarjojääkärit valtasivat usei
ta lentokenttiä sekä muita tärkeitä 
kohteita, minkä lisäksi runsaasti jouk
koja tuotiin myös kuljetuskoneilla. 
Mm Fornebun lentokentälle laskeutui 
joka kolmas minuutti viiden kuljetus
koneen muodostelma tuoden paikalle 
saksalaisen Jalkaväkirykmentti 163:n 
3000 miestä tunnin kuluessa. Yleensä
kin nämä saksalaisten maahanlaskut 
onnistuivat, mikä johtui norjalaisten 
joko täysin laiminlyödyistä tai varsi!} 
kehnosti järjestetyi,stä vastatoimen
piteistä. Ainoastaan säätekijät olivat 
eräillä alueilla saksalaisten vastuksena, 
kuten mm Narvikissa, jossa maahan
laskujoukot kärsivät huomattavia me
netyksiä. 

Noin kuukausi Norjan valtausope
raation alkamisesta eli 10. 5. 1940 alkoi 
saksalaisten menestyksellinen hyök
käys länsirintamalla, jolloin myös maa
hanlaskujoukkoja käytettiin häikäile
mättömästi aivan operaation alkuhet
kistä lähtien. Kohteina olivat mm vi
hollisen selustass~ olevat Reinin ja 
Maasin sillat, joiden haltuunotto oli 
hyökkäyksen nopean jatkamisen kan
nalta ratkaiseva. Lisäksi valtasivat 
laskuvarjojääkärit Rotterdamin lento
kentän, jonka jälkeen sinne kuljetettiin 
ilmoitse n 10.000 miestä 3 vrk:n kulues
sa. Kun vielä 22.Divisioona suoritti 
maahanlaskun Rotterdamin ja Leide
nin välille, saataneen käsitys näiden 
maahanlaskujen mittasuhteista. Ehkä
pä tämän sotaretken kuuluisimmaksi 
maahanlaskuksi muodostui kuitenkin 
vain 85 laskuvarjojääkärin hyökkäys 
voittamattomana pidetyn Eben E!nae
lin linnoituksen katolle, jolloin kym
menkunta isoa panssarikupua tykkei
neen tuhottiin ja linnoituksen ulostulo-

aukot ja ilmanvaihtokanavat tukittiin, 
joten 1200 miehen vahvuisen puolusta
jajoukon ainoana mahdollisuutena oli 
seuraavana päivänä tapahtunut antau
tuminen. 

20. 5. 1941 aloitettu Kreetan valtaus 
oli eräs saksalaisten huomattavimmis
ta maahanlaskuoperaatioista toisessa 
maailmansodassa. Hyökkäykseen osal
listuivat 7.Maahanlaskudivisioona ja 
5.Vuoristodivisioona, joiden kuljetuk
siin oli käytettävissä n 500 kuljetus- ja 
liitokonetta. Tulituk~a oli 800 hävit
täjä- ja pommituskonetta. Operaation 
aloitti 7.Maahanlaskudivisioona, jonka 
pääosan pudotus onnistui, mutta joutui 
välittömästi maahan päästyään kiivaan 
jalkaväkiaseiden tulituksen kohteeksi. 
Toisessa portaassa hypänneet lasku
varjojääkärit joutuivat myös ensi säi
kähdyksestään toipuneen ilmatorjun
nan tuleen, ja tappiot olivat sen mu
kaiset. Koska puolustaja hallitsi tulel
laan kolmea saarella olevaa lentokent
tää, eikä laskuvarjojääkärien onnistu
nut heitä karkottaa, ei myöskään 
5.Vuoristodivisioonaa voitu suunnitel
mien mukaisesti kuljettaa saarelle. 
Saksalaisten avuksi tuli kuitenkin 
Kreetaa puolustaneen englantilaisen 
komentajan tekemä kohtalokas ereh
dys, jolloin hän virheellisen tilanne
kuvan johdosta irrotti hyvin taistel
leen uusseelantilaisen pataljoonan tär
keimmän lentokentän puolustuksesta, 
ja - saksalaisten lisäjoukkojen kulje
tukset saattoivat alkaa. 12 vrk hyök
käyksen alkamisesta oli saari saksa
laisten hallussa. 15.000 Kreetan puo
lustajaa jäi paikalle joko kaatuneina 
tai vankeina. Saksalaiset menettivät 
22.000 miehestään n 7000, minkä lisäksi 
lentokuljetuskalustosta menetettiin 150 
konetta. Voitto oli kalliisti ostettu, eh
käpä liian kalliisti, sillä tämän jälkeen 
ei maahanlaskujoukkoja enää käytetty 

niiden erikoiskoulutuksen mukaisesti, 
joitakin erillisiä tapauksia lukuun otta
matta. Myöhemmin, vuonna 1943 sak
salaisia laskuvarjojoukkoja esiintyi Ita
lian rintamalla, mutta etupäässä jal
kautuneena. 

Eräänä esimerkkinä laskuvarjojää
kärien häikäilemättömästä ja yllättä
västä käytöstä kyseisenä vuonna voi
daan kuitenkin mainita Mussolinin va
pauttamiseen johtanut kaappaus, jonka 
suoritti noin komppanian vahvuinen 
osasto. 

Vuosi 1942 muodostui rnaahanlasku
jen kannalta toisessa maailmansodassa 
eräänlaiseksi välivuodeksi, jolloin huo
mattavampia maahanlaskuja ei tapah
tunut. Kesti n 14 kuukautta Kreetan 
operaatiosta, ennenkuin seuraava suu
rehko maahanlasku suoritettiin, sekin 
Välimeren piirissä. Hyökkäys liittyi 
länsiliittoutuneiden maihinnousuun Si
siliaan heinäkuussa 1943. Tåmä maa
hanlasku oli ensimmäinen huomatta
vampi yritys heidän taholtaan ja antoi 
varmaankin monta hyvää opetusta vas
taisuuden varalle, sillä huolimatta huo
lellisista valmisteluista maahanlasku ei 
sujunut lainkaan suunnitelmien mu
kaisesti. Kärsittiin raskaat tappiot, jos
kin haluttu päämäärä saavutettiin. 
Hyökkäykseen osallistui 3500 miehen 
vahvuinen taisteluosasto amerikkalai
sesta 82.Maahanlaskudivisioonasta. 
Taisteluosasto oli muodostettu pelkäs
tään laskuvarjojääkäreistä, jotka kul-,. 
jetettiin kohteeseen 227 kuljetus
koneella. Seuraavassa piirroksessa on 
varjostettuna ~erkitty ne alueet, joille 
taisteluosasto piti pataljoonittain pu
dottaa. V arjostamattomina on puoles.,. 
taan merkitty ne alueet, joille joukot 
tulivat maahan, etupäässä komppa
nioittain. Syynä tähän oli pudotus pi
meällä, suunnistusvirheet sekä ilma
torjuntatuli. Kuten piirroksen mitta-
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kaava osoittaa, hajaantuivat joukot 
useiden kymmenien kilometrien levyi
selle alueelle, eikä tehtävän täyttämi
selle kootuin voimin ollut mitään edel
lytyksiä. Kuitenkin ne pienetkin osas
tot, jotka löy~ivät oikeaan kohteeseen
sa, täyttivät tehtävänsä, mikä oli viik
kokausia kestäneen harjoittelun tulos. 

Samaan operaatioon liittyi englanti
laisen l.Maahanlaskuprikaatin hyök
käys Syrakusan kaupungin lähettyville. 
Prikaati, joka käsitti kaksi pataljoonaa, 
kuljetettiin alueelle 137 liitokoneella. 
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Väärällä hetkellä tapahtunut irrotus 
hinauskoneista ja joutuminen oman 
laivaston ilmatorjuntatuleen aiheutti 
sen, että vain 70 miestä koko prikaa
tista pääsi kohteeseen, eräälle tärkeälle 
sillalle. Osaston vahvuus supistui lo
puksi 19 mieheen, mutta tehtävä täy
tettiin loppuun saakka, mikä on osoi
tuksena maahanlaskujoukkojen erin
omaisesta taistelutahdosta ja myös "tai
dosta. 

Seuraava huomattava maahanlasku 
suoritettiin 6. 6. 1944 Normandian suu-

reen maihinnoususotatoimeen liittyen. 
Hyökkäykseen osallistuivat amerikka
laisten 82. ja 101.Maahanlaskudivisioo
na, joiden tehtävänä oli vallata sillan
pää, tuhota rannikon puolustuslaitteita 
sekä taata maihinnousun onnistuminen 
estämällä saksalaisten reservien hyök
käys rannalle. Molemmat divisioonat 
olivat n 7000 miehen vahvuisia ja nii
den toiminta perustui huolellisiin ja 
pitkäaikaisiin valmisteluihin ja koulu
tukseen. Hyökkäys pyrittiin suoritta
maan yllättäen pimeyttä ja epäedulli
sia sääolosuhteita hyväksi käyttäen. 
Hyökkäys tulikin saksalaisille niissä 
sääolosuhteissa yllätyksenä, mutta yl
lätykset eivät jääneet yksipuolisiksi. 
Siitä, miten ennakkolaskelmat voivat 
pettää, antanee parhaan käsityksen 
seuraava kuvaus: 

"Paksu ja alhaalla riippuva pilvipeite 
pilasi ensimmäisten laivueiden lentä
jien yritykset lentää tarkkaan kohtee
seensa. Kuljetusliitokoneetkin joutui
vat erilleen toisistaan. Siitä alkoi tra
gedia. Pieni virhelaskelma - puoli mi
nuuttia liian aikaisin tai liian myöhään 
- ja hyppy osui suohon tai veteen. 
Niin myös kävi. Maahanlaskurykment
ti 507 hyppäsi poikkeuksetta keskelle 
tulva-aluetta. Laskuvarjolla alas tul
leet vajosivat kuitenkin painavine va
rusteineen veteen. Vain harvat pääsi
vät pois suosta. Rykmentin raskas va
rustus menetettiin kokonaan. Haavoit
tufteet hukkuivat surkealla tavalla. 
Kuljetusliitokoneet katosivat miehis
töineen ja varusteineen päivineen. 

Myös 36-vuotias 82..Maahanlaskudi
visioonan komentaja, kenraali James 
Gavin, hyppäsi tyhjyyteen. Kanaalin 
yläpuolella hän oli vielä nähnyt kärki
ryhmänsä koneet, hän tiesi takanaan 
tulevan 7000 miestä. Mutta Kanaalin 
saarten kohdalla he olivat joutuneet 
ilmatorjuntatuleen ja sitten tulivat 

pa~sut pilviverhot lentokoneiden ja 
maan väliin. 

Viime hetkellä sattui Gavinin koneen 
eteen vapaa näkyvyys. Hän sai vihreän 
valomerkin koneesta hyppäämiseksi. 
Hän pidätti henkeään ja hyppäsi. Mut
ta kenraalin ja hänen lentäjänsä tavoin 
oli melkein koko armada erehtynyt. 
Maahanlaskurykmentti 507 oli hypän
nyt Menderet'n tulva-alueen veteen. 

He kahlasivat suossa. Jotkut maka
sivat hukkuneina syvissä kuopissa. He 
harhailivat pitkin joen rantoja ja etsi
vät siltoja, jotka heidän piti ottaa hal
tuunsa." 

On kuitenkin merkille pantava, että 
raskaista tappioista huolimatta nämä 
maahanlaskujoukot täyttivät tehtävän
sä ja torjuivat mm saksalaisten maa
hanlaskualueelle myöhemmin aloitta
man vastahyökkäyksen, josta tarkem
min tuonnempana. 

Toisen maailmansodan huomattavin 
maahanlaskusotatoimi alkoi 17. 9. 1944, 
jolloin länsiliittoutuneet pudottivat tai 
kuljettivat Hollantiin, saksalaisten se
lustaan n 35 000 miestä, 2000 ajoneu
voa, 570 tykkiä ja 5200 tonnia mate
riaalia. Tähän sotatoimeen osallistuivat 
82. ja 101.Amerikkalainen ja 1.Britti
läinen Maahanlaskudivisioona sekä 
puolalainen maahanlaskuprikaati. Ope
raatio "Market Garden", joka tunne
taan yleisemmin myös Arnhemin ope
raation nimellä, oli tarkoitettu Hollan
nissa olevien saksalaisten joukkojen 
lyömiseksi ja siten tien avaamiseksi 
panssarivaunuj_oukoille Ruhrin alueelle 
ja Luoteis-Saksan tasangoille. Erityi
senä tehtävänä oli lukuisten siltojen 
yllättävä haltuunotto. Divisioonat pu
dotettiin alueelle peräkkäin siten, että 
niiden muodostaman kapean kiilan 
kärkeen, Arnhemin alueelle, tuli 
1.Brittiläinen Maahanlaskudivisioona 
amerikkalaisten tullessa lähemmäksi 
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senhetkistä rintamaa. Haluttua pää
määrää ei operaatiolla kuitenkaan täy
dellisesti saavutettu, sillä 10 000 mie
hen vahvuinen 1.Brittiläinen Maahan
laskudivisioona lyötiin iA.rnhemin 
alueella niin perusteellisesti, että vain 
n 2500 miestä paasi pakenemaan 
omiensa puolelle, jotka tosin olivat 
avanneet rintamasta yhteyden lähes 
Arnhemiin saakka. Tämän varsin kat
keran osatappion aiheuttajina olivat 
kaksi saksalaista panssaridivisioonaa, 
jotka juuri maahanlaskupäivänä sat
tuivat olemaan Arnhemin alueella. 

Toisen maailmansodan loppuvai
heissa suorittivat länsiliittoutuneet vie
lä joitakin maahanlaskuja, mm Reinin 
ylikulkupaikkojen valtaamiseksi, mut
ta ne jäivät mittasuhteiltaan edellä 
kerrottua pienemmiksi. Toisen maail
mansodan huomattavimpiin maahan
laskuihin liittyen lienee vielä syytä 
tuoda esille amerikkalaisten toiminta 
Burmassa keväällä 1945, jolloin run
saasti sekä joukkoja että materiaalia 
kuljetettiin ilmoitse taistelualueelle. 
Erityisesti voidaan mainita eräs kuu
den viikon pituinen taisteluvaihe, jol
loin 365 000 miestä huollettiin pelkäs
tään lentokuljetuksiin tukeutuen. 

Yhteenvetona toisen maailmansodan 
maahanlaskuista voidaan todeta, että 
saksalaiset suorittivat niitä myös pie
nin, pataljoonan - rykmentin voimin, 
kun ·sen sijaan länsiliittoutuneet yleen
sä käyttivät maahanlaskujoukkojaan 
divisioonittain. Voidaan lisäksi sanoa, 
että saksalaisten maahanlaskut olivat 
enimmäkseen taistelua lentokentistä, 
kun taas länsiliittoutuneiden kohdalla 
se lähes kaikissa tapauksissa oli tais
telua silloista. Lisäksi voidaan todeta, 
että saksalaiset suorittivat maahanlas
kuja myös muilla kuin maahanlasku
joukoilla. Yhteistä oli kuitenkin se, että 
yleensä maahanlaskut liittyivät osana 
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sellaiseen sotatoimeen, jolla pyrittiin 
aikaansaamaan jotakin suurta ja rat
kaisevaa, ja usein maahanlaskujoukot 
suorittivat "pelin avauksen" uutta rin
tamaa luotaessa. 

C. Toisen 
maailmansodan 
jälkeinen 
kehitys 

Toisessa maailmansodassa tapahtu
neet maahanlaskut niin myönteisine 
kuin kielteisinekin kokemuksineen loi
vat sen perustan, jolta asioita lähdet
tiin edelleen kehittämään. Sodasta 
saadut kokemukset osoittivat, miten 
arka kohde nykyaikaisen konearmei
jan selusta moninaisine varastoineen 
ja laitoksineen tulee olemaan ja miten 
kipeästi niihin suunnatut iskut koske
vat. Rinnan mm yleisen teknillisen ke
hityksen kanssa on myös maahanlas
kujoukkoja pyritty kehittämään, eikä 
ydinaseidenkaan mullistava vaikutus 
ole tätä kehitystä jättänyt varjoonsa; 
ehkäpä se on suorastaan vetänyt mu
kaansa maahanlaskujoukkojen kaikin
puolisen kehittämisen. Voidaankin to
deta, että erityisesti suurvalloissa 
edustavat maahanlaskujoukot juuri si
tä joukkoa, jolla tarvittaessa voidaan 
nopeasti ja yllättäen saada aikaan suu
riakin ratkaisuja. 

Varsinaiset maahanlaskujoukot koos
tuvat kuljetuskoneilla kohteeseen v~e
tävistä laskuvarjojoukoista, joiden sekä 
koulutus että myös taistelutahto lie
nevät korkeaa luokkaa. Laskuvarjo
joukot tulevat kuitenkin ilmeisen kal
liiksi niiden vaatiman erikoiskaluston 
johdosta ja tappiot ovat vaikeasti kor
vattavissa, joten käyttö ei myöskään 
tule olemaan aivan jokapäiväinen ilmiö 
eikä todennäköisesti tule kannatta
maan esimerkiksi pieninä osastoina 
aivan lähiselustassa. 

Laskuvarjojoukkojen käyttöön liit
tyvät haitalliset tekijät on kuitenkin 
saatu poistetuksi sen jälkeen, kun 
h e 1 i k o p t e r i otettiin sotilaalliseen 
käyttöön. Ensimmäinen helikoptereilla 
suoritettu maahanlasku tapahtui Ko
rean sodassa 19. 9. 1951 Kansongin 
luona, jolloin 228 amerikkalaista meri
jalkaväen sotilasta ja 8 tonnia mate
riaalia kuljetettiin vastustajan selus
taan eräälle tärkeälle vuorenharjan
teelle. Se oli alkuna sille toiminnalle, 
joka etenkin suurvalloissa on saavut
tanut yhä laajenevat mittasuhteet. Voi
daankin olettaa, että helikopterista on 
tullut yleisin ilmakuljetusväline, kos
ka tällöin ei vaadita lentokenttiä, kul
jetettavien joukkojen ei tarvitse olla 
erikoiskoulutettuja laskuvarjojääkä
r eitä, joiden käyttö vaatii erikois
kalustoa ja aikaa vieviä valmisteluja, 
eikä myöskään maasto aseta sanotta
vampia rajoituksia itse kohteessa, vaan 
aivan pienetkin aukeamat riittävät 
helikopterien laskupaikoiksi. Lasku
varjojoukkojen tarvetta eivät helikop
terikuljetukset kuitenkaan voi koko
naan poistaa. Tämä koskee erityisesti 
kauaksi vastustajan selustaan suun
nattavia maahanlaskuja. On todennä
köistä, että laskuvarjojoukkoja käyte
täänkin etäisiin kohteisiin, kun taas 
helikoptereilla tapahtuvat maahanlas
kut suuntautuvat lähemmäksi rinta
maa, jopa aivan lähiselustaan. Myös 
voi usein tulla kyseeseen sekä kulje
tuskoneilla että helikoptereilla tapah
tuvat kuljetukset saman operaation 
yhteydessä, mihin antaa viitteitä mm 
maahanlaskujoukkojen organisaatio 
eräissä maissa. Erään ulkomaisen kä
sityskannan mukaan on helikopteri
kuljetuksia ja toisaalta laskuvarjo
joukkojen käyttöä vertailtu seuraa
vasti. 

Helikopterien käyttö. 

Edut 

- joukko on koossa välittömästi 
maahanlaskun jälkeen, 

- vihollisen on vaikea arvioida etu
käteen maahanlaskupaikkaa, 

- lähestymislento tutkien katveessa 
mahdollinen, 

- mahdollisuudet helikopterin käyt
töön tukiaseina (tulituki, sumu
tus ja panssarintorjuntaohjukset) 

Varjopuolet 

- helikopterien tarve on suuri, 
- suuri haavoittuvuus ilmatorjun-

tatulessa, 
- mahdollisuus menettää alassyök

syssä koko kuorma, 
- vähäinen jälkikuljetuskapasiteetti. 

Laskuvarjojoukkojen käyttö 

Edut 

- suuri ajallineh ja paikallinen kes
ki tysmahdollisu us, 

- tehokas (jälki) kuljetuksiin, 
- raskaiden kollien pudottaminen 

mahdollista, 
- laskuvarjojääkärit puhdistavat ja 

valmistelevat maahanlaskupaikan 
helikoptereille 

Varjopuolet 

- erikoisjoukkojen maahanlasku, 
- pitkä kokoontumisaika, 
- suurempi riippuvuus säästä kuin 

helikopte-reilla, 
- tappioita tai väärään paikkaan 

joutumismahdollisuuksia maahan
laskussa. 

Edellä olevaan vertailuun liittyen 
voidaan seuraavasta luettelosta vielä 
todeta kuljetuskoneiden ja helikopte-
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Kuljetuskoneet 

Tyyppi- Maa merkintä Kuorma Nopeus Toiminta-
matka 

AN 10 NL 10 tn tai 600 km/t 
60 miestä 

AN 12 NL 14 tn tai 550 km/t 1200 km 
125 miestä 

C-123 USA 8 tn tai yli 2000 km 
60 miestä 

C-130 USA 17 tn tai 600 km/t 2300 km 
90 miestä 

Helikopterit 

Mi-4 NL 1,4 tn tai 210 km/t 
10 miestä 

Mi-6 NL 80-100 miestä -Jak-24 NL 4 tn ta~ 
30-40 miestä 

H-34 USA 16 miestä 
H-37 USA 4,5 tn tail 

36 miestä 

rien suoritusarvojen olennaisimmat 
erot. Esimerkkinä on eräitä suurval
loissa palveluskäytössä olevia kuljetus
koneita ja helikoptereita, mutta huo
mattava on, että kehitys kulkee jatku
vasti eteenpäin; onhan mm Neuvosto
liitto esitellyt kesällä 1965 lentokoneen, 
joka pystyy kuljettamaan n 700 mat
kustajaa. 

II MAAHANLASKUT 
NYKYISTEN 
NÄKEMYSTEN 
VALOSSA 

A. Päämäärät 
maahanlaskuissa 

Maahanlaskuja tarkasteltaessa on eri 
yhteyksissä usein tullut esille sellaisia 
sanontoja kuin "yleiset" tai "tavalli
sesti kyseeseen tulevat" päämäärät. Jos 
ajatellaan pelkästään niitä erilaisia 

88 

180 km/t 

165 km/t 320 km 
250 km/t 325 km 

puitteita, joissa maahanlaskuja on suo
ritettu ja ilmeisesti tullaan suoritta
maan, lienee uskallettua puhua mis
tään ''yleisistä" päämääristä. Se olisi 
yhtä uskallettua kuin ryhtyä yleistä
mään esimerkiksi perusyksikön - so
tatoimiyhtymän taistelulle kulloinkin 
asetettuja päämääriä! Ainoana ehkä 
"yleisenä" päämääränä voidaan pitää, 
tapahtuivatpa maahanlaskut m1ssa 
puitteissa tahansa, että vastustaja saa
tetaan aina kriitilliseen tilanteeseen 
sekä aiheutetaan sekaannustc1- sen se
lustassa. 

Päämäärien perusteella maahanlas
kut voidaan jakaa strategisiin, opera
tiivisiin ja taktillisiin maahanlaskuihin. 
Strategisista maahanlaskuista todetta
koon vain, että tällöin on kyseessä vah
vojen maahanlaskujoukkojen käyttö, 
joiden avulla saatetaan murtaa koko
naisen kansakunnan puolustusmahdol
lisuudet ottamalla yllättäen haltuun so-

dankäynnille elintärkeät kohteet tai 
laajatkin alueet joko alkaneisiin sota
toimiin liittyen, tai mikä ehkä pahinta, 
siinä vaiheessa, kun asianomaisen maan 
puolustukselliset toimenpiteet ovat ai
van alkuasteella. Tästä on hyvänä esi
merkkinä Norjan tapahtumat v 1940. 

Operatiiviset ja taktilliset maahan
laskut liittyvät kiinteästi maa- tai mai
hinnousutoimiin. Tällöin saattavat tul
la kyseeseen mm sellaiset päämäärät 
kuin sillanpään ja saarien valtaus, tie
tyn alueen tai kohteiden haltuunotto, 
jolloin katkaistaan vastustajan elintär
keät yhteydet, estetään sen joukkojen 
perääntyminen rintamasta sekä toi
saalta reservien käyttö rintamassa, 
minkä lisäksi pyritään luomaan edel
lytykset rintamasta tulevan hyökkäyk
sen nopeaksi jatkamiseksi. Samoin 
saattaa tulla kyseeseen, erityisesti tak
tillisissa maahanlaskuissa, vaikeakul
kuisen maaston yli "hyppääminen" ja 
mahdollisesti myös vastustajan puolus
tuksen murtaminen takaapäin tulevalla 
iskulla. 

Rajan veto sille, mikä on operatiivi
nen, mikä taktillinen maahanlasku, on 
erittäin vaikea. Voidaan kuitenkin to
deta, että yleensä laskuvarjojoukkoja 
ei aikaisemmin esille tulleista syistä 
johtuen käytetä palvelemaan pelkäs
tään taktillisia päämääriä, vaan nämä 
maahanlaskut tapahtuvat helikopteri
maahanlaskuina. 

Mitä etäisempää kohdetta maahan
laskulle kulloinkin asetettu päämäärä 
edellyttää, sitä mukaa kasvaa myös 
maahanlaskuun käytettävien joukko
jen tarve, koska maayhteyden avaami
nen tulee viemään enemmän aikaa, 
jolloin pienen joukon mahdollisuudet 
voLsivat muodostua kyseenalaisiksi. 
Tästä voidaankin päätellä, että todella 
,,peratiivisten päämäärien saavuttami
nen edellyttää ainakin rykmentin tai 

prikaatin voimia ja että tällöin maa
hanlaskun etäisyys rintamasta saattaa 
olla muutamien kymmenien kilomet
rien luokkaa. 

B. Maahanlaskun 
valmistelu ja 
sen suoritus 

Maahanlaskujen päämääriä tarkas
teltaessa todettiin, että ne saattavat 
vaihdella pikku taktillisista aina stra
tegista luokkaa oleviin päämääriin 
saakka. Tämän seurauksena myös 
maahanlaskuihin käytettävien joukko
jen vahvuus voi vaihdella joukkueen 
- komppanian suuruisesta joukosta 
divisioonaan ja sitäkin suurempaan 
sotatoimiyhtymään. Näin ollen ei maa
hanlaskujen valmisteluissa eikä niiden 
suorituksessa myöskään voi olla mi
tään "yleispätevää" linjaa; koska mm 
päämäärästä ja käytettävissä olevan 
joukon vahvuudesta johtuen valmis
teluaika voi vaihdella muutamasta 
tunnista kuukausiin. T'åmän esityksen 
tarkoituksena on tarkastella asioita 
"siltä väliltä", ts maahanlaskua, joka 
kiinteästi liittyy rintamatapahtumiin, 
mutta joka suoritetaan niin etäälle rin
tamasta, että myös laskuvarjojoukko
jen käyttö on todennäköistä. On siis 
kyse vähintään rykmentin - prikaatin 
vahvuisen joukon maahanlaskuhyök
käyksestä, joka suoritetaan muutaman 
kymmenen kilometrin etäisyydelle rin
tamasta. 

Ulkomaiset iähteet, joihin maahan
laskutoiminnan tarkastelun on meillä 
ainakin toistaiseksi perustuttava, ko
rostavat huolellisten ja sen seurauk
sena myös pitkäaikaisten valmistelujen 
merkitystä. Valmisteluajan pituus lie
nee kuitenkin suoraan verrannollinen 
vastustajan vastatoimenpiteiden tehok-
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kuuteen, sillä onhan selvää, ettei hyök
käys esimerkiksi täysin puolustamat
tomaan kohteeseen vaadi kovinkaan 
pitkää valmisteluaikaa. Kun kuitenkin 
otetaan huomioon, että esimerkiksi 
vahvennetun rykmentin luokkaa ole
van joukon maahanlasku vaatii yh
teensä n 200 kuljetuskonetta tai heli
kopteria ja divisioonan kertakuljetus 
lähes 1000 kuljetuskonetta, ollaan teke
misissä järjestelyjen kanssa, jotka eivät 
tapahdu käden käänteessä. 

Oman aikansa vaatii myös jatkuva 
tiedustelu, mikä on luonnollisesti koko 
toiminnan perusedellytys. Lentotiedus
telun, erityisesti lentokuvauksen ohella 
saadaan tietoja myös sisseiltä, tulevalle 
toiminta-alueelle pudotetuilta maapar
tioilta sekä salaisilta asiamiehiltä, joi
den merkitystä :maahanlaskuoperaation 
valmisteluissa ei voida väheksyä. To.:. 
dettakoon, että operatiivista luokkaa 
olevissa maahanlaskuissa on eräiden 
käsityskantojen mukaan lentokuvauk
sen tarve 20 km:n säteellä maahanlas
kualueesta. Tiedustelutulosten perus
teella maahanlaskuoperaation johto 
seuraa tarkasti vastustajan toimenpi
teitä maahanlaskualueella ja sen välit
tömässä läheisyydessä täydentäen jat.:. 
kuvasti suunnitelmiaan saamiensa tu
losten perusteella. Puolustajan kannal
ta on näin ollen tärkeää pyrkiä kaikin 
keinoin estämään erityisesti maassa 
tapahtuva tiedustelu ja ennen kaikkea 
kyettävä tekemään oikeat johtopäätök
set vihollisen aikomuksista tapauksis
sa, jolloin partioita tai asiamiehiä tava
taan sellaisilla alueilla, jotka voivat 
tulla kyseeseen mahdollisina maahan
laskualueina. 

Näkemykset operatiivista luokkaa 
olevien maahanlaskujen valmistelu
ajasta vaihtelevat 7-14 vuorokauteen, 
mikä antanee käsityksen valmistelu
ajan suuruusluokasta, joskin monet 
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tekijät voivat tuota aikaa huomatta
vastikin pidentää. Hyökkääjän kan
nalta erityisen edulliset olosuhteet ku
ten mm ehdoton ylivoima ilmassa ja 
puolustajan heikko torjuntakyky voi
vat toisaalta mahdollistaa onnistuneen 
maahanlaskun hyvinkin lyhyen val
misteluajan jälkeen. 

Maahanlaskun tulivalmistelun voi
daan katsoa alkavan jo siinä vaiheessa, 
kun muut valmistelut ovat vasta alku
vaiheissaan, jolloin lähinnä pommitus
muodostelmien hyökkäyksillä pyritään 
lamauttamaan vastustajan puolustus
kyky laajalla alueella. Tällöin tulevat 
kyseeseen mm ilmatorjunnan lamaut
taminen sekä hyökkäykset liikenneyh~ 
teyksiä ja todettuja joukkojen ryhmi;.. 
tyksiä vastaan. Toimintaa täydentävät 
rynnäkköilmavoimien hyökkäykset eri
tyisesti kaikkea liikennettä vastaan, 
jolloin joukkojen siirrot sekä huollon 
kuljetukset voivat muodostua etenkin 
päiväsaikaan varsin kyseenalaisiksi. 

Maahanlaskun hyökkäyspäivän koit
taessa kohdistuu vihollisen lentotoi
minta keskitetysti niihin kohtei,siin, 
joilla on välitön vaikutus itse maahan-
laskun suoritukseen. On ilmeistä, että 
vasta tällöin hyökkäyksien paine on 
ankarin maahanlaskupaikoissa, mikäli 
yllätys paikan suhteen aiotaan säilyt
tää. On selvää, että "yleisluonteisia" 
hyökkäyksiä näille alueille on varmaan 
tapahtunut aikaisemminkin, mutta tus
kinpa .hyökkäystä edeltävinä päivinä 
on erityisesti ryhdytty "vihaamaan" 
jotakin laajaa aukea-aluetta, jolle 
maahanlasku suoritetaan. Ei edes har
hauttavassa mielessä, sillä suurvallan
kaan resurssit eivät ole mittaamatto
mat, j,oten käytettävissä oleva tuli on 
kohdistettava "oikeisiin" maaleihin. 

Voidaan otaksua, että lentojoukko
jen tulivalmistelu maahanlaskualueilla 
on varsin lyhyt, mutta sitä rajumpi. 

Kohteina ovat luonollisesti kaikki ne 
aseet ja laitteet, jotka voivat estää tai 
häiritä joukkojen maahantuloa. Erityi
sesti ilmatorjuntayksiköt joutunevat 
ankarien hyökkäyksien kohteeksi, kos
ka niiden merkitys maahanlaskuntorju
jan kannalta on aivan ratkaiseva. Eräi
den laskelmien perusteella on päädytty 
siihen, että käytettäessä raketteja n 35 
rynnäkkökoneen hyökkäys saattaa ai
heuttaa kevyelle ilmatorjuntapatteris
tolle n 50 % :n tappiot, mutta napalmia 
käytettäessä samaan tulokseen pääs
tään jo 15 koneen hyökkäyksellä. Mel
ko täydelliseen tuhovaikutukseen pääs
täneen n 50--60 rynnäkkökoneen na
palmhyökkäyksellä. 

Edellä olevan perusteella tuntuvat 
ilmatorjuntayksiköiden selviytymis
mahdollisuudet etenkin maahanlasku
alueilla varsin vähäisiltä, vaikka tap
pioitta ei hyökkääjäkään tule selviy
tymään. Eräs mahdollisuus on pyrkiä 
pitämään ilmatorjuntayksiköt salassa 
siihen saakka, kunnes kuljetuskoneet 
tai helikopterit tulevat niiden kanta
man piiriin. On kuitenkin otettava 
huomioon ilmatorjunta-aseiden avo
asemat, joten tappioita syntyy myös 
"vahingossa", sillä tykinpeite on sinän
~ varsin huono suoja! Lisäksi on ky
seenalaista, kenen ilmatorjuntayksikön 
tai -aseen johtajan "hermot kestävät" 
olla koko ajan "ottavana puolena", kun 
matalalla hyökkääville rynnäkköko
netlle voitaisiin myös "antaa". Jos ja 
kun ilmatorjunta-aseet todetaan, pyri
tään ne tuhoamaan, ja tähän päämää
rään hyökkääjä pyrkii omien tappioi
denkin uhalla. 

Mikäli ensimmäisen portaan joukot 
kuljetetaan helikoptereilla, on odotet
tavissa, että lentojoukkojen tulen lop
puessa tuli sinänsä ei lopu, koska eri
tyisesti hyökkäyksen alkuvaiheessa on 
mahdollisuus käyttää aseistettuja heli-

koptereita liikkuvina tulitukipesäk
keinä. 

Lentojoukkojen tulivalmistelun al
kaessa maahanlaskualueilla saattaa sen 
liepeillä esiintyä vihollisen aktiivista 
toimintaa myös maassa. Pienetkin 
osastot voivat välittömästi ennen maa
hanlaskua sulkea sinne johtavat tiet, 
ottaa haltuunsa alueen välittömässä 
läheisyydessä olevia hallitsevia maas
tonkohtia, katkoa johdinyhteyksiä ja 
hyökätä lähimpien toteamiensa komen
topaikkojen kimppuun. 

Kun otetaan huomioon lentojoukko
jen tulen painopisteen siirtyminen 
H-hetkellä maahanlaskualueen lähei
syydessä todettuja tuliasemia, joukkoja 
ja kaikkia lähestymisteitä vastaan, voi
daan täysin oikeutetusti vallitsevaa 
tilannetta pitää kaaosmaisena, jolloin 
jatkuvan tulituksen ja katkenneiden 
yhteyksien seurauksena pakostakin 
syntyy mm johtamisvaikauksia. Lisäksi 
on otettava huomioon, että hyökkääjän 
lentojoukkojen toiminta on voimak
kaimmillaan ehkä vasta maahanlaskun 
jälkeen eli juuri silloin, kun vastatoi
menpiteiden pitäisi olla käynnissä. On 
sangen kyseenalaista, kyetäänkö esi
merkiksi, maahanlaskualueelle johta
vaa tiestöä lainkaan käyttämään? 

Kun maahanlasku tapahtuu lasku
varjojoukoilla, saattavat kuljetusko
neet lentää vain 100-150 m:n korkeu
della, mitä voidaan pitää alimpana 
hyppykorkeutena. Myös kuljetusko
neiden nopeus on maahanlaskun ta
pahtuessa rajoitettu, sillä 160-180 
km:n tuntinopeutta voidaan pitää 
suurimpana hyppynopeutena. Mikäli 
maahanlasku suoritetaan kuljetusko
neilla, joissa on kaksi oviaukkoa, on 
hyppytiheys keskimäärin 3 miestä se
kunnissa kuljetuskonetta kohti. Tästä 
huolimatta vahvennettu komppania 
tarvitsee tilaa n 300 X 1000 m. Pataljoo-
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nan vaatima tila on nam ollen n 3-4 
kertaa suurempi, mutta huomattava 
on, että komppaniat saatetaan laskea 
maahan samallekin alueelle vain 20--
30 sekunnin aikaporrastuksella. Lasku
varjojääkärikomppanialta kuluu ko
koontumiseen n 15 minuuttia, ja mi
käli pataljoona lasketaan yhtäaikaisesti 
maahan, on kokoontumisaika n 30 mi
nuuttia. Rykmentillä on vastaava aika 
n 1 tunti. Todettakoon vielä, että las
kuvarjojääkäri saattaa olla ilmassa 
vain 12-15 sekuntia, mutta mikäli 
torjuja on tällöin "paikan päällä", on 
laskuvarjomies myös tämän ajan täy
sin hänen annoillaan - ja tuo aika 
saattaa hyvinkin riittää! 

• • • 

,. . 

-
• 
• -

Näistä kolmesta kuljetuskoneesta tulee 
ulos laskuvarjojääkärikomppania puo
lessa minuutissa ja minuutin kuluessa 

on viimeinenkin mies maassa. 

Helikoptereilla tapahtuva maahan
lasku voi eräiden ulkomaisten käsitys
kantojen mukaan tapahtua yhtaikai
sesti pataljoonan voimin n 500 X 500 
m:n suuruisella alueella. Mikäli patal
joona kuljetetaan vaikkapa vain heh
taarin suuruiselle aukealle, saattaa se 
tapahtua 20-30 minuutin sisällä, ja 
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Helikopterimaahanlaskuissa ei sanotta
vampia kokoontumisaikoja tarvita, ja 
taisteluvalmius jo maahantulohetkellä 
on suuri -

,.. ' __ lt,. ~":(( 

- jolloin myös tukiaseet voidaan kul
jettaa paikalle välittömästi iskuportaan 

perässä. 

huomattava on, että helikopterimaa
hanlaskuissa ei sanottavampia kokoon
tumispaikkoja vaadita . 

Maahantulon jälkeen tapahtuu ko
koontuminen, tiettyjen maastonkohtien 
haltuunotto ja yleensä tehtävän suori
tus hyvinkin yksityiskohtaisen suun
nittelun mukaisesti. Nopeus ja ennen 
kaikkea häikäilemättömyys lienevät 
luonteenomaisia piirteitä toiminnan 
tässä vaiheessa. Saatuaan haltuun teh
tävänsä mukaisen maastoalueen jouk
ko pyrkii tiukasti pureutumaan siihen, 
eikä sillä yleensä "operoida". Kuiten
kin se suuntaa tiedustelun erityisesti 
kaikkien niiden teiden suuntiin, jotka 
johtavat maahanlaskualueelle. On' siis 
todennäköistä, mikäli torjuntaan va
rattu joukko tulee muualta tunnin tai 
tuntien kuluttua, että se kohtaa pieniä 

Huonot sääolosuhteetkaan eivät voi estää helikopterimaahanlaskuja tarkalleen 
ennakolta suunnitel'lulle alueelle, sillä hyvän lentosään vallitessa sinne pudote
taan kuvassa oleva radiomajakka, jonka avulla suunnistetaan oikeaan paikkaan 
mm sateella, jolloin pilven alaraja voi olla vain 90 m ja vaakasuora näkyvyys n 

800m. 
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tiedusteluosastoja lukuun ottamatta 
puolustukseen ryhmittyneen ja kenties 
jo pikalinnoittautuneen joukon, joka 
taistelee tietoisena siitä, että ainakin 
jonkin aikaa ovat "sillat takana polte
tut". 

Tärkeän vaiheen maahanlaskussa 
muodostavat jälkikuljetukset. Ne suo
ritetaan joko laskuvarjopudotuksina 
tai helikopterikuljetuksin. Jos maa
hanlaskualueella on käyttökelpoinen 
lentokenttä, käytetään sitä luonnolli
sesti hyväksi. Eräiden käsityskantojen 
mukaan lentokentän olemassaoloa 
maahanlaskualueella pidetään suoras
taan välttämättömänä divisioonan ja 
sitä suurempien yhtymien maahanlas
kuissa. 

III MAAHANLASKUNTORJUNTA 

A. Torjunnan 
järjestelyn 
perusteita 

Joukkojen siirtyminen kohti maa
hanlaskualuetta rajun hyökkäyksen 
tapahtuessa tulee kohtaamaan huomat
tavia vaikeuksia, kuten edellä on to
dettu. Erityisesti tämä koskee jouk
koja, joiden raskaiden aseiden kulje
tus ja huolto kokonaisuudessaan pe
rustuvat moottoriajoneuvoihin, jotka 
puolestaan vaativat ajokelpoisen tien. 
Yleensä reservien siirtymismahdolli
suuksista ilmauhan vallitessa voidaan 
ottaa esimerkiksi saksalaisen Panssari
opetusdivisioonan (Panzer-Lehrdivi
sion) hieman yli 150 km:n siirtyminen 
6.-8. 6. 1944 Le Mans'in alueelta ran
nikon suuntaan tarkoituksella käyttää 
ko yhtymää vastahyökkäykseen Nor
mandiaan maihinnousseen vihollisen 
lyömiseksi mereen. Divisioonaan kuu
lui mm panssaritiedustelupataljoona, 
kaksi panssarikrenatöörirykmenttiä a 
kaksi pataljoonaa, henkilöstö panssa-
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roiduissa puolitela- tai pyoraaJoneu
voissa, joita oli yhteensä n 800, pans
sarirykmentti, tykistörykmentti a 3 
patteristoa, panssari-ilmatorjuntapat
teristo ym. Henkilövahvuus oli arviolta 
14 000--15 000, moottoriajoneuvojen ko
konaismäärä n 3000, panssarivaunuja 
260. Ilmatorjunta-aseiden lukumäärä 
oli n 100, josta pääosan muodostivat 
20 mm:n aseet. Pimeä vuorokauden 
aika n klo 21.00--03.00. 

Divisioona siirtyi viittä eri tietä aloit
taen marssin 6. 6. klo 17. Ennen pimeän 
tuloa (n 4 tunnin aikana} olivat länsi
liittoutuneiden lentojoukot tuhonneet 
20-30 ajoneuvoa. Yön aikana ei vihol
linen pahemmin häirinnyt siirtoa, 
mutta siitä huolimatta se sujui marssi
teillä sattuneiden muiden häiriöiden 
johdosta verrattain hitaasti. Divisioo
nan komentajan esitykseen siirron 
keskeyttämiseksi valoisan ajaksi ei 
suostuttu. Tulos oli sen mukainen. 7. 6. 
iltaan mennessä oli tuhoutunut 40 polt
toaineautoa, 90 kuorma-autoa, 84 puo
litela-ajoneuvoa tai vetäjää sekä 5 
panssarivaunua. Henkilötappioista ei 
ole tarkkoja tietoja, mutta viitteen 
antaa eräs kuvaus, jonka mukaan "jo
kaisen hyökkäyksen jälkeen jäi tien 
sivuun kaatuneita ja haavoittuneita". 

Divisioona saapui eräitä pierua 
osiaan lukuun ottamatta 8. 6. puoleen 
päivään mennessä sille käsketylle läh
töalueelle. Siirtyminen oli kestänyt 
n 43 tuntia. Koko siirtoon käytetty 
aika huomioon ottaen saadaan täysin 
moottoroidun ja huomattavilta osiltaan 
panssaroidun yhtymän siirtymisnopeu
deksi n 4 km/t! Siirron hitaudesta 
johtuen jouduttiin luopumaan divisioo
nalle suunnitellusta vastahyökkäyk
sestä. Edellä oleva esimerkki åntaa 
kuvan siitä, mikä merkitys ilmavoi
mien toiminnalla siirtyvään joukkoon 
on erityisesti silloin, kun on kyse josta-

kin laajamittaisesta operaatiosta. Ei ole Otettakoon vielä esille eräs esimerk
kyse ainoastaan henkilö- ja kalusto- ki, joka perustuu laskelmiin nyky
tappioiden tuottamisesta, vaan jatku- aikaisten lentojoukkojen tulen vaiku
villa lentorynnäköillä on ilmeisesti tuksesta siirtyvään joukkoon. Patal
mitä suurimmassa määrin vaikutus joona etenee molemmin puolin tietä, 
myös joukon taistell!tahtoon. Panssari- n 100 m tiestä peitteisessä maastossa, 
opetusdivisioona oli koulutukseltaan ja 

kaksi vahvennettua komppaniaa kumkurin suhteen hyvä joukko. Siitä syys-
tä se ylipäänsä pääsi perille. Huono mallakin puolella, komppaniat, joiden 
joukko olisi saattanut pysähtyä koko- keskinäinen etäisyys on n 500 m, avo
naan. jonossa. Ajoneuvot (mt) ajavat tiellä, 

tavoitteittain suojaisesta paikasta toi
Polkupyörillä liikkuvien joukkojen seen. Jos pataljoona havaitaan, mitä 

marssisuorituksista Normandian ope-
raatiossa voidaan ottaa esimerkiksi luonnollisestikaan ei aina tapahdu, on 

se peitteisestä maastosta huolimatta vi
saksalainen J alkaväkirykmentti 858, hollislentäjille varsin kiitollinen maali. 
jolta kului 36 tuntia 110 km:n matkaan. Kaksi peräkkäistä rynnäkkölaivueen 
Vaikka keskinopeudeksi tuleekin vain hyökkäystä saattaa aiheuttaa yhdelle 
n 3 km/t, niin polkupyörillä liikkuvat komppanialle 10--20 % :n tappiot eten
joukot selviytyivät yleensä huomatta- kin napalmia käytettäessä, pataljoonan 
vasti vähäisemmillä tappioilla kuin kokonaistappioiden pysytellessä kui
moottoroidut joukot, mikä on täysin • tenkin muutaman prosentin suuruisina. 
luonnollista. Mikäli ajoneuvot ovat hyökkäyshet-

Liittoutuneiden voimakas lentotoi- kellä tiellä, ovat 15---20 %:n tappiot 
minta ei tullut yllätyksenä sotaa koke- varsin todennäköisiä raketein suorite
neille saksalaisille johtoportaille ja tussa rynnäkössä, mutta käytettäessä 
joukoille. Sen sijaan sen seuraus, jouk- napalmia tai lentopommeja voivat ne 
kojen hidas liike, yllätti eriasteiset nousta vieläkin suuremmiksi. Toden
johtoportaat täydellisesti. Tästä voi- näköisesti syntyy ruuhkautumia ja pa
da~n te~ä se johtopäätös, että lavat tai muuten tuhoutuneet ajoneu
suunniteltaessa joukkojen marsseja vot saattavat sulkea tien pitkäksikin 
kohti taistelualuetta, vaikkapa kohti aikaa. Myös lentopommitukselle tar
maahanlaskualuetta, on aina pidettävä joaa pitkässä muodossa siirtyvä joukko 
mielessä, että siirtymisnopeus ei tule otollisen maalin vastaten täysin ryn
ehkä olemaan joukon teoreettinen näköintien tuloksia. Kun otetaan huo
marssinopeus. Pahimmassa tapaukses- mioon lentohyökkäysten moraalinen 
sa saattaa liike pysähtyä kokonaan, vaikutus, ei voida välttyä siltä totea
jopa muuttua menosuuntaan nähden mukselta, että kahdenkin laivueen pai
päinvastaiseksikin! On kuitenkin huo- kalleen osunut hyökkäys voi keskeyt
mattava, että edellä esitetyissä esimer- tää jalan siirtyvän saati sitten polku
keissä Ranskan maasto-olosuhteet ei- pyöräjoukon marssin pitkäksi aikaa, 
vät liene vertailukelpoisia meidän olo- vaikuttaen lisäksi siirtyvän joukon 
suhteisiimme nähden, vaan ovat siirty- taistelutahtoon kukaties ratkaisevalla 
vän joukon kannalta huomattavasti tavalla. Jos tämä joukko on lähesty
vaikeammat, mutta ehkäpä saksalais- mässä maahanlaskualuetta, tulee sillä 
ten runsas ilmatorjunta-aseistus on aina olemaan kiire, koska maahanlas
puolestaan tasoittavana tekijänä. kutorjunnassa saattavat ensimmäiset 
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kymmenet minuutit, jopa minuutit olla 
ratkaisevia. Tuntuu siltä, että nouda
tettaessa vastahyökkäysperiaatetta ta
vallaan "lahjoitetaan" viholliselle nuo 
ensimmäiset minuutit, jotka sen toi
minnassa tulevat olemaan kaikkein 
kriitillisimmät. Maahanlaskussa jos 
missään aika työskentelee vihollisen 
hyväksi. Samoin on nähtävissä vaikeu
det itse vastahyökkäyksen suorituk
sessa, jos ja kun hyökkäys saadaan 
käyntiin vasta sen jälkeen, kun vihol
linen on jo ehtinyt kokoontua, ryhmit-. 
tyä ja järjestää tulensa. Erityisiä vai
keuksia tulee hyökkäys kohtaamaan 
laajoilla aukeilla, jonne on hyökättävä, 
mikäli maahanlaskettu vihollinen aio
taan tuhota. Näistä vaikeuksista voi
daan eräänä esimerkkinä ottaa saksa
laisten vastahyökkäykset amerikka
laista 82. ja 101. Maahanlaskudivisioo
naa vastaan Utah-maihinnousualueella • 
Normandian maihinnousuoperaation 
yhteydessä v 1944. Kummankin maa
hanlaskudivisioonan vahvuus oli n 7000 
miestä. 101.MID menetti jo maahanlas
kuvaiheessa 30 % henkilöstöstä ja 70 % 
kalustostaan ja materiaalistaan. Samaa 
luokkaa olivat 82.MID:n tappiot, jonka 
eräs rykmentti aikaisemmin kerrotulla 
tavalla joutui saksalaisten aikaansaa
malle tulva-alueelle ja menetti taiste
lukykynsä rykmenttinä. Kun lisäksi 
otetaan huomioon muut tappiot välit
tömästi maahantulon jälkeen tapahtu
neissa taisteluissa, lienee divisioonien 
yhteenlaskettu taisteluvahvuus ollut 
huomattavasti alle 10 000 miestä siinä 
vaiheessa, kun saksalaiset aloittivat 
vastatoimenpiteensä. Tämä tapahtui 
maahanlaskun jälkeisinä lähitunteina, 
ja siihen osallistuivat 

- Krenatöörirykmentit 1057 ja 1058, 
- Laskuvarjojääkärirykmentti 6 ja 
- Rynnäkköpataljoona Messersch-

mitt. 
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Edellä oleva voimaryhmä voidaan kat
soa tasaveroiseksi maahanlaskijaan 
nähden, ja huomattavana etuna sillä 
oli paikallistuntemus ja toiminnan har
joittelu. Hyökkäys tapahtui neljältä 
suunnalta, samankeskeisellä tavoitteel
la. Parhaan käsityksen siitä, mitä ta
pahtui, antaa seuraava kuvaus: 

"Saksalaiset osastot tulivat päin 
amerikkalaisten laskuvarjojääkärien 
kranaatinheittimiä ja konetuliaseita, 
jotka oli jo sijoitettu asemiin pensas
toihin ja puutarhoihin. Ja jäivät kiin-
. " Ill. 

Saksalaisten vastahyökkäys kilpistyi 
siis laskuvarjojääkärien vastarintaan 
taisteltaessa mies miestä vastaan. Mer
kille pantavaa on, että myös hyökkää
vällä puolella oli rykmentti laskuvar
jojääkäreitä, joten joukkojen koulu
tustaso oli ainakin eräällä suunnalla 
yhdenmukainen! Vaikka johtopäätös
ten teko puolin ja toisin on varsin 
uskallettua vain yhden esimerkin pe
rusteella, ei voi välttyä palauttamasta 
mieleen l.Brittiläisen Maahanlaskudi
visioonan kohtaloa Arnhemissä run
saan kolmen kuukauden kuluttua 
edellä esitetystä tapauksesta. Torjuja 
oli silloin paikalla kohteessa. Antaako 
se viitteet menettelytavoista maahan
laskutorjuntaa järjestettäessä? Onnis
tuuko se vain silloin, jos torjuja on itse 
kohteessa? Eräässä asiaa käsittelevässä 
tutkimuksessa on todettu, että "tuli
voimaiset, erityisesti matalailmatorjun
ta-aseistuksella varustetut ja myös 
tykistön ja omien rynnäkkökoneiden 
tulitukeen varautuneet taistelujoukot 
selustan todennäköisinä pidettävissä 
maahanlaskukohteissa ovat parhaita 
keinoja niin maahanlaskujen ennakolta 
ehkäisemiseksi kuin niiden rajoittami
seksi ja tuhoamiseksi". Erityisesti kiin
nittyy huomio sanontaan "taistelujou-

kot selustan todennäköisinä pidettävis
sä maahanlaskukohteissa". 

Eräässä toisessa tutkimustyössä on 
maahanlaskutorjuntaan varatun jou
kon käytössä nähty seuraavat mahdol
lisuudet: 

1. vahvana reservinä puolustettavan 
alueen keskelle 

2. jaettuna todennäköisille maahan
laskualueille välitöntä torjuntaa 
varten 

3. hajautettuna reserviksi todennä
köisten maahanlaskualueiden lä
heisyyteen. 

Torjunta kohteessa on siis tuotu 
eräänä mahdollisuutena esille, joskin 
on todettu, että "käytettävissä olevien 
reservien todennäköisen vähälukui
suuden ja maahanlaskun suorittami
selle kelvollisten alueiden runsauden 
johdosta ei voine tulla kyseeseen jouk
kojen hajauttaminen puolustuksellista 
torjuntaa varten eri maahanlasku
alueilla". Jos kuitenkin on tarkoitus 
todella torjua maahanlasku, ei silloin 
ole kyse "alueiden runsaudesta". Niitä 
kyllä tulee riittämään, sehän todetaan 
pelkän karttat~tkimuksen perusteella 
erityisesti tietyffiä maamme alueilla. 
On kyse niistä alueista, joissa on pakko 
torjua, mikäli aiotaan taistella myös 
rintamassa. 

Eräiden ulkomaisten näkemysten pe
rusteella on myös tehtävissä johtopää
tös, jonka mukaan torjunta pyritään 
järjestämään itse kohteessa: "Torjut
taessa maahanlaskua pyritään maa
hanlaskun aikana tulella tuottamaan 
viholliselle sellaisia tappioita, että sen 
hyökkäysvoima murtuu." 

Vaatimusta voidaan pitää varsin 
tiukkana ja se edellyttää ainakin tu
lenjohtoa itse kohteessa sekä tulival
miina olevia tuliyksiköitä. 

7 - Jalkaväen Vuosikirja 

"Komppaniat ryhmitetään ensi sijas
sa niiden paikkojen puolustukseen, 
mitkä ovat merkityksellisiä toiminnal
lemme, esimerkiksi silloille ja solmu
kohtiin. Painopiste on siellä, mi>ssä 
maahanlaskun uhka on suurin ja odo
tettavin. Alueen muille osille järjes
tetään vartiointi sekä valmistellaan 
tuli ja hyökkäykset. Koko pataljoonan 
torjunta-alue jaetaan kompanioille. 
Kaikki komppaniat saavat taisteluteh
tävän." 

Mitä raskaan kaaritulen käyttöön 
tulee, on eräässä tutkimustyössä todet
tu, että "epäsuoraa tulta ei ehditä saa
maan maahanlaskualueelle ensimmäis
ten pudotusten ja laskeutumisten ai
kana, jos ampuva yksikkö joudutaan 
siirtämään kääntöasemaan, puhumat
takaan silloin, kun se joudutaan aja
maan selustan vaihtoasemaan. Sen si
jaan yksikkö, joka on varta vasten 
odottamassa maahanlaskua, voi avata 
tulen laskuvarjojääkärien tai helikop
terien koskettaessa maankamaraa. Täl
löin avattu tuli on tehokkainta, joten 
mainittuun tulen käyttöön olisikin ai
na mahdollisuuksien mukaan pyrit
tävä." 

Yhteenvetona edellä esitetyistä nä
kökohdista voidaan todeta, että jos aio
taan käyttää hyväksi maahanlaskijan 
kriisihetkiä, on torjunta oltava valmii
na itse kohteessa. Voidaan kuitenkin 
väittää, että torjuntaryhmityksessä ole
va joukko on vaikea irrottaa nopeasti 
johonkin toiseen suuntaan, jos niin 
tarvitaan. On kuitenkin varsin toden
näköistä, että aiueelle, jossa on torjuja 
valmiina, ei muilla joukoilla olekaan 
kiire! Jos taas maahanlasku tulee sel
laiselle alueelle, missä torjuntaa ei ole 
järjestetty, ei sinnekään liene "tulipa
lokiire", sillä oikean tilanteenarvoste
lun seurauksena ei tämä alue ole puo
lustajan kannalta vaarallisin. 
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B. Torjunta 
kohteessa 

Mikäli torjunta järjestetään toden
näköisellä maahanlaskualueella itse 
kohteessa, voidaan 

- päästä heti vaikuttamaan maa
hanlaskevaan viholliseen, sen 
arinta hetkeä, maahantulohetkeä 
hyväksi käyttäen, 

välttää niin paljon kuin mahdol
lista joukkojen siirtoja puolus
tajan kannalta kriitillisimpinä 
hetkinä, so maahanlaskuhetkellä 
ja vielä useita tunteja sen jälkeen', 

- välttyä maahanlaskuun liittyvän 
rajun lentotoiminnan aiheutta
milta johtamisvaikeuk,silta, koska 
jokainen kohteessa torjuntaval
miina oleva joukko sekä aloittaa 
taistelun että suorittaa sen lop
puun saakka ilman käskyäkin. 

Kohteessa järjestettävän torjunnan 
päämääränä on siis tuottaa tappioita 
viholliselle maahantulohetkellä tai jo 
ennen sitä, estää sen suunnitelmallinen 
kokoontuminen tai jo pelkällä torjun
nan järjestelyllä saattaa kyseenalai
seksi maahanlaskun kannattavuus. 
Päämäärän toteuttamiseksi voidaan 
joukon ryhmittämisessä noudattaa seu
raavia periaatteita: 

1. ryhmitetään joukko todennäköi
sen maahanlaskualueen reunoille 

2. ryhmitetään joukko maahanlas
kualueelle metsäsaarekkeisiin ja 
taloryhmiin, joihin muodostetaan 
vahvoja tukikohtia 

3. hajautetaan joukot koko alueelle 
pieniin pesäkkeisiin. 

Jos tarkastellaan ensimmäiseksi mai
nittua mahdollisuutta, löytyy siitä sel-
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laisia näkökohtia, joiden perusteella 
sitä ei voida pitää parhaana mahdolli
sena, mikäli aiotaan vaikuttaa viholli
seen jo maahantulohetkellä. Usein on 
torjunta-alue niin laaja, ettei jalkaväen 
keveiden aseiden tuli ulotu läheskään 
koko alueelle. Kun otetaan huomioon, 
että rynnäkkökivääreillä ja kevyellä 
konekiväärillä varustettu kivääriryh
mämme ampuu n 1500 tehokasta lau
kausta minuutissa, on suoranainen vir
he, ellei tämänkaltaista tulivoimaa 
käytettäisi täysitehoisesti. 

Usein eivät aukeat myöskään ole 
yhtenäisiä, vaan niillä esiintyy mm tä
hystystä, tulenjohtoa ja suora-ammun
ta-aseiden käyttöä rajoittavia maas
tonkohtia. Huomattavin varjopuoli on 
kuitenkin se, että vihollinen voi jatku
vasti pitää tulen alla maahanlasku
alueensa reunat, joukkojen laskeutues
sa samanaikaisesti alueen keskelle ja 
myös ryhmittyä tämän tulen turvin. 

Ryhmittämällä joukko maahanlas
kualueelle muodostettuihin tukikohtiin 
tulee niitä ilmeisesti olemaan niin har
vassa, ettei jalkaväen keveiden aseiden 
tuli tässäkään tapauksessa pääse oi
keuksiinsa ja vihollisen mahdollisuu
det pitää nämä tukikohdat tulen alla 
joukkojen laskeutuessa maahan ovat 
edelleen olemassa. Tuntuu myös siltä, 
että aukeilla olevat huomattavimmat 
metsäsaarekkeet, hallitsevissa maas
tonkohdissa olevat suurehkot taloryh
mät tms tulevat olemaan vihollislentä
jien erityisen mielenkiinnon kohteena. 
Lisäksi tukikohtien ollessa kaukana 
toisistaan on olemassa vaara, että ne 
lyödään yksi kerrallaan, toisen tuki
kohdan kykenemättä tukemaan naapu
rinsa taistelua. Kaikesta huolimatta 
vaikuttaa jälkimmäinen vaihtoehto 
edellistä paremmalta, onhan siinä jo 
selvänä pyrkimyksenä päästä "maa
hanlaskijan sekaan". 

Useimmassa tapauksessa on toden
näköistä, että maahanlaskijalla tulee 
olemaan paikallinen ylivoima, koska 
se valitsee maahantulopaikan, kun 
taas puolustaja on ryhmitettävä koko 
alueelle. Seuraavassa kaaviollisessa 
kuvassa on esitetty eräitä arviointeja 
siitä, mitkä ovat huomattavasti alivoi
maisemman torjujan mahdollisuudet 
maahanlaskun eri vaiheissa, silloin kun 
torjuja on valmiina kohteessa. 

sain: 
//alkoinl?/7 nuolija viflOVtivolfettu alue 
l?uvaavat puolus/iiJao mahdo/lisuul?
sia, jotl?a l?ol?o ajlio lashevat verrat
tuna vastaav1io ristil?o!la merl?tft(li· 
hio, jotl?a osoittavat hqökl?ääjäo 
kasvavia mahdollisuul?'sia 

Vaikka edellä esitetty arvio ei perus
tukaan todennäkötsyyslaskelmiin, an
tanee se käsityksen lukumääräisesti 
alivoimaisen puolustajan torjuntamah
dollisuuksista aina vihollisen kokoon-

tumisvaiheeseen saakka, josta alkaen 
tilanne muuttuu puolustajalle epä
edulliseksi. Tämän perusteella voidaan 
tehdä johtopäätös, jonka mukaan tor
jujan on kyettävä kaikilla aseillaan 
tulittamaan viholHsta maahanlaskun 
alkuvaiheista lähtien. 

Mitä laajemmat maastolliset edelly
tykset maahanlaskulle ovat olemassa 
käsketyllä torjunta-alueella, sitä laa
jemmalle alueelle myös puolustava 
joukko on ryhmitettävä. Näin ollen on 
ilmeistä, että kolmas vaihtoehto, jou
kon hajauttaminen pieniin pesäkkeisiin 
tuntuu välttämättömältä. 

Mikäli torjuntaan on käytettävissä 
noin pataljoonan voimat, hajautetaan 
ne tasaisesti koko alueelle esim puolen 
ryhmän vahvuisiin pesäkkeisiin, joita 
laskelman mukaan tulee lähes 100 kpl. 
Pesäkkeet voidaan !innoittaa seuraa
vien piirroksien mukaisesti. 

Kun jokainen puutarhoissa, talojen 
raunioissa, jopa keskellä peltojakin 
oleva pesäke on linnoitettu, tuntuvat 
pataljoonan selviytymismahdollisuudet 
eräiden laskelmien perusteella varsin 
kohtuullisilta. Saadakseen aikaan n 50 
%:n tappiot näin ryhmittyneeseen ja 
linnoittautuneeseen joukkoon vaacli
taan n 100 rynnäkkölaivueen tai pom
mituksia käytettäessä n 40 pommitus
laivueen suoritus. Eikä sittenkään puo
lustajista ole tuhottu kuin puolet! Kai
ken todennäköisyyden mukaan ei 
hyökkäys tule kannattamaan, joten jos 
kyseiseen ryhmitykseen olisi mahdol
lisuudet, jäisi maahanlasku tulematta! 

Jos maahanlaskutorjuntaan on käy
tettävissä pataljoona, saa se torjunta
alueen, joka puolestaan jaetaan alayk
siköiden alueiksi. Kukin komppania 
ryhmitetään joukkueittain omalle tor
junta-alueelleen ryhmän puolen 
ryhmän pesäkkeisiin jakaantuneena, 
jolloin komppanian alueella näitä pe-
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säkkeitä saattaa olla 15-20 kpl. On 
selvää, että ryhmityksestä ei tule ta
sainen, ·vaan todennäköisimmissä maa
hanlaskupaikoissa ovat pesäkkeet 
mahdollisimman lähellä toisiaan, jol
loin alue saadaan tehokkaan tulen alai-

seksi. _J~~~~Wl~l~/t~~ji~?L 
svnt!/!/ vMessä yössä 
PwfaV8räll tarve on Gllllri 

Taistelijaparin pesäke pellolla kesällä. 

Ryhmän pesäke on näiden yhdistebnä. 

Lämpimänä vuodenaikana voidaan 
pesäkkeissä asua, ja sään mahdollis
taessa maahanlaskutoiminnan on tais
tel uvalmi us kohotettu äärimmilleen. 
Välttämätön liike pyritään suoritta
maan öisin, joskaan ei voitane välttyä 
myös valoisana aikana tapahtuvalta 
liikkumiselta eri pesäkkeiden välillä. 
Mahdollisuuksien mukaan voidaan joi-
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Taistelijaparin pesäke pellolla maan 
pinnalla ( on pakko käyttää silloin, kun 

pellolla on vettä). 

hinkin pesäkkeisiin varata "paikalli
sia oto-aseita", kuten ilmatorjuntaki
vaareJa, vanhentuneita panssarintor
juntatykkejä ja vanhoja vesijäähdyt
teisiä konekiväärejä. Viimeksi maini
tut, varsinaisten taistelujoukkojen 
aseistukseksi kelpaamattomat aseet so
veltunevat erittäin hyvin maahanlas
kutorjuntaan. Aseet olisivat todella 
pesäkekohtaisia, olipa maahanlaskun 
torjunnassa mikä joukko tahansa. Mi
käli näitä aseita saadaan pesäkkeisiin, 
on niitä varten !innoitettava omat ·suo
ja- ja taistelupoterot, joten esitettyihin 
pesäkemalleihin tulee tällöin ao aseen 
vaatimat rakenteet. 

Synf!l!J !Jhdessä !IÖSSä 
Puutavaran tarve pienelll?ö 

Q 

/ 

Ryhmän pesäke pellolla. (Yhteinen majoitus- ja suojapotero.) 
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Pellolle maan pinnalle kaivonrenkaista 
rakennettu taistelijaparin pesäke. 

Pesäkkeiden välimaastoon valmistel
laan kenttätykistön ja heittimistön 
maalit, ja tulenjohtoryhmät ryhmite
tään omina pesäkkeinä koko alueelle 
siten, ettei aukkoja tulenjohtotoimin
nassa pääse syntymään. 

Sulutteet ja erilaiset esteet täyden
tävät tuliverkkoa. Suluttamisessa tule
vat lähinnä kyseeseen jalkaväkimiinat 
sellaisissa katvepaikoissa, joissa vihol
linen voi mm ryhmittyä, eikä ainakaan 
kaikilla aseilla kyetä ko maastonkoh
taa tulittamaan. 

Linnoittamisen ohella voidaan vihol
lisen lentojoukkojen tulen vaikutusta 
vähentää mm valelaitteilla, ts rakenta
malla "oikean pesäkkeen näköisiä" 
laitteita, jotka nekin tulevat olemaan 
vihollislentäjien maaleina. 

Joukkojen huoltaminen tulee yleensä 
kaikissa toiminnoissa keskeiseksi ky
symykseksi eikä mahdollisilta pulmilta 
voida välttyä maahanlaskutorjunnas
sakaan. 

Ampumatarvikehuolto smansä ei 
muodostu vaikeaksi, sillä pesäkkeisiin 
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voidaan varastoida niin runsaasti am
pumatarvikkeita, että pitempiaikai
nenkin taistelu ilman täydennystä on 
mahdollista. Samoin voidaan menetellä 
elintarvikkeiden osalta, joskin kesän 
lämpimimpinä aikoina ei usean päivän 
varastoja voida muodostaa ainakaan 
pilaantuvien tarvikkeiden osalta. Aika 
ajoin tulee myös lämpimän ruoan ja
kelu tuottamaan vaikeuksia, mikä to
sin tulee olemaan jokapäiväinen ilmiö 
muunlaatuisissakin sotatoimissa. 

,Vaikeammaksi tulee muodostumaan 
lääkintähuolto ja vuodenajasta riip
puen majoituskysymys. On ilmeistä, 
että taistelun kestäessä ei haavoittu
neita kyetä omista pesäkkeistään eva
kuoimaan, millä tulee olemaan mm 
psykologinen merkitys. Majoittuminen 
kesäaikana ei muodostu vaikeaksi, mi
kä on suuri etu, sillä silloin on edulli
sen lentosään vallitessa oltava torjun
tavalmiina läpi vuorokauden. Sen si
jaan muina vuodenaikoina asuminen 
pesäkkeissä tuskin tulee kyseeseen, 
joten majoituskysymys on järjestettävä 
toisin. Eräänä mahdollisuutena on 
nähtävä vuorottelu pesäkkeiden mie
hityksessä, jolloin edullisen lentosään 
vallitessa miehitys on täydellinen, huo
non lentosään aikana pesäkkeissä on 
vain esimerkiksi parivartio, muiden 
levätessä jopa lähitaloissa. Talvi pa
kottanee myös siirtymään erillisistä 
pesäkkeistä hieman keskitetympään 
toimintaan. 

Mitä laajemmalle alueelle joukko on 
hajautettu, sitä vaikeammaksi muodos
tuu johtaminen. Esitetyssä esimerkissä 
pataljoona on mahdollisimman hajalla, 
joten "edellytykset" johtamisvaikeuk
sille ovat todella olemassa. Toisaalta 
herää kuitenkin kysymys, esiintyykö 
tässä ryhmityksessä maahanlaskun ta
pahtuessa yleensäkään johtamisen tar
vetta? Jokainen joukko ja yksityinen 
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RADIOPUHELIN TUO 
UUTTA TEHOA 
TIETOLIIKENTEESEEN
UUTTA VAUHTIA 
TVÖRVTMIIN 

l 

S U O M E' N 

1 KAAPELITEHDAS 
OSAKEYHTI O 

Uusi radiopuhelin SV 
1000, kevyt ja kannettava, 
sopii erinomaisesti kent
täkäyttöön, kaikenlaisille 
työmaille, savotoille, pa
lokunnille, yhteydenpito
välineeksi etsintäryhmil
le, poliisille, urheiluseu
roille sekä sotilaskäyt
töön. Se on pienikokoi
nen ja helpp6 kuljettaa. 
Se on täysin transistor-01-
tu ja kätevä vaikeissakin 
olosuhteissa. SV-sarjaan 
kuuluu lisäksi autoradio
puhelin ja tukiasema, joi
den avulla voidaan ra
kentaa täydellinen radio
puhelinjärjestelmä. 

Käyttäjä arvostaa SV-

1000:n kenttäkelpoisuut

ta: 

• virtalähteenä toimiva 

akku tai kuivaparisto on 

sijoitettu erilliseen hel

posti irroitettavan kote

loon • huolto on erityisen 

helppo, koska varsinai

nen radio-osa on sijoitet

tu vaihdettavissa oleville 

virtapiirikorteille • laitteis

sa on käytetty ainoastaan 

helposti saatavissa ole

via eurooppalaisia kom

ponentteja. 

mies taistelevat omalla paikallaan, ei 
siihen tarvita käskyjä tai muita johta
mistoimenpiteitä. Alhaaltapäin tulevat 
ilmoitukset ovat sen sijaan tärkeämpiä. 
Eräänä mahdollisuutena on järjestää 
pataljoonajohtoisia tähystyspaikkoja 
maahanlaskualueen reunoille, joista 
pataljoonan komentaja saa etenkin vi
hollistiedot, sen lisäksi mitä komppa
nian päälliköt ilmoittavat. Maahanlas
kutorjunnassa voidaan kaukotähystys
paikkoja todella käyttää tehokkaasti 
hyväksi. Ne voivat hyvinkin olla kent
tätykistön tul~njohtoryhmien miehit
tämiä. 

Joissakin tap~ksissa voi tulla kysee
sen jonkun komppanian irrottaminen 
torjunta-alueeltaan toiseen tehtävään. 
Toimenpide on kuitenkin aina tarkoin 
harkittava, sillä tyhjennettyihin ase
miin voi tulla vihollinen. iKoko patal
joonan irrottaminen uutta tehtävää 
varten voi myös tulla kyseeseen. Pa
taljoonan ollessa taistelukosketuksessa 
se ei kuitenkaan tule onnistumaan eikä 
irrottaminen ole silloin tarkoituksen
mukaistakaan. Näin ollen, jos patal
joona irrotetaan asemasta, ei lentojouk
koja lukuun ottamatta voi muuta vi
hollisvaikutusta olla. Kokoontuminen 
tapahtuu ennakolta tehtyjen suunnitel
mien ja harjoittelun mukaisesti. 

Irtautumista voivat vihollisen lento
joukot vakavasti häiritä, mutta tästä 
syystä liikutaan pieninä ryhminä au
keilla olevia ojia, notkelmia, taloryh
miä, metsäsaarekkeita yms hyväksi
käyttäen. Lisäksi tulisi jokaisessa pe
säkkeessä olla savumateriaalia, jonka 
käyttö saattaa tulla yleensäkin kysee
seen vihollisen lentorynnäkköjen aika
na. Toisaalta on kuitenkin olemassa 
vaara, että vihollisen laskuvarjojääkä
rit ja helikopterit tulevat maahan sa
vun ollessa parhaimmillaan, jolloin 
hajaryhmityksen pääasiallisin tarkoi-

tus on menetetty. Vihollinen voi myös 
käyttää suojasavuja, ja tämän johdosta 
on jokaisen pesäkkeen ammuttava 
"sokkona" äänihavaintojen perusteella. 

Joukon irt:ottaminen maahanlasku
torjuntaryh. 11ityksestä on jo aikaisem
min todettu arveluttavaksi toimen
piteeksi, mikäli maahanlaskuvaara ky
seiselle alueelle on edelleen olemassa. 
On todennäköistä, että runkomiehityk
sen on säilyttävä ainakin niissä pesäk
keissä, joihin on mahdollisesti sijoi
tettu mm vanhamallisia jalkaväen ras
kaita aseita, sillä muussa tapauksessa 
tyhjentyneet pesäkkeet voivat täyttyä 
hyökkääjillä. Tästä syystä vaikuttaa 
siltä, että uhanalaisimmilla maahanlas
kualueilla tulisi pysyvästi olla sano
tunlainen runkomiehitys, vaikkapa 
vain yksikin tulivoimainen pesäke siel
lä täällä. Sekin on parempi kuin ehkä 
usean kilometrin etäisyydellä oleva 
joukko, joka on vain - valmistautunut 
maahanlaskutorjuntaan ja jonka toi
minta perustuu siirtymiseen. 

Yhdistelmä 

Joukkojemme selustassa tulee lähes 
aina esiintymään runsaasti sellaisia 
alueita, jotka mahdollistavat suurissa
kin puitteissa tapahtuvat maahanlas
kut, taisteltiinpa missä tahansa valta
kuntamme osassa. Mitä peitteisempi, 
harvateisempi ja rikkonaisempi alue 
on, sitä selvemmin sieltä on löydettä
vissä edellä esitettyjen alueiden jou
·kosta sellaiset, joissa maahanlaskuilla 
todella saavutetaan niille asetetut pää
määrät. Tällöin voidaan myös torjun
tatoimenpiteet keskittää. 

Alueella, jossa todennäköisiä maa
hanlaskupaikkoja on useita, joudutaan 
torjuntatoimenpiteitä järjestettäessä 
sen sijaan huomattaviin vaikeuksiin, 
koska useinkin torjuntaan käytettä-
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vien joukkojen määrä ei vastaa niiden 
todellista tarvetta. Tästä on ollut seu
rauksena pyrkimys tiettyyn valmiuteen 
lähes kaikilla alueilla Qlematta kuiten
kaan missään riittävän valmis. Maa
hanlaskutorjunta on yleensä perustu
nut valmistautumis- eikä torjuntateh
tävään. On kuitenkin ilmeistä, että to
dennäköisten maahanlaskualueiden 
runsaudesta huolimatta on parempi 
olla torjuntavalmiina yhdellä alueella, 
josta tarvittaessa siirrytään toisille, 
kuin pelkästään valmistautuneena toi
mintaan useammalle alueelle, koska 
joukkojen siirtyminen tulee useimmi
ten kohtaamaan huomattavia vaikeuk
sia; ainakin ne tulevat olemaan aikaa 
vieviä. 

Maahanlaskija tulee useimmiten au
kealle; mitä suurempi joukko, sen laa
jempi aukea. Jotta hyökkääjä kyettäi
siin tuhoamaan, on puolustajan myös 
mentävä aukealle. Joko sinne hyökä
tään tai ryhmitytään etukäteen puo
lustukseen. Viimeksi mainittu tapa 
vastannee paremmin meikäläisten 
joukkojen suorituskykyä taisteltaessa 
aukeamaastossa. Lisäksi on syytä 
muistaa, että minne yleensä odotetaan 
vihollisen hyökkäävän, sinne ryhmite
tään puolustaja torjuntavalmiiksi. 

Kaikkia joukkoja ei ole kuitenkaan 
edullista sitoa paikalliseen puolustus
tehtävään, koska maahanlaskuja voi 
tulla mm torjutun kohteen lähistölle. 
Tätä varten on oltava reservi, jonka 
vahvuus sinänsä ei ole tärkein, vaan 
sen iskukyky. Jotta se pystyisi liikku
maan, on sillä oltava vahva ilmator
junta. Jos joukkoja riittäisi kaikille 
alueille, saattaisi reservin tarve poistua 
kokonaan. 
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Kriitillinen lukija on kuitenkin täy
sin oikeutetusti päätellyt, ettei aina
kaan reserviksi varattuja joukkoja riitä 
jokaiseen todennäköiseen maahanlas
kupaikkaan. Se pitää täysin paikkansa, 
sillä maahanlaskuntorjuntakysymystä 
ei ratkaista niillä voimilla, joilla saat
taa olla muitakin tehtäviä. Eräs mah
dollisuus on organisaation tarkistus ja 
sen seurauksena taistelukykyisten se
lustajoukkojen muodostaminen ja 
myös kouluttaminen. Onhan selvää, 
että kun vastustajalla on käytössään 
jokin menetelmä tai ase, on sen elimi
noimiseksi kehitettävä "vasta-ase". 

Olivatpa menettelytavat mitkä ta
hansa, kaikissa tapauksissa on maa
hanlaskutorjunta kuitenkin järjestet
tävä. Mistä todella on kyse, siihen an
tanevat vastauksen seuraavat ajatuk
set: "Komentaja, jonka joukkojen se
lustayhteydet ovat maahanlaskujen 
katkaisemat, ei istu rauhallisena ko
mentopaikassaan. Missä vihollisen 
hyökkäys aiotaan torjua, siellä on myös 
oltava torjuntakykyinen joukko." 

Lä.hteet 

- Tippelskirch: Toisen maailmansodan 
historia, 1. ja '1. osa 

- Galland: Ensimmäiset ja viimeiset 
- Carell: Ne tulevat 
- Lindskog: Fallskärmar och fallskärms-

trupper 
- Observer's Book of Aircraft 
- Tiede ja Ase n:o 120 
- Rannikkotykistön vuosikirja 11964 
- Sotilasaikakauslehti 2/'1962, 1/1964 ja 

4/1964 
- Truppenpraxis 611958 ja 7/!1958 
- Allgemeine Schweizerische Militärzeit-

schrit 9/ 1963 
- Pesäkkeitä esittävät kuvat: Kapteeni 

P Loikkanen 
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Suomalaista maailmankauppaa 
Maapallon pyörähdys tarvitaan kuvaamaan Enso-Gutzeit Osake
y~ti~_n. markkinointikenttää. Edustava loukko rot11ja, kansallisuuksia, 
k1el10 10 kulutustottumuksia. Meidän päiviemme maailmantapahtumat 
painetaan kymmenissä eri maissa yli 60 kielellci Enson sanomalehti
poperille. E~son kartongista valmistettllja pakkauslaatikoita jå Enson 
vo1mapaper10 käytetään niin napapiirillä kuin tropiikissakin, kaikissa 
kuudessa maanosassa. 

Enso-Gutzeit on maamme suurin vientiyhtiö. Sen osuus maamme koko 
viennin arvosta on n. 10 %. 

ENSO-GUTZEIT OSÅKEYHTID 

Majuri Arvo Lauri 

PANSSARIN
T01RJUNNA'ST A 

ITÄVALLAN, 
SVEITSIN ja 
RUOTSIN 
PUOLUSTUSVOIMISSA 

Panssarivaunujen merkityksen li
sääntyminen mahdollisessa tulevaisuu
den sodassa ja ennen kaikkea panssari
vaunujen lukumäärän jyrkkä kasvu 
suurvaltojen armeijoissa ovat nykyisin 
asioita, jotka on pakko todeta sellaise
naan. Tätä taustaa vasten on myös ym
märrettävissä panssarintorjunta-asei
den monipuolistuminen ja määrällinen 
lisäys sekä :kaikkien edellä lueteltujen 
tekijöiden vaikutus panssarintorjunnan 
järjestelyihin. Usein pyritään esikuvia 
hakemaan suurvaltojen vastaavista 
järjestelyistä. Nehän ovat yleensä 
edelläkävijöitä ainakin aseteknillisessä 
kehityksessä. Organisaatioiden ja tak
tiikan osalta suurvaltojen antamat esi
kuvat saattavat kuitenkin johtaa pie
nen maan olosuhteisiin soveltumatto
miin ratkaisuihin. Niinpä panssarin
torjunmmkin kohdalla on muistettava, 
että taloudelliset raJoitukset panssarin
torjunta-aseiden kohdalta ovat suur
valloille melko toisarvoisia. Niiden on 
pakko sijoittaa suurin osa panssarin
torjunta-aseistaan panssaroituihin tela
ajoneuvoihin, koska lähes kaikki muut
kin taistelujoukot liikkuvat sellaisissa. 
Panssarintorjunta-aseet ovat niiden 
taktiikassa sittenkin lähinnä tukiaseita, 
varsinainen taistelu ratkaistaan suur
ten panssarijoukkojen kesken. Näin 

ollen saattaa pienten puolueettomien 
maiden panssarintorjunnan tarkastelu 
olla vaihteeksi hyödyllisempää. Itäval
lan, Sveitsin ja Ruotsin osalta tämä 
tarkastelu on mielenkiintoista myös 
jossain määrin samantapaisten olosuh
teiden vuoksi. Näissä maissa, ·kuten 
meilläkin, huomattava osa valtakuntaa 
on panssarivaunuille verrattain vaikea
kulkuista. Vastaavasti loppuosa alu
eesta - kaikissa neljässä osa valtakun
nan ydinalueesta - on panssaroiduille 
joukoille erittäin edullista. 

PANSSARINTORJUNTA-ASEET 

A. Itävalta 

Jokamiehen lähipuolustusaseena on 
kiväärikranaatti. Sen käytännöllinen 
ampurnaetäisyys jää huonon osurnis
tarkkuuden vuoksi alle 100 m:iin ja lä
päisy on varsinkin vaunun etuosaan 
hyvin kyseenalainen. Itävaltalaiset las
kevat kuitenkin, että vaikka prikaatin 
yli 2500 rynnäkkökivääriampujasta 
vain 10 prosenttiakin saa tehokkaan 
osuman, on hyölci{ääjän panssaridivi
sioona kärsinyt ratkaisevat tappiot. 
Todellisuudessa luku jää huomattavasti 
tätäkin pienemmäksi, mutta "päätyön
hän" tekevätkin varsinaiset panssarin
torjunta-aseet ja kiväärikranaateilla 
tuhotaan ensisijaisesti kuljetus- ym 
heikommin panssaroituja vaunuja. 

Lähitorjunta-aseina on tällä hetkellä 
käytettävissä osittain vanhentuneet 
panssarinkauhut eli amerikkalaismalli
set "bazookat". Niiden läpäisy on ki
vääri-kranaatin luokkaa, joten se on 
varsinaisille panssarintorjunta-aseille 
riittämätön taisteltaessa nykyaikaisia 
taistelupanssarivaunuja vastaan. 

Keskitorjunta-aseena on 106 mm:n 
amerikkalaista alkuperää oleva raskas 
sinko. Tätä asetta on pidettävä tehok-
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7,5 cm kiväärikranaatti 

9 cm panssarinkauhu 

10,6 cm raskas sinko ajoneuvossa 

AMX-13 pst-vaunu 

Kokeilukäytössä oleva 
"Mosquito" pst-ohjus 

Itävaltalainen pst-ohjusryhmä 
kalustoineen 

Itävaltalaisia panssarintorjunta-aseita. 
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kaana sekä läpäisynsä että osumistark
kuutensa puolesta alle 1000 m:n etäi
syyksillä. Sen heikkoutena voitaneen 
pitää tehoon nähden turhan suurta pai
noa, jolla ei ole merkitystä ajoneuvo
aseena, mutta sitäkin enemmän "mies-, 
vetoisena" aseena varsinkin vuoris
tossa. 

Eräiden poliittisten esteiden olemas
saolo mm on ollut hidastamassa pans
sarintorjuntaohjusten hankintaa. Näin 
ollen on kaukotorjunta-aseistukseen 
päässyt syntymään paha aukko. Itä
valta on tosin hankkinut kokeiluja 
varten erän sveitsiläisiä "Mosquito" -
ohjuksia, mutta tällä hetkellä näyttää 
siltä, että Sveitsikin hylkää ko tyypin. 
Tällöin saattaa Itävallan ohjuskysymys 
vaikeutua entisestään. Ainoina kauko
torjunta-aseina ovat erillisten pans
saripataljoonien AMX-13 vaunut. Tä
män useissa maissa tiedusteluvaununa 
käytetyn kaluston vanhemmassa ver
siossa on vain 75 mm:n kanuuna. Sen 
teho on muodostumassa varsinkin pi
temmillä etäisyyksillä kyseenalaiseksi 
1000 m:n lähtönopeudesta ja suuresta 
tulinopeudesta huolimatta. 

B. Sveitsi 

Tämänhetkinen kalustotilanne pans
sarintorjunta-aseiden tyyppien osalta 
muistuttaa hämmästyttävän paljon Itä
vallan tilannetta. Jokamiehen lähipuo
lustusaseena on sielläkin kiväärikra
naatti. Lähitorjunta-asetta, panssarin
kauhua, on pidettävä jo vanhentunee
na. Myös Sveitsillä on 106 mm:n raskas 
sinko tärkeimpänä keskitorjunta-asee
na. Sen ohella on käytössä myös 
90 mm:n panssarintorjuntakanuuna. 
Tykin teho nykyaikaista panssarivau
nua vastaan taisteltaessa ei riittäne yli 
600 m:n etäisyydelle. Toisaalta tämän 
aseen käyttömahdollisuuksia arvostel-

taessa on kiinnitettävä huomiota harvi
naisen pieneen painoon (600 kg) sekä 
valmiiksi linnoitettujen asemien käyt
tömahdollisuuksiin ( "Alppilinnoi tus"). 
Yhtymien panssarintorjuntayksiköillä 
on G 13 panssarintorjuntavaunut. Tä
mä saksalaisten toisen maailmansodan 
lopulla rakennuttama kalusto 75 mm:n 

. tykkeineen alkaa olla auttamattomasti 
vanhentunutta. 

C. Ruotsi 

Ruotsissa on lähitorjunta-aseena 
84 mm:n kevyt sinko, eli kranaatti
kivääri. Tämä ase, jota on mm ampu
matarvikkeiden osalta viime aikoina 
modernisoitu, vastaa täysin nykyaikai
sia vaatimuksia. 1 )' Eräänä haittapuo
lena on pidettävä mm aseen suurta pai
noa. Niinpä mm Länsi-Saksa on hank
kinut sen rinnalle kevyemmän ja hal
vemman panssarinyrkin "jokamiehen" 
aseeksi. Kranaattikiväärin tulinopeut
ta lisää patrunoitu laukaus. Toisaalta 
mm ammuksen pyörimisliike on ilmei
sesti vähentämässä läpäisyä. 

Sekä kantamaltaan että läpäisyltään 
vaatimattomat panssarinkauhut on siir
retty taempien yksiköiden ja mm ko
dinturvajoukkojen aseiksi. Sen sijaan 
panssarinyrkit on toistaiseksi säilytetty 
myös taistelujoukkojen ns lisäaseina. 
Nyrkin ampumaetäisyys on nykyisin 
rajoitettu 50 metriin. 

Ruotsin omat asesuunnittelijat ovat 
kehittäneet myös sikäläisen keskitor
junta-aseen, 90 mm:n raskaan singon. 
Se poikkeaa meikäläisestä singosta mm 
erilaisen lavettirakenteensa ja käsi
pyörästöjen puuttumisen vuoksi. Putki 
riippuu pallonivelen varassa ja siksi 
se on helposti suunnattavissa "pistooli
kahvasta". Ilmeisesti suurempien yhty-

1) Asetta on ostettu ainakin Englantiin, 
Länsi-Saksaan, Tanskaan ja Austraa
liaan. 

111 



112 

Kiväärikranaatti 

8,3 cm panssari.nkauhu 

10,6 cm raskas sinko 
kolmijalustalla 

' 
9 cm panssarintorjuntakanuuna 

Kokeilukäytössä oleva 
"Mosquito 64" pst-ohjus 

G-13 pst-vaunu 

Sveitsiläisiä panssarintorjunta-aseita. 

mien panssarintorjuntayksiköitä varten 
asetta on sijoitettu myös Volvo-maas
toautoon. 

Kaukotorjunta-aseina Ruotsissa on 
ollut jo useita vuosia ranskalaiset 
SS 10 ja SS 11 panssarintorjuntaohjuk
set. Nämä ohjukset ovat niin yleisesti 
tunnettuja, ettei lähempää esittelyä tar
vittane. Tehokkuudestaan huolimatta 
ne ovat vähitellen jäämässä uusien 
ohjustyyppien varjoon. Ruotsi itsekin 
on kehittänyt uuden Bantam panssa
rintorjuntaohjuksen, joka on tulossa 
joukkojen käyttöön. Bantam on 2000 
m:n maksimiampumaetäisyydestään ja 
tehokkaasta läpäisykyvystään huoli
matta keveimpiä olemassa olevia oh
justyyppejä. 

Johtopäätöksiä 

Edellä oleva aseiden tarkastelu ja 
sitä täsmentävä taulukko eivät sellai
senaan anna oikeutta pitkällisiin johto
päätöksiin. Itävallan osalta on muis
tettava, että maan nykyiset puolustus
voimat ovat olleet olemassa vasta kym
menen vuotta ja joutuneet kamppaile
maan taloudellisten vaikeuksien kans
sa. Alkuun oli lähdettävä lähes sillä, 
mitä amerikkalaiset miehitysjoukot 
jättivät maahan. Itävaltalaisten asian
tuntijoiden mukaan tarvittaisiin lisää 
asetyyppejä 

- "jokamiehen" panssarinyrkki 
- kevyt sinko ( esim ruotsalainen), 
- panssarintorjunta vaunu ( esim 

saksalainen "Kanonenjagdpan
zer") sekä 

- panssarintorjuntaohjukset. 

Eräissä kirjoituksissa on myös pidet
ty tarpeellisena sijoittaa osa 106 mm:n 
singoista kuljetuspanssari vaunuihin, 
mutta tässä kysymyksessä mielipiteet 
menevät pahasti ristiin. Tärkeimpänä 
ja kiireellisimpänä pidetään sekä maas
tollisten olosuhteiden että viime sodan 

8 - Jalkaväen Vuosikirja 

kokemusten 1 ) perusteella rynnäk
kötykkityyppisten torjuntavaunujen 
hankkimista. 

Sveitsi on tällä hetkellä asekysy
myksen osalta ilmeisesti hieman pitem
mällä kuin Itävalta. Panssarintorjunta
ohjusten hankinta on paraikaa ratkai
suvaiheessa suurta huomiota herättä
neiden Mosquito ja Bantam ohjusten 
"kilpailujen" jälkeen. Lehtikirjoitusten 
valossa näyttää Bantam selviytyneen 
niin ylivoimaisena voittajana, että on 
odotettavissa kotimaassa kehitetyn oh
juksen hylkääminen ulkolaisen hy
väksi. Samoissa kirjoituksissa on pu
huttu 90 miljoonan kruunun tilauk
sesta, joten kyseessä täytyy olla suuri 
ohjuserä. Sveitsiläisen uuden Panzer 61 
panssarivaunun sarjatuotanto on myös 
alkamassa. Sen sanotaan korvaa
van nykyiset panssarintorjuntavaunut. 
Tuntuisi kuitenkin mahdolliselta, että 
modernein kalusto annettaisiin pans
sarirykmenteille ja sieltä siirrettäisiin 
panssarintorjuntavaunuiksi käyttökel
poisia Centurion vaunuja panssarin
torjuntayksiköille. Sveitsin maasto
olosuhteissa kaukotorjuntakysymys 
onkin siksi tärkeä, että on ymmärret
tävissä lähitorjunta-aseiden jääminen 
viimeiseksi uudishankinnoissa. 

Ruotsin kohdalla näyttää panssarin
torjunta-asekysymys olevan parhaiten 
ajan tasalla. Sikäläisestä kalustosta 
puuttuu vain varsinainen panssarin
torjuntavaunu.2) Tällöinkin on muis
tettava, että ruotsalainen taktiikka 
katsoo erittäin korostetusti panssarin-

1) Saksalaiset tuhosivat itärintamalla ryn
näkkötykei.Ilä kuusi kertaa enemmän 
vastustajan vaunuja kuin panssarivau
nuilla. 

•) Jalkaväkiprikaateilla on yksi komppa
nila rynnäkkötykkejä, jotka pystyvät 
jossain määrin myös panssarintorjun
taan. 
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9 cm raskas sinko 

Ps-nyrkki 

8,3 cm panssarinkauhu 

SS-11 pst-ohjus 

8,4 cm kevyt sinko Ruotsalainen sinkoajoneuvo . 

Ruotsalaisia panssarintorjunta-aseita. 
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torjunnan myös panssarivaunujen teh
täväksi erityisesti hyökkäyksessä. 

Kaikkien tarkasteltavien maiden 
puolustuslaitoksissa ollaan asekysy
myksen osalta päätymässä samantapai
sille linjoille: 

- Lähitorjunta- aseena tehokas n 
300 m kantava rekyylitön ase ja 
sen rinnalla halvempi ns "joka
miehen" panssarintorjunta-ase. 

- Keskitorjunta-aseena n 800 m:iin 
tehokas sinko. 

- Kaukotorjunta-aseena panssarin
torjuntaohjus. 

- Kauko- ja keskitorjuntaa tehos
tamassa panssarintorjuntavaunu
jen tai panssarivaunujen tuli. 
Tåssä yhteydessä kannattaakin 
kiinnittää huomiota varsinkin 
hyökkäyksessä tärkeään panssa
rintorjunnan lisään, pienille val
tioille suhteellisen runsa1sun 
panssarivaunumääriin. Itävallassa 
on M 47 ja Charioteer-vaunut 
sekä vahvimpana "nyrkkinä" äs
kettäin hartkittuja M 60 A 1 vau
nuja. Sveitsissä on mm 300 Cen
turion vaunua 1) ja lisäksi Panzer 
61 sarjavalmistuksessa. Myös 
Ruotsilla on pääkalustona Centu
rion vaunut (Psv 81 ja Psv 101) 
sekä tulossa uudentyyppinen 
S-panssarivaunu. 

Näidenkin käsitysten valossa näyt
tävät omat aseratkaisumme onnistu
neilta. Todellinen jokamiehen ase vielä 
puuttuu, mutta kevyt sinkomme sovel
tuu sellaiseksikin - joskin ilmeisesti 
kalliimpana ratkaisuna. 

ERÄITÄ TIETOJA 
ORGANISAATIOISTA 

A. Itävalta 
Itävaltalaisessa pataljoonassa on 

kaksi2) tukikomppaniaan sijoitettua 

raskassinkojoukkuetta, joissa molem
missa on kuusi raskasta sinkoa. Lisäksi 
prikaatin panssarintorjuntakomppa
niassat) (piirros 1) on myös 12 ras
kasta sinkoa. Nämä asemäärät on kat
sottu tarpeellisiksi mm vastustajan 
suuren vaunumäärän ja toisaalta sin
gon haavoittuvuuden vuoksi. Yllättä
vässä tulenavauksessa ja sitä seuraa
vassa lyhyessä tulituksessa on saatava 
tuhotuksi niin monta vaunua, että 
vihollisen toiminta lamautuu. Sen jäl
keen suoritetaan nopea asemanvaihto. 

Prikaatin panssarintorjuntakomppa
nialla voidaan vahventaa painopiste
suuntaa tai lisätä torjunnan syvyyttä. 
Itävaltalaisessa sinkojoukkueessa kiin
nittää huomiota se, että asetta kohti on 
vain kolme miestä. Tämä menettelee 
silloin, kun aseella ammutaan sen 
ollessa jatkuvasti ajoneuvossa, jossa on 
myös yhteen tulitoimintaan tarvittavat 
ampumatarvikkeet. Ainakin vuoristo
olosuhteissa on käytettävä myös pyö
rälavettia, ja silloin joudutaan helposti 
pari asetta jättämään pois käytöstä. 
Sama koskee tilanteita, joissa ajoneu
voilla toimittaessa tulee henkilöstötap
pioita. 

ajon ro""ol o•:11 
kul~ LJ joht 

&jOl:l.~O ~oht a j'oo~o joht 
kul,1 ohj hl.j O ob.il 

6 0 amp 6 oh . mp 

l,R;rhall 2,R;rball 

•J•• blo Joht klllJ 

40oh,1 

a-tarv-ejon 

Piirros 2 

•J•~o joht lcul 
OhJ 

60 Amp 

3,R;rhail 

Itä'ft l talaieen pa.neearint orjuntaoh.Jueosaston :t.okoonpaao 

1) Truppendienst 4/63 1 ) Truppendienst 1/64 
1) Vuoristo- ja todennäköisesti panssari-

prikaateissakin vain yksi joukkue. 
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Komppanian päällikkö 

- 12 raskasta sinkoa 
- kompannia - joukkue viilil-

lä AN/PRC 6 radio 

Komentoryhmä 

1) Puoliryhmäss ä: 
- joht aja samalla 

lataaja 
- ampuja 
- maastoauton 

kuljettaja 
- ajoneuvossa 

6 ls · 

I Sillkojoukkue 

1--c==;:==~ II 

Sinkoryhmä l) 
2 puoliryhmää 

Piirros 1 

Huol toryhmä 

A-tarvikeryhmä 

Itävaltalaisen panssarintorjuntakomppanian kokoonpano 

Joukkueen johtaja 

Jo een 
varajohtaja 

- l + 5 + 26 
- 9 ajoneuvoa 
- 4 raskasta sinkoa 

.---------------,1) 
___ __. ___ _, 2) 

Komentoryhmä (8 ) 

1) 2 ammusmiestä 
2) l ammusmies 

yhteinen ajo
neuvo l.ryhmän 
kanssa 

l.ryhmä (1+5) 

- sinkoajon 
- a-tarv-ajon 

3.ryhmä 

kuten 1. ryhmä 

Piirros 3 

2 .ryhmä (1+4) 

- sinkoajon 

4.ryhmä 

kuten 2.ryhmä 

Sveitsiläisen raskassinkojoukkueen kokoonpano 

Panssarintorjuntaohjusosastojen ko
koonpanoista on julkisuudessa näkynyt 
verrattain vähän tietoja, joten tässä yh
teydessä kannattanee tarkastella ly
hyesti myös itävaltalaista harjoitus
kokoonpanoa.1) On ymmärrettävää jo 
kustannussyistä, ettei kiväärikomppa
niaan kannata sijoittaa panssarintor
juntaohjuksia. Sen sijaan kivääripatal
joonien sinkojoukkueisiin on ajateltu 
panssarintorjuntaosasto, jonka kokoon
pano on esitetty piirroksessa 2. Siihen 
kuuluu kolme ryhmää (1 + 2), joilla 
jokaisella on pieni Haflinger maasto
auto ja kuusi ohjusta. Ajoneuvo on 
marssia varten, ohjukset laukaistaan 
maasta. Vastaavasti panssarintorjun
takomppanioihin sijoitettaisiin yksi 
ohjusjoukkue. 

8. Sveitsi 

Sveitsissä on raskaat singot sijoitettu 
rykmentin panssarintorjuntakomppa
niaan. Tähän yksikköön kuuluu kaksi 
sinkojoukkuetta eli yhteensä kahdek
san raskasta sinkoa. Sinkojoukkueen 
yksityiskohtainen kokoonpano2) on 
esitetty piirroksessa 3. Kivääripatal
joonan vahvuuteen kuulunee yli 20 
panssarinkauhuaS), (rykmentillä 81), 
mutta ei lainkaan raskaita sinkoja. 
Näin ollen panssarintorjuntakomppa
nian osilla vahvennetaan usein patal
joonien panssarintorjuntaa. 

C. Ruotsi 

Jokaiseen ruotsalaiseen kivääri
komppaniaan kuuluu kevytsinkojouk-

') Truppendienst 3/64 
) AJ.lgameine Scheizerische !Militärzeits

chrift 1/62 
Eräissä lähteissä mainitaan, että jopa 
jokaiseen kivjoukkueeseen kuuluisi lä
hitor juntaryhmä. Tällaisia kokoonpa
n()ja on esiintynyt ainakin ns land
sturm~joukoilla. 

kue4) (piirros 4). Se käsittää kolme 
ryhmää a kaksi sinkoa. Sinkoryhmä 
pystyy kuljettamaan mukanaan 20-24 
ontelokranaattia. 

Kivääripataljoonien organisaatioon 
on liitetty raskaat singot sijoittamalla 
tukikomppaniaan kaksi sinkojouk
kuetta. 4) Näiden joukkueiden yksityis
kohtaisesta kokoonpanosta ei julkisuu
dessa ole näkynyt tietoja. 

Pohjois-Ruotsin olosuhteisiin tarkoi
tetussa "Norrlannin Pataljoonassa"s) 
on jokaisella kiväärikomppanialla rs
sinkojoukkue a kaksi sinkoa ja lisäksi 
esikuntakomppaniassa nelisinkoinen 
joukkue. 

Johtopäätöksiä 

Jo edellä olevien organisaatiotieto
jen perusteella on todettavissa, että 
panssarintorjunnassa on pyrkimyksenä 
saada riittävän suuri tulitiheys. Koska 
rekyylittömillä aseilla on suhteellisen 
pieni tulinopeus ja ne joutuvat usein 
2---4 laukauksen jälkeen vaihtamaan 
asemaa, on aseita oltava runsaasti. 
Keskitorjunta- ja kaukotorjunta-aseet 
kuuluvat pataljoonan ja yhtymän puit
teisiin. Vain siten niitä saadaan riittä
västi tärkeimmän suunnan taisteluun 
ja torjunnalle saadaan myös syvyyttä. 

Verrattaessa keskenään itävaltalaista 

Joukkueen johtaja 

Komentoryhrlä 

IIII:l , etmittaajaa 

Ruotsalaisen ki vääri.komppanian sinkojoukkue 

') Arme Nytt 4/65 
•) Arme Nytt 5/65 
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ja sveitsiläistä sinkokomppaniaa, joilla 
on sama kalusto, on jälkimmäisestä 
todettava eräitä etuja. Nelisinkoinen 
joukkue on tulitiheydeltään jo suh
teellisen edullinen ja samalla sen yhte
näinen johtaminen on käytännössäkin 
mahdollista. Lisäksi sveitsiläisessä 
joukkueessa ovat toimintaedellytykset 
runsaamman henkilöstön ansiosta 
l'dullisemmat. Eri asia on, että raskas
sinkoaseistuksen puuttuessa pataljoo
nilta joudutaan, kuten edellä todettiin, 
niiden torjuntaa vahventamaan jopa 
panssarintorjuntakomppanian puoli
joukkueilla. Silloin päädytään taas 
epäedulliseen kahden singon "tuliyk
sikköön". 

Tarkasteltaessa eri suuruisten yksi
köiden käytössä olevaa panssarintor
j untatulta voidaan todeta Ruotsin ole
van tässä suhteessa parhaassa "valmiu
dessa". Tämä koskee sekä aseiden lu
kumääriä että niiden monipuolisuutta. 

PANSSARINTORJUNNAN 
JÄRJESTELYSTÄ 

Tämän esityksen puitteissa ei ole 
mahdollista lähteä tarkastelemaan yk
si tyiskoh ta'isesti panssarin torjunnan 
järjestelyä kolmessa maassa. Seuraa
vassa pyritäänkin ottamaan esille muu
tamia erikoispiirteitä nykyisistä jär
jestelyistä. Jotkut niistä saattavat silti 
olla yhteisiä kaikissa tarkastelun koh
teina olevissa maissa. Samalla on esi
tykseen sisällytetty eri kirjoittajien 
käsityksiä erilaisista parannusmahdol
lisuuksista panssarintorjunnassa. Nämä 
antavat usein viitteitä paitsi tämänhet
kisistä puutteista myös tulevasta kehi
tyksestä sekä aseistuksen, organisaa
tion että taktiikan osalta. Monet "itses
tään selvät" kysymykset kuten yhteis
toiminta kiväärijalkaväen kanssa, 
panssarintorjunta-aseiden käyttö ensi-

sijaisesti panssarintorjuntaan jne si
vuutetaan seuraavassa kokonaan. 

A. Itävalta 

Itävallassa korostetaan erittäin voi
makkaasti vahvan panssarintorjunnan 
merkitystä menestyksellisen puolus
tustaistelun perusedellytyksenä. Tais
telu vihollisen panssarivaunuja vastaan 
on etusijalla muihin taistelutehtäviin 
verrattuna ja se on kaikkien aselajien 
yhteinen asia. Samalla korostetaan, 
ettei ole olemassa yhtä asejärjestelmää, 
joka pystyisi ratkaisemaan panssarin
torjunnan. Tarvitaan useita erilaisia 
asetyyppejä. 

Panssarintorjunta-aseille asetettavia 
taktillisia vaatimuksia ovat mm seu
raavat: 

- panssarintorjunta on voitava 
aloittaa viimeistään silloin, kun 
vihollisen vaunu tulee oman ka
nuunansa kantaman päähän; 

- tulen tiheyden on kasvettava vau
nun lähestyessä ja oltava suurim
millaan puolustusasemassa, myös 
pimeässä on · pystyttävä tähdät
tyyn tuleen; 

- panssarintorjunta-aseen on tar
jottava mahdollisimman pieni 
maali ja sen on oltava helposti 
naamioitavissa; 

- taistelun aikana täytyy olla ole
massa mahdollisuus muodostaa 
vahva panssarintorjunnan paino
piste sekä muuttaa sitä nopeasti. 

Tärkeimmän' tämänhetkisen panssa
rintorjunta-aseen, raskaan singon, käy
tössä korostetaan välttämättömyyttä 
käyttää prikaatin panssarintorjunta
komppaniaa yhtenä kokonaisuutena. 
Aseiden ryhmi~smahdollisuuksia 
kaavamaisesti un:_1asteltaessa todetaan 
kolme vaihtoehtoa. 
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SS-10 pst-ohjusajoneuvo tuliasemassa 
(ruotsal) 

SS-11 ohjuksia sijoitettuna ruotsa
laiseen maastoajoneuvoon 

Bantam laukaisukuntoon 
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Amerikkalaista alkuperää oleva 
M 60 A 1 panssarivaunu 

(Itävalta) 

S-panssarivaunu 

Englantilaista alkuperää oleva 
Panssarivaunu 101 
(Centurion Ruotsi) 

Nopeus on pikamiinoittamisessa rat
kaisevaa. Ruotsalaiset taistelupio

neerit toiminnassa 

1) Tuliasema suoraan rinta
massa. Silloin kun tätä ratkaisua 
joudutaan käyttämään, on aseet 
sijoitettava siten, että maastoeste 
tms estää taempia vaunuja käyt
tämästä torjunta-aseen kantamaa 
pitempiä etäisyyksiä. Epäkohtana 
on joka tapauksessa torjunta
aseen nopea joutuminen tulen 
alle. 

2) Sivustatuliasema 

Edellistä edullisempi. Pyrittävä 
käyttämään aina, kun tähystys
etäisyys on pitempi kuin ampu
maetäisyys. Epäkohtana ennakon 
käyttö ja vaunujen mahdollisuus 
ajaa nopeasti tulialueelta. · 

3} Tulipussi 

Usein edullisin tuhoamistoden
näköisyys. "Shokki vaikutus" 
hyökkääjään ja ainakin hajoittaa 
vastatoimenpiteet. Epäkohtana 
mm johtamisvaikeudet. 

Jos torjunnan tehokkuutta ilmais
taan ensimmäisessä vaihtoehdossa suh
deluvulla 2:1, on se toisessa 3:1 ja kol
mannessa 5:1. 

Prikaatin puitteissa pidetään välttä
mättömänä kaikkien aselajien toimin
nan koordinoimista panssarintorjun
nassa. Tätä varten panssarintorjunta
komppanian päällikkö laatii yhtymän 
panssarintorjuntasuunnitelman. 

Panssarintorjunnan rauhan ajan val
mistelujen ja koulutuksen tehostamista 
pidetään niin tärkeänä, että useat kir
joittajat esittävät toivomuksen panssa
rlntorjunnan tarkastajan viran perus
tamista. Yhä uudelleen toistetaan, että 
vahvat ja modernit panssarintorjunta
yksiköt ovat Itävallalle elinkysymys. 

H. Sveitsi 

Tila, aika ja vaikutuskysymykset 
t llstelussa ovat parina viime vuosi-

kymmenenä muuttuneet voimakkaasti. 
Niiden lisäksi on tullut yhä tärkeäm
mäksi kysymys hengissä selviämisestä 
taistelukentällä. Suojaan liittyy yhä 
yleisemmin liikkuvuus. Paras panssa
rintorjunta-ase on se, joka pystyy elä
mään taistelukentällä. Toisin sanoen 
ase, jossa suoja ja liikkuvuus yhdisty
vät parhaiten silloinkin, kun maasto ja 
vihollisen toimintamahdollisuudet ote
taan huomioon. Vertailtaessa aseen 
vaikutus-, liikkuvuus- ja suojaominai
suuksia, saavuttavat panssarintorjunta
vaunu ja panssarintorjuntaohjuksilla 
varustettu panssaroitu ajoneuvo par
haat vertailuluvut. Tätä korostaa vielä 
se, että puolustustaistelu on muuttu
massa yhä enemmän hyökkäykselli
seksi. 

Panssarintorjunnan järjestelyssä on 
esillä pyrkimys rikkonaiseen ja vau
nuille epäedulliseen maastoon. Par
haimmat edellytykset selviytyä panssa
rintorjunnassa keveällä aseistuksella 
on vuoristossa, metsässä tai tuhotussa 
asutuskeskuksessa, jotka kaikki hidas
tavat hyökkääjän liikettä. Samalla on 
kuitenkin muistettava, että hyökkää
jällä on useimmin mahdollisuus ajan, 
paikan ja painopisteen valintaan. Vau
nujen liikkuvuus ja tulen ulottuvuus 
pääsevät parhaiten oikeuksiinsa niille 
edullisessa maastossa. Ratkaisevan 
panssarintorjunnan painopisteen on 
näin ollen oltava siellä, missä hyökkääjä 
pyrkii operatiiviseen ratkaisuun. Yk
sinomaan paikoillaan pysymisellä ei 
päästä riittäviin tuloksiin. Tarvitaan 
aktiivista toimintaa vihollisen tuhoami
seksi. 

Edellä olevan perusteella eräs kir
joittaja käyttää käsitteitä taktillinen 
panssarintorjunta (die taktische Pan
zerabwehr) ja operatiivinen panssarin
torjunta ( die operative Panzerbe
kämpfung). Taktillisen panssarintor-
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junnan tärkeimmät välineet varsinkin 
vaikeakulkuisessa maastossa ovat lähi
taisteluaseet. Pataljoonan ja rykmen
tin puitteissa ovat syvyys ja painopis
teen muodostamiskysymykset niin tär
keitä, että tarvitaan myös raskaita sin
koja ja tykkejä. Näiden aseiden haa
voittuvuuden vuoksi tarvitaan myös 
panssarintorjuntaohjuksia, ei niitä kor
vaamaan vaan täydentämään. Opera
tiivisen panssarintorjunnan välineenä 
ovat mekanisoidut joukot. Vain ne pys
tyvät hyökkäykseen edullisessa maas
tossa toimivia panssarijoukkoja vastaan 
ja sitä varten ne tarvitsevat offensiivi
sen aseen, panssarivaunun. 

C. Ruotsi 

Käytettävissä on valitettavan vähän 
uudempaa ruotsalaista aineistoa, joka 
käsittelisi panssarintorjuntaa. Ehkä 
tähän on vaikuttamassa tämänhetki
nen kohtalaisen hyvänä pidettävä ti
lanne mm panssarintorjunta-aseiden 
osalta. Keskustelua ei katsota tarvitta
van. 

Todettakoon kuitenkin, että Ruotsis
sa samoin kuin muissakin nyt käsitel
tävissä maissa pidetään tilapäistorjun
tavälineiden osuutta edelleen tärkeänä. 
Sekä tilapäisvälineiden, polttopullot, 
kasapanokset jne, että lähitorjunta
aseiden käyttöön liittyen pyritään py
säyttämään vaunut edes hetkeksi tai 
ainakin hidastamaan niiden liikettä. 
Tähän soveltuvat erityisesti kapeikkoi
hin sijoitettavat varamiinoitteet, rä
jäyttämällä muodostettavat kaivannot, 
murrosteet sekä savut. 

Eräät uusimmat organisaatiotiedot 
viittaavat siihen, että Ruotsissa pyri
tään voimakkaasti lisäämään panssa
rintorjunta-aseiden lukumärää. Paljon 
puhuva esimerkki on "Norrlannin 
pataljoonan" 12 raskasta ja 42 kevyttä 
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sinkoa. Jo tämän perusteella voitanee 
todeta, että panssarintorjunta on siel
läkin kaikesta huolimatta ajankohtai
nen kysymys, 

Yhdistehnä 

Panssarintorjuntakysymyksiin sy
ventyneelle lukijalle ei edellä olevassa 
liene paljoakaan uutta. Panssarintor
junnan järjestelyä ja tehostamista kos
kevissa näkokohdissa esiintyy samoja 
ratkaisuja, joihin meilläkin pyritään 
tai on jo päästy. 

Ehkä tärkeimpänä seikkana kannat
taa kiinnittää huomiota panssarintor
junta-aseiden lukumäärän lisäämiseen. 
Varsinkin raskassinkoyksiköiden ase
määrien osalta tähän on meilläkin ole
massa selvä tarve. 

iMaasto-olosuhteittemme perusteella 
voitaneen olla yksimielisiä siitä, ettei 
panssarintorjuntaohjuksia kannata si
toa perusyhtymän organisaatioon. Sen 
sijaan kaluston laadun osalta on kehi
tyksen seuraaminen tärkeää. Jo nyt 
ovat teknilliset parannukset varsin 
huomattavia, ja lähiaikoina on odotet
tavissa ns automaattisten ohjusten ke
hittyminen kenttäkelpoisiksi. Silloin 
vähenee taistelukentän olosuhteiden 
häiritsevä vaikutus ampujaan ja ampu
mamahdollisuudet myös pienillä etäi
syyksillä paranevat. 

Panssarin torjunnan järjestelyssä 
kannattaa kiinnittää huomiota panssa
rintorjuntasuunnitelmaan. On pidet
tävä perusteltuna ratkaisua, ettei eril
listä panssarintorjuntatulta koordinoi
vaa henkilöä tarvita. Kaikki taistelu 
on samalla panssarintorjuntaa. Sitäkin 
tärkeämpää on, että perusyhtymää 
myöten jokaisen jdhtoportaan suunnit
telun lähtökohtana on panssarintorjun
tasuunnitelma. Vain silloin voidaan 
puolustus järjestää tehokkaimmalla 

mahdollisella tavalla ja nopeidenkin 
panssarintorjuntareservien käyttö on 
riittävän nopeaa. 

Panssarijoukkojen osuus pienen 
maan puolustusvoimissa on aihe, joka 
helposti sivuutetaan "kustannuksiltaan 
kannattamattomana". Sveitsiläisen kir
joittajan käsitykseen operatiivisesta 
panssarintorjunnasta ja ruotsalaiseen 
näkemykseen vastahyökkäyksestä avo
maastossa voitaisiin liittää kuva taiste
lukentästä, jossa hyökkääjän panssari
joukot syöksyvät ydinräjähteellä teh
dystä aukosta smµimmalla nopeudel
laan, samalla kun laajat saastealueet 
estävät jalkaväen vastahyökkäykset. -
Panssarijoukot eivät suhteellisesti ot-

Käytetyt lähteet 

Allgemeine Schweizerische MiJitärzeit
schrift 11'1 / 1963: Aktuelle Probleme der 
Panzerabwehr 

Allgemeine Schweizerische Militärzeit
schritt 3/!1965: Panzerabwehr 

Deller Dieter: Zum Einsatz der Panzer
jägerkompanie 10,6 cm r PA:K, Truppen
dienst ,111964 

Fennesz Johann: Einsatz von !Panzerab
wehrlenkraketen im Bundesheer, Trup
pendienst 3/11964 

Haegi, K: Der BAT-Zug im Infanterie
Verband, Allgemeine Schweizerische Mi
litärzeitschrift [/1962 

Hjukström, Edor: •Panzarbekämping, Befäl 
6/ 1960, 7/1960 

taen ole pienellekään valtiolle "liian 
kalliita". 

Edellä on panssarintorjunnan kehit
tämistarvetta käsitelty 'kärjistetysti, 
koska meillä ei ole varaa unohtaa sitä. 
Toisaalta meillä ei ole varaa menettää 
myöskään luottamusta omiin mahdolli
suuksiimme. Pelko on niin vaarallinen 
panssarivaunujen liittolainen, että se 
on saatava käännetyksi panssarivau
nuja vastaan. Suurvallat eivät piittaa 
paljoakaan henkilöstötappioista, mutta 
suuret panssarivaunutappiot saavat 
nopeasti niiden toiminnan varovaiseksi. 
Meikäläisessä maastossa on täydet 
edellytykset saada sota hyökkääjälle 
kannattamattomaksi. 

Holzer, J osef: Die Panzerabwehrfrage im 
Bundesheer, Truppendienst 6/11964 

:Kissel, Hans: Panzerabwehr durch Infian
terieverbände, Truppendienst 2/,1965 

Triebnig, Adolf : Siurmgeschiitze fiir un
sere Jägerbrigaden?, Truppendienst 1/ 
,1963 

Kalusto- ja organisaatiotietoja seuraavien 
lehtien vuosiik:erroista: 

Allgemeine Schweizerische Militärzeit-
schrift 1960 -

Arme Nytt 1958 -
Befäl 1959 -
Bundesheer Illustrierte 11962 -
Truppendienst 1963 -
Artillerie Armee Technik 1964 -
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Luutnantti (res) Erkki Pihka 1a 

SU01M'EN 
YK-PATAtJOONA 1 
KYPROKSE~LA 

Suomella oli jo Suezin kriisin ajalta 
kokemuksia osallistumisesta toimintaan 
kansainvälisissä joukoissa. Tällöin 
suomalaisista koottu joukko oli suu
rimmillaan noin 250 miestä. Koska 
kansainvälisiä YK:n alaisia joukkoja 
on viime vuosina tarvittu yhä enem
män, YK katsoi tarpeelliseksi pyytää 
muutamia puolueettomia jäsenmaitaan 
asettamaan käytettäväkseen joukko
osaston, joka muutamassa päivässä olisi 
valmis siirrettäväksi jollekin kriisi
alueelle. Suomi vastasi YK:n tällaista 
joukkoa koskevaan anomukseen myön
tävästi. Pysyvää Suomen YK-patal
joonaa koskevat valmistelut aloitettiin 
välittömästi. Tästä on osoituksena mm 
tätä joukko-osastoa ,koskevan erillis
lain jättäminen eduskunnan käsiteltä
väksi. Valmiusjoukko oli määrä pe
rustaa maamme hallituksen alaiseksi 
ja pääesikunta valmistautui kokoa
maan ja kouluttamaan kyseisen jou
kon hallituksen puolesta. Suomen py
syvän YK-pataljoonan oli määrä olla 
toimintavalmiina vuoden 1964 loppuun 
mennessä. Pataljoonan henkilöstö pää
tettiin valita vapaaehtoisista, lähetet
tyjen hakemusten perusteella. YiK:n 
pääsihteerin pyyntö, että Suomi lähet
täisi yhden pataljoonan rauhanturvaa
mistehtäviin Kyprokselle turvallisuus-
1\l'uvoston 27.3.1964 tekemän päätök-
••n mukaisesti tuli näin ollen yllätyk
••nä kesken valmiuspataljoonan ko-

Pataljoonan komentaja 
ev E U Kettinen 

koamisvalmisteluita. YKSP 1 joudut
tiin siis muodostamaan varsinaisen val
miusjoukko-organisaation ulkopuolella 
samaan tapaan kuin Suezille lähetetty 
joukko oli aikoinaan koottu. Henki
löstön kokoonkutsumisajaksi jäi kai
ken kaikkiaan vain kymmenkunta päi
vää. Ns etukomennuskunta kutsuttiin 
palvelukseen vain neljän päivän val
misteluiden jälkeen. Huhtikuun 
11 p:nä YK:n pääsihteeri pyysi, että 
Suomi lähettäisi noin 250 miestä lisää 
Kyprokselle. Suomen hallitus suostui 
tähän pyyntöön, ja kahden komppanian 
lisääminen pataljoonaan löi sittemmin 
leimansa Suomen YK-pataljoonan, 
YKSP l:n organisaatioon. 

Pataljoonan lisäksi Suomesta pyy
dettiin myös siviilipoliiseja välitysteh
täviin, mutta tätä pyyntöä ei Suomi 
katsonut voivansa täyttää. 

Pataljoonan 
organisaatio ja 
henkilöstö 

Kun pataljoonaan lisättiin sen kou
lutusvaiheessa kaksi jääkärikomppa-
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niaa, YK-pataljoonamme miesvahvuus 
nousi tuhanteen mieheen. 
- esikunnasta tuli normaalia suurem

pi 
- pataljoonassa oli viisi jääkärikomp

paniaa 
- jokaiseen jääkärikomppaniaan tuli 

tukijoukkueen tilalle kevyt kranaa
tinheitinj oukkue 
esikuntakomppaniaan lisättiin sota
poliisijoukkue 

- esikuntakomppanian tiedustelu-
joukkueeseen lisättiin sotakoiraryh
mä 
esikuntakomppanian viestijoukku
eeseen lisättiin kahden lisäkomppa
nian mukaantulon takia yksi radio
ryhmä 

Vaikka pataljoona ottikin mukaansa 
polkupyörät, tulivat pääasiallisimmiksi 
liikkumisvälineiksi moottoriajoneuvot. 
Tämän takia tehtiin huoltokomppanian 
rakenteeseen melkoisia muutoksia. 
Huoltokomppaniaan lisättiin kuljetus
joukkue ja autojoukkue sekä näiden 
ja erikoisolosuhteiden edellyttämä kul
jetusvälineiden huoltojoukkue. Mai
nittakoon, että osa kuljetusvälineistä 
annettiin YK:lta ( englantilaisia mt
ajoneuvoja) . Mm traktoriryhmän mu
kaantulo alkuperäiseen organisaatioon 
johtui siitä, että kaikki kuljetusväli
neet oletettiin saatavan Suomesta. Kun 
YK sittemmin lupasi toimittaa osan 
ajoneuvoista Kyprokselle, näiden 
joukkueiden kokoonpano tuli eroa
maan siitä, miksi se alkuaan suunnitel
tiin. Huoltokomppaniaan lisättiin luon
nollisista syistä myös kenttäpostiryh
mä, sotilaskotiryhmä ja desinfektio
ryhmä. 

Pataljoonan esikuntaan nähtiin hy
väksi lisätä mm seuraavat upseerit:, 

- viesti upseeri ( optsto) 
- tiedotusupseeri (koul- ja järjtsto) 
- kuljetusupseeri (huoltotsto) 
- viisi tulkkia 
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Tulkeista oli tarkoitus siirtää kolme 
komppanioihin, yksi huoltotstoon ja 
yksi optstoon. Lääkäreitä tuli YKSP 
1: een kaksi. 

Henkilöstön valinnan yhteydessä 
pyrittiin aluksi ottamaan mahdollisim
man suuri osa reserviläisistä. Lopulli
sessa valinnassa päädyttiin kuitenkin 
siihen tulokseen, että komppanianpääl
liköidenkin tuli olla kantahenkilökun
taan kuuluvia. Myös komppanian vää
peliporras valittiin vakinaisesta väestä. 
Komppanian päällikön ja vääpeleiden 
valitseminen kantahenkilökunnasta 
voidaan katsoa vaikuttaneen ratkaise
vasti siihen, että reservistä tullut hen
kilöstö saattoi nopeasti tottua tehtä
viinsä. Onhan meillä reserviharjoituk
sissakin kantahenkilökunnan osuus 
ohjaavana ja harjoituksissa mukana 
olevien tukena ratkaisevaa. Reservi
läisillehän ei ole varusmiespalveluk
sen päätyttyä suotu mahdollisuutta 
saada rutiinia sotilaallisissa johtamis
tehtävissä. YKSP 1:een valittiin ali
upseerin vakanssille myös reservin 
upseereita. Nämä pyrittiin kuitenkin 
sijoittamaan esim joukkueen varajoh
tajan ja vanhemman tulenjohtoali
upseerin tehtäviin. Ryhmänjohtajat 
pyrittiin valitsemaan varusmiesker
santeista. Reserviupseerikoulun ja ali
upseerikoulun käyneiden välillä toi
minnassa oli kuitenkin vain lähinnä 
henkilökohtaisista kyvyistä johtuvia 
eroja. Mainittakoon, että jääkäreihin 
taas valittiin myös aliupseerikoulutuk
sen saaneita, mitä valintaa ei aina voi 
pitää onnistuneena. 

Pataljoonan henkilöstö valittiin ym
märrettävistä syistä lyhyen hakuajan 
jälkeen ja valinnat jouduttiin suoritta
maan kovassa kiireessä. Etuko~en
nuskunnan valitsemisessa oli luonnol
lisesti pidättäydytty helsinkiläisiin, 
jotta joukko saataisiin nopeasti ko
koon. Runsaasta, noin 4500 hakemusta 

käsittävästä joukosta katsottiin voita
van valita eri tehtäviin sopivat miehet, 
vaikka lyhyt valinta-aika aiheutti mm 
sen, että kantakorttitietojen tarkista
miseen ei jäänyt riittävästi aikaa. Pa
taljoonaan valittiin kaikkiaan 994 mies
tä, joista 54 upseeria, 186 aliupseeria 
ja 760 jääkäriä. Kantahenkilökuntaan 
kuuluvia oli 11 upseeria ja 14 aliupsee
ria. 1} 

Pataljoonan 
kouluttaminen 
ja varustaminen 

YKSP 1 koottiin siten, että upseerit 
saapuivat kokoamis- ja koulutuskes
kukseen Santahaminaan 9. 4. ja mie
histö 10. 4. Kahden lisäkomppanian, 
4.JK:n ja 5.JK:n kokoaminen tapahtui 
18. ja 20. 4. Miehillä oli aikaa valmis
tautua lähtöön noin kolme päivää hy
väksymisilmoituksen saapumisen jäl
keen. Osa henkilöstöstä peruutti kui
tenkin hakemuksensa, kun ilmoitettiin, 
että palvelussitoumus oli tehtävä 6:ksi 
kuukaudeksi, vaikka YK aluksi pyysi 
joukkoja vain kolmeksi kuukaudeksi. 
Palkkakysymys aiheutti myös peruu
tuksia. Tarvittava täydennys saatiin 
kuitenkin vaivattomasti varalisästä. 
Varalisää kulutti myös suuri huono
hampaisten joukko, jota ei voitu hy
väksyä mukaan. 

Koulutus aloitettiin välittömästi ja 
sen yhteydessä kerrattiin mahdolli
simman paljon jo ennalta opittua. Ko
keiluluontoisesti käytettiin uusia ope
tusmenetelmiä kertauksen nopeutta
miseksi. Koulutuksen monipuolisuutta 
kuvaa se, että esim kevyellä kranaa-

1) Pataljoonan organisaation ulkopuolella 
lähetetiin UNFICY:P:in (Y1K:n {Kyproksen 
Joukkojen) esikuntaan 8 upseeria j·a 2 aili
upseeria, joista 2 upseeria ja 'l. aliupseeri 
siirtyivät pataljoonaan sen saavuttua saa-

tinheittimellä suoritettiin kovapanos
ammuntoja Santahaminassa. Koulu
tuksessa pataljoonaan valitun kanta
henkilökunnan avuksi oli komennettu 
KadK:sta, UudJP:stä, RannJP:stä ja 
KarPr:sta kouluttajia. Tulevaa erikois
laatuista tehtävää varten annettiin 
miehille mellakka-, etsintä- ja kau
pungillapartiointikoulutusta. Luen
noilla ja oppitunneilla tutustutettiin 
miehet saarella vallitseviin oloihin ja 
tapahtumien taustaan. Koulutuksen 
ohessa suoritettiin laajamittainen roko
tusohjelma, jota jatkettiin Kyprok
sella. Koulutuksen alusta saakka ku
kin johtaja vastasi tehtävistään ja jou
kostaan. 

Rynnäkkökivääri pistimineen tuli 
pataljoonan pääaseistukseksi. Ryhmän
johtajaportaan henkilökohtainen ase 
oli konepistooli. Jokaiseen kivääri
ryhmään kuului lisäksi kevyt kone
kivääri sekä komppaniassa 3 kpl ke
vyitä sinkoja. Kevyt kranaatinheitin
joukkue kuljetti aseensa ja a-tarvik
keensa mukanaan Suomesta. 

Henkilökohtaiseksi varusteeksi tuli 
tavanmukainen suomalainen varustus 
pienin poikkeuksin. Esim vaatetusta 
kevennettiin kuuman ilmaston takia. 
Palveluspuvuksi saatiin YK:lta intia
lainen kenttäpuku. Myöhemmin ke
sällä jaettiin miehille Kyproksella val
mistetut lyhyet housut. Taisteluvarus
tuksena oli suomalainen maastopuku 
taisteluvöineen ja maastokenkineen. 
Pataljoona sai myös ensimmäisenä suo
malaisena joukko-osastona uuden suo
malaisen teräskypärän (m-64). YK:lta 
saatiin lisäksi siniset baretit, kaulalii
nat ja kypärät. Pataljoonan varusta-

relle. Pataljoonasta siirtyi ~ksi upseeri 
esikuntatehtäviin UNIFICYP:iin. Esikun
taryhmä lähti 1Kyprokselle jo maalis
kuussa ja kaikki tällöin !lähteneet olivat 
kantahenkilökuntaan kuuluvia. 
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Matkavarusteissa Santahaminassa 

Välilasku 

l.JK:n teltat Dhekeliassa 
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misessa tuotti suurinta haittaa se, että 
kaikkia varusteita ei voitu jakaa heti, 
vaan osa tuli vähitellen pataljoonan 
kokoamisen aikana. 

Pataljoonan 
siirto Kyprokselle 

Pataljoonan toiminta-alueelle siirtä
misen valmistelemiseksi lähetettiin 
saarelle 10. 4. etukomennuskunta. 
Joukko siirrettiin Helsingistä Niko
siaan amerikkalaisilla kuljetuskoneilla. 
Etukomennuskuntaa ennen oli Kyp
rokselle reittilentoteitse lähtenyt esi
kuntaryhmä, joka aloitti toimintansa 
YK:n joukkojen esikunnassa HQ
UNFICYP:issä. 1) Etukomennuskun
nan sijoituspaikkana oli Nikosia, Kyk
ko. Kaksi päivää ennen pataljoonan 
saapumista etukomennuskunta otti 
haltuunsa saaren kaakkoisosassa sijait
sevassa Dhekelian englantilaisessa tu
kikohdassa olevan läpikulkuleirin. 

Pataljoonan pääosan siirtäminen toi
minta-alueelle alkoi 25.4.1964. Vii
meinen kuljetuserä lähti Suomesta 
28. 4. Kuljetusten yhtenäisyyden takia 
kahden lisäkomppanian, 4.JK:n ja 
5.JK:n, koulutusaika jäi näin ollen 
muiden komppanioiden koulutusaikaa 
lyhyemmäksi. Jokaisella kuljetuserällä 
oli parin tunnin välilasku Evreux'ssa 
Ranskassa. Lento Kyproksell~ kesti 
välilaskuineen noin 12 tuntia. Kulje
tukset tapahtuivat kaikkina vuorokau
den aikoina. Henkilökuljetuksiin käy
tettiin amerikkalaisia C 130 A (Hercu
les) kuljetuskoneita ja tavarankulje
tukseen saman koneen "B" tyyppiä, 
C 130 B sekä C 124 (Globemaster) ko
neita. Kaikkiaan kuljetettiin Kyprok
selle lentoteitse 995 miestä varustei
neen sekä yli 90 tonnia kalustoa. Lai
valla lähetettiin osa kuljetusvälin'eistä 

1) UTNFICYP = United Na tions F orces In 
CYPrus. 

Ppmarssilla 

(maastoautot ja perävaunut) sekä osa 
polkupyöristä. Tämä laiva oli perillä 
Famagustassa 1. 5. iPintakuljetuksella 
suoritettiin myös mm lääkintä- ja ve
denpuhdistusvälineiden kuljetus, koska 
niiden kuljetus osottautui hankalaksi 
ilmateitse. Laiva oli perillä 20. 5. Pos
tinkuljetusta varten järjestettiin joka
päiväiset yhteydet kotimaahan, sillä 
tarkoituksena oli saada kotimaan leh
det jo niiden ilmestymispäivänä !Kyp
rokselle. Suomalaisilla olikin parhai
ten järjestetty postinkulku YK:n jou
koissa. Huolto- ja täydennyskuljetuk
sia oli joka toinen sunnuntai suora 
lentokuljetusyhteys Nikosian ja Hel
singin välillä. Tämän yhteyden avulla 
hoidettiin mm heinäkuussa tapahtu
neet, henkilövaihtoihin liittyneet kul
jetukset. 

Dhekelian läpikulkuleirissä Väli
meren äärellä YKSP 1 viipyi viikon 
verran. Majoitus tässä Dhekelian 
"F-Campissa" tapahtui asuntoteltoissa 
ja huolto oli aluksi englantilaisten va
rassa. Läpikulkuleirissä oloaika käy
tettiin lähinnä Santahaminassa aloite
tun koulutuksen täydentämiseen ja 
hiomiseen. Dhekeliassa olo helpotti 
myös YKSP l:n henkilöstön totuttau
tumista sikäläiseen lämpimään ilmas
toon. Pataljoonan ja komppanioiden 

Jalkaväen Vuosikirja 

johdolla oli myös hyvää aikaa tutustua 
tulevilla toiminta-alueillaan vallitse
viin erikoislaatuisiin olosuhteisiin. 
YKSP 1 sai kunniakseen, mutta sa
malla myös vaativan tehtävän, ottaa 
vastaan Nikosian pohjoisosassa olevan 
"Vihreän linjan" osan englantilaiselta 
1st Forester pataljoonalta. "Foreste
rit" olivat olleet "Vihreällä linjalla" 
joulukuusta saakka ja heidän vaihta
misensa liittyi YiK:n pyrkimyksiin 
vaihtaa englantilaiset joukot muihin 
YK:n joukkoihin. 

Dhekeliassa pataljoonalle myös luo
vutettiin englantilaisten varastoista 
sille kuuluva kuljetuskalusto. 

Kalustoksi pataljoona sai seuraavat 
ajoneuvot: 
- 20 kpl 3 t:n Bedford kuorma-auto, 

mallia 1940-45 sekä 
- 1 kpl vesisäiliöllä varustettua Bed

ford kuorma-autoa 
- 13 kpl 1 t:n Austin miehistönkulje

tusautoa sekä 
- 2 kpl vesisäiliöllä varustettua Aus

tin kuorma-autoa. 
- 2 kpl Thames kuorma-autoa, jotka 

oli muutettu ambulansseiksi 
- 21 kpl Land Rover maastoautoa, 

joista 10 oli varustettu radioteli
neellä 
4 kpl Humber-merkkistä panssa
roitua miehistönkuljetusautoa. 

Nämä ns "Pigit" annettiin tieduste
lujoukkueen käyttöön. 

Lisäksi pataljoonalla oli käytettävä
nään Suomesta hankittuna 
- 17 kpl Volvo maastohenkilökuor

ma-autoa ja 
- 54 kpl Jawå-merkkistä 350cm' 
moottoripyörää. 

Ylläolevasta ilmenee, että saatu ka
lusto erosi siitä, mitä oli oletettu saa
tavan Suomesta ja että kuljetuskalus
toa oli huomattavasti enemmän kuin 
tavanmukaisessa suomalaisessa patal
joonassa. Mainittakoon, että muut 
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Kartta 1 

YK:n pataljoonat saivat käyttöönsä 
partiointitehtäviin englantilaisia "Fer
ret"-panssariajoneuvoja. Suuresta ka
lustomäärästä johtuen pataljoonalla 
oli oma autokorjaamo. 

Toiminta 
Kyproksella 

YKSP 1 oli Suezin komppaniaan 
verrattuna varsin paikallaan pysyvä. 
Pataljoonan saama tehtävä ja sijoitus
paikka olivat näet koko ajan lähes sa
mat. Pataljoonan siirtyminen toiminta
alueelle tapahtui komppanioittain 3. 5. 
-5. 5. välisenä aikana. HK siirtyi osit
tain jo aikaisemmin Kykkoon Nikosian 
länsipuolelle. 5.JK. toimi aluksi pari
sen viikkoa kenr Gyanin reservinä ja 
se oli tällöin majoitettuna Elisabeth 
Campiin, erääseen Nikosiassa olevaan 
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R.A.F.:n parakkileiriin. Reservistä 
5.JK siirrettiin kanadalaisen "B" 
komppanian tilalle 2.JK:n ja 4.JK:n 
väliin "Vihreän linjan" tämän osan 
rauhoittamiseksi. Samalla muutettiin 
pataljoonan esikunta keskemmälle pa
taljoonan kaistaa sekä esikunnan kaik
ki osastot yhteen. Tätä järjestelyvai
hetta kesti parisen viikkoa. 

Toiminta-alue 

Pataljoonan toiminta-alue oli aluksi 
kokonaisuudessaan Nikosian kaupun
gin pohjoisella ja koillisella kaupunki
ja esikaupunkialueella lukuunotta
matta Aiya Irinin aluetta. Eri komp
panioiden alueiden luonteessa oli tästä 
huolimatta melkoisia eroavaisuuksia. 
YKSP l:n sijoittuminen Nikosiaan 
ennen 4. 7. ilmenee kartasta N:o 1. 

Kartta 2 

2.JK:n alue käsitti tehdas- ja varas
toalueen lisäksi Omorphitan kapea
katuisen ja tiheään rakennetun, pieniä 
asuntoja käsittävän osan. 3.JK:n ja 
4.JK:n alueilla taas vaihtelivat asutus
alueet ja viljelykset. Rakennukset 
näillä alueilla olivat tyypillisiä yhden 
perheen Olljlakotitaloja. Hieman myö
hemmin 6. 6. laajennettiin 3.JK:n alue 
käsittämään myös Nikosian pohjois
puolella olevan Mandres Hamidin kylä. 
Komppanian alueella olevat viljelykset 
aiheuttivat sen, että sadonkorjuun 
suojaaminen oli eräs komppanian tär
keimmistä tehtävistä alkukesällä. 
4.JK:n suorittama sadonkorjuun suo
jaaminen keskittyi lähinnä Aiya Iri
niin. Tämä oli kyproslainen maalais
kylä, joka oli joutunut ulkopuolisen 
häirinnän kohteeksi. 1.JK:n alueen 
taas voidaan sanoa olleen tyypillistä 
kaupunkialuetta. 

Varsinaisen alueensa lisäksi YKSP 
1:lle määrättiin Nicosia Zonen alueelta 

partiointialueeksi alueet A (Aiya Iri
ni), H ja J. Heinäkuun alussa YKSP 1 
sai partiointialueikseen alueet C, D ja 
E. Alueen keski- ja pohjoisosissa oli 
sekaisin kreikkalaista ja turkkilaista 
asutusta. Eteläosa sen sijaan oli yk
sinomaan kreikkalaisten asuttamaa. 
Suurimmalta osaltaan alueet olivat vil
jeltyä kukkulamaastoa. Haja-asutusta 
ei esiintynyt. Partiointialueet ilmene
vät kartasta N:o 2. 

Suomalaisen sotilaskoulutuksen saa
neelle kaupunki toiminta-alueena oli 
aluksi outo. Alueen halki kulkeva 
"Vihreä linja" mutkitteli lähinnä sen 
mukaan kuin "aselepo" YK:n puutut
tua aikoinaan· asiaan oli saatu aikaan. 
3.JK:n alueella oli virallisen vihreän 
linjan lisäksi epävirallinen, joka oli 
syntynyt ennen suomalaisten alueelle 
tuloa kreikkalaisten toiminnan tulok
sena. Vartiopalvelua ja toimintaa hel
potti alkuaikoina se, että alue oli tu
lenarimmilta osiltaan tyhjä asukkaista. 
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Joukot sijoitettiin ja myös majoitettiin 
Kyproksen kreikkalaisten ja turkki
laisten asuma-alueen välissä oleviin 
tyhjiksi jääneisiin rakennuksiin. Hiek
kasäkkipesäkkeet ja -vallit oli raken
nettu niin, että ne estivät riitapuolia 
tulittamasta toisiaan tai aivan pesäk
keen välittömään tuntumaan. Paikoi
tellen turkkilaisten ja kreikkalaisten 
pesäkkeiden väliä oli vain kadun le
veys. Vihreän linjan tuntumassa kaik
ki suomalaiset voitiin sijoittaa raken
nuksiin. Aiya Irinissä ja Mandres Ha
midissa sen sijaan oli turvauduttava 
telttamajoitukseen. Pataljoonan miehiä 
oli sijoitettuina teltoista ja puolival
miista rakennuksista aina loistohuvi
loihin saakka. Ne alueella olevat ra
kennukset, joita ei tarvittu majoituk
seen tai vartioasemiksi, jätettiin koske
mattomiksi. Kaikkiaan YKSP l:n hal
lussa Nikosiassa oli noin sata raken
nusta. 

Suoritettava 
tehtävä 

YKSP l:n ottaessa vastaan tehtävän
sä tilanne Nikosiassa oli suhteellisen 
rauhallinen. Kyproksen kreikkalais
ten ja turkkilaisten välillä oli "Vih
reällä linjalla" silloin tällöin tapahtu
nut laukaustenvaihtoa, joka oli myös 
aiheuttanut tappioita kummallakin 
puolella. Kumpikin puoli oli lisäksi 
koko ajan vahvistanut pesäkkeitään. 
Pataljoonan ottaessa rintamavastuun se 
oli varautunut siihen, että kumpikin 
puoli pyrkisi ottamaan haltuunsa 
uusia rakennuksia ja siirtämään ase
miaan lähemmäksi vihreätä linjaa ja 
mahdollisesti sen yli. Vaihto sujui kui
tenkin ilman välikohtauksia rauhalli
sesti. 

YKSP 1 :n tehtäväksi tuli ylläpitää 
rauhaa sekä estää aseellisten selkkaus
ten syntyminen ja edistää normaalien 
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olojen palautumista Nikosian pohjois
ja länsiosissa sekä suorittaa partioin
tia jo aikaisemmin mainituilla alueilla. 
YKSP 1 oli tehtävissään Nicosia Zonen 
esikunnan alainen. 

Vaikka eri komppanioille uskotut 
rauhanturvaamistehtävät olivat peri
aatteessa luonteeltaan samanlaiset, niin 
toiminta-alueiden luonteesta johtuen 
niiden tehtävät erosivat jonkin verran 
toisistaan. Kukin komppania sai kui
tenkin osakseen alueita, joilla oli har
joitettava tehostettua valvontaa. 2.JK 
ja 5.JK joutuivat suojaamaan alueel
laan olevien teollisuuslaitosten häiriy
tymätöntä toimintaa. 1.JK ja 3.JK 
taas joutuivat asettamaan partioita 
valvoakseen alueensa eräitä osia. 
4.JK:n Aiya Iriniin määrätty vahven
nettu joukkue sai tehtäväkseen lähinnä 
partioinnin avulla estää yhteenotot 
alueellaan. 4.JiK ja 5.JK puolestaan 
pitivät osaston lähtövalmiina saattue
ja partiointitehtäviin. Saattuetehtäviä 
tulikin sittemmin varsin runsaasti, kun 
kreikkalaisille tuli mahdolliseksi pääs
tä turkkilaisten hallussa oleville alu
eille ja päinvastoin. 

Tiedustelujoukkueen (EK) oli ilmoi
tettava yksityiskohtaisesti alueellaan 
olevien turkkilaisten ja kreikkalaisten 
toiminnasta, aseistuksesta, uusista lin
noitteista jne. Tiedustelutehtävissään 
joukkueella oli käytettävänään pans
saroidut miehistönkuljetusautot. 

Toiminnan luonteesta johtuen komp
panianpäälliköt määrättiin pysymään 
jatkuvasti komentoverkossa. 

Rauhan ylläpitämiseksi aseellisen 
voiman käyttö oli sallittu vain itsepuo
lustukseksi ja äärimmäisenä keinona. 
Välikohtaukset oli näin ollen pyrittävä 
selvittämään ensi sijassa neuvotte
luilla ja sovitteluilla. YKSP l:n tehtä
vänä oli kuitenkin kaikin keinoin es
tää hyökkäys sovitun puolueettoman 
linjan yli. Asevoimia oli myös käytet-
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Kartta 3 

tävä, silloin kun YK:n joukot yritet
tiin pakottaa väkivalloin pois asemis
taan. YK:n joukoilla ei ollut lupaa 
tarkastukseen, vangitsemiseen, pidä
tykseen tai kuulusteluun. Mainittujen 
tehtävien suorittamiseksi yhteistoimin
nassa paikallisen poliisin kanssa Kyp
roksella oli 120 siviilipoliisia viidestä 
eri maasta. 

YKSP l:n toiminta-alueella toimivat 
itävaltalaiset poliisit ja yhteistoiminta 
heidän kanssaan sujui oikein hyvin -
myös palveluksen ulkopuolella. 

Kesäkuun alussa suoritettiin siis 
3.JK:n ja samalla koko pataljoonan 
alueen laajennus pohjoiseenpäin. Täl
löin 3.JtK:n alueesta liitettiin pieni 
kappale jatkeeksi 2.JK:n alueen itä
päähän. Huomattavasti laajamittai-

semmat muutokset pataljoonan kaistan 
rajoihin suoritettiin 8. 7. 

Tällöin (kartta N:o 3) 
- 4.JiK:n alue siirtyi kokonaisuu

dessaan tanskalaisten haltuun, lukuun
ottamatta pientä kulmaa, joka liitettiin 
5.JK:n alueen lounaisosaan. 4.JIK:sta 
siirtyi Aiya Irinissä ollut joukkue var
tiotehtäviin YK:n joukkojen esikun
taan UNFICYP:iin, jonka jälkeen tä
mäkin joukkue voitiin liittää pataljoo
nan reserviin. Kaksi joukkuetta tuli 
reserviksi, joka sijoitettiin Kykkoon 
huoltokomppanian yhteyteen. Yksi 
4.JK:n joukkue alistettiin vahvennuk
sena 3.JK:lle. 

- 3.JK:n aluetta laajennettiin edel
leen pohjoiseen päin, niin että se ulot
tui nyt Kyrenian vuorten juurelle asti. 
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- 1.JK:n aluetta laajennettiin ete
lään päin aikaisemmin tanskalaisten 
hallussa olevalle alueelle, niin että 
1.JK:n alue kaksinkertaistui. 

- Myös partiointialueet A, J ja H 
siirtyivät tanskalaisille ja YKSP l:n 
partiointialueiksi tulivat alueet C, D ja 
E, joista alue C oli aikaisemmin ollut 
kanadalaisilla sekä D ja E tanskalai
silla. 

Myöhemmin elokuun alussa 4.JK otti 
vastaan 2.JK:n alueen ja 2.JK siirtyi 
vuorostaan reserviin Kykkoon. 5.JK:n 
aluetta laajennettiin 20. 8. länteenpäin 
käsittämään muutamia "vihreän lin
jan" osia. Reserviin siirretystä 2.JK:sta 
muodostettiin yhdessä pienempien ka
nadalais- ja tanskalaisjoukkojen kans
sa YK:n "hälytysosasto" CANDANFIN, 
joka riittävän voimakkaana yksikkönä 
oli nopeasti saatavissa kriisipaikalle. 
Komppanialle annettiin tätä varten 
mm helikopterikoulutusta. Nikosian 
kaupungisa liikkumista varten komp
pania sai käyttöönsä jo mainitun tyyp
pisiä miehistönkuljetusautoja. 

Tehtävän 
suorittamisesta 

YKSP 1:lle uskottiin eräs vaikeim
mista alueista Kyproksella. Pataljoo
nan otettua rintamavastuun "Vihreällä 
linjalla" tilanne rauhoittui siellä pian 
huomattav~sti. Alkuaikoina tosin pai
kalliset turkkilais- ja kreikkalaisjohta
jat koettelivat komppanian päälliköitä 
ja heidän alaisiaan nähdäkseen, mitä 
he oikein olivat miehiään. Kumpikin 
puoli yritti myös saada puolueettomien 
vaikeassa asemassa olevat suomalaiset 
puolelleen. Pataljoonaa ja sen jäseniä 
ei kuitenkaan päästy syyttämään puo
lueellisuudesta. Tilanteen rauhoituttua 
vartiopalvelua suorittavien valppaus 
joutui kovalle koetukselle tavallisesti 
päivällä 35--40° C kohoavassa lämmös
sä ja vartiotehtävien samankaltaisuu-
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den vuoksi. Suomalaiset onnistuivat 
rauhanturvaamistehtävässään Niko
siassa niin hyvin, että jo parin viikon 
päästä suomalaisten otettua alueen hal
tuunsa asukkaat, jotka olivat paenneet 
Mandres Hamidin tai muihin kyliin 
alkoivat palailla yhä suuremmissa jou
koissa koteihinsa "Vihreän linjan" tun
tumaan. Tämä olojen normalisoitumi
nen laskettiin YK:n taholta nimen
omaan suomalaisten toiminnan an
sioksi. Suomalaisten vastuuaikana lop
puivat yölliset ampumiset kokonaan. 
Ammutuista laukauksista suurin osa 
oli jomman kumman puolen ampumia 
vahingonlaukauksia. Suomalaiset jou
tuivat kuitenkin tulituksen kohteeksi 
Nikosian länsi- ja lounaispuolisilla 
alueilla. 

Ensimmäinen yhteenotto vaati Suo
melta ensimmäisen YK:n joukoissa 
kaatuneen. Suomalainen partio joutui 
iltapimeässä Kyrenian tietä hallussa 
pitävien turkkilaiskyproslaisten tuli
tuksen kohteeksi. Paikalle lähetettiin 
apua ja syntyneen laukaustenvaihdon 
aikana radiomiehenä toiminut Juhani 
Matikainen EK:sta kaatui. Kuolema 
seurasi välittömästi. Tilanne päättyi 
vastustavan puolen aseistariisumiseen. 

Toisen kerran 3.JK:n partio joutui 
Kyproksen kreikkalaisten tulituksen 
kohteeksi Nikosiassa. Tällöinkin vas
tattiin tuleen, mutta välikohtauksesta 
selvittiin tappioitta. Vartiopalvelukaan 
ei ollut aivan vaaratonta. Niinpä jää
käri Valkonen 4.JK:sta haavoittui kä
sivarteen kreikkalaisen vartiomiehen 
konepistoolin pudottua vahingossa 
maahan. 

3.J1K:n alueella Mandres Hamidin 
pohjoispuolella jouduttiin osa joukois
ta ryhmittämään uudelleen kyproslais
ten lisääntyneen toiminnan ja tulituk
sen takia elokuun alussa. Ennen Luo
teis-Kyproksen operatioiden alkua oli 
selvästi havaittavissa jännityksen Ii-

Kenttäjumalanpalvelus 4. 6. 1963 

sääntymistä myöi! "Vihreällä linjalla". 
YK:hon suhtauduttiin vähemmän kun
nioittavasti kuin aikaisemmin. Lau
kausten lukumäärä lisääntyi ja useita 
asemien paran,tamisyrityksiä tehtiin. 
Taisteluiden ollessa käynnissä Kokki
na-Mansoura alueella YKSP 1 oli hä
lytystilassa. Suomalaisten alueella 
oleva "Vihreän linjan" osa onnistuttiin 
kuitenkin pitämään rauhallisena. Tais
teluiden jälkeen käytiin useita tiuk
koja 'neuvotteluja uusien asemien ra
kentamisen estämiseksi (1.JK ja 5.JK). 

Suomalaiset osallistuivat (2.JK) pää
voimana 19. 8. tapahtuneeseen HQ 
Nicosia Zonelle vaarallisiksi osoittau
tuneiden asemien hävittämiseen. 

Pataljoonan 
organisaatio ja 
tehtävän laatu 

Suezin komppaniasta ja muiden mai
den pataljoonien kokemuksiin perus-

tuen voidaan todeta, että YK:n val
vontajoukko hyvin harvoin joutuu var
sinaiseen taisteluun. Pataljoonan teh
tävät ovat luonteeltaan enemmän "jär
jestys- ja mellakkapoliisin" tapaista 
toimintaa. Välikohtaukset ja annetut 
tehtävät pyritään ratkaisemaan ja suo
rittamaan neuvottelujen avulla. Aseel
lisen voiman käyttö jää hyvin usein 
vain uhkauksiksi käyttää sitä. YK:n 
antamat toimintaohjeet ovat yleensä 
sellaiset, että tulenavaus on mahdolli
nen vain äärimmäistapauksissa. Neu
votteluiden käyminen edellyttää kui
tenkin riittävää kielitaitoa upseereilta 
ja osittain myös aliupseereilta. Neu
vottelut tulkin :välityksellä osoittautui
vat huomattavasti vaikeammiksi kuin 
suoraan johtajien kesken käydyt kes
kustelut. Koska välikohtaukset selvi
tetään neuvotteluin ja nimenomaan 
YK:n kantaa edustavan joukon johta
jan toiminnan avulla, toiminta Kyp
roksella on osoittautunut ennen kaik
kea "upseerien sodaksi". 
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YK:n joukkojen poliisimainen toi
minta aiheuttaa sen, että sotilailla on 
mahdollisuus liikkua - tietenkin niis
sä puitteissa kuin pataljoonan johto 
sallii - rauhanaikaisia varuskunta
oloja vastaavalla tavalla ao isäntä
maan väestön keskuudessa. Järjestyk
sen pito, lomat, ruokailut, vartiovuo
rot jne ovat myös lähinnä rauhanai
kaista varuskuntaelämää vastaavat. 
Pataljoonan voidaan myös sanoa ole
van sama kuin vartiointi- ja saatto
tehtäviin erikoistuneen "varuskunta
pataljoonan" tai erikoislaatuista suo
jaamistehtävää suorittavan yksikön. 
Suurin ero suomalaiseen varuskuntaan 
verraten on siinä, että reservejämme 
ajatellen tärkeä koulutus jää hyvin 
vähäiseksi. Kurinpito, samoinkuin 
muukin siihen liittyvä toiminta on var
sin varuskuntamaista. Koska YK:n 
taholta tulee huomattava määrä oh
jeita ja määräyksiä, esikunnan toimis
tot joutuvat tekemään vähintään nor
maalia varuskuntapataljoonaa vastaa
van työmäärän. Vieraalla kielellä ta
pahtuva toiminta asettaa sekin omat 
vaatimuksensa. E&kuntakomppanian 
sodanaikaista organisaatiota vastaavan 
kokoonpanon voidaan siis todeta ole
van riittämättömän, kun ajatellaan va
r.uskuntamaista toimintaa. 

Esikunnan operatiivinen toimisto, 
joka joutuu päivystämään yötä päivää 
sekä raportoimaan yksityiskohtaisesti 
ylöspäin kaikki pataljoonan alueella 
tapahtuneet välikohtaukset, joutuu 
suuren paineen alaiseksi. Niinpä toi
minnan alkaessa Kyproksella neljä 
upseeria (tulkit) siirrettiin operatiivi
seen toimistoon. YK:n toiminnan jul
kisuusperiaate (kaikki valtiot ja sano
malehdet ovat oikeutettuja saamaan 
tietoja} vaatii näet, että YK:n joukko
jen esikunnan on tarkoin oltava selvillä 
kaikista välikohtauksista, joista se sit
ten tiedoittaa keskitetysti. Toiminnan 
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luonne, varuskuntamainen toimisto
työskentely, jatkuva komentoverkossa 
olo sekä käsky välittää pienimmätkin 
välikohtaukset ja häiriöt vartiopai
koilta heti aina pataljoonan korkeim
man johdon tietoon saakka vaatii nor
maalia huomattavasti enemmän viesti
välineistöä ja viestihenkilökuntaa. Pa
taljoonan viestivälineistön voidaankin 
katsoa näissä puitteissa olevan täysin 
riittämättömän. Komppaniat kykeni
vät kuitenkin ratkaisemaan viestihen
kilöstöongelmansa taistelulähettiryh
mänsä ja/tai muiden ryhmien avulla. 

Muusta toiminnasta 
Kyproksella 

Suezin komppanioille tarjosivat 
vaihtelua paikasta toiseen usein tapah
tuneet siirrot, jotka kestivät noin kuu
kauden kerrallaan. Kyproksella taas 
pataljoona oli koko ajan, lukuunotta
matta mainittua 4.JK:n siirtoa ja vaih
toa 2.JK:n kanssa, samoilla paikoilla ja 
samoissa asemissa. Miehistön virkistä
miseksi järjestettiin päivittäiset uinti
matkat Kyreniaan. Saaren lukuisille 
historiallisille nähtävyyksille järjestet
tiin sunnuntaisin useita matkoja. Hei
näkuun lopun jälkeen viikon kestävät 
matkat Lähi-Itään tulivat mahdolli
siksi. Matkat järjestettiin YK:n ja pa
taljoonan yhteistoiminnan avulla, mut
ta kukin itse vastasi kustannuksista. 
Kesäkuun 4. päivä ja Juhannus olivat 
tietenkin luonnolliset juhlapäivät pa
taljoonassa. Pataljoonalla oli myös 
käytössään urheilukenttä. Kisat pa
taljoonan mestaruudesta pidettiin 
yleisurheilussa ja uinnissa. Pallo
peleissä pelattiin komppanioiden väli
set sarjaottelut sekä lukuisia cup.-otte
luita. Noin kerran viikossa oli mah
dollisuus päästä suomalaisiin elokuviin. 
Ulkonaliikkumismahdollisuudet para
nivat kesäkuussa ja iltalomia voitiin 

myöntää aina klo 23 asti. Ulkonaliik
kumisrajoitusten lievennyttyä myös 
sotapoliisin ilmoitukset "out of bounds'' 
tapauksista vähenivät. Alkoholin va
paat saantimahdollisuudet aiheuttivat 
aluksi vapaa-ajan vietto-ongelmia. 
Terveystilanne pysyi pataljoonassa hy
vänä. 

Tämäntapaisessa artikkelissa jää 
jokapäiväisen rutiinipalveluksen ku
vaus valitettavan usein liian vähäiseksi. 
Palvelu Kyproksella vaatii kuitenkfn 
normaalia suurempaa kärsivällisyyttä 
suhtautumisessa "toiseen osapuoleen". 
Vaikka yhteydenpito eri vartioasemista 
ylöspäin olikin hyvä ja toiminta voitiin 
useimmissa tapauksissa suorittaa rau
hassa "vastapuolen" häiritsemättä, niin 
kuumuus, vieras kieli, ympäristön yk
sitoikkoisuus ja nimenomaan palve
luksen rutiininomaisuus olivat teki• 
jöitä, jotka vaikeuttivat miesten selviy
tymistä annetuista tehtävistä. Palve
lusalttius pysyi siitä huolimatta hy
vänä. 

Palvelusajan kuluttua loppuun tuli 
ajankohtaiseksi uuden pataljoonan 
- YKSP 2:n - kokoaminen. Uutta 
pataljoonaa koottaessa pyrittiin sovel
tamaan sellaista menetelmää, että Suo
mesta tulisi uuteen pataljoonaan etu
päässä jääkäreitä ja avoimiksi tulleet 
aliupseerin ja upseerin tehtävänimik
keet täydennettäisiin ylennyksillä 

YKSP l:n piiristä mahdollisimman pit
källe. YKSP 1:ssä palveli nimittäin 
useita reservin upseerin koulutuksen 
saaneita ali upseerin vakansseilla. 
Suunnitelmaa seurattiin "normaalin 
vaihdon" osalta suurin piirtein, mutta 
Suomesta saapui myös aliupseereita ja 
upseereita, koska samanaikaisesti 
muutettiin YKSP 2:n henkilöorgani
satioita. Perustettavaan YKSP 2:teen 
jäi pataljoonasta 308 upseeria, ali
upseeria ja miestä eli noin 1/3 
YiKSP 1:stä siis uusi sopimuksensa. Osa 
YKSP 2:n henkilöstöstä, mm komppa
nianpäälliköt ja vääpelit saapuivat pari 
viikkoa ennen vaihtoa tutustumaan 
uusiin tehtäviinsä Nikosiassa. Tehtävät 
YKSP 2:lle luovutettiin virallisesti 
1. 10. 1964. Kuljetusten oli määrä alkaa 
välittömästi ja periaatteessa samalla 
tapaa kuin mennessäkin, mutta ilman 
välilaskua Evreux,issa. Kuljetusten 
melkoinen myöhästyminen aiheutti 
kuitenkin sen, että YKSP 1 voitiin ko
tiuttaa Santahaminasta vasta 16.-
21. 10. sitä mukaa kuin koneet saapui
vat Suomeen. 

Rengas sulkeutui lopullisesti ja 
YKSP 1 oli suorittanut sille annetun 
tehtävän saamansa käskyn mukaisesti 
ja voi näin ollen luovuttaa vastuun ja 
hankkimansa kokemukset YKSP 2:lle 
edeltäkävijän tehtävästään ylpeyttä 
tuntien. 
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Te olette vastuussa 
r::emnvw zaemr:i-;z.;~w, 
petbempalnt.kiintei.1too omistaJana. hotellin tai ra,i1.&e11111Sliilkeen omistajina. julkisten t.illlisuubienja messujen järje!l!jilnå. kauppiaan:t.mwwiijelijilnil.lllklrinå. metalBU.j!nL 
~ •• MkAF 
opett.ajana.\ah"a.11isintAnl. speditl!Clrinl. lakimiehenA.. 11.utokorjaamon omistajana.. huolt.cH1.sema11 oraist.a;ana. rakenuusumbitaijana. ~ilint.arkast.ajana. ilsen!isen ammaUu harjoitt,Jana. 

Pohjola auttaa Teitä 

Pohjolan vastuuvakuutus kattaa sen korvausvelvollisuuden, johon vakuutuksen 
ottaja voi lain mukaan joutua vieraalle aih euttamansa vahingon perusteella . Jos 
vahinko on sattunut, Pohjola 

- selvittää, onko korvausvelvollisuutta olemassa 

- neuvottelee korvau ksesta vahingon kärsineen kanssa 

- maksaa korvauksen vakuutuksenottajan puolesta 

- hoitaa tarvittaessa oikeudenkäynnin ja maksaa siitä aiheutuneet kulut. 

Konttorimme, tarkastajamme ja asiamiehemme antavat Teille mielellään 

lisätietoja Pohjolan vastuuvakuutuksesta, joka on "onni onnettomuudessa" . 

rf~ t~ 
VAK U UT USO SAK EY HTI !! P O H JO LA ~~ 
POHJOLAN VAKUUTUS-ONNI ONNETTOMUUDESSA 

JALKAVÄEN 
SÄÄTIÖ 

Kunniapuheenjohtaja, jalkaväenken
raali E Heinrichs 

Valtuuskunta 

Puheenjohtaja kenrm A E Martola 
Varapuheenjohtaja, jalkaväen
tarkastaja, kenrl Ali Koskimaa 

Jäsenet: 
johtaja A Ahola 
eversti B Backström 
toimitusjohtaja E Berner 

- ,,- w Eklöf 
pankinjohtaja V Hautala 
eversti J Hynninen 
johtaja P Ipatti 
kenraaliluutnantti J Järventaus 
everstiluutnantti 0 Kaakinen 
eversti L Könönen 
vuorineuvos E Liljeroos 
majuri V Lundström 
toimitusjohtaja E Lönnqvist 
eversti U Matikainen 
toimitusjohtaja I Nemes 

-,,- V Nikander 
eversti V Nordgren 
kenraaliluutnantti A Pennanen 
toimitusjohtaja 0 Penttilä 
metsänhoitaja V Pentikäinen 
eversti R Reunanen 
-,,- E Setälä 

sotilasmestari K Sinkko 
varatuomari L. K. J. Tukiainen 
toimitusjohtaja K A Vakkuri 
johtaja A Virkkunen 
l'verstiluutnantti R Yli-Ketelä 

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

Jäsenet: 
varatuomari U Aaltonen 
everstiluutnantti E Eräsaari 
toiminnanjohtaja G Lehti 
pääsihteeri A Raassina 

Sihteeri: 
Majuri R Katona 

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

Säätiön osoite 
Et Makasiinika~u 8 C, Helsinki 13 

Postisiirtotili N:o 6582 

Pankit 
KOP Museokatu 18, Helsinki 
PYP Eteläranta 10, Helsinki 
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VALTION PUKUTEHDAS 
HÄMEENLINNA • Puhelin: H:linna 917-21432 

V a I m i s taa kaikkia virkapuku ja, mutta erikoisesti sotilaskäyt
töön virallisesti vahvistettuja malleja. 

Varuskuntapukuja m/58 - Kenttäpuku'ja - Päällys
takkeja - Turkkeja - Lippa-, Kenttä- ja Turkislakkeja 

Tilaustyönä kerta sovittaen, mittatilaustyönä ja numerolla 
heti varastosta. 

Myy kaikkia virkakäytössä tarvittavia varusteita. Paitoja, sol
mioita, sukkia, kenkiä, käsineitä, nahkatakkeja y.m. varusteita. 

Hinnat ostajalle erittäin edulliset. 

VARASTOMYYNTI, TILAUSTEN VASTAANOITO, MIITOJEN ono 
JA SOVITUS: 

HÄMEENLINNASSA Valtion Pukutehtaalla jatkuvasti työaikana. 

HELSINGISSÄ Etelä Mokasiininkatu 8 F 15 (Sotilaspiirin 
huoneisto) joka keskiviikko klo l 0.00-16.00 

OULUSSA Varuskunta-alueella joka kuukauden 9. ja 25. 
päivä, jos se on lauantai tai sunnuntai niin 
seuraavana maanantaina klo 9.30-16.00 

Edustajamme käy eri varuskunnissa noin kerran kuukaudessa 
ottamassa mittoja ja tilauksia. 

Puhelintilaukset numeroon 917-21432/005 

Postitse tilaukset osoitteella VALTION PUKUTEHDAS, Hämeenlinna . 

Majuri Erkki Laatikainen 

Pll·RTEITÄ SUOM1ALAISEN 
JAtKAVÄ1EN 
KEHITYKS1ESTÄ 

V osa 

VAPAUSSODAN 
VALKOINEN 
JALKA VÄKI 

Sekasorto leviää -
suojeluskunnat 
syntyvät 

Viime vuosisadan loppupuolella al
kaneet Suomen autonomisen aseman 
hävittämiseen tähdänneet venäläisten 
toimenpiteet johtivat sotalaitoksemme 
kohdalla elokuussa 1905 Kaartin Tark
ka-ampujapataljoonan hajottamiseen. 
Tilanne oli suomalaisen jalkaväen 
osalta todella murheellinen, sillä nyt 
ei ollut yhtään ainoata suomalaista 
joukkoa jatkamassa perinteitä. Hajoi
tettiinhan tosin suomalaiset joukko
osastot tätä ennen vuonna 1830, mutta 
silloin sentään jäi jäljelle Kaartin edel
täjä, 

Kaartin Tarkka-ampujapataljoonan 
hajoittamista seurasi miltei tasan 10 
vuoden ajanjakso, jolloin ei ollut suo
malaisia joukko-osastoja. Jääkäripa
taljoona 27:n perustaminen 26. 8. 1915 
jatkoi sitten jalkaväkemme historiaa, 
tosin sekin vieraalla maalla. 

Pian kuitenkin todettiin miten vaa
ralliseen tilanteeseen aseeton kansa 
joutui. Marraskuun suurlakko levisi 
myös Suomeen. Poliisikin liittyi lakko
laisiin. Nyt tarjoutui kaikenlaisille ri
kollisille mitä parhain toiminnan aika. 

Turvallisuus katosi varsinkin paa
kaupungista. Järjestyksen ylläpitämi
seksi perustettiin ylioppilas- ja kansal
liskaartit, jotka tuskin käyttöarvoltaan 
vastasivat sitä, mitä oma sotaväkemme 
olisi voinut tarjota. Armeijammehan 
oli silloin jokaisen suomalaisen lempi
lapsi. 

Huolimatta siitä, että sotaväkemme 
oli hajoitettu, ei Venäjällä kuitenkaan 
uskottu aseettomuuteemme. Tsaarin 
salaisen poliisin antamien tietojen pe
rusteella oli Venäjällä muodostunut 
kuva, että maassamme olisi 75000 mie
hen armeija. Tämä kävi ilmi venäläis
ten omista lausunnoista. Kaiketi silloi
set olosuhteet ruokkivat mielikuvi
tusta: Norja oli julistautunut itsenäi
seksi, Japani oli saanut häikäisevät 
voittonsa Kauko-Idässä, Venäjällä ka
pinoitiin jatkuvasti, aselaiva John 
Graftonin lastista päästiin perille ja 
Suomessa kasvoi alati Voima-liiton 
jäsenmäärä. 

Valtakunnallinen voimistelu- ja ur
heiluseura Voimaliitto perustettiin 
syksyllä 1905. Liitto pyrki toiminnal
laan mahdollisimman suureen sotilaal
lisuuteen. Harjoitusohjelmiin sisältyi 
sulkeisjärjestystä, vähän taistelukou
lutuksen tapaista harjoittelua sekä 
runsaasti ampumakilpailuja. Aseet 
tuotiin tätä varten salateitse maahan. 
Voimaliiton harjoituksia varten pai
nettiin myös ohjesääntö, jonka piti 
antaa perusteet harjoituksille. 
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Tsaarin Venäjä todella pelkäsi itse
näisyystaistelun puhkeamista Suomes
sa. Oheisena oleva taiteilija A Feder
leyn käsialaa oleva pilapiirros, jonka 
nimenä oli "Kartta Suomen kapinasta" 
ivaa Venäjän pelkoa. 

'l(ARlfA SUOMEN KAPINASTA'' 

Maailmansodan syttyminen 1914 loi 
vihdoin tilanteen, jonka puitteissa oli 
maamme itsenäisyyden puolesta toimi
villa mahdollisuus ryhtyä toteutta
maan unelmaansa. 

Jokin osa suomalaisia uskoi Venäjän 
raskaiden tappioiden vaikuttavan sii
hen, että maamme täydellinen itsenäi
syys olisi saavutettavissa diplomaatti
silla neuvotteluilla. Tällainen ajatus ei 
saanut kuitenkaan kannatusta ylioppi
laiden piirissä. Kansannousun saatta
minen menestykselliseen loppuun 
edellyttäisi koulutettuja johtajia ja 
näin syntyi jääkäriliike. 
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Maaliskuun vallankumouksen jäl
keen kasvoi aseistetun kansannousun 
vaatijien määrä. Niinpä esim touko
kesäkuun vaihteessa pi<k,tyssä Zim
merwaldin kongressissa sosialistiedus
tajat Yrjö Sirola, E Perttilä ja K H 
Wiik toivat selkeästi julki Sven Don
nerille käsityksensä aseellisen kansan
nousun tarpeellisuudesta. 

Maaliskuun vallankumous toi muka
naan myös vakavan sekasorron aallon 
Suomeen. Maailmansodan aikana oli
vat Venäjän suuret tilaukset nostaneet 
työllisyyden huippuun maassamme. 
Tämä vallankumous ensin vähensi ja 
lopuksi pysäytti viennin. Täystyölli
syys muuttui työttömyydeksi. Kur
juutta oli omiaan lisäämään vielä elin
tarvikepula. Vallankumouksen anta
man vapauden turvin lähti omin lu
pinsa venäläisiin joukko-osastoihin 
kuuluvia suurin joukoin kotiin Venä
jälle. Osasta muodostui aseistettuja 
joukkioita, jotka kiersivät ympäri mie
hitettyä maata ja tekivät mitä tahtoi
vat. Venäjän hallituksen laskuun lin
noitustöitä suorittaneet ns patterityö
läiset joutuivat myös työttömiksi kau
kana kotimaastaan. Kun tähän vielä 
lisätään se, että kaikkien vihaama ja 
syvästi halveksima tsaarin poliisi ja 
santarmisto olivat hävinneet, niin oli 
itsestään selvää, että rankaisematta 
jääneet rikokset olivat yleisiä maas
samme. Esivallan antama turvallisuus 
oli kadonnut. 

Omaisuuden ja paikkakunnan suo
jaamistarve synnytti kodinturvajoukot, 
joita Suomessa kutsuttiin suojeluskun
niksi. Ei voida sanoa, että suojelus
kunnat perustettiin silloin ja silloin. 
Ei niitä perustettu, ne syntyivät. Paik
kakunnan asukkaiden turvallisuuden 
tarve pakotti tähän. Vasta tämän jäl
keen paikalliset suojeluskunnat orga
nisoitiin laajemmin. 

Johto ja joukot 

Kevään vaihtuessa kesään perustet
tiin itsenäisyystaistelujen valmisteluja 
johtamaan aktivistien keskuskomitea 
AK (aktiivinen keskusjärjestö). Edel
linen AlK, joka oli kantanut suurim
man vastuun jääkärivärväyksestä, oli 
olosuhteiden pakosta melkein koko
naan lopettanut toimintansa syystal
vella 1916. 

Uusi AK muodostettiin laajemmalle 
pohjalle kuin sen edeltäjä. T"åssä kes
kusjärjestössä oli vanhan AJK:n edus
tajien lisäksi jäseniä kaikista Suomen 
itsenäisyyden puolesta toimivista jär
jestöistä. Uuden .AIK:n erittäin oleel
lisena osana oli sotilaskomitea (MiK) . 
Tämän komitean olivat perustaneet 
maassamme olleet entisen Haminan 
Kadettikoulun käyneet suomalaiset 
upseerit. Tästä komiteasta kehittyi 
myöhemmin vapaussodan päämaja. 

I tsenäisyysvalmistel ujen korkeimman 
johtoelimen AiK:n tehtävänä oli pitää 
yhteyttä ulkomaille (Jääkäripataljoo
naan), ratkaista päällystökysymys, 
koota, organisoida ja kouluttaa taiste
lujärjestöt sekä hankkia aseet. Työtä 
siis riitti ja kun vielä lisäksi kaiken 
tuli tapahtua salassa·, niin tehtävä cili 
todella valtava. 

Kesäkuussa 1917 sai AK:n työjaosto 
tehtäväkseen ryhtyä kaikella tarmolla 
organisoimaan taistelujärjestöjä. Näitä 
paikallisia osastoja kutsuttiin aluksi 
palokunniksi ja vasta lokakuun vallan
kumouksen jälkeen niitä ruvettiin 
yleisesti nimittämään suojeluskun
niksi. 

Taistelujärjestöjen kokoamista var
ten maa jaettiin piireihin. Työjaoston 
edustajien tuli nyt matkustaa omiin 
piireihinsä ja kutsua siellä neuvotte
luun muutamia ehdottoman luotetta
via itsenäisyysasian puolesta toimivia 
miehiä. Neuvotteluissa selvitettiin 

A:K:n pyrkimykset, perustettujen "pa
lokuntien" edelleen kehittäminen ja 
uusien perustaminen, laajempaa yh
teistoimintaa piirihallitusten muodossa 
sekä koulutus- ja aseistuskysymyksiä. 

Asiamiesten ja piirihallitusten mie
leen teroitettiin erittäin voimakkaasti 
sitä, että järjestöstä ei saa tulla mis
sään tapauksessa luokkajärjestöä. Täs
tä oli hyvänä esimerkkinä Pohjanmaan 
suojeluskunnat. Täällä olivat kaikki 
isänmaalliset voimat samassa työssä yh
teiskunnallisesta asemasta riippumatta. 
Syksyllä voitiin kuitenkin todeta yksi
mielisyyden katoavan ja maan jakau
tuvan kahteen vastakkaiseen leiriin. 

Työjaoston asiamiehen antamien oh
jeiden mukaisesti perustettiin piirihal
litukset ja näin sai toiminta uutta 
vauhtia. Voimakkaimmat ja työkykyi
simmät piirihallitukset muodostuivat 
Ouluun, Jyväskylään, Vaasaan, Kuo
pioon, Viipuriin ja Turkuun. Itsenäi
sesti, AlK:sta ja sen työjaostosta riip
pumatta muodostuivat Satakunnan 
suojeluskunnat. Nämä syntyivät maa
talouslakkojen aikana, jolloin niiden 
tehtävänä oli suojata työrauha ja ta
lonpojan omaisuus kiertäviltä jouk
kioilta. Myöhemmin nekin liittyivät 
yhteiseen keskusjärjestöön. Samalla 
tavoin syntyi muuallakin maassamme 
vapaaehtoisia kodinturvajoukkoja; to
sin usein vasta katkerien kokemusten 
jälkeen. Syyskuuhun mennessä oli 
maahamme luotu 20 piirihallitusta. 
On hyvin vaikeata arvioida paljonko 
oli silloisten suojeluskuntien vahvuus, 
sillä jäsenluetteloiden laatiminen oli 
varsin vaarallista. AK:n käsityksen 
mukaan oli eri suojeluskuntien koko
naisvahvuus marraskuussa 10 000 vai
heilla. Aseiden ja ammattitaitoisten 
kouluttajien puute aiheutti kuitenkin 
kaikkialla vakavia epäilyksiä. "Mitäpä 
sitä aseistamattomalla ja kouluttamat
tomalla · joukolla?" 
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Koulutus ennen sodan puhkeamista 
Kouluttajat 

Suojeluskuntien kouluttaminen oli 
suunnitellun toiminnan onnistumisen 
perusedellytys. Mutta mistä saada 
käyttökelpoisia kouluttajia? Voimiste
lunopettajat ja urheilujohtajat opetti
vat jonkinnäköistä sulkeisjätjestystä. 
Tämä ei riittänyt, sillä kaikkihan ym
märsivät, että voimistelulla ja sodan
käynnillä on melkoinen ero. Maassa oli 
hyvin rajoitettu määrä "vanhan väen" 
upseereita ja aliupseereita. Heidät saa
tiin mukaan koulutustyöhön. Tämä
kään ei tyydyttänyt suojeluskuntia. Ne 
harvat, jotka heitä saivat kouluttajik
seen epäilivät näiden taitoja. Olihan 
toki kehitystä tapahtunut paljon vii
meisen parinkymmenen vuoden ku
luessa, josta näillä kouluttajilla ei voi
nut olla tietoa. Vaadittiin jääkäreitä 
kotiin kouluttajiksi. 

Vasta syysmyöhällä tämä johti tu
lokseen, sillä Jääkäripataljoonan silpo
mista haluttiin välttää. 

Loka-marraskuun vaihteessa tuli
vat ensimmäiset jääkärit, joita voitiin 
käyttää koulutukseen. Heitä oli maas
sa kaikenkaikkiaan ennen sodan puh
keamista puolensataa. Näillä jääkä
reillä oli jokin määrätty tehtävä suori
tettavanaan, mutta ajan salliessa he 
kouluttivat myös suojeluskuntia. Jää
kärien määrä oli pieni ja koulutus
aikakin jäi verraten lyhyeksi, mutta 
heidän työnsä tulos oli valtava. Näiden 
jääkärien toiminnan tarkastelussa tu
lee erityisesti muistaa heidän psykolo
ginen merkityksensä. 

Jo pelkkä tieto siitä, että naapuri
pitäjän suojeluskuntaa koulutti jääkäri 
riitti valamaan ympäristöön vahvan 
uskon pian saavutettavasta itsenäisyy
destä. Nyt nuo tarunhohtoiset miehet 
olivat palanneet, jotka pari kolme 
vuotta sitten olivat aivan odottamatta 

144 

hävinneet maasta. Mikään ei voinut 
olla enää epävarmaa, sillä johtaahan 
meitä jääkäri, niin ajatteli silloin moni 
suojeluskuntalainen, jopa aseetonkin. 
Vankka usko on jo puoli voittoa. 

Niissä pitäjissä, joissa oli mahdollista 
saada jääkäri koulutusta johtamaan 
päästiinkin selvästi eteenpäin. He oli
vat ajan tasalla olevia kouluttajia, 
joilla oli takanaan pitkä varusmies
koulutuskausi ja tuoreet rintamakoke
mukset. 

Suuren kouluttajapuutteen poista
miseksi perustettiin aivan sodan kyn
nyksellä joulukuussa Vimpelin sota
koulu. Kurssi kesti vain pari viikkoa, 
jona aikana sai noin komppanian vah
vuinen oppilasjoukko ryhmänjohtajan 
pikakoulutuksen. Tätä kurssia seurasi 
Vöyrin koulu, jonka oppilaat tosin 
jouduttiin kesken kurssia komenta
maan rintamalle. 

Ammattitaitoisten kouluttajien ja 
aseiden puute olikin valkoisen armei
jan vakavin heikkous jääkärien pää
joukon tuloon asti. Punaisten puolella 
olivat asiat huomattavasti paremmin 
sodan alkuvaiheessa. Aseita ja a-tar
vikkeita oli heillä tarpeen mukaan ja 
koulutustyössä saatiin arvokasta apua 
venäläisiltä joukoilta. 

Ohjesäännöt 

Suojeluskuntien perustamisen jäl
keen tuli käyttökelpoisen ohjesään
nön hankkiminen ajankohtaiseksi ky
symykseksi. Ohjesäännön avulla olisi 
mahdollista antaa sotilaskoulutuksen 
perustiedot ammattitaidottomille joh
tajille. 

Ohjesäännön kirjoittajan löytäminen 
tuotti heti aluksi tuntuvia vaikeuksia. 
Eihän täällä ollut silloisen sodankäyn
nin tuntijoita. Aluksi yritettiin saada 
Saksasta ohjesääntöjä, jotka olisi vain 
suomennettu. Koska näitä ei saatu, 

niin elokuussa annettiin tehtävä toh
tori Kurt Buchille, joka oli aikoinaan 
palvellut Lappeenrannan rakuunoissa. 
Avukseen Buch sai kaksi jääkäriä. 
Pietisen veljekset Viipurista selvittivät 
suojeluskuntia koskevat kohdat ja par
tiopoikapäällikkö Hans Siven laati oh-
jesääntöön signaalit ja merkit. • 

Kirjan painattaminen tuotti myös 
runsaasti vaikeuksia. Tehtävää tarjot
tiin monellekin kirjapainolle, mutta 
kukaan ei uskaltanut ryhtyä työhön 
ilmitulon vaaran vuoksi. Vihdoin eräs 
tamperelainen kirjapainonjohtaja otti 
tehtävän vastaan. Hän työskenteli öi
sin yksin ja syyskuun puolivälissä oli 
ensimmäinen 1500 kappaleen painos 
valmiina. 

Koska ohjesääntö selvitteli myös 
suojeluskunnan paikallisosaston orga
nisaatiota ja tehtäviä, lienee tässä pai
kallaan käsitellä asiaa lähemmin. 

Järjestön perustana olivat pitäjien 
paikalliset järjestöt. Ylin johto ala
alueella oli pitäjänpäälliköllä, joka oli 
taas piirihallituksen alainen. Pitäjän
päälliköllä oli apunaan 5-11 luotto
henkilön muodostama esikunta, jonka 
tehtävänä oli neuvotteluilla ja suun
nitelmilla avustaa pitäjänpäällikköä. 
Piirihallituksella saattoi olla jopa 15 
johdettavaa. Näinollen oli varmaa, ot
taen huomioon silloiset viestiyhteydet 
ja salaamisvaatimukset, että piirihalli
tuksen ote paikallisiin suojeluskuntiin 
oli heikko. 

Joukot jaettiin 8-miehisiin ryhmiin, 
joilla oli oma ryhmäpäällikkönsä. Viisi 
samasta tai lähekkäin olevasta kylästä 
koottua ryhmää muodosti joukkueen, 
jota johti luutnantti. Edelleen kolme 
joukkuetta muodosti komppanian. 
Käytännössä olivat kuitenkin komppa
niat hyvin erilaisia vahvuudeltaan, 
sillä pitäjä muodosti yleensä perus
yksikön. Komppanian vahvuus vaihteli 
paristakymmenestä aina 400:aan. Pe-

10 - Jalkaväen Vuosikirja 

rusyksiköiden kokonaisvahvuuden 
vaihteluista huolimatta pidettiin kui
tenkin tiukasti kiinni 8-miehisestä 
ryhmästä. Tällä haluttiin helpottaa 
jääkärien tulevaa toimintaa, sillä he 
olivat juuri tottuneet tämän vahvui
seen ryhmään. 

Huolimatta siitä, että ohjesääntö oli 
varsin vaatimaton teos, oli sillä kui
tenkin suuri merkitys suojeluskunnan 
alaportaissa. Nyt voitiin kouluttaa var
masti oikein nykyaikaista sotaa var
ten. Enää ei suojeluskunnilta puuttu
nut oikeastaan mitään muuta kuin 
aseet. 

Armeijan aseistaminen 

Jos johtajakysymys osoittautui vai
keaksi armeijamme syntyvaiheessa, 
niin se oli kuitenkin helpommin rat
kaistavissa kuin aseiden hankinta. 
Aseitahan ei voinut korvata edes tila
päisesti ohjesäännöillä. Jo varsin aikai
sessa vaiheessa kävi selväksi, että 
itsenäisyys oli hankittava ase kädessä, 
mutta mistä näitä saataisiin. Maassa 
oli vuosisadan alun ajoilta jonkin ver
ran aseita lähinnä John Graftoneita, 
mutta niiden kunnon takia ei niille 
voinut paljoa huomiota antaa. Hankin
tamahdollisuuksien selvittelyissä to
dettiin, että aseita oli neljällä taholla: 
Suomessa olevilla venäläisillä, Venä
jällä, Ruotsissa: ja Saksassa. Ruotsi 
voitiin jättää varsin pian kokonaan 
laskuista pois, sillä hallitus siellä oli 
selvästi ilmaissut kantansa Suomen 
vapauspyrkimyksiin nähden. 

Maassa olevilta venäläisiltä ei tie
tenkään voinut aseita saada julkisella 
kaupalla. Maaliskuun vallankumous oli 
kuitenkin romahduttanut kurin venä
läisissä yksiköissä ja suurin joukoin 
heitä karkasi kotiinsa. Juuri tähän 
ryhmään kuuluvilta sai aseen ostetuksi 
halvalla. Ensinnäkin he saivat helpolla 
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matkarahat ja toiseksi he vapautuivat 
hankalasta välineestä. Kauppojen 
luonteesta johtuen koettivat kumpikin 
osapuoli hyötyä mahdollisimman pal
jon. Niinpä mm Helsingin suojelus
kunta kerran osti kuorman kivääri
laatikoihin pakattuja tiilikiviä. 

Asemilla seisovien junien asevaunu
jen kaappaukset onnistuivat parhai
ten. Näissä usein liiankin jännittävissä 
puuhissa toimivat urheat rautatieläi
set. Heidän järjestämin toimenpitein 
vaunut vain "katosivat" junista ja jat
koivat uusien rahtikirjojen saattamina 
toiseen osoitteeseen. 

Ilman muuta oli selvää, että aseiden 
ostot ja vaunujen kaappaukset olivat 
vain näpertelyä. Tarvittiin kerralla 
paljon suurempia eriä. Asialla oli vielä 
kiire, sillä suojeluskunnat olivat kärsi
mättömiä. Neuvoteltaessa Jääkäripa
taljoonan kotiin tulosta saatiin myös 
aikaan sopimus aseiden kuljetuksesta 
lokakuun loppupuolella. Tämä edel
lytti paljon työtä ja vaivaa. Saksaan oli 
lähetettävä luotsi, piti selvittää Pietar
saaren tienoilla olevat lastin purka
mismahdollisuudet sekä rannikon var
tiointi, kerätä veneet, joilla lasti tuo
daan maihin ja järjestää kuljetus ran
nikolta turvaan. Kaikki oli valmista, 
kun 31. 10. 1917 aselaiva "Equity" saa
pui Vesteröhön. Edellä mainittujen 
valmistelujen lisäksi oli alueella oleva 
rajavartiojoukko juotettu tukkihuma
laan ja sen vartiomoottoreiden koneet 
rikottu. Tämän aselaivan lasti käsitti 
6500 kivääriä, 6,8 miljoonaa patruunaa, 
30 konekiväriä, 200 Mauserpistoolia, 
tuhansia käsikranaatteja, moottoripyö
riä ym. Purkaminen ja aseiden kulje
tus onnistuivat täysin. Sivulliset eivät 
saaneet asiasta vihiä. Tämä aselasti 
sekä ostamalla ja kaappaamalla otetut 
n 2000 kivääriä muodostivat sen ase
rungon, jolla vapaussodan ensimmäiset 
taistelut menestyksellä alkoivat. 

146 

Moninaisten laskelmien perusteella 
on voitu päätellä, että sodan alkaessa 
jäi valkoisten puolelle 7000 kivääriä. 
Sodan alkuvaiheessa vallattiin 11350 
kivääriä, joten käsiaseita oli kaiken
kaikkiaan noin 18 000. Rintamilla oli 
samaan aikaan ·kuitenkin vain noin 
30011 aseistettua miestä. Kotialueen 
joukoille jaettu 6000 kivääriä. Yhteen
sä 9000 kivääriä oli hävinnyt yksityis
ten henkilöiden kätköihin sotamuis
toiksi tai voitonmerkeiksi. Sama "hä
viäminen" koski myös kymmeniä kone
kiväärejä. Tykkejä sen sijaan, ilmei
sesti painosta ja koosta johtuen, ei ka
donnut. 

Jääkäreiden pääjoukon paluun yh
teydessä saatiin riittävästi aseita kaik
kia perustettavia joukkoja varten. 

Suomalaisen sotilaan omalaatuinen 
"evakuointihalu" alkoi vapaussodassa 
ja jatkui sitten 1939--44. Tällaisella 
ymmärtämättömyydestä johtuvalla 
työllä on aiheutettu valtavia menetyk
siä. Jos vallattua välinettä ei voi ottaa, 
niin se pitää kuitenkin rikkoa! 

Hyökkäyskykyisen 
jalkaväen 
kehittyminen 

Samoinkuin vapaussodan yleiskulus
sa voidaan havaita toisistaan erottuvia 
ajanjaksoja, niin voidaan myöskin sil
loisen armeijamme järjestelyissä tode
ta erilaisia vaiheita. "Te olitte koural
linen kehnosti aseistettuja miehiä 
aloittaessanne vapaustaistelun epälu
kuista vihollista säikkymättä Pohjan
maalla ja Karjalassa. Lumivyöryn ta
voin on Suomen armeija siitä lähtien 
paisunut voittokulussaan etelään päin". 
Näillä sanoilla alkoi Suomen armeijan 
ylipäällikön päiväkäsky 16. 5. 1918 
Helsingin paraatissa. Nuo muutamat 
sanat sisälsivät koko totuuden, joskaan 

niistä ei ilmennyt niitä suunnattomia 
vaikeuksia, jotka oli voitettava, ennen
kuin hyökkäyskykyinen valkoinen ar
meija oli luotu. 

Valkoisen armeijan ensimmäisen pe
rustamissuunnitelman laati tiettävästi 
eversti N Mexmontan Tukholmassa 
loppukesällä 1917. Tämä suunnitelma 
rakentui siihen, että kansannousun al
kaessa olisi heti 36 pataljoonaa valmii
na. Jokainen näistä muodostuisi sodan 
alkamisen jälkeen nostettavan ryk
mentin kantajoukoksi. Rykmentit 
yhdistettäisiin tämän jälkeen 12 di
visioonaksi erikoisjoukkoineen. Tältä 
suunnitelmalta putosi pohja pois Suo
men ydinalueen jäätyä rintaman toi
selle puolelle. Tuskinpa se muuten
kaan olisi ollut toteuttamiskelpoinen, 
sillä 1939 saatiin vain vajaa 9 divisioo
naa aseisiin. 

Suojeluskuntajoukot 
sodan 
alkaessa 

Suomen itsenäistyminen alkoi täy
dellisen vapaaehtoisuuden pohjalta. 
Niinpä vapaussodan ensimmäiset jou
kotkin koottiin saman periaatteen mu
kaisesti. Tästä lienee parhaana esi
merkkinä jääkärit ja suojeluskunta
joukot. Suojeluskuntiin liittyminen 
saavutti varsinkin Karjalassa ja Etelä
Pohjanmaalla niin laajat mittasuhteet, 
että alkuun uskottiin olevan mahdol
lista perustaa tarvittavat joukot pel
kästään vapaaehtoisuuden perusteella. 

Sodan alkuvaiheen paikallisten tais
telujen jälkeen todettiin kuitenkin, 
että pelkkä vapaaehtoisuus huolimatta 
erinomaisesta aineksesta ei voinut kor
vata lukumäärää. Suomen poikki kul
keva rintama vaati paljon lisävoimia. 

Oheinen luettelo ilmentää vahvuu
den suojeluskuntapiireittäin tammi
kuun lopulla 

Vaasa, Kokkola, 
Pietarsaari ja 
Kristiinan
kaupunki 
Satakunta 
Etelä-Pohjan-

8500 Oulu 
4000 Kuopio 

Hämeenlinna 
maa 
Viipuri 
Sortavala 
Turku 
Uusimaa 
Jyväskylä 
Tampere 
Lappeenranta 
Kajaani 

3000 Joensuu 
2500 Lahti 
2500 Iisalmi 
2500 Savonlinna 
2400 Kouvola 
1900 Mikkeli 
1500 Nurmes 
1100 Kemi 
1000 

Vahvuus oli yhteensä 37.750. 

1000 
1000 
1000 
800 
800 
600 
400 
400 
300 
300 
250 

Tähän lukuun päädyttiin sodan jäl
keen suoritettujen tutkimusten perus
teella. Näin suuren vahvuuden edel
lyttämää miesmäärää ei kuitenkaan 
ylipäälliköllä ollut käytettävissään, 
vaikka hänelle olikin alistettu kaikki 
suojeluskuntajoukot. Nämä joukot oli
vat kyllä valmiina toimintaan, kun piti 
puhdistaa "omat nurkat" vihollisista. 
Mutta kun tämän jälkeen tuli esille 
kysymys muualla taistelevien suoje
luskuntien vahventamisesta, niin sil
loin moni mies joutui tarkistamaan 
kantansa. Palvelusta omalla paikka
kunnalla he kyllä olivat valmiita jat
kamaan, mutta syystä tahi toisesta ei
vät halunneet tai voineet tulla muualle 
siirretyiksi. 

Edellä käsiteltyä asiaa kuvaa seu
raavalla sivulla oleva Vaasan seudulta 
koottu taulukko. 
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Kyseisellä alueella oli suojeluskun
tajoukkojen kokonaisvahvuus noin 
2100 miestä, joista puolet oli aseistet
tuja ja näistä vain puolet oli käytettä
vissä taisteluun muualla. Tästä syystä 
jakautuivat suojeluskuntajoukot jo 
varhain "lentäviin" ja kotiseutupalve
lusta suorittaviin osiin. Jaosta oli en
sinnäkin vakavana haittana se, että 
asemasodan rintamajoukkojen vah
vuus jäi kovin pieneksi. Toiseksi jokai
nen kotiseutumies halusi pitää saa
mansa tai valtaamansa aseen, josta 
syystä kuten toisaalla on kerrottu, rin
tamalle riitti vähänlaisesti kivääreitä. 

Alkuvaiheen suojeluskuntajoukot 
omaksuivat yleensä komppanianimen 
perustamispaikkakunnan mukaan. Jou
kon vahvuus ei silloisista ohjekirja
sista huolimatta ollut mikään ratkai
seva tekijä. Oli komppanioita, joiden 
vahvuus saattoi olla jopa 10 kertaa 
suurempi kuin vastaava naapuripitä
jässä . 

Yksiköiden sotilaallinen kiinteys 
riippui lähinnä käytettävissä olevista 
koulutetuista johtajista. Taisteluken
tän kokemukset vaikeine tilanteineen 
kasvattivat vähitellen kuitenkin puh
taista siviilijoukoista· lujia sotilaallisia 
yksiköitä. 

Etelä-Pohjanmaan ja erityisesti juu
ri Karjalan suojeluskuntien organi
soinnissa pyrittiin komppania-asteelta 
ylemmäksi jo sodan alkuvaiheessa. 
Suuria vaikeuksia oli, sillä ammatti
taitoista päällystöä ei ollut ja joukoilta 
puuttui huolto. Nämä puutteet olivat 
omiaan juuri rajoittamaan organisoin
timahdollisuuksia. Samoin tulee muis
taa, että suojeluskuntajoukot sitoutui
vat rintamavastuuseen, joka rajoitti 
kaikenlaisia järjestelyjä. Sodan alku
vaiheen pataljoonat eivät suinkaan 
olleet joukkoyksiköitä sanan varsinai
sessa merkityksessä, vaan ne olivat 

useimmiten vain joukko melko irralli
sia komppanioita. 

Värvätyt joukot 

Aivan sodan alkuvaiheessa piti yli
päällikkö vapaaehtoisuuteen perustu
vaa valkoista armeijaa ainoana käyt
tökelpoisena ratkaisuna. Tällaisella ar
meijalla olisi se luotettavuus, jota so
dan erikoisolosuhteet juuri edellytti
vät. Asemasotavaiheen alettua oival
lettiin kuitenkin pian, että sodan pikai
nen ja myönteinen ratkaisu vaatisi 
hyvin koulutettua ja hyökkäyskykyistä 
voimaa. T'åtä eivät suinkaan edusta
neet suojeluskuntajoukot. 

Niiden aines sekä henki olivat ensi
luokkaisia, mutta koulutuksen antama 
taito puuttui. Ylipäällikkö halusi luo
da, ottaen huomioon maan vähäiset 
voimavarat, todellisen iskujoukon, jon
ka miehet tuntisivat olevansa sidottuja 
lujaan kuuliaisuusvelvollisuuteen. Nä
mä joukot kiinnitettäisiin armeijaan 
välikirjoin ja miehille tulisi maksaa 
palkka palveluksesta. Näillä joukoilla 
piti saada rintama jälleen liikkeelle. 
Suojeluskuntajoukkojen tehtäväksi jäi
si vastaaminen sivusuunnista. 

Helmikuun puolivälissä lähetettiin 
päämajasta kuudelle suojeluskuntapii
ripäällikölle käsky, josta tässä Ouluun 
lähetetty: 

"Oulun piiripäällikölle. Ryhtykää 
heti toimiin asettaaksenne värväämällä 
kolme pataljoonaa, kussakin kolme 
162-miehistä komppaniaa. Pataljoonat 
sijoitetaan Teidän harkintanne mukai
sesti Ouluun ja Tornioon. Alin ikäraja 
18 vuotta. Lääkärintarkastus pakolli
nen. Upseereja tullaan asettamaan 
käytettäväksenne. Järjestelyistä, har
joittamisesta jne lähemmin kirjeessä. 
Mannerheim". 

Helmikuun 15. pnä saivat piiripääl
liköt lisäkäskyn, joka selvitteli vär-
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vättyjen joukkojen pestirahoja ja palk
kaetuja. 

Piiripäälliköt joutuivat nyt varsin 
vaikeaan tilanteeseen. Heidän tuli pes
tata 20 uutta pataljoonaa ja samanai
kaisesti myös huolehtia ilmaisten suo
jel uskuntajoukkojen täydentämisestä. 
Värvätyillä joukoilla oli vielä kiire, 
sillä alkuvalmistelujen tuli olla suori
tettu jääkäreiden tuloon mennessä, 
jotta nämä pääsisivät heti koulutus
työhön. 

Värvättyjen joukkojen perustaminen 
pääsi alkuun parhaiten Etelä-Pohjan 
maalla. Täällä Suomen tasavallan Suo
jelusvartiosto muodostui erään patal
joonan rungoksi. Jo runsaassa viikossa 
oli tämä vähäinen alku kapteeni T 
Aminoffin komennossa kasvanut 520-
miehen vahvuiseksi. Tätä pataljoonaa 
kutsuttiin Seinäjoen tai vain Aminof
fin pataljoonaksi. 

Ruotsalainen vänrikki S öberg sai 
tehtäväkseen pestata Vaasan alueen 
ruotsinkielisestä väestöstä pataljoonan. 
Helmikuun loppupuolella tämä 240-
miehinen joukko nimettiin Vaasan 
Rykmentin I Pataljoonaksi. Paremmin 
tämä joukkoyksikkö kuitenkin tunnet
tiin öbergin pataljoonana, varsinkin 
koska mitään Vaasan rykmenttiäkään 
ei silloin ollut olemassa. 

Kristiinankaupungissa, Oulussa ja 
Jyväskylässä onnistuttiin saamaan pa
taljoonan voimat kussakin paikassa 
kokoon. Savossa oli tehtävänä perus
taa 5 pataljoonaa, mutta tästä ei tullut 
mitään. Niinpä sinne maaliskuun alus
sa lähetetyt jääkäritkin lähtivät rin
tamalle suojeluskuntajoukkoihin. 

Karjalassa nousi väestö suorastaan 
vastustamaan koko pestausajatusta. 
Helmikuun lopussa saapui sieltä lähe
tystö ylipäällikön puheille ja esitti 
väestön hartaana toivomuksena vär
väyksen lopettamista. Ainoastaan suo-
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jeluskuntajoukot olivat lähellä kansan 
sydäntä. 

Värväyssuunnitelmiin sisältyi myös 
pestatun neljäeskadroonaisen ratsuvä
kirykmentin perustaminen. 

Jo ennen vapaussodan syttymistä oli 
hallituksen myötävaikutuksella perus
tettu ratsupoliisin kaltainen joukko, 
jota kutsuttiin Järjestyslipustoksi. Tä
män sijoituspaikkana oli aluksi Sak
sanniemen kartano Uudellamaalla. 
Olojen kärjistyttyä Etelä-Suomessa 
lipusto hajoitettiin, jotta se voisi va
paaehtoisesti uudelleen kokoontua 
Lappajärvellä. Päällystön, alipäällys
tön sekä 70 ratsumiehen runko pääsi 
perille. 

Pohjanmaan aseistariisumisen yh
teydessä saatiin sotasaaliiksi runsaasti 
ratsuja sekä ratsuväelle sopivia varus
teita. Jälleen oli olemassa hyvät edel
lytykset ratsuväen perustamiselle. 
Niinpä ylipäällikön päiväkäskyllä 28. 
2. 1918 sai joukko uuden nimen Uuden
maan Rakuunarykmentti. Joukko
osaston komentajana pysyi edelleen 
majuri Gaston Ahrenberg. 

Joukon lähtiessä rintamalle 9. 3. oli 
sen vahvuus 625 miestä. Lähtöparaati 
osoitti jo selvästi, että jääkäreiden ja 
Suomen vanhan sotaväen rakuuna-ali
upseereiden kova koulutus oli kanta
nut hyvän tuloksen. Joukko-osaston 
näyttävyyttä lisäsi komentajan som
mittelema siro univormu ja se, että 
1.Eskadroonalla oli raudikot, 2:ssa rus
keat hevoset, 3:ssa kimot ja 4:ssä mus
tat ratsut. Tämä oli uutta siihen ai
kaan. 

Päämajan saatua tietoonsa, että rin
tamavastuussa olevien ryhmien ko
mentajat olivat ottaneet taisteluJhin 
mukaan alueellaan koulutettavia vär
vättyjä joukkoja, antoi ylipäällikkö 
käskyn, jonka mukaan nämä joukot 
kootaan Etelä-Pohjanmaalle. T'åmän 

käskyn mukaisesti sai värvätty jalka
väki lopullisen järjestelynsä. Erilliset 
värvätyt pataljoonat yhdistettiin kah
deksi krenatöörirykmentiksi ja vär-

vätty sotamies sai uljaan krenatöörin 
tittelin. 

Oheinen taulukko ilmentää krena
töörijoukkojen kokoonpanon. 

YLE I SKATSAUS 

värvättyjen pataljoonien päällystöön ja vahvuuteen niiden l.ähtiessä liikkeelle 

Vahvuus liikk 
lähdettäessä 

:CIS 
Joukko-osastojen Pataljoonan- Komppanian- 'ai' ... CIS nimi päälliköt päälliköt :ctl 

:ctl ·s 
;> ctl ;> 

:ctl ;; '§ ::, 
:2 a., a., 

~ a., ~ ;> 0 

=s 
0 a., < ~ ::i:: 

1. KRENATööRI-

l 
1. Kers T Pettersson 

RYKMENTTI 2. .. Olsson 634 6 50 36 
1. Vaasan pataljoona Kapteeni 3. 

" 
Aldin 

S öberg K.k. Vääpeli Victorin 

r 
1. Jääk vääp Söderberg 

II Kristiinank patl Kapteeni 2. 
" 

luutn K T~kula 462 4') 
E Schönberg l 3. 

" 
luutn J Hyppölä 

4. 
" 

aliups Porre 

r 
1. 

" 
vänr Björnström 

111 Oulun patl Everstiluutn 2. 
" 

vänr A Manninen 650 1 ) 6 
W Appelgren 

1 
3. 

" 
vääpeli Lindström 

KJk. jääk vänr E Jokiranta 

2. KRENATööRI 
r 

1. Jäätie luutn Sjöström 
RYKMENTTI 2. 

" 
vänr Anttila 500 1 ) 6 47 41 

1 

Jyväskylän patl Kapteeni l 3. 
" 

vänr Ahomus 
A Procope K.k. 

j 1. Jää:k luutn Ellila 
Savon patl Kapteeni 2. 

" 
vänr Iivarinen 525 1 ) 2 

W Stjernschantz l 3. 
" 

vänr Karhunen 
K.k.•) 

r 
1. Jääk luutn Sundvall 

111 Seinäjoen patl Majuri 2. kapteeni Toivonen 575 1 ) 6 
T Aminoff l 3. Jääk vänr Konkola 

K.k. jääk luutn 'östman 
1

) Likimääräinen numero 
') Jaetut komppaniojen kesken 
•) Muodostettiin vasta hyökkäysfökkeen aikana. 

Krenatöörirykmentit saivat tulikas
teensa Tampereen operaatiossa. Tämän 
sotatoimen aloittaminen perustui juuri 
näihin joukkoihin, sillä olivathan ne 

valkoisen armeijan ainoita säännölli
sesti mobilisoituja joukkoja. Taistelu
jen kulku todisti krenatöörit nimensä 
arvoisiksi sotureiksi vähäisestä koulu-
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tuksesta ja muista suurista puutteista 
huolimatta. 

Asevelvolliset joukot 

Värvättyjen joukkojen perustamis
käskyä seurasi yllättävän pian senaa
tin määräys yleisen asevelvollisuuden 
voimaan saattamiseksi. Värvättyjen 
joukkojen perustamiskäsky annettiin 
14. 2. ja jo neljä päivää myöhemmin 
tuli senaatin määräys asevelvollisuu
desta. Sitä tosiseikkaa, että värvätty
jen joukkojen perustaminen epäonnis
tui - 20:sta perustettavaksi määrätys
tä pataljoonasta saatiin kokoon vain 
6 vajaata - ei voitu mitenkään tietäå 
vielä 18. 2. Nyt sensijaan määräys ase
velvollisten joukkojen perustamisesta 
entisten lisäksi oli omiaan alkuvai
heessa saattamaan koko perustamisen 
mitä vaikeimmin hallittavaan tilantee
seen. Nyt liikkui samassa pitäjässä 
miehiä, joista jokin keräsi väkeä suo
jeluskuntaan, joku pestasi krenatöörejä 
ja joku kokosi asevelvollisia. 

Asevelvollisten joukkojen perusta
minen nojautui asevelvollisuuslakiin 
vuodelta 1878. Asetuksella kuitenkin 
nopeutettiin itse kutsunnan teknillistä 
suoritusta. Jokaiseen kuntaan perus
tettiin kutsuptalautakunta, joka edusti 
sekä kuntaa että suojeluskuntaa. Kut
sunnoissa otettiin palvelukseen vielä 
alueella olevat 21-40 vuoden ikäiset 
miehet. 

Kutsunnassa hyväksytyt kirjoitettiin 
kunnan suojeluskuntaan. Täällä mie
het luokiteltiin uudelleen joko aktiivi
seen suojeluskuntaan tai suojeluskun
taresrviin. Tässäkin luokittelussa kiin
nitettiin mitä suurinta huomiota asian
omaisten henkilöiden vapaaseen har
kintaan. 

Senaatin määräys asevelvollisuuden 
voimaansaattamiseksi oli monessa suh
teessa merkittävä vaihe armeijamme 
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historiassa. Tällä määräyksellä itse 
asiassa kytkettiin suojeluskunnat val .. 
tiokoneiston osaksi. Nyt oli mahdollis
ta perustaa ne joukot, joita värvää
mällä ei saatu kokoon ja suojeluskun
tajoukkojen täydennyskysymys ratkesi 
itsestään. 

Ylipäällikön tekemän päätöksen mu
kaan piti asevelvollisista perustaa 21 
pataljoonaa sekä uusi ratsuväkiryk
mentti. Perustamisen piti olla suori
tettu jääkäreiden tuloon mennessä. 

Päämajan yliohjaajanviraston teke
mien tilastojen mukaan saataisiin tar
vittava miesmäärä kokoon kutsumalla 
5 % kotialueen väestöstä lippujen alle. 
Kutsunnat piti suorittaa lähinnä koti
alueella kuitenkin siten, että Karjalaa 
rasitettaisiin mahdollisimman vähän, 
koska kansannousu oli saavuttanut 
siellä niin laajat mittasuhteet. 

Eri piirien perustamistehtävät käs
kytettiin 25. 2. ja maaliskuun ensim
mäisellä viikolla oli kutsuttu palve
lukseen yli 13 000 miestä aktiiviseen 
suojeluskuntaan, joista alkuperäisen 
suunnitelman mukaan olisi pitänyt pe
rustaa 21 pataljoonaa. Suunnitelmat 
muuttuivat kuitenkin varsin tiheästi. 
Maaliskuun loppupuolella päädyttiin 
maailmansodan alkuaikoja muistutta
vaan prikaatiorganisaatioon. 

Maaliskuun 22. pa1vana annetun 
käskyn mukaisesti perustetun jääkäri
jalkaväen kokoonpano ilmenee ohei
sesta taulukosta. 

Taulukosta ilmenevien joukkojen li
säksi perustettiin asevelvollisista kuusi 
täydennyspataljoonaa. 

Karjalan ratsuväkirykmentin perus
taminen rakentui myös asevelvollisiin. 
Jääkäriratsuväen vanhin upseeri jää
käriratsumestari SE Weckström mää
rättiin uuden jouko-osaston komenta
jaksi. Perustamispaikkana oli Joen
suu. Rykmentin eskadroonat, joita oli 
kolme, suunnattiin Antrean rintamalle 

1 

TAULU 

jääkärijalkaväen joukko-osastoista, päälliköistä ja varuspaikoista 

Rinta-

Joukko-osastot PäälHköt 1 Esikuntien ja joukkojen malle 
varuspaikka lähtö-

1 
päivä 

1. JÄÄ.KÄ.RIPRIKAATTI Eversti Ausfeld Seinäjoki 27/3 
1'. jääkärirykm Majuri Jernström 

" 
-,,-

I pat -,,- Taucher Oulu-Lapua 
" II 

" --" Lagus Seinäjoki ym seudut 
" III 

" 
Kapteeni Schauman Kritsiinaillkaupunki " 2. jääkärirykm Majuri von Bornsdorff Haapamäki 26/3 

IV pat Kapteeni Hanell Vaasa-Haapamäki 
" VI 

" 
-,,- Zilliacus Keuru -,,-

XII 
" 

Majuri Savonius Jyväskylä -,,-
2. JÄÄKÄRIPRIKAATTI Eversti von Coler Savonlinna 
3. jääikärirykm Majuri Mandelin Kuopio 31/3 

V pat 
" 

Österman -.- " VII 
" 

-,,- Heinrichs Mikkeli 1/4 
X 

" 
Kapteeni Solin Kajaani 2/4 

4. Jääkärirykm Majuri Gadolin Savonlinna 11/4 
VIII pat Kapteeni Oesch Sortavala 30/3 

IX 
" 

Majuri öhquist Savonlinna 11/4 
XI 

" 
Kapteeni Heinrichs Kurkijoki-Elisenvaara .. 

3. JÄÄKÄRIPRIKAATTI Majuri Stahel Vaasa 
5. jääkärirykm -- Österman -,,- 18/4 

" XIII pat Kapteeni Huyssen -,,- 20/4 
XIV 

" -,,- Prytz -,,- 19/4 
XV 

" 
Majuri Homen Mikkeli -,,-

6. jääkärirykm --" Savonius Sortavala 
XVI pat Kapteeni Jaatinen Kuopio 17/4 

XVII 
" 

-,,- Ekholm Kajaani-Kuopio 18/4 
XVIII 

" 
Majuri Nordensvan Sortavala 15/4 

sitä mukaa, kun ne saatiin keskitys
valmiiksi. 

Ylipäällikön antamien ohjeiden mu
kaisesti tultaisiin jääkärijoukkoja 
käyttämään vasta Tampereen valtauk
sen jälkeen. Kunnollisen koulutuskau
den piti edeltää rintamalle menoa. Toi
sin kuitenkin kävi. Tampereen ope
raatio oli kehittynyt siten, että nopea 
ratkaisu oli tarpeen. Tästä syystä 26. 
2 . . - 2. 3. välisenä aikana lähetettiin 
kolme ensimmäistä rykmenttiä taiste
luun. Näiden joukkojen valmius ei 
sentähden voinut olla kaikkein par
hain. Olihan kahdessakymmenessä 

päivässä pitänyt koota, varustaa ja 
kouluttaa täydelliset siviilimiehet soti
laiksi. Vähiten koulutusta lienee saa
nut majuri Östermannin komentama 
V Pataljoona, jolla oli sitä takanaan 
kokonaista 8 vuorokautta. Vaatimatto
man koulutuksen korvasi kuitenkin 
voimakas usko voittoon, jonka jääkä
rien läsnäolo sai aikaan. Tästä kertoo 
ehkä parhaiten 2.Jääkärirykmentin 
tulikaste 28. 3. Kalevankankaalla. 
Komppaniat hyökkäsivät siellä uudel
leen ja uudelleen jopa 40 % tappioista 
huolimatta. "Mikään ei ollut mahdo
tonta, kun jääkäri johti meitä". 
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Jääkärijoukot edustivat Valkoisen 
armeijan parhaiten organisoitua, aseis
tettua ja varustettua osaa. 

Joukkojen keski-ikä oli 24-25 vuot
ta. Näiden joukkojen käyttöarvoa lisä
si erityisesti vielä se, että niillä oli 
käytössään koulutetut johtajat, jotka 
ymmärsivät saamansa käskyn ja osasi
vat toimia jopa oma-aloitteisestikin. 

Kuten edellä jo ilmeni jaettiin kut
sunnoissa hyväksytyt aktiiviseen suo
jeluskuntaan - jääkärijoukkoihin sekä 
suojeluskuntareserviin. Nämä viimek
si mainitut joukot organisoitiin seit
semäksi pataljoonaksi ja ne varustet
tiin mahdollisimman säästeliäästi. 
Tampereen operaation sidottua kaikki 
valkoisten irtisaatavat voimat heitet
tiin nämäkin tälle suunnalle. Kyseessä 
olevien joukkojen ensiarvoinen merki
tys olikin siinä, että ne vapauttivat 
paremmin varustettuja joukkoja tais
telutehtäviin selustasta. Tämä taas 
osaltaan mahdollisti jääkärijoukkojen 
koulutuksen jatkamisen muutamilla 
päivillä. 

Suojeluskuntajoukkojen 
järjestely 

Yleisen asevelvollisuuden säätämi
sen yhteydessä tuli myös ajankohtai
seksi suofeluskuntajoukkojen järjes
täminen. Näiden organisaatio, kuten 
aikaisemmin on jo tullut ilmi, oli ko
vin erilainen. Perusyksikkönä oli pi
kemminkin paikallinen suojeluskunta 
kuin komppania. Näin ollen oli itses
tään selvää, että menestyksellinen 
taistelu vaatisi kehittyneempää orga
nisaatiota. Tämän totetuttamisessa oli 
kylläkin runsaasti vaikeuksia. 

Rintamavastuussa olevan joukon 
uudelleen järjestäminen on aina han
kalaa. Tämä olisi kylläkin sotatoimien 
kannalta voitu hyvin suorittaa hiljai-
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silla rintamanosilla, mutta silloin aset
tuivat vapaaehtoiset suojeluskuntajou
kot ankaraan vastarintaan. Kukapa 
lapualainen olisi halunnut olla yhdessä 
esimerkiksi satakuntalaisen tai hämä
läisen kanssa. Onhan meillä vastaavia 
esimerkkejä myös jatkosodan aikaisis
ta uudelleen organisoinneista. Mikäli 
joukot olisi siinä vaiheessa koottu pa
taljoonakokoonpanoon, niin mistäpä 
olisi saatu niille komentajat? 

Karjalan rintamalla päästiin organi
soinnissa ehkä pisimmälle. Siellä oli 
jo tammi-helmikuun vaihteessa "Sa
vo-Karjalan jalkaväkirykmentti", jos
sa oli ratsumestareiden Elfvengrenin, 
Kuulan ja Husson komentamat patal
joonat. Nämä joukkoyksiköt tulivat 
myöhemmin perustettavien kolmen 
Karjalan rykmentin kantajoukoiksi. 

Satakunnan rintamalla organisoitiin 
Porin rykmentti helmikuun loppupuo
lella. Tämä olikin käytännöllisesti kat
soen ainoa rykmenttikokoonpanossa 
oleva joukko Karjalan ulkopuolella. 
Vilppulan rintamalla joukkojen moni
naisuus oli todella huolestuttava. Tällä 
rintaman osalla oli 14 päivänä maalis
kuuta 21 jalkaväkiperusyksikköä, joi
den vahvuus oli 10 upseeria ja 2699 
miestä. Perusyksiköiden vahvuus vaih
teli suuresti. Oheinen taulukko ilmen
tää tilanteen 4. 3. 

Vilppulan rintaman uhanalaisuuden 
vuoksi keskitettiin tänne jatkuvasti 
lisävoimia, jotka saatiin suurimmaksi 
osaksi Pohjanmaalta. Joukot tulivat 
suojeluskunta-perusyksikköinä. Nämä 
komppaniat olivat käytännöllisesti 
katsoen itsenäisiä joukkoja. 

Päämajallekin aiheutui tietysti seka
vasta organisaatiosta suurta vaivaa. 
Niinpä se ei voinut käskeä joukkoja 
normaalitavalla, vaan sen tuli täsmen
tää käskynsä miesluvun perusteella. 

Päämajan helmikuun puolivälissä 
antamilla käskyillä n:o 74 ja 75 mää-

YLEISKATSAUS 

järjestettyihin suojeluskuntajoukikoihin Vilppulan rintamalla maaliskuun 14 päivänä 

Vahvuus Komppania, 

1 1 1 
osasto Päällikkö Kotiseutu 

1 
Ups M 

1 1 
1. Häme Luutn Mi.kkola Längelmäki 1 106 
2. 

" 
Luutn Ekström Jyväskylä 1 163 

3. -,,- Jääk luutn Vähäpassi Kuorevesi 1 75 
1. Etelä-Pohjanmaa Jääkäri Viitaharju Ylihärmä 216 
2. 

" 
Jääkäri Nenonen Kurikka 208 

3. 
" 

Jääk luutn Könni Ilmajoki 1 198 
4. 

" 
Kaupp Kaatiala Kuortane 153 

5. 
" 

Vänrikki Lindholm Härmä 1 150 
6. 

" 
Sytelä Keuru 83 

7. -,,- Eläinlääkäri Ehrström Pietarsaari lffi 
8. -,,- Jääik luutn Mäkinen Kauhava 1 141 
9. 

" 
Jääk luutn Peltokangas Vaasa 1 122 

10. 
" 

Jääk ,luutn Komonen Ylistaro 1 198 
1.1. 

" 
Jääk luutn Kokiko Isokyrö 1 105 

12. -,,- Yliopp Strömbäck Pietarsaari 107 
13. Pohjois-Pohjanmaa Jääk Oksanen Raahe 139 
14. Etelä-Pohjanmaa Yliopp Törnvall Härmä 140 
1. Res Kulenius Teerijärvi 90 
2. 

" 
(Avoin) Toholampi 110 

K-k kompp Luutn Larva 1 45 
Ratsu osasto Postim Blåfield Mänttä 8 
1. Häm patt Kapt Lundquist 1 34 
2. -,,- Everstiluutn Londen 2 28 
Pikakiv kom kunta 1 Nyberg 

ritettiin sota- ja kotialue sekä suori
tettiin ryhmäjako vastuullisine ko
mentajineen ja myöskin käskettiin 
piiripäälliköiden organisoida suojelus
kuntajoukot. Tästä voidaan katsoa näi
den joukkojen järjestelyn alkaneen. 
Järjestelytyö ei tosin lähtenyt liikkeel
le Päämajan käskyn mukaisesti, sillä 
ryhmien komentajat ottivat asian 
omakseen; eihän piiripäälliköillä ollut 
työhön reaalisia mahdollisuuksiakaan. 
Erillisiä suojeluskuntia ruvettiin yh
distämään 3-komppanian pataljoonik
si, komppaniat koostuivat kolmesta 
joukkueesta ja joukkue kuudesta 
9-miehisestä ryhmästä. Tampereen 
operaation kehittyminen kuitenkin 

1 27 

Yhteensä 
1 13 1 2761 

voimakkaasti rajoitti toimintamahdol
lisuuksia. 

Maaliskuun puolivälissä annettu 
Päämajan käsky määräsi kaikki ar
meijassa palvelevat henkilöt voimassa 
olevien sotilaslakien alaisiksi riippu
matta siitä, olivatko he vapaaehtoisia, 
krenatöörejä tai asevelvollisia. Tämä 
käsky oli luonn_ollinen asevelvollisuus
lain seuraus, joka rinnasti kaikki jou
kot. 

Päämajan todettua järjestelytyön hi
taan kehittymisen laati operatiivinen 
osasto uuden suunnitelman, joka esi
teltiin ylipäällikölle 26. 3. Tämän suun
nitelman mukaisesti oli suojeluskunta
joukot järjestettävä pataljooniksi ja 
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rykmenteiksi parhaillaan käynnissä 
olevan Tampereen operaation aikana. 
Organisoinnin tuli perustua siihen, että 
samalta seudulta lähtöisin olevat jou
kot kootaan. Nyt tällä järjestelytyöllä 
oli paremmat onnistumismahdollisuu
det kuin aikaisemmin, sillä joukot ha
lusivat itsekin saman maakunnan mie
het yhteen ja jääkäreitä riitti johta
jiksi. 

Suojeluskuntajoukkojen inventointi 
osoitti, että 

- pohjalaisia oli Satakunnan rinta
malla 19 komppaniaa, 2000 miestä 
ja Hämeen rintamalla 34 komp
paniaa, 3300 miestä, 

- satakuntalaisia ja varsinaissuo
malaisia oli Satakunnan rinta
malla 12 komppaniaa, 1450 mies
tä 

' hämäläisiä oli Hämeen rintamalla 
12 komppaniaa, 1950 miestä sekä 
lisäk~i 5 komppaniaa Savon rin
tamalla, 

- savolaisjoukkoja oli Savon rinta
malla 17 komppaniaa, 2100 mies
tä. 

Näistä joukoista tuli muodostaa kuu
si jääkärirykmenttien kaltaista jouk
ko-osastoa siten, että Pohjanmaalta 
koottaisiin 3 ja Satakunnasta, Hämees
tä ja Savosta kustakin" yksi. Nimiky
symyskään ei tuonut vaikeuksia. Sata
kunnassa taisteli jo Porin rykmentti ja 
Hämeessä oli kolme pataljoonaa, joita 
kutsuttiin Pohjois-Hämeen rykmentin 
pataljooniksi. Muut koottavat ryk
mentit saisivat kotimaakuntansa ni
men. 

Suunnitelman mukaisesti annettiin 
jälleen 1. 4. Päämajan uusi käsky suo
jeluskuntajoukkojen järjestämiseksi 
yhteensä yhdeksäksi rykmentiksi. Jär
jestelyn tuli olla suoritettu 20. 4. men
nessä. Tätä suunnitelmaa muutettiin 
sittemmin siten, että savolaiset jaettiin 
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Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ryk
menteiksi. Näin saatiin kokoon 7 ryk
menttiä ja tämän lisäksi oli jo kolme 
rykmenttiä Karjalassa. 

iKahden kuukauden ajan taistelujen 
yhteydessä tapahtunut järjestelytyö oli 
johtanut merkittävään tulokseen. Ir
ralliset komppaniat oli koottu joukko
osastoiksi. 

Asevelvollisuuden säätämisen jäl
keen muodostui värvättyjen joukkojen 
asema varsin erikoiseksi. Heitä sitoi 
palvelussopimus sodan loppuun asti ja 
he olivat tavallaan asevelvollisia, mut
ta taloudelliset edut olivat melkoisesti 
paremmat kuin muilla joukoilla. Suo
jeluskuntalaiset ja asevelvolliset saivat 
2 markkaa päivärahaa, kun sensijaan 
värvätty sotamies sai 450 markkaa 
kuukaudessa. Tässä oli tietysti run
saasti nurinan aihetta. 

Huhtikuun alussa annetulla Pääma
jan käskyllä muodostettiin iKrenatöö
rirykmenteistä, Ruotsalaisesta prikaa
tista ja Uudenmaan rakuunoista iKre
natööridivisioona. Tämän yhtymän ko
mentajaksi määrättiin eversti H Hjal
marson. Uuden yhtymän joukot koot
tiin huhtikuun puolivälissä Lempäälän 
rintamalle. iKrenatöörit olivat Tampe
reen operaation aikana kärsineet veri
siä tappioita. Vahvuus oli laskenut 
kolmanneksella. Moneen otteeseen ha
ravoidulta kotialueelta ei saatu enää 
täydennystä. Niinpä värväys lopetet
tiinkin huhtikuun puolivälissä. iKrena
töörit ja rakuunat olivat palvelussuh
teessaan tästä lähtien samassa asemas
sa kuin muutkin joukot. 

Etelä-Suomen puhdistuksen jälkeen 
aloitettiin siellä kuuden uuden ryk
mentin perustamisvalmistelut. Näistä 
joukoista ehti ennen demobilisaatiota 
3 valmiiksi. 

Erillisistä suojeluskunnista oli kol
men ja puolen kuukauden aikana kas
vanut 21 jalkaväki- ja kahden ratsu-

väkirykmentin vahvuiset maavoimat, 
joiden taistelua tuki 26 patteria tykis
töä. Saavutusta on pidettävä erinomai
sena ottaen huomioon lähtökohdan. 

Valkoisen armeijan siirtyminen rau
han kannalle alkoi heti vapun jälkeen 
1918. Alkavien toukotöiden takia 
asialla oli vielä kiire. Jalkaväen perus
yksiköiden vahvuutta tuli laskea siten, 
että se oli 12. 5. enää 75 miestä. Koko
naisia jouko-osastoja ei voitu hajoit
taa, koska se olisi helpottanut vain 
muutamien maakuntien tilannetta. 
Helsingissä 16. 5. pidetyn vapaussodan 
voitonparaatin jälkeen alkoi vasta laa
ja kotiuttaminen. 

Tässä samassa paraatissa ylipäällik
kö Mannerheim ilmoitti Senaatin suos
tumuksella päättäneensä muodostaa 
Pohjanmaan rykmenteistä Suomen 
valkoisen kaartin, Karjalan rykmen
teistä Karjalan Kaartin rykmentin se
kä ensimmäisestä Jääkärirykmentistä 
Kaartin jääkärirykmentin. Näiden 
joukkojen miehet olivat sodassa osoit
taneet olevansa kaartin joukkojen ar
voisia. 

Huhtikuun puolivälissä laadittiin 
Päämajan operatiivisessa osastossa ti
lasto, joka pyrki selvittämään maa
kuntien osuuden valkoisen armeijan 
jalkaväen koostumisessa. Jalkaväki
joukkojen vahvuus oli tällöin 65 700 
miestä. Näistä oli yli puolet eli 35 400 
miestä kutsuttu Pohjanmaalta. Yksis
tään Vaasan piiristä oli taistelujouk
koja 14 % koko miespuolisesta väes
töstä. Seuraavana oli taulukossa Kar
jala, jonka miehistä oli 8 % lippujen 
alla. 

Kansannousut talonpoikaisarmeijoi
neen eivät ole sotahistoriassa mitään 
harvinaisia tapauksia. Historia osoittaa 
myös varsin selvästi, että koulutta
matomilla kansannousussa syntyneillä 
joukoilla ei ole mahdollisuutta selviy
tyä säännöllisistä joukoista, mikäli 

kansannousua ei seuraa tietty järjes
telykausi ratkaisuun pyrkivien jouk
kojen luomiseksi. 

Suojeluskuntajoukkojen synty ja 
taistelu asemasotarintamalla loivat 
mahdollisuudet rauhassa perustaa 
uudet ratkaisevat joukot. Jääkärien 
osuus näiden joukkojen kokoamisessa 
ja kouluttamisessa sekä taistelun joh
tamisessa oli niinikään korvaamaton. 
Jääkärien osuutta ei voi kuitenkaan 
sivuuttaa näin vähällä, sillä kansan 
voitonuskon luomisessa oli heidän pel
källä läsnäolollaan jo valtava vaiku
tus. Pari kolme vuotta takaperin oli 
paljon miehiä kulkenut pohjoiseen. 
Kuka meni metsiä laskemaan, kuka 
savotoille ja kuka kultaa huuhtomaan. 
Sinne meni parituhatta miestä, ketään 
ei palannut. Vihdoin alkoi tihkua jää
käreistä tietoja kotimaahan. Heistä ei 
uskallettu puhua, kuiskailla ainoas
taan ja silloinkin vain ehdottoman luo
tettavassa seurassa. Nyt he olivat tääl
lä. Mikään sotatoimi ei voisi enää olla 
mahdotonta. Vastaavasti vihollisen 
puolella taistelumoraali laski, mikäli 
siellä tiedettiin rintaman toisella puo
lella olevan jääkäreitä. Jääkäreiden 
toiminta ei kuitenkaan supistunut va
paussodan aikaan, vaan he myöskin 
loivat ja johtivat sitä armeijaa, joka 
kesti sodat 1939-1945 ja toi mukanaan 
maan yhä jatkuvan itsenäisyyden. 

VAPAUSSODAN TAKTIIKKA 

Sodankäynti todellisissa erikoisolo
suhteissa luo pohjan vapaussodan tak
tiikan tarkastelulle. Ensimmäisen kuu
kauden sotatapahtumat, jotka johtivat 
asemasotarintaman muodostumiseen 
olivat luonteeltaan paikallisia kahakoi-, 
ta. Nämä käytiin monin tavoin organi
soiduin joukoin, joiden päällystö, ali
päällystö sekä miehistö olivat miltei 
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kouluttamattomia sekä aseistukseltaan 
varsin vaihtelevia. 

Asemasotarintaman muodostuminen 
ja sen murtumattomuus loivat kuiten
kin perustan Ylipäällikön suunnitel
malle muodostaa hyökkäyskykyinen 
valkoinen armeija, joka ratkaisisi so
dan. 

Taistelukuvaukset 

Ahvolan taistelut 
1. 3.-3. 3. 1918 

Helmikuun loppupuolella oli Viipu
rin koillispuoleinen rintama kiteytynyt 
Ahvolan-Hannilan seudulle. Täällä 
oli rintamavastuussa Karjalan Iill Pa
taljoonan osia (kartta). 

Viipurista Hannilaan johtavan tien 
suunnassa Sunin alueella sisältyivät 
puolustusasemaan Oravalan harjanne 
sekä Hauhian- ja Suninmäet. Näiden 
kukkuloiden korkeimmille kohdille oli 
ryhmittynyt kaksi sk-komppaniaa, joi
ta tuki 4 kk:ä ja 2 laivatykkiä. Joukon 
kokonaisvahvuus oli 220 miestä. 
Komppanioiden välirajana oli maantie. 

Oravalan harjanteelta oli hyvät tä
hystysmahdollisuudet lounaaseen tielle 
sekä länteen Oravalaan. Hauhian 
mäeltä voitiin tähystää eteen Kilpeen
joen ja Syvälahden tienhaaraan. 
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Puolustusasemassa oli päiväsaikaan 
puolet voimista, toisen puolen ollessa 
lähistön taloissa. Yöksi asetettiin ali
upseerivartiot "tukikohtiin", joiden 
välillä liikkuivat heiluripartiot. Oikea 
sivusta oli auki ja tämä suojattiin 
aika-ajoin länteen suuntautuvilla hiih
topartioilla. Vasemmalla oli Perkiön 
torpalla vakinainen aliupseerivartio, 
joka partioi Hauhianmäelle. 

Punaisten rintama oli aivan edessä 
vajaan kilometrin päässä. Punaisten 
voimat olivat majoittuneet Syvälahden 
kylään ja Kilpeenjoen tienvarren ta
loihin. Näiden voimien kokonaisvah
vuus oli 700 miestä. 

Valkoiset saattoivat partiotieduste
lulla sekä tähystyksellä helposti todeta 
vihollisen ryhrnityksen ja siinä tapah
tuvat muutokset. Parhaat tiedot pu
naisten voimista sekä näiden liikkeistä 
saatiin kuitenkin eräältä vihollisen 
puolelta asuvalta mökkiläiseltä, joka 
taistelujen lomassa tuli tietä pitkin 
kävellen rintaman toiselle puolelle 
kuulemansa ja näkemänsä kertomaan. 
Ei sivullisiin osattu kiinittää huomiota. 

1. 3. klo 09.00 totesivat Hauhianmäen 
tähystäjät vahvan vihollisosaston ole
van liikkeellä tiheänä massana mäkeä 
kohti. Hälytystä seurasi asemien mie
hitys. Valkoisten konekiväärit avasivat 
tulen 700 m:n etäisyydeltä tiheinä ry
kelminä etenevää vihollista vastaan. 
Näin kaukaa avatulla tulella ei tieten
kään ollut viholliseen kuin hälyyttä
vävaikutus. Hyökkäyskolonnan kärki 
levittäytyi tien molemmin puolin ku
ten Napoleonin aikaiset tiraljöörit. 
Ampujaketju jäi kuitenkin jälkeen, 
sillä se ei voinut syvässä lumessa kul
kea kolonnan vauhtia. Taistelun tässä 
vaiheessa aloitti tykistö Hauhian- ja 
Suninmäen tulittamisen. Puolustajan 
tuli pakotti hyökkäyskolonnan pysäh
tymään 300-400 m aseman eteen. Täs
sä suunassa alkoi tulitaistelu. 

Koska hyökkäys suoraa rintamasta 
ei johtanut tulokseen, suunnattiin 
hyökkäyskolonnan jälkipäästä osia 
Hauhianmäen kiertäen Suninmäkeä 
vastaan. Tämä "koukkaus" johtikin sii
hen, että punaiset pääsivät yllättäen 
pureutumaan Suninmäen reunaan ja 
valkoiset olivat tukalassa asemassa, 
sillä heidän voimansa olivat sidottu 
Hauhianmäelle. Syvässä lumessa kah
laaminen oli kuitenkin vienyt hyök
kääjän voimat ja valkoiset saattoivat 
parin konekiväärin asemanvaihdolla 
torjua hyökkäyksen. Pimeän tullen 
vedettiin hyökkäysjoukot takaisin. 

Seuraavana päivänä alkoi samaan 
aikaan taas uusi yritys. Tämän päivän 
taisteluihin liittyi myös hyökkäys Ora
valaa vastaan. Ylivoimainen vihollinen 
yritti laajentamalla taistelualuetta löy
tää heikon paikan puolustajan ase
masta. Tämänkään päivän taistelut ei
vät johtaneet tulokseen. 

Kolmantena taistelupäivänä pyrki
vät punaiset yllätykseen aloittamalla 
hyökkäyksen normaaliaikataulusta 
poiketen tuntia aikaisemmin, siis klo 
8.00. Hyökkäys alkoi yllättäen saman
aikaisesti sekä Hauhianmäkeä että tä
män itäpuolella olevan lammen etelä
päässä olevaa vartiopaikkaa vastaan. 
Vartiomiehistö ehti kuitenkin avata 
ajoissa tulen ja tämä vei "kaksipuoli
selta" hyökkäykseltä terän. Tulitaiste
lua kesti iltaan saakka kuten edellisi
näkin päivinä. Mikäli hyökkääjä olisi 
aloittanut toimintansa kuten nyt vii
meisenä päivänä, olisivat he ilmeisesti 
päässeet tulokseen. Nyt sen sijaan oli 
valppaus - parin päivän taistelujen 
jälkeen - parhaimmillaan. 

Länkipohjan taistelu 

Valkoisten Kuhmoisissa 10. 3. ja 
kaksi päivää myöhemmin Eväjärvellä 
saavuttama menestys oli siinä määrin 

ratkaiseva, että eversti Wilkman saat
toi viimeksi mainittuna päivänä ilmoit
taa päämajaan olevansa valmis aloit
tamaan Tampereen operaatioon sisäl
tyvän hyökkäyksen Länkipohjan kaut
ta Orivedelle. 

Esikäskyn mukaisesti käski Ylipääl
likkö aloittaa hyökkäyksen 16. 3. 
aamulla. 

Ryhmän hyökkäysvalmistelujen tar
kastelussa kiintyy aivan erityinen huo
mio suoritettuun maastontiedusteluun 
sekä huolellisiin valmisteluihin. Maas
tontiedustelulla selvitettiin tiestö ja 
varsinkin savottatiestö hyökkäyssuun
nissa. Tästä tehtiin jopa karttaluon
nokset. Huolelliset valmistelut nojasi
vat rikkaan Jämsän antamiin mahdol
lisuuksiin. Joukot voitiin varustaa 
elintarvikkeilla ja ajoneuvoilla siten, 
että ei oltu riippuvaisia paikallishan
kinnasta hyökkäyksen aikana. 

Vapaussodalle ominaisena piirteenä 
ei tiedustelu kohdistunut muuta kuin 
nimeksi viholliseen. Siitä tiedettiin 
vain, että heitä oli parintuhannen vah
vuinen joukko Länkipohjassa ja että 
sillä oli tukenaan runsaasti konekivää
rejä sekä pari tykiä. Missä vihollinen 
oli Länkipohjassa, se jäi kuitenkin sel
vittämättä. 

Hyökkäyssuunnitelma ilmenee ohei
sesta piirroksesta seuraavalla sivulla. 

Painopistesuunnassa Eväjärveltä Län
kipohjaan hyökkäsi kaksi pataljoonaa, 
Pohjois-Hämeen II Pataljoona sekä 
Vaasan krenatööripataljoona. Edellisen 
vahvuus oli 490 ja jälkimmäisen 634. 
Tätä osastoa tuki Hamiltonin tykis
töstä 7 tykkiä. · Kahden komppanian 
vahvuisen Perä-Pohjolan pataljoonan 
(Heikinheimo) tehtävänä oli katkaista 
tie valtaamalla Vilkkilä. Tämä patal
joona liikkui suksilla. Seinäjoen kre
natöripataljoonan (Aminoff) tehtävänä 
oli hyökätä samanaikaisesti painopis
teen kanssa. Uudenmaan rakuunaryk-

159 



lt: ' 

•: •u,, 

1 Hl1TA'KAAV" 
0 10 ir .. 
p ,---'----1 

mentti, joka käsitti 2 eskadroonaa, 
hyökkäsi osasto Aminoffin suunnassa. 
Äärimmäisenä etelässä oli osasto 
Bergström, jonka tehtävänä oli suo
jata vasen sivusta valtaamalla Västilä, 
mistä sen tuli jatkaa pohjoiseen ja ot
taa yhteys päävoimiin. 

Ryhmän komentajan huoli laajalla 
alueella hyökkäävien eri osastojen 
välisestä yhteistoiminnasta käy ilmi 
siitä, että kaikkien osastojen komenta
jat informoitiin huolella koko sotatoi
meen. Ilman muuta oli selvää, että 
yhtä tietä hevoskolonnassa ajaen ei 
hyökkäyksestä olisi saatu irti sitä mitä 
toivottiin. Joukon hyökkäykseen ke
hittäminen peninkulman mittaisesta 
kolonnasta olisi tuottanut valtavia vai
keuksia. 

Hyökkäykseen sisältyi myös sissitoi
mintaa. Kahden räjäytyskomennus
kunnan tuli pyrkiä radalle Oriveden 
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eteläpuolelle ja katkaista siellä vihol
lisen huoltotie. 

Länkipohjan taistelu 16. 3. 18. 

Osasto Aminoff joutui ensimmäisenä 
taisteluun. Klo 06.30 se saavutti pap
pilan itäpuolisen tienhaaran. Seinäjoen 
pataljoona lähti pohjoisempaa suuntaa 
ja ratsuväki eteläisempää. Kumman
kin osaston päästyä peltoaukeille klo 
07.00 oli pääjoukko jo aivan kärjen 
tuntumassa. T"ållöin avasi vihollinen 
tulen 4---6 konekiväärillä aukean toi
selta puolelta. Aamuhämärästä joh
tuen ensimmäiset vyöt menivät kui
tenkin yli. Tämä oli valkoisille pelas
tus, sillä tiheä kolonna olisi kärsinyt 
muuten veriset tappiot. 

Patteri ajoi asemaan ja klo 07.15 se 
avasi tulen ja viidennellä laukauksella 
syttyi kylän komein talo - vihollisen 

komentopaikka - tuleen. Koska ty
kinlaukauksia oli vain muutama kap
pale, ei niillä kyetty vaientamaan kilo
metrin päässä olevia konekiväärejä. 
J alkaväki levittäytyi ja eskadroonat 
jalkautuivat ja niin alkoi tulitaistelu. 
Eteenpäin yritettiin, mutta 70 sm:n 
syvä lumi hidasti liikkeen ja viholli
nen hallitsi tulellaan aukean. Viholli
nen oli valmistautunut juuri tästä 
suunnasta tapahtuvan hyökkäyksen 
torjuntaan. Osasto Aminoffin tilanne 
oli vaikea. Ei eteenpäin eikä myöskään 
taaksepäin näyttänyt pääsevän. Vihol
listiedustelun puuttuminen näytti nyt 
seurauksiaan. 

Painopistesuunnan kärkikomppanian 
päästyä klo 07 .00 aikaan Sulunjärven 
pohjoispään tasalle se törmäsi yllät
täen viholliseen. Tänne oli vihollinen 
rakentanut parisataa metriä pitkän 
aseman pätkän sivustansa suojaksi. 
Asema sijaitsi tiheässä metsässä koh
tisuoraan tien poikki. Ampuma-alaa 
varten oli puuston alaoksat karsittu. 
Asemaa puolusti satakunta miestä ja 
konekivääri. Kärkikomppanian juutut
tua taisteluun aloitti koko Pohjois
Hämeen II pataljoona hyökkäyksen. 
Syvässä lumessa kahlaten vetivät "La
puan lumiaurat", isä ja poika Matti ja 
Ilmari Laurila Lapuan komppaniat 
hyökkäykseen. Molemmat Etelä-Poh
janmaan mainehikkaimmat talonpoi
kaispäälliköt kaatuivat tässä taistelus
sa. Hyökkäys pysähtyi. 

Reservissä oleva Vaasan krenatööri
pataljoona heitettiin nyt taisteluun 
mukaan. Sen yksi komppania lähetet
tiin koukkaamaan Sulunjärven ympäri 
paaosan ryhmittyessä rintamahyök
käykseen. Puoleenpäivään mennessä 
asema saatiin vallatuksi pistinhyök
käyksellä. Tähän menestykseen ei voi
nut olla vaikuttamatta koukkaavan 
komppanian liike, jonka punaiset näki
vät järven yli. 

11 - .Jalkaväen Vuosikirja 

Tämä menestys ratkaisi taistelun . 
Nyt oli tie auki Länkipohjaan ja sen 
aukeiden länsireunaa puolustavien pu
naisten selustaan. Vihollisella oli ai
noana perääntymistienä enää käytös
sään lounaaseen antava järvenselkä. 
Tätä suuntaa osasto Bergström ei ollut 
sulkenut hyvistä mahdollisuuksistaan 
huolimatta. Vilkkilässä oli osasto Hei
kinheimo katkaissut tien jo aamulla 
klo 08.00. 

Iltapäivällä 15.00 tienoilla joukot 
saapuivat Länkipohjaan ja majoittui
vat. Merkittävä voitto oli saavutettu, 
mutta se oli jäänyt puolinaiseksi. Vi
hollinen sai vapaasti siirtyä seuraa
vaan kylään. Menestystä ei käytetty 
hyväksi, vaikka oli käytössä kaksi 
eskadroonaa ratsuväkeä, jotka olisivat 
sopineet mainiosti juuri takaa-ajoon. 
Länkipohjan valtaus oli sen päivän 
"urakkana", mitäpä sitä nyt enää muu
ta. Näin oli tapa silloin. 

Punaisten puolustusasema Länki
pohjassa - selkä järveä vastaan - oli 
hyvin ominaista vapaussodan ajalle. 
Sinne piti ryhmittyä, missä oli taloja 
majoitusta ja muonitusta varten. Val
koisten hyökkäys taas puolestaan 
osoitti, miten onneton on jalan liikku
va joukko talvella. Vihollinen oli vain 
tien varrella ja muualla oli vapaata. 
Ei sinne voinut kuitenkaan mennä, 
koska ei ollut suksia. Piti vain pyrkiä 
jääräpäisesti tien suunnassa läpi. 

Hyökkäys taistelu 

Vapaussodan . sekä valkoisten että 
punaisten suorittamat hyökkäykset 
tarjoavat selvän kuvan niistä vaikeuk
sista, joihin johtaja joutuu tehtäväänsä 
suorittaessaan, kun hänen välineensä 
koostuu kouluttamattomasta ja sopi
mattomasti varustetusta aineksesta. 
Sodan alkuvaiheessa olivat valkoisten 
ja punaisten toiminnat hyökkäyksessä 
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samanlaatuisia. Jääkärijoukkojen tulo 
taisteluun merkitsi suurta kehitystä 
valkoisten puolella ja tästä sodan lop
putulos oleellisesti juuri riippuikin. 

Hyökkäysvalmisteluihin kului sil
loin kuten nykyäänkin runsaasti aikaa. 
Ero vapaussodan aikojen ja nykyisyy
den välillä onkin juuri siinä, mihin 
tämä aika käytettiin. Nyt on hyök
käysvalmistelujen aikana toiminnan 
painopiste tiedustelussa, joka kohdis
tuu viholliseen ja maastoon. Vapaus
sodan aikana saattoi joukko sen sijaan 
lähteä hyökkäykseen tietämättä missä 
vihollinen on ja minkälainen tiestö ta
voitteeseen johtaa. Silloiselle johtajalle 
aiheutti ehkä eniten puuhaa keinojen 
keksiminen joukon siirtämiseksi tais
telualueelle. Hyökkäysjoukon majoit
taminen ja huollon järjestelymahdolli
suudet määräsivät taas useimmiten 
joukon tavoitteen. 

Joukkojen huono marssikunto ja 
luonnollinen vastenmielisyys pitkiin ja 
rasittaviin marsseihin johti siihen, että 
joukot pyrittiin siirtämään hevoskul
jetuksin taistelualueelle. Eversti Hjal
marsson mainitsee hänellä olleen maa
liskuun puolivälissä 500 miehistön kul
jetukseen varattua hevosta ja rekeä, 
kun hänen kahden pataljoonan vah
vuinen osastonsa lähti hyökkäykseen 
Kurua vastaan. Nämä hevoset oli koot
tu n 100· km:n säteeltä. Joukkojen 
huoltaminen lähtöalueella edellytti 
joukon hajauttamista useihin kyliin, 
sillä ei silloin ollut kenttämajoitusväli
neitä eikä -muonitusvälineitä. 

Laajoista ja aikaa vievistä valmis
teluista oli luonnollisena seurauksena, 
että menestyksellisen hyökkäyksen 
perusvaatimus - yllätys - menetet
tiin. Valmistelujen seuraamisella oli 
vihollisella hyvät mahdollisuudet sel
vittää hyökkäysjoukon vahvuus ja toi
minnan alkamisaika. 

Hyökkäysjoukon aloitettua rekikul-
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jetuksena etenemisensä määrättiin 
osaston eteen muutaman kuljetusreen 
vahvuinen kärki. Loppuosa tuli tiheä
nä kolonnana perässä. Sivustoja yri
tettiin suojata hiihtopartioilla, mutta 
tämä ei useinkaan onnistunut, sillä 
umpihangessa hiihtäjät jäivät jälkeen. 
Tästä syystä rekikolonna oli tavatto
man arka yllätyksille. Niinpä edellä 
mainittu Hjalmarssonin rekikolonna 
edetessään Kurua vastaan koki mel
koisen yllätyksen, jonka aiheutti kah
den miehen vahvuinen vihollisen par
tio. Kolonna vastasi "täydeltä laidalta'' 
hillittömästi tuleen ja meni sekaisin. 

Kolonnan saavuttua taistelualueelle 
se jalkautui. Osa muodosti ketjun tien 
kahta puolen ja pääosa ryhmittyi tiel
le. Näiden järjestelyjen jälkeen aloitti 
ketju hitaan etenemisensä vihollisen 
tavallisesti kylän laidassa olevia ase
mia kohti. Ketjun eteneminen jatkui 
kunnes vihollisen tuli painoi sen suo
jaan. Tässä vaiheessa ketjua pyrittiin 
vahventamaan sekä suunnattiin jouk
koja joko yksi- tai kaksipuolisesti 
saartamaan kylää. Tämä olikin ratkai
sevin ero valkoisten ja punaisten 
hyökkäyksessä. Valkoiset pyrkivät 
koukkaamaan, kun sen sijaan punai
set yrittivät massalla läpi rintamasta. 
Koukkaavan osaston vaikutus taiste
luun oli usein varsin kyseenalaista 
(esim Länkipohja), sillä syvässä lumes
sa kahlaaminen vei runsaasti aikaa. 
Koukkaavan osaston junnatessa kat
veessa sivustalla pyrkivät päävoimat 
sitomaan eteensä mahdollisimman pal
jon vihollisia. Rintamassa tulta ja lii
kettä käyttäen syöksyttiin joukkueittain 
"rynnäkköetäisyydelle" n 200-300 m 
vihollisen asemasta. Tältä tasalta alkoi 
taistelu tuliylivoimasta, mikä pyrittiin 
saamaan ankaralla tulella. Usein riitti 
punaisille tämä vaihe irtaantumisen 
syyksi. Mikäli puolustajalla oli voimaa 
vielä. koukkaavan osaston torjumisek-

si, niin silloin piti yrittää vastaavaa 
liikettä toiselta puolelta. Mikäli tämä
kään ei onnistunut, niin silloin oltiin 
erittäin pulmallisen tilanteen edessä. 
Taistelu piti keskeyttää. 

Taistelun tässä vaiheessa oli päivä 
jo kallistumassa iltaan. Joukkojen ma
joitus ja muonitus vaativat järjestelyjä. 
Yleisin tapa oli, että joukko vedettiin 
odottavan rekikolonnan luo ja sitten 
ajettiin aamuiseen lähtöpaikkaan. Har
voin, hyvin harvoin joukot majoittui
vat saavuttamalleen tasalle. Yleisesti 
kuitenkin hyökkäys johti kylän val
taukseen. Vihollisen suuntaan johta
vien teiden varsiin asetettiin varmis
tus ja joukko majoittui valtaamaansa 
kylään. Takaa-ajoon ei ryhdytty. 
Hyökkäystä tukeva tykistö ajoi ase
maan mahdollisimman lähelle ryhmit
tyvää jalkaväkeä. Tämä johtui syystä, 
että epäsuoraa ammuntaa ei hallittu 
ja että hyökkäävän jalkaväen taistelu
moraalia nosti voimakkaasti jo pelkkä 
oman tykistön näkeminen ja kuulemi
nen. Koska tykin laukauksia oli alku
vaiheessa kovin vähän, niin ei pyritty
kään suuntaamaan tulta vihollisen jal
kaväkeen, vaan maaliksi valittiin ky
seisen kylän komentopaikka, jona oli 
tavallisesti vauraimman talon päära
kennus. Jo yksistään tämän tuleen 
ampuminen riitti usein vihollisen ir
taantumisen syyksi. 

Edellä esitetystä ilmenee, että rin
taman molemmin puolin taistelleet 
joukot toimivat miltei kokonaisuudes
saan talvella ilman suksia. Tämä saat
taa tuntua hieman oudolta, sillä onhan 
suksi ollut jo ammoisista ajoista alkaen 
suomalaisten talvinen kulkuväline. 
Kouluttamattomien joukkojen koossa
pitämisen vaikeus vaikutti ratkaise
vimmin suksien hylkäämiseen. Suksil
la liikkuva joukko tarvitsee enemmän 
tilaa kuin jalan liikkuva. Olisi jou
duttu selvältä kulku-uralta, tieltä 

maastoon, jossa johtaja ei olisi nähnyt 
koko joukkoaan yhdellä silmäyksellä. 
Niinpä esimerkiksi Lavian taistelussa 
maaliskuun alussa koukkaava suksilla 
liikkuva osasto katosi hetkessä johta
jansa käsistä. Joukon eksymistä oli 
omiaan vielä lisäämään maastossa liik
kumiseen tarvittavien välineiden puu-
te. Ei ollut kompasseja eikä karttoja. 

Yhden tien suunnassa toimiva sy
vässä muodossa olevan joukon taiste
luun ryhmittäminen oli kovin hidasta. 
Joukon todellisesta voimasta ei saatu 
kuin vähäinen osa vaikuttamaan. Näin 
ollen jouduttiin jakamaan joukko sa
maan tavoitteeseen johtaville teille. 
Tästä oli taas seurauksena johtamis
vaikeudet, koska ei ollut viestiväli
neitä. Hyökkäyksen tahdittaminen 
tuotti miltei ylivoimaisia vaikeuksia. 

Valkoisen armeijan hyökkäyskyvyn 
huomattavaa kasvua merkitsi jääkäri
joukkojen tulo taisteluun. Joukko oli 
koulutettua ja sillä oli johtajan käskyn 
ymmärtävät alijohtajat. Taistelutehoa 
olivat omiaan lisäämään myös orgaa
niset kuormastot, kenttämuonitusväli
neet, kartat ja kompassit. Viipurin 
valtaustaistelut tarjoavat erinomaisen 
esimerkin taktillisen taidon kehittymi
sestä. 

Puolustustaistelu 

Vapaussodan ensimmaisen vaiheen 
päättyessä muuttuivat sotatoimet ase
masodan luonteisiksi. Rintamat eivät 
muodostuneet liikuntasodan kulminoi
tumisen seurauksena, vaan valkoiset 
ollen vihollisiaan sekä aseistukseltaan 
että lukumäärältään heikompia yksin
kertaisesti vain ryhmittyivät puolus
tukseen muutamien paikkakuntien lie
peille, joihin oli keskitetty valkoisia 
joukkoja. 

Vapaussodan puolustusasemien maas
tollinen tarkastelu tarjoaa muutamia 
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silloiselle sodankäynnille ominaisia 
erikoispiirteitä. Joukkojen tehtävät 
eivät suinkaan aina ratkaisevimmin 
vaikuttaneet puolustusaseman sijoitta
miseen, vaan lähinnä joukkojen vajaa 
varustus muodostui määrääväksi teki
jäksi. Niinpä esimerkiksi asema sijaitsi 
harvoin edullisesti puolustettavassa 
kapeikossa. Sen sijaan se saattoi olla 
vesistölinjan etupuolella, jolloin puo
lustaja joutui toimimaan selkä vettä 
vasten. Näin oli esim valkoisilla Ruo
veden-Vilppulan tasalla ja punaisilla 
Länkipohjassa. Silloisesta "aukean lai
ta-asema" -ajatuksesta poiketen oli 
asema kylläkin aukean laidassa, mutta 
puolustajan selkä aukeata vasten. 
Kenttämajoitusvälineiden ja -muoni
tusvälineiden puute ratkaisi aseman 
sijoituksen. Kylän piti sisältyä puolus
tusasemaan, sillä sieltä saatiin majoi
tustilat, ruoanvalmistusmahdollisuu
det, ruoantekijät ja tarveaineet. Puo
lustusaseman piti olla kylän viholli
seen päin antavilla niityillä ja lisäksi 
vielä niin lähellä taloja, että asema oli 
mahdollista nopeasti miehittää. 

Siinä tapauksessa, että asema oli 
työnnettävä viholliseen päin olevan 
metsän laitaan, oli etumaastoon yllä
tysten varalta eteentyönnetyt vartio
paikat. Nämä vartiot saattoivat muo
dostaa "v~lvontalinjan". 

Puolustusasemat olivat vain lyhyitä 
pätkiä kylästä ulos johtavien teiden 
suunnissa. Laajat avoimet sivustat oli
vat täysin auki molemmin puolin. Tie
töntä metsätaivalta pidettiin silloin 
yleisesti esteenä. Yksityisen miehen 
tuliasema oli lumeen poljettu kuoppa. 
Usein asemaa vahvennettiin haloilla ja 
jäädytetyllä lumella. 

Joukko ryhmittyi puolustusasemaan 
normaalisti yhteen linjaan. Tämä joh
tui siitä, että koska joukon voima puo
lustuksessa rakentui yksinomaan tu
lesta, niin mahdollisimman monta aset-
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ta piti saada vaikuttamaan ennen sitä 
hetkeä, jolloin vihollinen pääsisi tun
keutumaan puolustusasemaan. Takana 
olevat joukot olisivat olleet toimetto
mina taistelun ratkaisevimman ajan, 
sillä eivät ne kuitenkaan olisi pysty
neet vastahyökkäyksellä valtaamaan 
takaisin menetettyä aseman osaa. Täs
tä muodostivat kuitenkin poikkeuksen 
jääkärijoukot, jotka kykenivät koulu
tettujen johtajiensa ansiosta jopa vas
tahyökkäykseen. Hyökkäyksen torjun
tavaihe alkoi normaalisti varsinaisen 
aseman tai eteen työnnettyjen vartioi
den tulenavauksella. Edellä esitettyjen 
syiden takia hyökkäys ei useinkaan 
yllättänyt puolustajaa. Yllätyksen 
poisti myös se, että hyökkääjä tuli tie
tä pitkin, jonka varrella oli puolusta
jan vartio. Tulenavausta seurasi ase
mien miehitys. Mikäli hyökkääjä, ku
ten valkoiset usein tekivät, pyrki saar
tamaan, niin silloin oli johtajan revit
tävä ketjusta voimaa uhan torjumisek
si. Mikäli tämäkään ei onnistunut, niin 
oli kylästä luovuttava. Puolustaja saat
toi varsin rauhassa siirtyä seuraavaan 
kylään, sillä takaa-ajo oli harvinaista. 
Tässäkin suhteessa tekivät jääkärijou
kot usein poikkeuksen. Ne pyrkivät 
saattamaan osamenestyksen täydelli
seen loppuun asti. 

Tiedustelu 

Verrattaessa vapaussodan erikois
olosuhteita tavanmukaisiin kahden eri 
kansakunnan välisen sodan olosuhtei
siin, niin voidaan helposti todeta, että 
tämä sota toi mukanaan muutamia eri
koispiirteitä tiedusteluun liittyvissä 
toiminnoissa. Tiedustelija saattoi kier
tä vihollisen vastassa olevan ase:rpan 
pätkän, ylittää rintaman, väestö asui 
rintaman välittömässä läheisyydessä, 
kumpikin puoli puhui samaa kieltä, 
joukot eivät osanneet epäillä vasta-

puolen tiedusteluvaaraa. Tiedusteli-, 
jalla oli jopa mahdollisuus puhelimella 
ilmoittaa havaintonsa rintaman yli. 
Huolimatta siitä, että joukoilla oli 
mahdollisuuksia tulokselliseen tie
dusteluun, oli kuitenkin myös tekijöi
tä, jotka vakavasti rajoittivat tehokas
ta tiedustelutoimintaa. Sota oli kansa
laissota, jonka luonteenomaisena piir
teenä on aina ollut korostettu raakuus 
ja julmuus vastapuolta kohtaan. Tästä 
syystä esim tiedustelupartiot harvoin 
uskaltautuivat kyllin lähelle selvitet
tävää kohdetta. Vangiksi jääneen par
tiomiehen kohtalo oli usein julma. 
Lisäksi sodan alkuvaiheessa puuttui
vat valkoisilta kartat ja kompassit, 
josta syystä partiot eivät uskaltautu
neet tieltä maastoon. Tästä syystä jäi
vät useinkin juuri partiotiedustelun 
tulokset varsin vähäisiksi. Toisenlai
siakin esimerkkejä on olemassa. Evers
ti Kalm mainitsee teoksessaan "Tie
dustelu oli l;:ikkaamatta käynnissä ja 
tiedustelijamme tekivät meille suuria 
palveluksia". 

Punaisten puolella oli vastaavia vai
keuksia kuten teokset "Punakaarti 
rintamalla" ja "Suomen luokkasota" 
ilmentävät. Punaisilla oli tosin riittä
västi tiedusteluun tarvittavia välineitä, 
mutta ei niiden käyttäjiä. Kaupunkien 
asukkaina heillä ei ollut suuriakaan 
kokemuksia maastossa liikkumiseksi. 

Yleisin tiedustelupartion tehtävä oli 
tutkia onko jokin paikka vihollisen 
miehittämä tai vapaa siitä. Partio suo
ritti tehtävänsä yleensä seuraavalla 
tavalla. Partion päästyä muutaman 
sadan metrin päähän kohteestaan se 
ilmaisi itsensä esimerkiksi muutamalla 
laukauksella. Tästä oli tavallisesti seu
rauksena vastapuolen suorittama ase
man miehitys ja hillitön tulen avaus. 
Pimeässä tulella ei tietenkään voinut 
olla vaikutusta partioon. Sen sijaan se 
saattoi helposti todeta suuvalkeista 

vihollisen ryhmityksen koko laajuu
dessaan. 

Jääkärijoukkojen tulo muutti tilan
netta valkoisten puolella parempaan 
suuntaan. Partiotiedustelu ja tähystys 
saivat nykyaikaista merkitystä. 

Kaukotiedustelu perustui vakoiluun. 
Kaikilla rintamanosilla jopa komppa
nioillakin oli omia vakoojia. Nämä 
henkilöt kävivät kertomassa tietojaan 
rintaman toisella puolella ja saivat 
esim elintarvikkeita palkkioksi. Koska 
vakoilijat olivat yleensä kouluttamat
tomia siviili-ihmisiä, niin heidän tie
tonsa olivat useinkin vain henkilökoh
taisia olettamuksia nähdystä ja kuul
lusta. Parempien tiedustelumahdolli
suuksien puutteessa tyydyttiin näihin
kin. 

Vapaussodan taktiikan tarkastelun 
yhdistelmänä voidaan todeta, että 
kumpikin puoli oli sodan alkuvaihees
sa sekä koulutukseltaan että organi
saatioltaan yhtä puutteellinen ja sum
mittainen. Valkoisten korkeamman 
moraalisen tason ja johtajien eteväm
myyden tasoitti punaisten puolella lu
kumääräinen ylivoima sekä runsas 
aseistus. Tämän seurauksena rintama 
kiteytyi halki Etelä-Suomen. 

Jääkärien tulo takaisin kotimaahan 
mahdollisti iskukykyisen armeijan luo
misen. Asevelvollisuuslain perusteella 
luodut jääkärijoukot olivat silloiseen 
ajanoloon nähden ylivoimaisia. Näillä 
joukoilla saatiin sotatoimet jälleen 
liikkuviksi. Punaiset pysyivät sen si
jaan loppuun saakka alkuperäisellä 
tasollaan. 

ITSENÄISEN SUOMEN 
JALKAVÄKI VUOTEEN 1939 

Vapaussodan päättyessä seurasi pa
rin vuoden epävarma ajanjakso maas
samme. Sota oli tosin jo loppunut, 
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mutta taistelut jatkuivat vielä Itä-Kar
jalassa ja Virossa. Tartossa lokakuussa 
1920 solmittu rauha vasta vakautti rau
hantilan. Sodassa maa oli kärsinyt va
kavia taloudellisia menetyksiä, nälän
hätä raivosi ja suuret sotavankijoukot 
odottivat vapautusta. 

Välittömästi sotatoimien päätyttyä 
aloitettiin rauhanajan armeijan edel
lyttämän kokoonpanon suunnittelu. 
Tämän mukaisesti perustettiin ensim
mäiseksi Ylipäällikön Esikunta, Yleis
esikunta ja Senaatin Sota-asiain Toi
mituskunta, josta sittemmin Sotami
nisteriö-vaiheen kautta kehittyi Puo
lustusministeriö. Armeijan demobili
sointi alkoi kesällä 1918 siten, että 
vuosiluokat 1892-1896 jäivät vakinai
seen palvelukseen. 

Suomen puolustuslaitos järjestettiin 
lähemmin 8. 2. 1919 annetulla asevel
vollisuuslailla, jonka perusteella jo
kainen Suomen mies oli asevelvollinen 
isänmaan ja laillisen yhteiskuntajär
jestyksen puolustamiseksi. Laki mää
räsi maan sotavoimaksi armeijan ja 
laivaston. Armeijaan kuului vakinai
nen maaväki, armeijan reservi sekä 
nostoväki. 

Helmikuussa tuli jokaisen sinä vuon
na 20-vuotta täyttävän nuoren miehen 
saapua kutsuntaan seuraavana vuonna 
tapahtuvaa vakinaiseen väkeen astu
mista varten. Palvelusajaksi määrät
tiin aluksi 1112 vuotta. Palvelusajan 
pituudesta johtuen halusi eduskunta 
laille nimeksi "väliaikainen asevelvol
lisuuslaki". Rauhantilan vakiintumisen 
jälkeen oli tarkoitus lyhentää palve
lusaika vuodeksi. Tämä laki tarken
nettiin 1922 annetulla uudella lailla, 
joka luonteeltaan oli edeltäjänsä kal
tainen. 

Joukot 

Vakinainen maaväki jakautui kol
meen divisioonaan, Vuoristoprikaatiin 
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sekä muutamiin erillisjoukkoihin. T'å
män lisäksi oli iKotiarmeija eli 13 van
ginvartiopataljoonaa sekä rajansuoja
joukot. 

Tiheään tapahtui kuitenkin muutok
sia, entisiä joukkoja hajoitettiin ja 
uusia perustettiin. Joukkojen nimet 
olivat jatkuvien muutoksien kohteena. 
Vaikeuksia oli yllin kyllin, kaikki oli 
oikeastaan uutta ja outoa. Ei ollut tuo
reita ja käyttökelpoisia kokemuksia 
eikä perinteitä. 

Runsaista muutoksista huolimatta on 
maavoumen jako kolmeen divisioo
naan, Vuoristoprikaatiin sekä erikois
joukkoihin kuitenkin säilynyt aina ny
kypäiviin asti. Vuoristoprikaatia ei to
sin enää ole, mutta tilalla on Panssari
prikaati. 

Väliaikaisen asevelvollisuuslain pe
rusteella jaettiin yhtymien joukot 
uudestaan, jossa yhteydessä perustet
tiin Keski-Suomen Rykmentti. Entiset 
joukot saivat uudet nimet sekä maa 
jaettiin 29 kutsuntapiiriin. Kutsunnat 
tapahtuivat siihen aikaan sotaminis
teriön johdolla. Kutsuntatilaisuuden 
käytännöllisistä yksityiskohdista vas
tasivat joukko-osastot omilla rekry
töintialueillaan. Aluejärjestöhän syn
tyi vasta seuraavalla vuosikymmenel
lä, mikä oli omiaan helpottamaan jouk
kojen toimintaa. 

Viereisestä luettelosta jo voi hel
posti havaita, että tykistö ja jääkäri
joukot - silloiset polkupyöräpataljoo
nat - puuttuvat yhä. Vuosikymmenen 
vaihtuessa perustettiin kolme polku
pyöräpataljoonaa, hyökkäysvaunuryk
mentti sekä yhtymien tykistö. Ensim
mäisen maailmansodan taisteluissa 
nousi konekivääri arvoon arvaamatto
maan. Tästä syystä myös meidän ' jal
kaväkeemme sisällytettiin 1920-luvulla 
kokonaista 7 erillistä konekivääri
komppaniaa. Tämä ase havaittiin kui-

Keväällä 1919 muodostunut joukko-osastojen jako sekä niiden uudet nimet 
ilmenevät oheisesta luettelosta. 

Vanha nimi 

l.Di visioona 

Valkoisen Kaartin Rykmentti 
Itämeren Jalkaväkirykmentti 1 

Uudenmaan Rakuunarykmentti 1 

2.Divisioona 

Savon Jääkärirykmentti 3 
Karjalan Kaartin Rykmentti 
Laatokan Jalkaväkirykmentti 6 
Suomen .Rakuunarykmentti 2 

3.Divisioona 

Kuopion Jalkaväkirykmentti 4 
Porin Jalkaväkirykmentti 2 
Itä-Suomen Jalkaväkirykmentti 5 
Karjalan Ratsujääkärirykmentti 3 
Jääkäriprikaati( ent Vuoristoprikaati) 
Kaartin Jääkäripataljoona 
Pohjolan Jääkäripataljoona 
Kajaanin Sissipataljoona 

tenkin varsin pian vain tavalliseksi 
jalkaväen aseeksi, josta syystä viimei
setkin erilliset konekiväärikomppaniat 
hajoitettiin 1928. 

Vuosina 1918-20 suoritettu järjes
telytyö loi kestävän pohjan armeijal
lemme. Kokoonpano säilyi pääpiirtein 
samana aina vuoteen 1927 saakka. 

Vuonna 1922 annettu asevelvolli
suuslaki kumottiin 30. 6. 1932 anne-

Uusi nimi 

Suomen Valkoinen Kaarti 
Porin Rykmentti 
Keski-Suomen Rykmentti 
Uudenmaan Rakuunarykmentti 

Uudenmaan Rykmentti 
Karjalan Kaartin Rykmentti 
Viipurin Rykmentti 
Karjalan Ratsujääkärirykmentti 

Tampereen Rykmentti 
Savon Jääkärirykmentti 
Pohjois-Savon Rykmentti 
Hämeen Ratsurykmentti 

Kaartin Jääkäripataljoona 
Kajaanin Sissipataljoona 
Pohjanmaan Jääkäripataljoona 

tulla uudella lailla, joka oli pääpiirtein 
nykyisen asevelvollisuuslain kaltai
nen. Varusmi~spalvelusajan pituudeksi 
määräsi uusi laki 350 vuorokautta. 
Reservin upseereilla ja -aliupseereilla 
oli tämä kuitenkin 440 vrk. 

Oheinen piirros sekä luettelo ilmen
tävät jalkaväen kokoonpanon sekä 
joukkojen sijoituspaikat 1930-luvun 
loppupuolella. (Piirros seur. sivulla.) 
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Yhtymien jalkaväkijoukot 
1930-luvulla 

Armeijakunnan esikunta Viipuri 
l.Divisioonan esikunta Helsinki 
Suomen valkoinen kaarti Helsinki 
Uudenmaan Rykmentti Santahamina-

Suomenlinna 
Porin Rykmentti Turku 
Erillinen hyökkäysvaunukomppania Hämeenlinna 
2.Divisioonan esikunta Viipuri 
Karjalan kaartin rykmentti Viipuri 
Tampereen rykmentti Lahti 
Keski-Suomen rykmentti Kouvola 
Polkupyöräpataljoona 1 Terijoki 
Polkupyöräpataljoona 2 Valkjärvi 
3.Divisioonan esikunta Mikkeli 
Viipurin rykmentti Jaakkima 
Savon jääkärirykmentti Käki salmi 
Pohjan rykmentti Kuopio 
Polkupyöräpataljoona 3 Mikkeli 
Vuoksen Jääkäripataljoona Kiviniemi 
Ratsuväkiprikaatin esikunta Lappeenranta 
Uudenmaan rakuunarykmentti Lappeenranta 
Hämeen ratsurykmentti 
Ratsuväen aliupseerikoulu 
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Yhtymien jvjoukot 

Lappeenranta 
Lappeenranta 

"Vanhan väen" kasarmit sekä venä
läisten jättämät punatiilikasarmit sai
vat nyt majoittaa suomalaisen sota
väen. Uusia kasarmialueita rakennet
tiin ensisijassa nykyisen itärajan taak
se. Tällöin syntyivät Terijoen, Valk
järven, Kiviniemen sekä Huuhanmäen 
(Jaakkiman) kasarmialueet. 

Taktiikka, organisaatio 
sekä koulutus 

Edellä jo tuli ilmi, mitä vaikeuksia 
oli pelkästään joukkojen järjestelyssä. 
Mutta vaikeudet eivät rajoittuneet 
suinkaan tähän, sillä taktiikan luomi
nen vaati jo vuosien tiiviin työskente
lyn. Tälläkään alalla ei ollut vanhaa 
pohjaa, mille rakentaa. Vapaussodan 

kokemuksiin tuli suhtautua ankaran 
kriitillisesti, sillä sotahan käytiin eri
koisolosuhteissa. Upseeriston koulutus 
oli varsin kirjavaa. Joukon tarvitse
man materiaalin hankkiminen tuntui 
vaikealta. 

Aluksi koetettiin hakea oppia Ruot
sista, Saksasta, Ranskasta jopa Italias
takin. Varsin pian kuitenkin todettiin, 
että "keski-eurooppalaisuus" ei sovi 
Suomeen. Suomalaisen taktiikan oli 
rakennuttava maamme taloudellisten 
voimavarojen mukaisesti ja sen tuli 
nojautua metsiin, kapeikkoihin, soihin, 
talveen, harvaan tiestöön; siis yleensä 
vaikeisiin olosuhteisiin. Näistä teki
jöistä tuli johtava periaate, jolle alet
tiin rakentaa. Muotoutuvan taktiikan 
mukaisesti piti johtajat ja joukot orga
nisoida, aseistaa sekä kouluttaa. 

Ohjesäännöt 

Jääkäreiden laatima "Suomalainen 
sotilaskäsikirja" painettiin Berliinissä 
1917-18. Tämä laaja 8-osainen laitos 
pohjautui lähinnä niihin ohjesääntöi
hin, joiden perusteella jääkäreitä Sak
sassa koulutettiin ja heidän siellä saa
miinsa sotakokemuksiin. Tätä ei voida 
pitää varsinaisena ohjesääntönä, vaan 
pikemminkin ohjekirjana, sillä se kä
sitteli laajasti joukkojen taisteluun 
liittyviä kysymyksiä sekä selvitteli 
sotahistoriallisesti merkittäviä taiste
luja. Eräänä tämän ohjekirjan merkit
tävänä piirteenä voidaan kuitenkin 
mainita, että se korosti voimakkaasti 
johtajan oma-aloitteisuutta ja aktiivi
suutta. Tämä on vieläkin nykypäivien 
jalkaväen ohjesääntöjen perusta, jolle 
menestyksellisen taistelun tulee ra
kentua. 

Ensimmäinen jalkaväen ohjesääntö 
ilmestyi vuonna 1922. Tämä kirjanen 
oli suomalaista joukkoa ajatellen kovin 
outo, sillä se oli melkeinpä puhdas 
käännös vastaavasta ranskalaisesta oh-

jesäännöstä. Puutteista huolimatta tar
josi tämäkin ohjesääntö sentään jotain 
uutta. Ryhmänjohtajasta tuli nyt tak
tillinen johtaja. Näin kauan kesti, en
nenkuin jo vuonna 1916 länsirinta-

. malla saadut sotakokemukset siirret
tiin ohjesääntöjen kautta koulutukseen. 

Vuonna 1925 ilmestyi jalkaväen har
joitusohjesääntö. Tätä ohjesääntöä voi
daan pitää tavallaan uraa uurtavana 
alallaan, sillä vastaavaa ei vielä ollut. 
Ohjesääntö selvitti perusyksikköön 
saakka toiminnan taistelussa, kuiten
kaan puuttumatta eri taistelulajeihin. 
Pataljoonan ja rykmentin taistelu sen
sijaan sivuutettiin yhdellä lauseella. 
"Pataljoonaa ja rykmenttiä johdetaan 
taistelussa komppanian päälliköille an
netuilla käskyillä". Tämän ohjesään
nön merkittävänä ansiona on suksien 
mukaanotto talviseen taistelukoulu
tukseen. Suurella perusteellisuudella 
ohjesääntö selvittää vuoro- ja tasatah
tihiihdon vaikutuksetkin. 

Vuosina 1927-1932 ilmestyivät kent
täohjesäännöt, jotka pohjautuivat suo
malaisiin oloihin ja mahdollisuuksiin. 
Vasta näiden ohjesääntöjen ilmesty
minen loi pohjan koulutuksen oikealle 
suuntaamiselle. 

Kenttäohj esäännössä korostettiin 
voimakkaasti jokaisen johtajan oma
aloitteisen toiminnan tärkeyttä lähim
män ylemmän johtajan taisteluidean 
hengessä. 

Hyökkäysmuodot olivat saarrosta
va-, rintama- tai sivustahyökkäys. Vi
hollisen toiminnasta riippuen muodos
tui toiminta kohtaamishyökkäykseksi 
tai hyökkäyks~ksi puolustukseen jär
jestäytynyttä vihollista vastaan. 

Yksipuolista saarrostavaa hyökkäys
tä pidettiin parhaana mahdollisena 
muotona. Rintamahyökkäykseen piti 
ryhtyä vain mikäli saarrostava tai si
vustahyökkäys eivät olleet mahdolli
sia. 
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Saarrostavassa hyökkäyksessä piti 
painopiste suunnata peitteisen maas
ton kautta, vihollisen kannalta yllät
tävästä suunnasta sellaiseen tavoittee
seen, että koko vihollisen toiminta 
järkkyisi. Saarrostava joukko ei saisi 
etäytyä 5 km:ä kauemmaksi yleensä 
tien suunnassa olevasta "tulpasta". 
Valitettavasti ohjesääntö ei tyhjentä
västi selvittänyt saarrostavan joukon 
toimintaa silloin, kun se on päässyt 
tielle ja katkaissut vihollisen rivistön. 
Tämä vaihe koettiin vasta 1939--40 
talvella, 

Hyökkäysjoukot jakautuivat taiste
luosastoiksi sekä yleiseksi reserviksi. 
Taisteluosasto koostui tuliportaasta se
kä tulikannasta. Taisteluosastot suorit
tivat sisään- ja läpimurron. Yleinen 
reservi ratkaisi taistelun. 

Puolustustaistelu oli luonteeltaan 
jäykän torjuvaa. Käsketty maaston
kohta oli ehdottomasti pidettävä ja 
mikäli osakaan siitä joutui viholliselle 
oli se vastaiskuin otettava takaisin vii
pymättä. 

Oheinen kuva ilmentää puolustuksen 
rakennetta rykmentin lohkolla. 
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Päävastarinta-asema oli puolustus
aseman sydän. Se oli kootuin voimin 
varustettu ja täällä päävoimat suoritti
vat taistelunsa. Tämä asema rakentui 
rinnakkaisista sekä portaattaisista tu
kikohdista ja pesäkkeistä. Aseman etu
reuna oli nimeltään pääpuolustuslinja 
ja sen tuli olla kauttaaltaan taistelun 
päätyttyä puolustajan hallussa. Asema 
rajoittui syvyydessä n 500-700 metrin 
päässä olevaan tukilinjaan. Päävasta
rinta-aseman edessä olevissa eteen 
työnnetyissä tukikohdissa sekä etuvar
tioasemissa käytävän taistelun tarkoi
tuksena oli sama kuin nykyaikana suo
ja-alueen taistelulla. 

Puolustuksen rungon muodostivat 
ensisijaisesti sivusta-asemista ampuvat 
konekiväärit sekä pikakiväärit. Kone
kiväärin asemaa kuvastanee parhaiten 
se, että pataljoonan komentajan tuli 
käskeä lohkonsa jokaisen konekiväärin 
asema sekä ampumasuunta. 

Ohjesäännöt vaativat sekä aukoton
ta tuliverkkoa pääpuolustuslinjan 
eteen että syvää ryhmitystä itse ase
maan. Molempia vaatimuksia oli käy
tännöllisesti katsoen mahdotonta to
teuttaa samanaikaisesti. Mikäli halut
tiin aukoton tuliverkko eteen, niin sil
loin oli vedettävä kaikki miehet yhteen 
linjaan. Mikäli haluttiin syvää ryhmi
tystä, niin silloin oli tuliverkko edessä 
varsin harva. Joukojen murheellisen 
heikko tulivoima oli syynä edellä esi
tettyyn. Nykyisen taktiikan mukainen 
syvä puolustusasema ei ole suinkaan 
mikään uusi oivallus. Kyllä sen mer
kitys ymmärrettiin jo 1930-luvulla, 
mutta materiaalinen köyhyys ei mah
dollistanut sen käyttöönottoa. 

Viivytystaistelu oli kenttäohjesään
nön ehkä omaperäisin taistelulaji. 
Muuallahan tämä oli silloin vielä tun
tematonta. Tehtävä tuli suorittaa rat
kaisutaisteluun antautumatta joko 
puolustamalla tai hyökkäämällä. 
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Kenttäohjesääntöjen tultua käyttöön 
saatiin myös nopeasti uudet jalkaväen 
ohjesäännöt, jotka määrittivät toimin
nan taistelussa alhaalta aina rylcment
tiin asti. Näiden ohjesääntöjen mukana 
syntyi ns "taisteluryhmä-taktiikka". 
Tämäkin sai alkunsa vain köyhyydes
tä, sillä kiväärijoukkueen neljästä ryh
mästä voitiin vain kahdelle antaa pi
kakivääri. Taisteluryhmä koostui ta
vallisesti kivääri- ja pikakivääriryh
mästä. 

Organisaatiossa säilyi rykmenttiko
koonpano. Rykmentin rakenne ilmenee 
oheisesta kaaviokuvasta. 

Rykmentin vahvuus oli 100 + 450 + 
2400. Hevosia sisältyi rykmenttiin 500, 
polkupyöriä 130, moottoripyöriä 2 sekä 
yksi henkilöauto. Tämä jo puolestaan 
riittää osoittamaan, että silloinen ryk
mentti oli todellinen metsätaistelu
joukko-osasto. Rykmentin kolonnien 
suurta hevosmäärää - 135 - olisi 
ehkä ollut edullista pienentää muuta
milla kuorma-autoilla. Tämä seikka 
todettiin käytännössä sittemmin Tal
visodassa. 

Kenttäohjesäännön määrittelemä 
taktiikka olisi edellyttänyt joukoilta 
varsin huomattavaa tulivoimaa. Vain 
tämä olisi antanut mahdollisuuden esi
merkiksi puolustusaseman syvyydelle. 
Joukkojen taisteluvälineiden hankki
misessa törmättiin maan taloudellisiin 
mahdollisuksiin. Niinpä aseistamisky
symys käsittikin lähinnä vapaussodan 
sotasaalisaseiden käyttöönoton par
haalla mahdollisella tavalla. Tosin 
1930-luvulla suoritettiin laajaa ja tu
loksellistakin tutkimus- ja kokeilu
työtä toimintamahdollisuuksiemme pa
rantamiseksi, mutta tulivoima jäi kui
tenkin kovin heikoksi. Määrävahvuuk
sien mukaan kuului kivääripataljoo
naan konetuliaseita seuraavasti. Kone
pistooleita ja pikakiväärejä 24 kumpia
kin sekä konekiväärejä 12. Rykmen-

172 

tissä oli siis näitä aseita kolme kertaa 
enemmän. Neljä ( 4) kranaatinheitintä 
edusti rykmentin orgaanista raskasta 
kaari tulta. Joukkueella oli pistooli, 
kaksi konepistoolia, kaksi pikakivää
riä ja 33 kivääriä. Tulivoima oli siis 
murheellisen heikko. 

Omaksutun taktiikan edellyttämien 
taisteluvälineiden ja muun varustuk
sen suunnittelu sekä kokeilu saatiin 
alkuun jo 1920-luvulla. 

Pikakivääri L-S/26 oli ensimmäinen 
kotimainen asekonstruktio, mikä hy
väksyttiin käyttöön. Tämä ase oli hy
vin tarkka, mutta varsinaisena sota
aseena vähemmän käyttökelpoinen. 
Viisi vuotta myöhemmin saatiin kone
pistooli m/31. Siihen aikaan oli tuskin 
parempaa asetta olemassakaan. Köm
pelöt miinanheittiinet saatiin pois ja 
tilalle tulivat "Stokes" -heittimet, jotka 
sittemmin 1930-luvun lopulla korvat
tiin · Tampellan heittimillä. Raskaan 
heittimen prototyyppi oli myös valmii
na ennen sotaa. Niin ikään 20 m/m 
panssarintorjuntakivääri oli sarjatuo
tantoasteella 1938, mutta syystä tai 
toisesta valmistusta ei pantu käyntiin. 

· Tämä kyllä tunnettiin sitten talviso
dassa, sillä muutakaan panssarintor
junta-asetta ei ollut. 

Pitkällisten kokeilujen tuloksena 
saatiin joukoille teltta, joka on vielä
kin käytössä. Ahkion sai armeija suo
jeluskuntajärjestöltä. Kenttäpuku m/27 
oli erittäin tarkoituksenmukainen. Vie
läkin kuulee usein sanottavan, että sen 
parempaa kenttäpukua m~Ilä ei kos
kaan ole ollut. 

Kompassin m/34 kehittäminen oli 
merkittävä saavutus ajateltaessa toi
mintaa juuri tiestön ulkopuolella. 

Edellä esitetyn lähinnä teknillisen 
tutkimustyön yhteydessä ei voida kui
tenkaan sivuuttaa sitä taktillista tut
kimustyötä, mikä tapahtui 1930-luvul-

la. Tällöin perehdyttiin erityisesti tal
ven vaikutukseen taistelussa. 

Koulutus 

Heti sodan jälkeen säädetty 1,5 vuo
den pituinen varusmiesaika ei käytän
nössä ollut kuitenkaan näin pitkä jal
kaväen sotamiesten kohdalla. Silloin
kin säästettiin ja sotamiehet yleensä 
kotiutettiin palveltuaan 2/3 heille sää
detystä ajasta. Tästä johtuen oli mm 
Sotaväen Esikunnan v 1922 laatima 
jalkaväen koulutusohjelma tehty vuo
den palvelusajan mukaiseksi. Koulu
tusaika oli jaettu 3, 4, 6, 9 ja 12 kuu
kauden jaksoihin ja kullekin kaudelle 
oli annettu tavoitteet. Neljän ensim
mäisen kuukauden ohjelma oli varsin 
yksityiskohtaisesti määrätty, sillä tä
män ajan kuluttua piti sotamiehen olla 
sotakelpoinen. 

Ryhmänjohtajien koulutus alkoi jo 
ensimmäisen palveluskuukauden ku
luttua. Tällöin valittiin oppilaat ryk
menttien korpraalikursseille, jotka 
kestivät 5 kuukautta. Tältä kurssilta 
valittiin parhaat oppilaat aliupseeri
kouluun, joka taas vuorostaan kesti 3 
kuukautta. 

Jalkaväen koulutus sai kiteytyneet 
muodot 1930-luvulla. Koulutusaika ja
kautui kolmeen jaksoon, alokkaiden, 
koulutuskauteen, nuorempien sota
miesten koulutuskauteen sekä van
hempien sotamiesten koulutuskauteen. 
Kukin kausi oli neljän kuukauden pi
tuinen. Peruskoulutuskautta seurasi 
vahvennetun joukkueen ja komppa
nian harjoituskausi. Viimeinen kausi 
oli luonteeltaan sotaharjoituskautta. 
Rivimiesten eli varsinaisten taistelijain 
peruskoulutus käsitti koko neljän 
kuukauden peruskoulutusajan. Toimi
tusmiesten - keittäjät, käsityöläiset, 
kirjurit, asesepät - erikoiskoulutus 

Asekäsittely Madsen-pikakiväärillä 

Ampumakoulutus 

Teltta ja kamina 

alkoi 3 kuukauden kuluttua palveluk
seen tulon jälkeen. 

Rykmenttien aliupseerikoulut alkoi
vat viidennen palveluskuukauden al-
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Ryhmä parvessa 

kaessa. Koulu kesti neljä kuukautta. 
Tänä aikana hiottiin sulkeisjärjestys 
sekä aseenkäsittely taiteeksi. Opetet
tavia aseita oli vähän. Oli vain "Pysty
korva" -kivääri, pikakivääri L-S /26, 
konepistooli, konekivääri sekä käsi
kranaatti. .Taistelukoulutus käsitti ki
vääri- ja pikakivääriryhmän sekä tais
teluryhmän toiminnan opettamisen. 
Tiedustelupartion toiminta sai osak
seen runsaasti aikaa. Aliupseeri- ja 
kenttävartion toiminta oli myös tär
keä koulutuksen kohde. Levisiitin, si
nappikaasun ja fosgeenin vaikutukset 
sekä puhdistautuminen niistä ei jää
nyt kenellekään oudoksi. Pioneeritoi
minta käsitti runsaasti "juoksu" - ja 
yhdyshautojen kaivamista, Runsas lii
kuntakoulutus ja aivan erikoisesti ki
väärivoimistelu yhdessä sulkeisjärjes
tyksen kanssa muovasivat oppilaasta 
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miehen, jonka tunsi jokainen jo kau
kaa. 

Reserviupseerikoulu alkoi välittö
mästi AuK:n päätyttyä ja se kesti 
niin'ikään 4 kuukautta. Täällä oppilas 
muovautui joukkueenjohtajaksi. 

Silloisissakin koulutuskäskyissä an
karasti korostettiin taistelukoulutuk
sen, ammuntojen sekä kenttäpalveluk
sen tärkeyttä. Sulkeisjärjestystä ei 
saanut asettaa näiden edelle. Runsas 
sulkeisjärjestys sisältyi kuitenkin kou
lutukseen. Eihän se tosin paljoa anta
nut taistelukoulutukselle, mutta ryh
tiä se antoi miehelle ja sellaista täsmäl
lisyyttä joukolle esimerkiksi paraateis
sa, että siviilit sitä henkeään pidätellen 
seurasivat. 

Suojeluskuntajärjestön merkitystä ei 
voida sivuuttaa puhuttaessa 1930-lu
vun koulutuksesta. Suojeluskunnan 

Ratsuväen atakki 

Jalkaväki hyökkää panssareiden tukemana 

poikaosaston ja suojeluskunnan kautta 
"väkeen" tullut alokas ei suinkaan 
enää edustanut sitä astetta. Hän osasi 
jo sotilaallisen käyttäytymisen, hallitsi 
sulkeisjärjestyksen, osasi ampua sekä 

hoitaa aseensa. Tästä syy!ltä pantiinkin 
heti alokaskauden alussa toimeen an
kara tutkinto niiden miesten löytämi
seksi, jotka oli mahdollista päästää 
kuntoisuuslomalle heti palvelusajan 
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Lauttapussi 

alkuun. Moninaisten karsintojen jäl
keen pääsi perusyksiköstä yksi-kaksi 
"alokasta" kuukauden ja jokunen osa 
21 vuorokauden kuntoisuuslomalle. 

Nykyaikaiseen taistelukoulutusta 
täynnä olevaan koulutukseen verrat
tuna oli silloinen palvelus varmaan 
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kovin yksitoikkoista. Välineitä oli vä
hän ja esimerkiksi taisteluammunnat 
nykyaikaisessa mielessä puuttuivat 
ohjelmista. Koulutustavoitteet saavu
tettiin kuitenkin varmasti, sillä sehän 
todettiin talvella 1939--40. Sellaista 
historiaa, jota nuo suurimmaksi osaksi 
jääkäreiden johtamat joukot tuona tal
vena tekivät, tutkii kadehtien vieläkin 
moni suurvalta. 

Käytetyt lähteet: 

- Parmanen: Taistelujen kirja IV osa, 
- Donner, Svedlin, Nurmio: Suomen 

vapaussota 1-VIII, 
- Raatikainen: Taktiikka Suomen va

paussodassa; Tiede ja Ase 4, 
- Suomalainen sotilaskäsikirja 1-VIII, 
- Jalkaväen ohjesäännöt 1920--1930 lu-

vulla, 
- Suojeluskuntien ohjesäännöt 1917-

1939, 
- Virkki: Sotalaitosoppi 

Majuri evp E i n o L a i t a k a r i 

KATSAUS 
PORIN 
PRIKAATIN 
VAIHEISIIN 

Kauas vuosisatain taakse ulottuu po
rilaisjoukko-osastojen historia. - Jo 
1500-luvun alkuvuosikymmenistä läh
tien olivat lukuisat satakuntalaiset suo
rittaneet vakinaista sotapalvelusta ha
joitettuina sekä suomalaisiin että ruot
salaisiin lippukuntiin. 

Satakunnan lippukunnat 

Yksinomaan Satakunnan alueelta 
koottu jalkaväkilippukunta perustet
tiin v 1581 ja se kuului Kaarle Henri
kinpoika Hornin joukkoihin Narvan 
sankarillisessa puolustuksessa v 1590. 
Myöhemmin muodostettiin useita sata
kuntalaisia lippukuntia ja ne osallis
tuivat moniin sotavaiheisiin ja taiste
luihin sekä lippukunta- että suurryk
menttijärjestelmän voimassaoloaikana. 

Sotalaitosorganisation 
uudistussuunnitelmat 
toteutetaan 

Vv 1625--1626 Kuningas Kustaa II 
Aadolf toteutti sotalaitosorganisation 
uudistussuunnitelman, joka jalkaväen 
osalta pohjautui maakuntasidonnaisten 
kenttärykmenttien perustamiseen. 

Porin Rykmentti 
perustetaan 

Helmikuun 16. päivänä vuonna 1626 
Tallinnassa laaditussa muistiossa ku-

12 - Jalkaväen Vuosikirja 

ningas mm käski koota jalkaväkiryk
mentin Satakunnan maakunnan alueel
ta. Tämän tehtävän suorittajaksi ja 
rykmentin ensimmäiseksi komenta
jaksi Kustaa II Aadolf määräsi suoma
laisen miehen, everstiluutnantti Arvid 
Yrjänänpoika Hornin ylentäen hänet 
everstiksi. 

Rykmentin täydennysalue 
ja miehistön 
maakuntasuhde 

Kun Satakunnan maakunnan väki
luku näihin aikoihin oli suhteellisen 
pieni, ei sen alueelta saatu täyttä mie
histömäärää (n 1.150), vaan oli täyden
nysalueeseen liitettävä Hämeestä 
Sääksmäen kihlakunta ja Varsinais
Suomesta Vehmaan kihlakunta. Näin 
tuli rykmenttiin aluksi kuulumaan n 
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800 satakuntalaista, n 200 hämäläistä ja 
n 150 varsinaissuomalaista sotamiestä. 

Joukko-osaston lähtiessä 19.8.1626 
Turusta kohti Puolan sotanäyttämöä 
oli sen vahvuus n 1.150, joista vain 
n 400 oli vanhoja koulutettuja sota
miehiä joten alokkaita oli hieman yli 
700. 

Miehistön maakuntasuhde pysyi sit
ten suunnilleen samanlaisena kuin pe
rustamisvaiheessa aina v:een 1694, jol
loin ruotujakolaitoksen vakiintuessa 
joukko-osaston täydennysalueena tuli 
yksinomaisesti olemaan Satakunta ja 
normaalivahvuutena 1025 korpraalia ja 
sotamiestä. 

Rykmentin jaotus 

Alunperin jakaantui Rykmentti kah
teen pataljoonaan: I Patl. ( = Everstin 
patl, myöhemmin Henkivartiopataljoo
na), II Patl. (= Everstiluutnantin pa
taljoona). Kummassakin pataljoonassa 
oli neljä komppaniaa. V 1791 liitettiin 
Rykmenttiin silloin äskettäin jalkaute
tun Henkirakuunarykmentin (Turun
Porin ratsuväkirykmentin) Eversti
luutnantin pataljoona III Pataljoonak
si, Ratsutilapataljoonan nimisenä. Tä
ten lisääntyi joukko-osaston vahvuus 
500 miehellä, joista 375 oli satakunta
laisia ja 125 varsinaissuomalaisia. 

Aikaisemmin nimitettiin komppa
nioita päällikkönsä nimen mukaan, 
mutta vähitellen komppanioillakin va
kiintui pysyvä nimi. 

V:sta 1778 pataljoona- ja komppa
niajaotus tuli !Kuninkaallisessa Porin 
Rykmentissä olemaan seuraava: 

(I Patl.) Henkivartiopataljoona 
(1.kompp.) Henkivartiokompp. 
(2.kompp.) 1.majurin kompp. 

(eli Oriveden kompp.) 
(3.kompp.) Ruoveden kompp. 
(4.kompp.)I Kyrön t) kompp. 

1) Kyrö = Hämeenkyrö 
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(LI Patl.) 

(5.kompp.)' 
(6.kompp.) 

(7.kompp.) 
(8.kompp.)' 

Everstiluutnantin 
pataljoona 
Everstiluutnantin kompp. 
2.majurin kompp. 
( eli Kokemäen kompp.) 
Vesilahden kompp. 
Euran kompp. 

V:sta 1791 lisäksi: 

(III Patl.)1 

(9.kompp.) 
(10.kompp.) 
(11.kompp.) 
(12.kompp.) 

Ratsutilapataljoona 2) 
Everstiluutnantin kompp. 
2.majurin kompp. 
Ylä-Satakunnan kompp. 
Vehmaan kompp. 

Rykmentin nimi 

Olemassaolonsa ensi vuosikymme
ninä nimitettiin joukko-osastoa kul
loinkin komentajansa mukaan, mutta 
ainakin jo v:sta 1674 vakiintui sen py
syväiseksi viralliseksi nimeksi Porin 
Rykmentti; sittemmin 1700-luvulla tuli 
tavaksi varustaa joukko-osaston nimi 
etuliitteellä Kuninkaallinen. 

Ylimääräiset joukko-osastot 

Suuren Pohjan sodan aikana joutui 
Satakunnan maakunta asettamaan lii
kekannalle myös ylimääräisiä joukko
ja: sellaisia olivat Porin Rykmentin 
kahdennuspataljoona ja Turun-Porin
Uudenmaan kolmikasrykmentin yksi 
pataljoona ( = Porin kolmikaspataljoo
na). 

Kustaa H:n hallitusajoista lähtien 
asettivat sotamiesruodut myös vara
miehiä, 500 rykmenttiä kohti. Näistä 

') Mainittakoon, että Ratsutilapataljoonan 
Evl:n kompp:n ja 2.maj. kOIIDpp:n mie
het olivat Ala-Satakunnasta, Ylä-'Sata
kunnan kompp:n luonnollisesti Ylä
Satakunnasta ja Vehmaan lmmpp:n Var
sinais-<S uomesta. 

varamiehistä muodostettiin sotien ai
kana erityinen varaväkipataljoona 
(Porin Rykmentin varaväkipataljoo
na ). 

Kenttäpataljoonat 

Milloin ei koko Rykmenttiä siirretty 
sotanäyttämölle, saatettiin joukko
osastosta irroittaa sotaan vietäväksi 
erityinen Kenttäpataljoona. Niinpä 
Porin Rykmentistä lähetettiin tällä ni
mellä käyvä pataljoona molempiin 
Pommerin sotiin (v 1757 ja 1807). 
Kummassakin tapauksessa oli porilais
kenttäpataljoonan vahvuus n 500 mies
tä. 

Porilaisprikaatit 

Ruotsi-Suomen sotalaitoksessa esiin
tyy prikaati-nimitys 1600-luvun lop
puvuosikymmenistä lähtien erisuurui
silla tilapäisyhtymillä. Niinpä esim. vv 
1678--1679 Itä-Preussin sotaretkeä 
varten liitettiin Porin Rykmentistä n 
400-miehinen osasto sotamarsalkka 
Henrik Hornin armeijaan 2.Prikaatina. 

Vuosien 1808--1809 sodan taistelu
vaiheen aikaisen 2.Prikaatin jalkaväen 
pääosana oli Porin Rykmentti (3 patal
jonaa), lisäksi kuului siihen rakuuna
osasto sekä tykistöpatteri. Näin onkin 
ymmärrettävää, että tätä prikaatia (vi
ralliselta nimeltään 2.Prikaatia)i ylei
sesti nimitettiin Porin Prikaatiksi. 

Kuninkaallinen Porin Rykmentti 
osallistui vv 1626-1809 miltei kaikkiin 
Ruotsi-Suomen valtakunnan käymiin 
sotiin saavuttaen yli- ja alipäällystönsä 
sekä miehistönsä urhoollisen ja ·kun
nollisen käytöksen ansiosta kunniak
kaan nimen Suomen sotahistoriassa. 

Mainittakoon seuraavassa lyhyesti 
huomattavimmat taistelut, joissa tämä 
Rykmentti oli mukana. 

Puolan sota 1626-1629 

Tulikasteensa sai Porin Rykmentti 
(Arvid Hornin Rykmentti) puolalais
ten piirittämän Mewen linnoituksen -
Ruotsi-Suomen armeijan Weikselin 
linjan eteläisimmän tukikohdan - me
nestyksellisen avustusoperaation tais
teluissa 11. 9.-31. 9.1626. 

Mewen linnoituksen vapauduttua 
piirityksestä määrättiin sen varus
väeksi kolme porilaiskomppaniaa 
eversti Arvid Hornin omassa komen
nossa. 19.6.1627 saartoivat puolalaiset 
jälleen vahvoin voimin linnoituksen; 
vähäinen varusväki puolustautui ur
heasti lähes kaksi viikkoa, mutta tilan
teen käytyä epätoivoiseksi katsoi Horn 
olevansa velvoitettu luovuttamaan va
rustuksen - kuninkaan aikaisemmin 
antaman salaisen ohjeen mukaisesti. 
Varusväki sai aseineen ja lippuineen 
vapaasti poistua Mewestä. 

Sodan jatkuessa oli pataljoona pori
laisia mukana Branitza-joen taiste
lussa 2. 2. 1629. 

Kapteeni Arvid Wittenbergin johta
mana osallistui komppania Porin Ryk
mentistä Thornin (puol. kiel. nimitys 
Torun) kaupunkilinnoituksen valtaus
yritykseen 6. 2. 1629. Porilaiset kun
nostautuivat tällöin Kulmin portin val
tauksessa ja porttitornin puolustuk
sessa. 

30-vuotinen sota 

Puolan sod~ päätyttyä ei Porin 
Rykmentti ehtinyt olla kotimaassa 
täyttä vuottakaan ennenkuin sen oli 
lähdettävä Saksassa käymässä olevaan 
suursotaan. Kesäkuussa 1630 lähti 
Rykmentti eversti Reinhold Metstaken 
komennossa Turusta laivoilla kohti 
Stralsundia. Perille saavuttua joutui 
joukko-osasto toimimaan sotatoimien 
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tukialueen tärkeiden kaupunkilinnoi
tusten mm Stettinin varusväkenä eikä 
osallistunut moneen vuoteen varsinai
seen taistelutoimintaan. Raivoavat 
kulkutaudit harvensivat kuitenkin va
ruskuntavuosina Rykmentin rivejä pe
loittavassa määrässä. 

Vasta v 1642 liitettiin Porin Ryk
mentistä muodostettu n 400-miehinen 
kenttäpataljoona eversti Aksel Stål
armin johtamana sotamarsalkka Tor
stenssonin komentamaan pääarmeijaan 
ja osallistui sitten 23.10.1642 käytyyn 
Leipzigin voitolliseen taisteluun, erää
seen tämän suursodan huomattavim
piin kuuluneeseen otteluun. 

Porilaispataljoona yhdistettiin siihen 
iskuryhmään, joka suoritti hyökkäyk
sen suomalaisen ratsuväen rynnäkön 
paljastamaa keisarillisten jalkaväen 
vasenta sivustaa vastaan ja pakoitti 
ankaran tuli- ja teräasein käydyn 
kamppailun jälkeen tämän vihollis
sivustan hajalleen lyötynä peräänty
mään. 

Porilaiset osoittivat tässä taistelussa 
olevansa hakkapeliittain nimen arvoi
sia. 

Jankaun eli Tabotin taisteluun 24. 2. 
1645 osallistui Porin Rykmentistä kak
si komppaniaa käsittävä osasto. Tässä 
ottelussa, joka avasi Ruotsi-Suomen 
aseille tien Wienin porteille olivat po
rilaiset sijoitettuna jalkaväkikeskustan 
l.taisteluportaan äärimmäiselle oikeal
le siivelle. 

Kaarle X Kustaan sodat 

Porilaiset joutuivat vv 1656--1658 
olemaan pääasiassa Kuurinmaan ja 
Itä-Preussin linnoitusten varusväkenä. 

Niinpä kuului Porin Rykmentin 
Everstiluutnantin pataljoona Riian 
kaupunkilinnoituksen puolustusjouk
koihin venäläisten sitä valtavin ylivoi
min piirittäessä 20. 8.--6. 10. 1656. 
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Varusväki torjui menestyksellisesti 
kaikki piirittäjäin rynnäköt ja suoritti 
useita onnistuneita uloshyökkäyksiä, 
joihin myös porilaiset iskujoukkoina 
osallistuivat. 

Kaarle XI sodat 

Sotamarsalkka Henrik Hornin ar
meijan Itä-Preussin retkellä vuosina 
1678-1679 toimi Porin Rykmentin 
muodostama everstiluutnantti Arvid 
Fogelhufvudin johtama Porilaisprikaati 
(2.Pr) etujoukkona etenemisvaiheessa 
ja jälkijoukkona peräydyttäessä; Telt
zen luona Kuurinmaalla 27. 1. 1679 
hyökkäsivät vahvat puolalais-branden
burgilaiset voimat viivytysasemaan 
asettunutta Hornin jälkijoukkoa vas
taan. Porilaisprikaati mursi tarkalla ja 
tehokkaalla, lähietäisyydeltä avatulla 
tulellaan 1000-ratsukkoa käsittävän 
puolalaisen ratsuväkirykmentin hur
jan rynnäkön hajoittaen viholliseskad
roonat sekasortoiseen pakoon. Porilai
set osoittivat tässä taistelussa ihailta
vaa aseiden käsittelytaitoa ja heidän 
tulikurinsa oli järkkymätön. 

Suuressa Pohjan sodassa oli porilai
sia mukana mm Narvan, Nevanlinnan, 
Ivangorodin ja Gemauerthofin luona; 
Lesnan taistelussa 19. 9. 1708 teki Porin 
Rykmentin suorittama ripeä, teräasein 
suorittama vastaisku mahdolliseksi 
Lewenhauptin miltei epätoivoiseen 
asemaan joutuneen armeijan irroittau
tumisen armottomasti päälletunkeutu
vista venäläisvoimista. 

Desna-virran ylimenossa 2.11.1708 
oli Porin Rykmentti etujoukon etu
osastona saaden kuninkaansa silmien 
alla osoittaa kuntoaan. - Puolalalnen 
kenraali ruhtinas Poniatowski, joka 
rantatörmällä seurasi joen ylitystä ja 
taistelun kulkua, ylistää haltioituneena 
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eräässä kirjeessään tätä, Porin Ryk
mentin komentajan kenraalimajuri 
B. O. Stackelbergin johtamaa etujouk
kotoimintaa seuraavas.ti: 

"Ihmeteltävä näytelmä oli tuon vä
häisen joukon kolmetuntinen yli-inhi
millisellä urheudella käymä kamppai
lu; sen rinnalla kalpenee Graneikos
joen ylimeno, mitättömiä ovat siihen 
verrattuina kaikki niin vanhan kuin 
uudenkin ajan sotahistorian kuvaamat 
ottelut."' 

Napuen eli Isonkyrön taistelussa 
19.2.1714 kohdistui vihollismassojen 
paine raskaimpana suomalaisten tais
telurintamassa äärimmäisenä vasem
malla seisoviin porilaisiin - askelta
kaan väistymättä he iskivät ylivoimaa 
vastaan ja kaatuivat komentajansa 
eversti Odert Reinhold von Essenin 
ympärille miltei viimeiseen mieheen 

kuten aikoinaan Leonidaan spartalai
set Thermopyleen luona. 

Kustaa m:n Venäjän sodassa liittyi
vät porilaisten voitonseppeleeseen Por
rassalmen ja Parkumäen voittojen ni
met. 

Porrassalmella 13.6.1789 yritti 5000-
miehinen venäläinen armeijaosasto 
suorittaa läpimurron Porrassalmen 
tärkeän kapeikon kautta Ristiinan 
suunnalta kohti Mikkeliä. 19 tuntia 
kestäneessä rajussa taistelussa, joka 
monesti kärjistyi lähiotteluksi, onnistui 
650-miehisen suomalaisjoukon, josta 
lähes puolet porilaisia, torjua viholli
sen toistuneet hyökkäykset. Porilaisten 
rinnalla Porrassalmella taistelivat sa
volaiset. Urheaa puolustusta johti Po
rin Rykmentin everstiluutnantti ar
meijaeversti Jaakko Kaarle Gripen
berg ja hänen vaikeasti haavoituttuaan 
Savon Rykmentin everstiluutnantti 
Aadolf Aminoff. 

Parkumäen taistelussa 21.7.1789 
1200-miehinen suomalainen prikaati, 
erämaitse koukaten, tuhosi miltei täy
dellisesti venäläisen joukon, jonka vah
vuus oli n 1500 miestä. Ottelussa Porin 
Rykmentti (n 400 miestä) ripeällä ryn
näköllä valtasi vihollisen avainaseman. 

Vv 1808-1809 Suomen sodassa teki 
Porin Prikaatin sitkeä viivytystaistelu 
18. 4. 1808 Siikajoen vanhan uoman äy
räillä Adlercreutzille mahdolliseksi 
voitolliseen vastahyökkäykseen ryhty
misen. 

Lapualla 14.7.1808 Porin Prikaatin 
ripeästi suorittama hyökkäys Isoon
kyröön ratkaisi taistelun voitoksi. Po
rilaisten osuudesta kertoo kenraali Ad
lercreutz: - - "Prikaati pyrki koko 
etenemisen ajan malttamattomana kä
sikähmään vihollisen kanssa ja sai 
osakseen kunniakkaan, mutta kalliisti 
lunastetun tehtävän, joka pääasialli
sesti ratkaisi voiton. Porilaiset osoitti
vat vihollisen kimppuun käytäessä sel-
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laista hurjaa rohkeutta, jota tämä vi
hollinen ei liene koskaan aikaisemmin 
kokenut ja jota se varmaan ei hevillä 
unohda." 

Kahden porilaisaliupseerin, lippu
miesten Jaakko Juhana Rothin ja 
Kaarlo Juho Spoofin johtaman 40-mie
hisen kaukopartion toiminta 15. 7 .-
10. 8. 1808 Alavudella majailevan Ra
jevskin armeijan selustassa tyrehdytti 
täydellisesti vihollisen huoltokuljetuk
set ja katkaisi sen viestiyhteydet. Ve
näläisten omat sotilaskirjailijat mainit
sevat avoimesti Rothin joukon saatta
neen Rajevskin armeijakunnan epätoi
voiseen asemaan ja aiheuttaneen sen 
perääntymisen Alavudelta Jämsään 
(200 km). "Suoritettuna keski-Euroo
pan maissa tämä partioretki olisi · saa
nut loistavan sijan suurtenkin kanso
jen sotahistoriassa, sillä niin rohkea ja 
suuremmoinen se oli", lausuu tunnettu 
historiantutkijamme Danielsson-Kal
mari J. J. Rothin ja hänen porilaispar
tionsa toiminnasta. 

Kauhajoella 10. 8. 1808 torjui Porin 
Prikaati, vahvennuksenaan Pohjan
maan Rykmentin eteläinen pataljoona, 
yhtaikaisesti sekä Lapväärtin että 
Nummijärven suunnalta tapahtuneen 
voimakkaan venäläisosaston suoritta
man läpimurtoyrityksen. Rohkeata ja 
yritteliästä vihollista vastaan käydystä 
Kauhajoen taistelusta on Porin Prikaa
tin komentaja eversti von Döbeln mer
kinnyt päiväkirjaansa: "Elokuun 10 
p:nä sain 9 tuntia taisteltuani kauniin 
voiton kenraali Sepelevin johtamasta 
vihollisesta. Työnsin sen takaisin toi
sen tien suunnalla Ömossaan ja toisen 
Kuninkaanlähteelle asti." 

Juuttaalla 13. 9. 1808 Porin Prikaatin, 
vahvennettuna Gyllenbogelin vapaa
joukolla, onnistui pitää auki Suomen 
pääarmeijan paluutie, jonka Kosats
kovskin venäläinen prikaati yritti kat
kaista Juuttaan tienristeyksessä. 
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Taistelusta kirjoittaa von Döbeln mm 
seuraavaa: "Tämä taistelu - - todis
taa tykistön kuntoa ja osoittaa yli- ja 
alipäällystön sekä miehistön rohkeutta, 
joka aina on ollut Porin Rykmentin 
ansiona." 

Mikä on ollut se voima, joka kautta 
aikojen vei Kuninkaallisen Porin Ryk
mentin niin moniin mainehikkaisiin 
saavutuksiin? 

On ilmeistä, että Satakunnan ja Var
sinais-Suomen miehistä koostunut 
joukko-osaston sotilasaines on ollut 
mitä parhain. Yhtä selvää on, että 
Rykmentin komentajat, upseerit ja ali
upseerit ovat yleensä olleet tehtävänsä 
tasalla. Tärkein tekijä on kuitenkin 
ollut Rykmentissä vallinnut oivallinen 
soturihenki, jonka luomisessa ja yllä
pitämisessä päällystön panos varmaan 
on ollut merkittävin. - Jumalan pelko, 
uskollisuus hallitsijaa kohtaan, rakkaus 
isänmaahan ja kotikontuun, kiintymys 
oman Rykmentin ja sen Satakunnan 
vaakunan koristamien lippujen kun
niaan ovat olleet Kuninkaallisessa Po
rin Rykmentissä vallinneen suomalai
sen soturimielen perustana. 

Jo ammoin tuo porilainen sotilas
henki osoittaa voimansa: Se jännittää 
käsivarret kiivettäessä tykki- ja mus
kettitulessa Thornin linnoituksen port
titorniin, se ylläpitää tulikuria Teltzen 
kummulla kun hurjana kiitävä ratsu
väkirintama lähenee, sen innoittamana 
tarttuu kynään ensimmäinen suoma
lainen sotilaskirjailija Porin Rykmen
tin luutnantti Matti Bosk - ilmestyi
hän ensimmäinen painettu suomenkie
linen jalkaväen harjoitusohjesääntö 
Rykmentin piirissä vuonna 1683 
tästä unohtumattomasta soturihengestä 
kertovat myös k.aarlelaisajan porilais
upseerien päiväkirjat. 

N.k. Vapauden ajan heikkouden jäl
keen sama porilainen soturihenki vi
riää uudelleen Kustaa m:n sodassa ja 

on jälleen täydessä voimassaan vuosina 
1808-1809. Porin Rykmentin kapteeni 
Kaarle Aadolf Brakel kertoo muistiin
panoissaan: "Tuskinpa missään maa
kuntarykmentissä taidettiin sotilaalli
set harjoitukset paremmin kuin Porin 
Rykmentissä; eikä palveluskuri ollut 
missään tinkimättömämpi kuin tässä 
joukko-osastossa" ja hän jatkaa: 
"Rykmentissä vallinnut soturihenki oli 
kuitenkin joukko-osaston todellinen 
ansio; enimmin varottiin palvelus
kumppanien arvostelua ja heidän hy
väksymisensä saavuttaminen oli tär
keämpää kuin kenenkään muun lau
sunnot. Tämä käsitystapa saattoi jos
kus johtaa uhkarohkeuteen, mutta ei 
koskaan alhaisiin tekoihin." 

Upseerikunnan keskuudessaan vaa
lima oivallinen henki levisi myös ali
päällystöön ja miehistöön. Siitä, että 
näin on tapahtunut todistaa mm meille 
säilynyt haavoittuneen porilaissota
miehen vastaus kun häntä kehoitettiin 
jättäytymään pois hyökkäävien ri
veistä - hän lausui: "Riennän eteen
päin, koska minua siihen kunnia, vel
vollisuus ja tahto vaativat." 

Kuninkaallisen Porin Rykmentin 
maineteoille on sotahistoria tehnyt oi
keutta ja runous on kullannut sen 
voittoseppeleen lehvät. 

Ei ole siis ihme, että Suomen itsenäi
syyden aamunkoitossa, vapaussodan 
päivinä Porin Rykmentin nimi spon
taanisesti jälleen kohoaa esiin - sen 
omaksuu satakuntalais-varsinaissuo
malainen vapaaehtoisrykmentti, joka 
osillaan oli mukana Ahvenanmaalla 
Suomen suvereeniutta varjelemassa, 
taisteli Ikaalisissa ja Mannamäellä, 
Ahlaisissa ja Noormarkussa, valtasi 
Porin kaupungin. Useassa kovassa ot
telussa se osoittautui porilaisnimen ar
volliseksi kantajaksi. 

Turkuun v 1918 eri tahoilta koottu 
joukko-osasto kantoi aluksi kovin vie-

I P:n kasarmit Turussa. 

raalta vaikuttavaa Itämeren J alkaväki
rykmentti-nimeä, mutta kun itsenäi
sen Suomen armeijan ensi järjestely 
keväällä 1919 saatiin päätökseen lan
kesi kuin luonnostaan, että Turkuun 
sijoitettu joukko-osasto, jonka miehis
tökin suureksi osaksi oli Varsinais
Suomen ja Satakunnan miehiä, sai esi
isiensä joukko-osaston nimen - siitä 
tuli Porin Rykmentti. Kuninkaallisen 
Porin Rykmentin lipun kaltainen oli 
se lippu, jonka tämä Rykmentti 13. 4. 
1919 sai Satakunnan naisten lahjana 
vastaanottaa. Vuosijuhlapäiväksi va
kiintui Juuttaan taistelun vuosipäivä, 
syyskuun 13. päivä. 

Tämä Porin Rykmentti toimi ja vai
kutti viime sotiemme syttymiseen asti 
- siis yli 20 vuotta. Koko olemassa
olonsa ajan kuului Rykmentti armei
jan eturivin joukko-osastoihin; erityi
sesti se kunnostautui ampumataidol
laan voittaen 7 kertaa nk Parolan kil
ven, joukko-osastojen välisen kivääri
ampumakiertopalkinnon. Myös kone
kivääri- ja pikakivääriammunnoissa 
saavuttivat porilaiset hyviä tuloksia 
voittaen monasti ensisijan. Urheilu
kilpailuissakin osoittautuivat Rykmen
tin upseerit, aliupseerit ja miehet ko
viksi ottelijoiksi. 

Porin Rykmentin kuntoon vaikutti
vat huomattavalla tavalla sen komen-
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tajina ansiokkaasti toimineet Hugo 
Österman (sittemmin pitkäaikainen 
sotaväenpäällikkö ja kenraalikuntam
me ensimmäisiä),. Johan Viktor Ahl
roth (sittemmin Arajuuri, kenr.majuri) 
ja eversti Wäinö Polttila, joka haavoit
tui kuolettavasti talvisodassa. Öster
manin komentajakausi 1919-1925 oli 
Rykmentille erittäin tärkeä. Hänen 
aikanaan saavutti joukko-osasto mo
nessa mielessä korkean tason, mainit
tiinpa se jo v 1920 Sotaväen päällikön 
taholta parhaimmaksi jalkaväkiryk
mentiksi. Ollen itse tarmokas ja väsy
mättömän työteliäs sai hän joukko
osastonsa upseeriston ja aliupseeriston 
ponnistelemaan hyvien tuloksien saa
vuttamiseksi. Porin Rykmentti lienee 
ensimmamen maamme joukko-osas
toista, jossa alettiin jo 1920 pitää up
seereille karttaharjoituksia. 

Arajuuren komentajakauden huo
mattavimpana piirteenä oli pyrkimys 
saada kosketusta miehistön kotimaa
kuntain väestöön ja tässä myös onnis
tuttiin. Tuloksellinen oli tässä suh
teessa mm Rykmentin v 1930 suorit"" 
tama hiihtomarssi Turku-Rauma
Pori-Turku. Upseerikunnan keskuu
dessa harrastettiin paitsi varsinaista 
sotilaallista tietoutta myös edeltäjä
rykmentin historian tutkimista ja vaa
littiin sen kunniakkaita muistoja. Kun 
v 1926 oli kulunut 300 vuotta Kunin
kaallisen Porin Rykmentin perustami
sesta vietti joukko-osasto juhlavin 
muodoin 16 p:ää helmikuuta, joka 
päivä silloin myös määrättiin Rykmen
tin vuosipäiväksi. Tällöin, vuosijuhla
päivään mennessä, ilmestyi myös Ku
ninkaallisen Porin Rykmentin vaiheita 
esittelevä juhlajulkaisu, jonka oli kir
joittanut Rykmentin rahastonhoitaja 
Erik Lindh, sotahistorian tutkimiseen 
innostunut virkamies. Sittemmin il
mestyi upseerikunnan perustaman 
"Muistojen vaalimisrahaston" kustan-
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tamana asevelvollisia varten tarkoi
tettu "Katsaus Porin Rykmentin vai
heisiin", "Elämäkerrallisia tietoja Ku
ninkaallisen Porin Rykmentin komen
tajista" ja Otavan kustantamana "Lip
pumies Jaakko Juhana Rothin hävi
tyspartio"; (kaikki Rykmentin kaptee
nin Eino Laitakarin kirjoittamina). 

Upseeriston taktillisen koulutuksen 
taso Arajuuren komentajakautena ko
hosi huomattavasti kun Rykmentin pa
taljoonan komentajana ja komentajan 
apulaisena toista vuotta toiminut sil
loinen everstiluutnantti Alonzo Sund
man sai tämän koulutushaaran huolek
seen. Hänellä oli tähän tehtävään 
luontaiset lahjat. Rykmentin kanta
alipäällystön keskuudessa oli jo aikai
sin herännyt voimakas harrastus itse
opiskeluun, jossa monet saavuttivat 
kauniita tuloksia suorittaen keskikou
lun, jopa 7 lk:n tutkinnon ja RUK:n 
rin Rykmentin kanta-alipäällystö oli 
kauttaaltaan erittäin korkeatasoinen. 

Eversti Wäinö Polttila työskenteli 
uupumattomalla sitkeydellä mm up
seeriston fyysisen kunnon kohottami
seksi ja ratsastusharrastuksen elvyttä
miseksi. 

YH:n aikana 1939 muodostettiin Po
rin Rykmentin varusmiehistä ja kanta
henkilökunnasta suojajoukkopataljoo
na, III /1.Pr, jota yleisesti talvisodan 
aikana kutsuttiin Porin Pataljoonaksi. 
Tämä porilaispataljoona komentajansa 
majuri, sittemmin everstiluutnantti 
Lauri Ruotsalon johtamana taisteli pe
räänantamattomasti ja sitkeästi 100 
kunnianpäivää noudattaen kunniak
kaita porilaisperinteLtä ja antaen vi
holliselle kovia iskuja Muolaanjärven 
suunnalla, Talin-Näätälän linjalla, 
Leipäsuolla ja Vilajoella. Tuhannet 
Porin Rykmentin kasvatit, upseerit, 
aliupseerit ja sotamiehet ottivat osaa 
viime sotiimme totellen maan lakien ja 
sydämen käskyjä. Sadat entiset pori-

laiset uhrasivat tällöin henkensä maan 
vapauden säilyttämiseksi. Monessa 
niin talvisodan kuin jatkosodankin 
joukko-osastoissa ( esim JR 13, JR 14) 
palveli huomattava määrä Porin Ryk
mentissä palvelleita miehistöön ja ali
päällystöön sekä upseeristoon kuulu
neita, mutta ainoastaan III/1.Pr. 
Porin Pataljoona talvisodassa, oli täy
sin porilainen, vain täydennysmiehis
töä se sai jossain määrin Karjalan Kan
nakselta. 

Monet entiset porilaisupseerit koho
sivat sotien aikana huomattaviin ase
miin ja toimivat puolustustaistelus
samme hyvinkin vastuunalaisilla pai
koilla. 

Mannerheim-ristin ritareiksi on lyö
ty entisistä porilaisupseereista eversti
luutnantit Auno Kuiri ja Viljo Laakso. 

Erikoisen huomattava on ollut myös 
Porin Rykmentin kanta-aliupseerien 
panos niin talvi- kuin jatkosodassakin. 
Useat rykmentin entiset kanta-ali
upseerit saavuttivat kapteenin arvon ja 
toimivat menestyksellä komppanian
päällikköinä kovissa taisteluissa. Heis
tä Paavo Nuotio vänrikiksi kohonneena 
palkittiin alöitekykyisenä ja rohkeana 
joukkueenjohtajana Mannerheim-ris
tillä. 

Kunnialla täyttivät heihin kiinnite
tyt toiveet Porin Rykmentistä lähtöisin 
olevat reserviupseerit, joista monet 
taistelujen karaisemina täyttivät vaa
tivia päällikköasemia osoittaen monin 
tavoin kuntoaan; eräs heistä, luut
nantti sittemmin kapteeni Ilmari Hon
kanen, kaukopartion etevä ja rohkea 
johtaja saavutti Mannerheim-ristin 
ritariuden. 

Kun viime sotiemme jälkeen puolus
tuslaitoksessamme voitiin palata jouk
ko-osastojen vanhoihin historiallisiin 
nimityksiin, tuli silloinen 3.Prikaati 
(aikaisemmin JR 6.) - suureksi osaksi 

miehistöltään satakuntalais-varsinais
suomalainen -1. päivästä tammikuuta 
v 1957 kantamaan nimeä Porin Pri
kaati. Sen lippu pohjautuu vanhojen 
porilaislippujen malleihin, sen kunnia
marssina on vuosien 1919-1939 Porin 
Rykmentin kunniamarssi (Ent. Uuden
maan tarkk'ampujapataljoonan marssi, 
vanha suomalainen marssi) ja vaalit
tavanaan on sillä edeltäjäjoukko-osas
tonsa kunniakkaat perinteet, jotka 
halki vuosisatojen ovat eri porilaispol
via elähdyttäneet ja joita seuraten ne 
ovat saavuttaneet kotimaaktmtien ja 
koko Suomen arvonanno:r;i työssään ja 
taistelussaan maan onnen ja vapauden 
hyväksi - taistelussa vapautta kohti 
ja vapauden puolesta. 

Porin Prikaati on olemassaolonsa 
aikana kohonnut nykyisen puolustus
laitoksemme eturiviin, onpa sen kou
lutustaso saavuttanut korkealta ta
holta jopa parhaimmaksi mainitun ar
vosanan. Prikaatin urheilu- ja ampu
mataso on kaiken aikaa ollut sangen 
hyvä ja edeltäjäjoukko-osastonsa esi
merkkiä seuraten se on voittanut ker
ran ankarassa kilvassa myös Parolan 
kilven palkintojensa joukkoon, eikä 
ole suinkaan mahdotonta, että tuo ker
ta jäisi viimeiseksi. 

Prikaati ei nykyisin ole miehistöl
tään puhtaasti satakuntalais-varsinais
suomalainen, vaan saa varusmiehensä 
hyvinkin monelta maamme seudulta, 
mm Pohjanmaalta, Hämeestä ja Uudel
tamaalta, mutta niinhän oli asianlaita 
ajoittain myös vv 1919-1939 Porin 
Rykmentissäkin; sekin sai ajoittain va
rusmiehiään mm Pohjanmaalta. Tästä 
maakuntasuhteesta riippumatta on po
rilaishimi ollut niin Porin Rykmentissä 
kuin Porin Prikaatissakin kunnioitettu 
ja velvoittava nimi, nimi, joka perin
teistä rikkaana, kohottavana ja kehoit
tavana vaatii seuraamaan tunnuslau
setta "Kunnia, velvollisuus, tahto". 
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Porin Rykmentin Kilta sai ensimmäisenä kiltana oman lipun. Porin Prikaatin 
komentaja eversti Väinö Salmela lipun naulajaistilaisuudessa 13. 2. 1965. 
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PorPr:n lippu saapuu Huovinrinteen kasarmialueelle elokuussa 1964. Ohimars
sin ottaa vastaan prikaatin komentaja ev V. Salmela. 

Kuten vv 1919-1939 Porin Rykmen
tillä, on myös Porin Prikaatilla ollut 
onni saada komentajikseen eteviä ja 
tarmokkaita miehiä. Heistä mainitta
koon tässä everstit (nyttemmin ken
raalimajurit) V-P Somerkari ja Yrjö 
Keinonen. Edellisen ansioihin on luet
tava erikoisesti Prikaatin lähentämi
nen kotimaakuntiin - eräänä tämän 
lähentämispyrkimyksen tuloksellisena 
saavutuksena on pidettävä Prikaatin 
marssia Poriin v 1959. Tällöin vietet
tiin tavallaan ensimmäiset "porilais
päivät", jolloin sai myös Porin Ryk
mentin Kilta alkunsa ja "Porilainen" 
(Ent. Porin Rykmentin joukko-osasto
lehti) heräsi eloon Prikaatin ja Killan 
yhteisenä lehtenä. 

Yrjö Keinosen komentajakausi on 
erityisen merkityksellinen Prikaatin 
kaikinpuolisen koulutuksellisen nou
sun aikana. Harvinaisen etevästi ja 
mukaansatempaavasti Keinonen pystyi 
siirtämään rikkaat sotakokemuksensa 
alaistensa saavutettaviksi käytännölli
sin, sodan olosuhteita lähenevin mene
telmin. Suhteet Porin Rykmentin K.il-

taan muodostuivat hänen aikanaan yhä 
läheisimmiksi ja tuloksia tuottavim
miksi. 

Nykyisen Prikaatin komentajan 
eversti Väinö Salmelan aikana on suu
rin osa Prikaatista jo voinut siirtyä 
uuteen majoituspaikkaansa Ala-Sata
kunnan Säkylän kylän Huovinrin
teelle, jossa niin hyvin majoitukselli
set kuin koulutukselliset olosuhteet 
ovat paljon Turun tapaisia paremmat. 
Kun lähiaikoina - vuoden, parin ku
luessa - Porin Prikaati kokonaisuu
dessaan siirtyy Säkylään, alkaa tämän 
joukko-osaston kehityksessä uusi ajan
jakso, joka varmaan muodostuu kaikin 
puolin menestykselliseksi: lähellä maa
ta ja kansaa voi Porin Prikaati entistä 
paremmin työskennellä uusien reip
paiden porilaispolvien kasvattamiseksi, 
porilaispolvien, joita elähdyttävät men
neiden polvien kunniakkaat soturi
perinteet velvoittaen jokaista "pori
laista" kouliintumaan maamme puo
lueettomuuden ja itsenäisyyden varje
lijaksi. 
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UUDENMIA'AN 
JÄÄKÄRIPA TAtJiOONAN 
HIST01RIIKKI 

I YLEISTÄ 

Uudenmaan Jääkäripataljoonan vuo
sipäivä määräytyy Joutselän taistelun 
tapahtumasta. Maaliskuun yhdentenä
toista vuonna 1555 Juho Maununpoika 
löi yli kaksikymmentä kertaa vahvem
man maahantunkeutujan ja pakotti vi
hollisen pakokauhuisena, verisen tap
pion kärsineenä vetäytymään rajan taa. 

Uudenmaan Jääkäripataljoonan his
torian lasketaan kuitenkin alkavan 
vasta itsenäisyytemme alkuajoilta II UudJP:n tunnus 
Polkupyöräpataljoonan syntymisestä 
20. 4. 1921. Tosin asiakirjoista löytyy 
mainintoja Uudenmaan jääkäreistä ja 
Kuninkaallisen Uusmaalaisen Prikaa
tin Jääkäripataljoonasta jo Ruotsi-Suo
men valtion ajoilta. Suomen sodan jäl
keen 1810 kansallinen sotaväki lakkau
tettiin. Näin varsinaisten jääkärijouk
kojen historia katkeaa yli sadaksi vuo
deksi, koko autonomian ajaksi, kunnes 
vasta itsenäistyvä Suomi herättää jää
käriperinteet entistä voimakkaampina 
Kuninkaallisen Preussilaisen Jääkäri
pataljoona 27:n myötä. 

Itsenäistyneen Suomen rajoista soti
laallisesti tärkeimpänä pidettiin Karja
lan Kannasta, jossa rajan vartiointi oli 
uskottu varta vasten perustetun, liike
kannallepanon ulkopuolella olevan 
Käkisalmen Läänin Rykmentin tehtä
väksi. Rykmentin esikunnan sijoitus
paikka oli Terijoella, I P Kellomäellä, 
II P J alkalassa ja III P Raudussa. 

Käkisalmen Läänin Rykmentin teh-
tävä päättyi, kun Tarton rauhansopi- Patl:n lippu 
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Patl:n sotilaskoti Raivolassa 

mus lopetti sotatilan Suomen ja Neu
vostoliiton väliltä ja kun olot Kannak
sella vakiintuivat. Rykmentti hajoitet
tiin, sen I ja II Pataljoonasta muodos
tettiin itsenäiset I ja II Polkupyörä
pataljoona Kannaksen suojajoukoiksi. 

II RAUHAN 
VUODET 

PPP 2:n alkuvaiheet 

Pelkällä nimen muutoksella tuli 
20.4.1921 Käkisalmen Läänin Ryk
mentin II Pataljoonasta II Polkupyörä
pataljoona. Se käsitti aluksi vain kolme 
kiväärikomppaniaa ja esikunnan. 1. ja 
2. Komppanian sijoituspaikkana oli 
Jalkalan "Garnisonialue", 3. Komppa
nia oli jouduttu majoittamaan Lintu
lan luostarin rakennuksiin. Tämä ha
jasijoitus vaikeutti ymmärrettävästi 
pataljoonan toimintaa. Lisäksi majoi
tustilat olivat kehnot ja puutteelliset, 
muun muassa 3.K:n joulujuhla vietet
tiin ullakolla, jonne pääsi vain tika
puita pitkin. 

PPP 2 Raivolassa 

Hajallaan olevan pataljoonan kokoa
miseksi samalle kasarmialueelle tehtiin 
suunnitelmat, ja jo vuoden 1921 kesä-
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kuussa pataljoona siirtyi Raivolaan. 
Nyt PP'.P 2:n komppaniat joutuivat 
ensi kerran lähempään kosketukseen 
keskenään ja niinpä pataljoonan en
simmamen komentaja jääkärimajuri 
Heikinheimo kykenikin ottamaan "pa
taljoonan vastaan komento- ja talous
suhteissa". Loppukesästä pataljoonan 
nimeksi vahvistettiin Polkupyöräpatal
joona 2. 

Muuton yhteydessä PPP 2:n majoi
tuskurjuus lieveni mutta ei kuitenkaan 
päättynyt, vanhat huvilat ja muut tila
päiset majoitusrakennukset osoittau
tuivat näet kylmiksi ja vetoisiksi tal
visin. 

Ensimmäiset polkupyöränsä (100 
kpl) pataljoona sai kesällä 1921 koulu
tuskäyttöön. Vuonna 1924 pataljoo
nalle hankittiin kokonaisuudessaan 
uusi pyöräkalusto: peräti 675 pyörää. 
Samana vuonna korvattiin vanhat kol
men linjan kiväärit karabiineilla. 

Muutenkin pataljoona kehittyi: maa
liskuussa 1923 perustettiin 4. Komppa
nia ja saman vuoden kesällä armeijan 
lippuparaatissa pataljoona sai oman 
lippunsa. Vuoden 1924 alussa perus
tettiin Korpraali- ja aliupseerikoulu; 
vuonna 1926 pataljoona sai lisäksi K.o
nekiväärikomppanian. 

Vuonna 1928 vahvistettiin PPP 2:n 
kunniamarssiksi professori Faltinin 
Vanha Häämarssi ja vuosipäiväksi 
maaliskuun yhdestoista, Joutselän 
taistelun päivä. 

PPP 2 Valkjärvellä 

Vuonna 1928 PPP 2 pääsi kokonai
suudessaan muuttamaan Valkjärvelle 
uusiin ja mukaviin kasarmeihin. Va
kiintuneissa oloissa PPP 2:sta kasvoi 
täysimittainen joukko-osasto, joka· jat
kuvasti pyrki yhä korkeammalle. 

Koulutuksen pääpaino oli taistelu
koulutuksessa, johon uhrattiin suurin 

Jääk.kompp. lähdössä ppmarssille Valkjärvellä 

osa ajasta. Nimenomaan joukon tais
telua metsäolosuhteissa, panssarintor
junnan suoritusta ja suojaavan patal
joonan taistelua harjoitettiin tietoisina 
tulevasta suojajoukkot~htävästä. Kent
tä- ja linnoitustöitä suoritettiin koulu
tukseen liittyen vuodesta 1935 lähtien. 

Talvisotaa edeltäneen ajan varus
miehen palveluajasta ei kulunut niin 
suurta osaa komennuksiin kuin nykyi
sin. Suurempien määrärahojen turvin 
voitiin pitää enemmän siviilityövoimaa 
pataljoonan palveluksessa. Lisäksi sil
loinen pitempi palvelusaika tarjosi 
paremmat ja perusteellisemmat kou
lutusmahdollisuudet kuin nykyinen. Ei 
myöskään tarvinnut uhrata aikaa har
joitusmaastoon siirtymiseen. Se alkoi 
jo kasarmin portilta. Ei olekaan ihme, 
että koulutustulokset muodostuivat 
hyviksi. Erikoisesti pataljoonan am
pumataso on saanut kiitosta, niin että 

Sotaväen päällikkökin mainitsee kir
jelmässään pPP 2:n joukko-osastona, 
jossa ampumataso on ilahduttavan 
korkealla. 

Erityisen suuri huomio kiinnitettiin 
jääkärijoukkojen liikuntavälineen pol
kupyörän käyttöön. Myös fyysisen 
kunnon kehittämiseen pyrittiin kaikin 
keinoin. Osin se tapahtui liikuntakas
vatuksen avulla ja toisaalta pyörä
marsseilla. Ajonopeudet kiristettiin 
kehittyneen kunnon mukaan. Alussa 
kilometrivauhti oli 4 112 minuuttia ja 
myöhemmin pyrittiin kolmen minuu
tin kilometrinÖpeuteen. Polkupyörä
marsseja oli runsaasti, vähintään yksi 
viikossa. Marssit alkoivat 70-SO km:n 
suorituksilla, jolloin lähtö oli jo aikai
sin aamulla ja aamiaiselle palattiin 
kasarmille. Pian marssipituudet kas
voivat ja näihin liitettiin paitsi varsi
naisia taistelukoulutusaiheita, myös 
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JP l:n, JP 2:n ja JP 4:n Varus
kuntapaikat 

aste asteelta rasittavampia maastovai
heita, koska jääkärin oli opittava kul
kemaan pyonneen missä tahansa 
maastossa. Viimeisenä vaiheena seu
rasivat 2-3 vrk:n marssit pitkin ja 
poikin Kannasta. 

Varsinaisen koulutustoiminnan li
säksi järjestettiin erilaisia jatkokoulu
tuskursseja. Mainittakoon näistä vain 

PPP 2:n (JP 2:n) komentajat 

puhelinkurssit, joiden tarkoitus oli 
yksinomaan opettaa käyttäytymään 
puhelimessa. Oli näet ilmennyt, että 
varusmiehet eivät uskaltaneet vastata 
puhelimeen. 

Päällystön ja alipäällystön jatkokou
lutus tapahtui kuten nykyisinkin eri
laisina luentoina sekä kartta- ja maas
toharjoituksina. Taktillisen harjoituk
sen päämääränä oli tulevan suoja
joukkotehtävän ja Kannaksen yksi
tyiskohtainen tunteminen. 

Vuonna 1936 Polkupyöräpataljoona 
2 ristittiin uudelleen; se sai nimekseen 
Jääkäripataljoona 2. Samalla määrät
tiin tasavallan presidentin sotilaskäs
kyllä uusi kunniamarssi, Sibeliuksen 
Jääkärin Marssi. Vapaussodan 20-vuo
tisjuhlassa 16.5.1938 tasavallan presi
dentti Kyösti Kallio myönsi JP 2:lle 
jääkärijoukkojen perinteiden säilyttä
miseksi oikeuden kantaa lipputankonsa 
kärjessä vapaudenristiä ja neljännen 
luokan vapaudenristin nauhoja. 

1. Jääkärieverstiluutnantti Heikinheimo A. S. 
Pataljoonan ensimmäinen komentaja Jalkalassa ja Raivolassa 
23. 9. 1924 saakka. 

2. Jääkärieverstiluutnantti Tuompo V. E. 
Pataljoonan komentaja Raivolassa 23. 9. 24-8. 9. 1926 

3. Jääkärikapte~ni Kemppi A. A. väliaikaisena pataljoonan komentajana 
Raivolassa 8.9.26-2.9.1927 

4. Jääkärieverstiluutnantti Fagernäs T. pataljoonan komentajana 
Raivolassa ja Valkjärvellä 3. 9. 27-18. 9. 1929 

5. Jääkärikapteeni Komonen J. 
Pataljoonan komentajan viransijaisena Valkjärvellä 18. 9. 29-8. 1. 1930 

6. Everstiluutnantti Airo A. F. 
Pataljoonan komentaja Valkjärvellä 8. 1. 30-24. 9. 1931 

7. Everstiluutnantti Palken P. J. 
Pataljoonan komentaja 24. 9.1931-16. 8.1933 

8. Jääkärieverstiluutnantti Veijo E. V. 
Pataljoonan komentaja 16. 8. 1933-3. 1. 1936 

9. Jääkärieverstiluutnantti Sihvo J. 
Pataljoonan komentaja 3.1.1936-16. 3.1938 

10. Everstiluutnantti Wallden J. S. 
Pataljoonan komentaja 16. 3. 1938-Talvisodan syttymiseen saakka. 
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NE.UVOS"TOLI 1,,0 

JP 2:n tie talvisodassa 

fil TALVISOTA 

Lähtökohta 

Talvisotaa edeltäneenä itsenäisyyden 
aikana poliittisesti kiistattomana pidet
tiin, että ulkonainen vaara uhkasi ensi 
sijassa itärajan takaa. Samoin aavis
tettiin selvästi, että Karjalan Kannas 
tulisi hyökkäyksen sattuessa olemaan 
sotilaallisen toiminnan painopiste. Tar
josihan juuri Kannas suorimman tien 
Etelä-Suomen hallinnollisiin ja talou
dellisiin keskuksiin sekä antoi suur
vallan sotakoneistolle maastollisen 

13 - Jalkaväen Vuosikirja 

mahdollisuuden käyttää kaiken isku
tehonsa. 

Talvisodan alkaessa !Kannaksen 
puolustuksen ensimmäinen vaihe oli 
suojajoukkovaihe, jonka tarkoituksena 
oli ajan voittaminen, mahdollisimman 
suurten tappioiden tuottaminen vihol
liselle, sekä "pääjoukkojen häiriinty
mättömän siirtymisen turvaaminen 
rajan pinnasta kenttävarustettuun 
päävastarinta-asemaan. Nämä tehtä
vät oli uskottu silloisen armeijamme 
nopeimmille ja iskukykyisimmille jou
koille, Jääkäripataljoonille 1, 2 ja 4, 
joiden rauhanaikaiset varuskuntapai-
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kat sijaitsivat vajaan kymmenen kilo
metrin paassa rajasta: vasemmalla 
Kiviniemessä oli JP 4, oikealla Teri
joella JP 1 ja keskellä Valkjärvellä 
JP 2. (Mainittakoon, että silloisiin 
puolustusvoimiimme kuului neljä jää
käripataljoonaa; JP 3:n varuskunta
paikkana oli Mikkeli). 

105 kunnian 
päivää 

Syksyllä 1939, kun tajuttiin uhan
alainen tilanne, siirtyi JP 2 suunnitel
mien mukaisesti aivan rajan pintaan 
Lipolan-Yläntölän alueille. Lipolassa 
Neuvostoliiton raja pisti ikään kuin 
keihään kärki Kannaksen sisään. Oli 
erittäin todennäköistä, että juuri Lipo
lassa vihollisen toiminta muodostuisi 
hyvin voimakkaaksi ja näin myös kävi. 
Mutta JP 2 taisteli tässä maastossa 
ikään kuin kotinurkilla ja selvisi lois
tavasti tehtävästään. 

Lipolasta pataljoona irtaantui omille 
kotitanhuilleen Valkjärvelle, jossa 
osallistui välimaastotaisteluihin ja aut
toi sieltä käsin ajoittain vaikeaan ase
maan joutuneita viivyttäviä omia jouk
koja. JP 2:n sotapäiväkirjoista löytyy 
seuraava merkintä itsenäisyyspäivän 
kohdalta vuonna 1939: "Päivän ku
luessa otettiin komppanioiden lahjoi
tukset vastaan puolustuslaitoksen hy
väksi yhteensä 51 797 mk ja yksi kul
tasormus. Miehet levänneet nyt lähes 
kaksi vuorokautta ja uhkuvat oikein 
taisteluintoa. Mieliala pataljoonassa: 
kaikkiantava ja kaikkiuhraava isän
maan hyväksi." Mainittakoon, että 
lahjoituksen arvo vastaa runsasta yhtä 
miljoonaa vanhaa markkaa. 

Kuten muutkin joukot, pataljoona 
kärsi ankarasta talvesta. Siitä huoli
matta jääkärien reipas henki säilyi ja 
niinpä 3. 1.1940 lähetettyyn tiedustelu
partioon oli otettava mukaan esikun-
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JP 2:n sijoituspaikat välirauhan 
aikana 

nan kirjurialikersanttikin omasta vaa
timuksestaan. Samalla oli luvattava 
partiotouhuista syrjäytetyille ja tästä 
syystä syvästi närkästyneille pataljoo
nan esikunnan autonkuljettajille, että 
hekin voivat päästä mukaan seuraa
valle retkelle. 

JP 2:n tie talvisodassa kulki kuvan 
esittämällä tavalla ja maaliskuun 
13. pnä 1940 aselepo tavoitti pataljoo
nan Kilpeenjoen puolustusasemissa. 

Talvisodan kunniakkaina päivinä pa
taljoonaa komensi jääkärikapteeni Ko
monen. Yksi lause riittää parhaiten 
kuvaamaan pataljoonan toimintaa tal
visodassa: "Pataljoona teki tehtävän-.. ,1 sa. 

IV VÄLIRAUHAN AIKA 

Moskovan rauhansopimuksen ehdot 
olivat maallemme raskaat. Suomen 
strateginen asema oli saanut ankaran 
iskun. Kaikki ne kapeikot, jotka oli
vat mahdollistaneet tiiviin vastarinnan 
keskittämisen, oli menetetty. Viipurin 
lääni siirtyi Neuvostoliiton omistuk
seen. 

Jääkäripataljoona 2 sai käskyn 
marssia uudelle valtakunnanrajalle, 
jossa se Nuijamaan kirkolla ryhtyi ra
jan varmistus- ja vartioimistehtäviin. 
Maaliskuun 21. pnä seurasi marssi 
Lappeenrantaan ja huhtikuun lopulla 
Kuopioon, jossa majoituttiin Valkeis
ten koululle. Täällä pataljoonan kou
lutustoiminta pääsi taas alkamaan; 
uusia ikäluokkia astui palvelukseen. 

Vuoden 1940 lopulla JP 2 siirrettiin 
Riihimäelle, jossa siihen liitettiin 
PPP 5. Pataljoonan komentajaksi tuli 
majuri Könönen ja se kuului eversti 
Laguksen Jääkäriprikaatiin. 

Pohjois-Suomeen Hanhikoskelle JP 2 
siirrettiin helmikuun alussa 1941 ja 
alistettiin eversti Puroman komenta
malle 12 Pr:lle. Hanhikoskella patal
joona oli kevättalven ja kevään. Koko 
aika käytettiin koulutukseen ja tais
teluharjoituksiin. Tilanteen jälleen ki
ristyessä pataljoona siirrettiin takaisin 
Riihimäelle, jossa välittömästi ryhdyt
tiin sotavalmisteluihin. Seurasi keski
tys Tuupovaaraan ja lähtö uuteen so
taan. 

V JATKOSOTA 

Yleistä 

Karjalan Armeijan offensiivi Laato
kan pohjoispuolelle alkoi heinäkuun 
10. pnä. Päähyökkäys suuntautui Kor
piselkään, jonka läpi 5.D:n oli määrä 

murtaa aukko. T"åstä aukosta piti Jää
käriprikaatin syöksyä tavoitteenaan 
Syväri. 

JP 2, joka kuului Jääkäriprikaatiin, 
keskitettiin takaa-ajoryhmitykseen 
Korpiselkä-Kinsasjärvi tielle. Tyk
kien jylinä sekoittui ankaraan ukko
seen. Vuorokausi kului ennenkuin 
vihollisen puolustukseen oli lyöty 
aukko. 

Murtokohdan molemmilla puolilla 
raivosi ankara taistelu, jääkäreiden 
tehtävänä oli yksinkertaisesti vain: 
ETEENPÄIN. 

Hyökkäysvaihe 

JP 2 sai tulikasteensa Muuannon 
valtauksessa; seurasi eteneminen Loi
molaan, Kartohjärvelle ja Leppäsyr
jään. Vanha valtakunnanraja ylitettiin 
17.-18. 7. välisenä yönä ja taistellen 
jatkettiin Kolatselkään, Tulomajär
velle ja sieltä Kohtaselkään, Vitelee
seen ja edelleen Tuulosjoelle. 

Tänne päättyikin pataljoonan ensim
mamen hyökkäysvaihe. Saavutettu 
sillanpääasema uskottiin JP 2:n hal
tuun ja sitä se puolustikin sisukkaasti 
28. 7.--6. 8. välisen ajan. Elokuun 6. 
päivänä pataljoona pääsi nauttimaan 
hyvin ansaitusta levosta, jota kesti 
syyskuun alkuun. 

Toinen hyökkäysvaihe alkoi 4. 9. Jää
kärit saivat nähdä valtavan tykistöval
mistelun, vihollinen sai niskaansa 
148:sta putkesta yhteensä 400 000-
500 000 erikokoista kranaattia. Vaikka 
tykistövalmistelu oli tehokas ja myl
lersi asemia hajalle, piti vihollisen 
vastarinta silti murtaa pala palalta, 
ennen kuin jääkärit pääsivät liik
keelle. JP 2 (Tst-os Häkkinen) otti 
suunnan kohti Aunuksen kaupunkia, 
jonne se pääsi samanaikaisesti JP 3:n 
kanssa. 
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Tulomajärvi-Kolatselkä tie 

Äänislinna. 
Ppjoukot ajavat kaupungin läpi. 

Jo 6. 9. jääkärit olivat taas matkalla 
Lotinanpellon suuntaan. Vauhti oli 
siksi kovaa, ettei vihollinen ehtinyt 
edes hävittää siltoja. Eteneminen jat
kui illalla pilkkopimeässä, ja kärki
komppania joutui vihollisen yllättä
mäksi saaden tulta sekä edestä että 
sivuilta. Enempiä aikailematta kärki
komppania kävi panssareiden tuke
mana hyökkäykseen, löi vihollisen ja 
otti 150 vankia. Sisukkaasti taistellen 
pataljoonan eteneminen jatkui kohti 
tavoitetta. 

Ensimmäisenä suomalaisena joukko
osastona JP 2 saavutti Syvärin seuraa
vana aamuna klo 05.30. Takaa-ajo
vaihe Tuulos-Syväri oli päättynyt. 
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Syväriltä Petroskoihin 

JP 2 puolusti Syväriä viikon ajan. 
Kun pataljoona lähti liikkeelle 17. 9. 
Mäkriästä, etenemisen luonne muuttui. 
Ei voitu puhua enää takaa-ajosta, 
kulku näet tapahtui rämpimällä Itä
Karjalan huonoja teitä. Vihollinen 
taisteli sisukkaasti, metri metriltä sen 
vastarinta oli murrettava. 

Lähdettyään 23. 9. liikkeelle Derev
jannojen kylästä, pataljoona kohtasi 
hyökkäyksensä ankarimman ja sit
keimmän vastarinnan. Vastassa oli 
venäläisistä valiojoukoista muodostettu 
noin pataljoonan vahvuinen, panssari
vaunujen tukema Ryhmä Bojarinov, 
jonka nimenomaisena tehtävänä oli 
suomalaisten pääsyn estäminen tältä 
suunnalta Petroskoihin. 

Sitkeästi taistellen JP 2 yhdessä 
sisarpataljooniensa JP 3:n ja JP 4:n 
kanssa saavutti tavoitteensa Petros
koin 1. 10. 1941. Lokakuun 12. päivänä 
pidettiin Petroskoissa valtausparaati. 
Osasto Laguksen joukot, siis myös 
JP 2, jäivät tämän jälkeen kaupunkiin 
ja toimivat siellä miehitysjoukkoina 
aina joulukuun alkupäiviin saakka. 

Karhumäki-Poventsa 

Vihollisen oli onnistunut pysäyttää 
suomalaisten joukkojen eteneminen 
Karhumäessä. Sitkeästi osittain saar
rettuna se puolustautui jylhän mäki
sessä ja kallioisessa maastossa. 1. Jää
käriprikaati keskitettiin Petroskoista 
Saravaaran maastoon vihollisen vasta
rinnan murtamiseksi ja sen lyömiseksi 
Stalinin kanavan taakse. Näinä joulu
kuun alkupäivinä pakkanen oli tavat
toman ankara ja paksu lumivaippa 
verhosi maan. 

Karhumäen valtauksen kunnia kuu
luu JP 3:lle, joka ankarissa taisteluissa 

eteni talo talolta. Kaupungin valtaa
misen jälkeen JP 2 siirtyi kärkipatal
joonaksi. Takaa-ajo alkoi 3Q-40° pak
kasessa valtateiden suunnassa. Patal
joona eteni polkupyörin ja sille oli 
alistettu kaikki kunnossa olevat pans
sarivaunut. Jääkäreiden vauhti oli 
liikaa vetäytyvälle viholliselle; sen ko
lonnat täyttivät perääntymistien. JP 2 
ajoi kolonnat nurin, vihollisen valtasi 
silmitön pakokauhu. Tykkejä, autoja, 
hevosajoneuvoja sekä muuta materiaa
lia otettiin sotasaaliiksi. 

Itsenäisyyspäivän iltana jääkärit ja 
panssarit rynnistivät kilpaa Poventsan 
kaupunkiin. Asemat Vienan kanavan 
laidalle järjestettiin kuntoon. Seuraa
va aamu toi yllätyksen: vihollinen oli 
noin klo 07.30 räjäyttänyt kanavan 
padot, jäinen vesimassa syöksyi valta
valla voimalla pataljoonan puolustus
asemiin. Osia pataljoonasta joutui vesi
motteihin ja miehistö- ja kalustotap
pioita syntyi. 

Pataljoonan toiminta jatkui asema
sotana. Puolustusvalmisteluja ja nii
hin sisältyviä linnoitustöitä tehtiin ko
vassa pakkasessa. Pataljoona luovutti 
puolustusasemansa 22; 12.1941 JiP 3:lle 
ja pääsi Lumbusiin viettämään joulua. 

Levosta ei kuitenkaan tullut pitkä
aikaista, sillä JP 2 sai suoritettavak
seen joukon vastahyökkäyksiä Ääni
sen Suurniemeen, josta jääkärit käyt
tivät nimeä "Tapponiemi". Nämä Tap
poniemen taistelut kestivät 11. 1. 1942 
saakka. 

Hyökkäysvaiheessa, joka päättyi 
JP 2:n osalta näihin vastahyökkäyk
siin, pataljoonan vakinaisina komenta
jina toimivat everstiluutnantti Järvi
nen ja majuri Häkkinen, komentajan 
sijaisina majuri Komonen, kapteenit 
Lounila, Liponkoski, Lavi ja Volanen 
sekä ratsumestari Parviainen. 

Asemasota vaihe 

Hyökkäysvaihetta seurasi suhteelli
sen rauhallinen, mutta työntäyteinen 
kausi. Tammikuun lopussa JP 2 otti 
rintamavastuun JP 3:lta ja joutui tor
jumaan ajoittain hyvinkin kiivaita vi
hollisen soluttautumisyrityksiä ase
miinsa. JP 2 luovutti puolustusalueen
sa 28. 3. JR 3:lle ja siirtyi Paatenee
seen. l.JPr:n yhteyteen, jossa tietyöt 
ja erilaiset harjoitukset vuorottelivat. 

Toukokuun 15. päivänä Jp 2 sai käs
kyn marssia Karhumäkeen ja sieltä 
edelleen Äänislinnaan. Kesäkuussa 
perustettiin ensimmäinen suomalainen 
panssaridivisioona, jonka komenta
jaksi tuli kenraalimajuri Lagus. Myös 
JP 2 kuului Panssaridivisioonaan. Lä
hes vuoden oli uuden yhtymän sijoi
tuspaikkana Äänislinna, jonka ympä
ristössä suoritettiin linnoitus- ja tie
töitä. 

Kun asemasotavaihe vielä jatkui, 
Panssaridivisioonalle annettiin 8. 6. rin
tamavastuu kaistalla Laatokka-Kuut
tilahti-Golka. JP 2 ryhmittyi puolus
tukseen Kolatsin kaistalle. Nyt tar
joutui oiva tilaisuus uusien täyden
nysmiesten kouluttamiseen rintama
kelpoisiksi. 

Lokakuun 13. päivänä JP 2 vapau
tettiin rintamavastuusta. Se marssi 
entiseen sijoituspaikkaansa Petroskoi
hin, mutta jo helmikuussa 1944 koko 
Osasto Lagus siirrettiin Karjalan Kan
nakselle Taliin. 

Kannaksen taistelut kesällä 1944 

Venäläisten suurhyökkäyksen al
kaessa Kannaksella JP 2 joutui jatku
vasti olemaan liikkeellä. Puolustus, 
reservinä olo, linnoitustyöt, mutta en
nen kaikkea vastahyökkäykset vuorot
telivat nopeasti toisiaan. Kun yleis
tilanne oli muuttumassa uhkaavaksi 
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1.42 

ITÄ-KARJALA 

SUOMI 

SUOIIIENLAHTI 
NEUVOSTOLIITTO 

Leningrad 

JP 2:n taival jatkosodassa v 1944-41 

venäläisten murrettua suomalaisten 
puolustusasemat Valkeasaaressa 10. 6. 
1944, JP 2 sai hälytyksen ja lähti liik
keelle. Seuraavan päivän Polviselän 
taistelusta kehittyi vaihteleva. Puolin 
ja toisin tehtiin nopeita koukkauksia; 
JP 2 pääsi tavoitteeseensa, mutta vi
hollinen koukkasi selustayhteyksille ja 
tuhosi suurimman osan pataljoonan 
polkupyöristä. 

Venäläisten murrettua asemamme 
13. 6. Kuuterselässä (VT-linja),, JP 2 
suoritti Jääkäriprikaatin osana raivoi
san vastahyökkäyksen, jolla onnistut
tiin saavuttamaan iKuuterselän kylä
aukean pohjoisreuna. Koska yleis-
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tilanne sivustoilla huononi ja vasta
hyökkäys oli pysähtynyt ennen tavoi
tetta, pataljoona sai käskyn irtautua ja 
siirtyä viivytykseen. Seuranneessa 
taistelussa vihollinen ei saanut ylivoi
mastaan huolimatta mainittavaa tu
losta aikaan. JP 2 hankki tarpeellisen 
aikavoiton. 

Viivytystehtävä johti JP 2:n vain 
osittain varustetulle taemmalle linjalle. 
Täällä pataljoona osallistui Talin 
maastossa niihin raivoisiin taisteluihin, 
joilla venäläisten teräsjyrä pysäytet
tiin. Portinhoikasta Lietimojärven 
pohjoispuolelle suunnattu vastahyök
käys 25.-30. 6. muodostui erittäin ras-

kaaksi JP 2:lle ja se joutui ajoittain 
selustaan hyökänneen vihollisen motit
tamaksi. Kun tilanne Talin-Ihanta
lan suunnalla vakiintui, JP 2 siirtyi re
servitehtäviin. Pataljoona sai jälleen 
uusia täydennysmiehiä, tällä kertaa 
niistä vanhimmista ikäluokista, jotka 
oli uudelleen kutsuttu palvelukseen. 

JP 2:n hälytysvalmius kohotettiin 
9. 7. lähtövalmiudeksi. Seuraavana päi
vänä jääkärit heittäytyivät ankariin 
Vuosalmen taisteluihin. Alkanut vas
tahyökkäys edellytti vihollisen heittä
mistä Vuoksen -yli. Vihollinen puoles
taan pyrki sisukkaasti laajentamaan 
läpimurtoaan ja sen vastarinta oli erit
täin lujaa. Venäläisten tykistö tulitti 
taukoamatta koko Panssaridivisioonan 
ryhmitystä ja vihollispanssarit suorit
tivat syöksyjä jääkäreiden avoimiin 
sivustoihin. Oma hyökkäyksemme py
sähtyi 400 metriä ennen tavoitetta, vi
hollisen vastarinta oli järkkymätön. 
Pataljoonan oli pakko vetäytyä taakse
päin edullisempiin asemiin. 

Vaikka venäläisiä ei pystytty lyö
mään Vuosalmelta, oli taistelulla rat
kaiseva merkitys. Läpimurron synty
minen estettiin ja tilanne saatiin va
kautetuksi asemasotaluontoiseksi. 
Suunnaton oli JP 2:n panos Vuosalmen 
taisteluissa, lopputilitys osoitti patal
joonan menettäneen kaatuneina ja 
haavoittuneina 14 upseeria, 51 ali
upseeria ja 339 jääkäriä, sen lisäksi 
44 jääkäriä katosi. 

Vuosalmen asemat JP 2 luovutti 
22. 7. JP 3:lle. Kuurmanpohjassa pa
taljoona huollettiin ja täydennettiin 
myös henkilöstön osalta. 28. 8. tuli 
uusi siirto, nyt kenttälinnoitustöihin 
Pullilan maastoon. Siellä jääkärit otti
vat vastaan 4. 9. 1944 uutisen aselevos
ta ja vihollisuuksien lopettamisesta 
Neuvostoliiton kanssa. 

Majuri Lammetmaa komensi patal
joonaa koko asemasotavaiheen ajan ja 

alun vetäytymisvaiheesta 17.6.1944 
saakka. Hänen jälkeensä vakinaisina 
komentajina toimivat majurit Kauko
lahti ja Olsoni, kapteeni Airaksinen ja 
majuri Kytömaa. Komentajan sijai
sina toimivat kapteenit Liponkoski, 
Paimela, Kiviluoto ja Lankinen. 

VI LAPIN SOTA 

Yleistä 

Neuvostoliiton kanssa solmittu ase
lepo astui voimaan syyskuun 4. päi
vänä 1944. Aselepoehtojen mukaan 
armeija oli viiden vuorokauden ku
luessa vedettävä vuoden 1940 rajalle 
ja saksalaiset joukot karkoitettava 
maasta määräaikaan mennessä. 

Aselevon voimaantulopäivänä JP 2 
lähti Pullialasta. Sen miehistö siirtyi 
aikailematta Antrean, Jääsken ja Käki
salmen seudulle sadonkorjuu- ja eva
kuoimistehtäviin. Aikaa oli vähän, 
luovutettavalta alueelta piti pelastaa 
niin paljon vuoden sadosta ja muusta 
omaisuudesta kuin mahdollista. 

JP 2:n tie 

Joukkojemme keskitykset Lapin 
sotanäyttämölle aloitettiin syyskuun 
lopulla. JP 2 kuormattiin junaan Hii
tolassa ja siirrettiin 26. 9. muiden Pans
saridivisioonan joukkojen mukana Ou
lun Muhoksen ryhmitysalueelle. Mu
hokselta pataljoona marssi Yli-Kiimin
kiin, sieltä Pudasjärvelle ja Ranuaan. 
Kemijoki ylitettiin 15. 10. ja edettiin 
Vikajärvelle, josta edelleen Käyrämö
j ärvelle, Torvisen kylään ja Sodan
kylään. Eteneminen jatkui Sattasen ja 
Peuraniemen kautta i!Ahikoskelle, 
jonka valtauksen jälkeen pataljoona 
jäi toiseen portaaseen viikon ajaksi. 
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Vasta 29.10. pataljoona sai taistelu
tehtävän, koukkauksen Vuotson itä
puoliseen maastoon. Tavoite saavutet
tiin ilman kosketusta. JP 2 siirtyi kär
kipataljoonaksi Laanilassa ja otti vuo
rokauden kestäneissä kiivaissa taiste
luissa haltuunsa Kaunispään. 

JP 2 seurasi toisessa portaassa 
hyökkääviä joukkoja Paljakaisen 
kautta Takapirttiin. Siellä 5. 11. kotiu
tettiin vuonna 1924 syntyneet ja sitä 
vanhemmat ikäluokat. Nuoremmat 
jatkoivat Ivaloon. 12.11. lähti JP 2 
jalkautuneena suorittamaan kouk
kausta räntäsateessa tavoitteena Ina
rin kirkonkylä. Saksalaiset pakotet
tiin jättämään puolustusasemansa ja 
vetäytymään Norjan puolelle. 

Jääkäripataljoona 2:n taistelut sak
salaisia vastaan päättyivät Inarin 
koukkaukseen 13. 11. 1944. Vaihdet
tuaan polkupyöränsä suksiin patal
joona aloitti itsenäisyyspäivänä 1944 
pitkän ja vaivalloisen paluumarssin 
entistä hyökkäysreittiään etelään. Ro
vaniemelle saavuttiin 17.12. ja siellä 
vietettiin joulu. Uudenvuoden aattona 
JP 2 saapui Tervolan Paakkolaan, 
jossa vanhempien ikäluokkien kotiut
taminen tapahtui. 

Lapin sodassa JP 2:n komentajina 
toimivat majurit Kytömaa, Kiviluoto 
ja Liponkoski. 

vn VUODEN 1945 
JÄLKEINEN AIKA 

Puolustusvoimien 
palauttaminen 
rauhan kannalle 

Sotatoimien vielä Lapissa jatkuessa 
suoritettiin valmistelut puolustusvoi
mien rauhan kannalle siirtämiseksi. 
Aseleposopimuksen mukaan Suomen 
puolustusvoimat oli supistettava vuo-
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JP 2:n hyökkäysreitti Lapin sodassa 
syksyllä 1944 

den 1939 määrävahvuuksia vastaaviksi 
5.12.1944 mennessä. 

Lyhyessä ajassa toteutettiin Puolus
tusvoimissa suuri organisaatiomuutos, 
useita sodan aikaisia joukko-osastoja 
jouduttiin lakkauttamaan. Myös kun
niakas JP 2 asteittain lopetettiin ar
meijan siirtyessä rauhan kannalle. 

Uudenmaan 
Jääkäripataljoonan 
syntyminen 

Nykyisen Uudenmaan Jääkäripatal
joonan voidaan katsoa juontavan al-

Näkymä 1.JK:n sisätiloista 

kunsa jatkosodan aikaisesta Jalkaväki
rykmentti 9:stä, joka sodan jälkeisessä 
uudelleenjärjestelyssä sai nimen Jalka
väkirykmentti 5. Sen I Pataljoona, 
Kranaatinheitinkomppania ja Tykki
komppania olivat sijoitetut Santa
haminaan, II Pataljoona Hyrylään ja 
& ikunta Kaartin kasarmiin. 

Vuonna 1948 Jalkaväkirykmentti 5:n 
osat siirtyivät Santahaminaan, jossa 
I ja II Pataljoona liitettiin kiinteästi 
yhteen ja muodostettiin JR 5:n Jääkä
r ipataljoonaksi. Se käsitti &ikunnan, 
&ikuntakomppanian, 1., 2. ja 3. Jää
kärikomppanian, Raskaskomppanian 
ja Aliupseerikoulun, · 

Armeijan siirtyessä uuteen kokoon
panoon 1. 1. 1952 JR 5:n Jääkäripatal
joona muutettiin Jääkäripataljoona 
2:ksi. Vuoden 1957 alussa JP 2 sai 
uuden osaksi maakunnallisen osaksi 
perinteellisen nimen Uudenmaan Jää
käripataljoona. Pataljoonan kokoon
panossa ei ole tapahtunut merkittä
vämpiä muutoksia, vain Raskaskomp
panian nimi on muuttunut Tukikomp
paniaksi. 

Majoitusolot 

JR 5:n osat saivat käyttöönsä venä
läisten ennen ensimmäistä maailman
sotaa rakentamat vanhat kasarmi-

3.JK:n vanha puukasarmi 

rakennukset. Ne olivat hoidotta jää
neinä vuosikymmenien kuluessa pääs
seet rappeutumaan, katot vuotivat, 
rotat juoksentelivat lattioilla. 

Samanlainen majoituskurjuus koh
tasi myös kantahenkilökuntaa. Liki
mainkaan kaikille ei pystytty asuntoja 
varaamaan, henkilökunta joutui tur
vautumaan tilapäisratkaisuihin ja Hel
singin vuokramarkkinoille. 

Kasarmialueen kuvassa on vuosien 
mittaan tapahtunut näkyvä muutos. 
Pataljoonalle valmistui vuonna 1956 
ruokala- ja urheilurakennus. Sen 
käyttöönotto merkitsi s1,mrta paran
nusta muonituksessa ja liikuntakasva
tuksessa. 1. ja 2. Jääkärikomppanian 
uusi ajanmukainen kasarmirakennus 
vihittiin käyttöön vuonna 1961. Esi
kunta- ja Tukikomppanian tiiliset ma
joituskasarmit ovat läpikäyneet perus
korjauksen. Sitävastoin 3. Jääkäri
komppania, Aliupseerikoulu, pataljoo
nan esikunta ja sotilaskoti toimivat 
edelleen vanhoissa venäjänvallan ai
kaisissa lahoavissa tiloissa. 

Merkki tapahtumia 

Viettäessään 41. vuosipäiväänsä 1962 
pataljoona sai vastaanottaa G. von Nu
mersin suunnittelemat ja piirtämät 
komppaniaviirit Helsingin Reservi
upseeripiirin Jääkärikerholta. 

201 



Elokuussa 1963 syntyi Uudenmaan 
Jääkäripataljoonan Kilta ry sodan
aikaisten aseveljien aloitteesta. Killan 
tarkoituksena on Uudenmaan Jääkäri
pataljoonan ja sen edeltäjäjoukko
osastojen perinteiden vaaliminen toi
mimalla jäsentensä keskinäisenä yh-

Komentajat 

JP I JR 5:n komentajat 

dyssiteenä. Killalla on jo Helsingissä, 
Turussa, Porissa, Salossa, Kajaanissa, 
Riihimäellä ja Mäntsälässä alaosas
tonsa. Killan "äänenkannattajana" ja 
jäsenlehtenä ilmestyy PUMPPU neljä 
kertaa vuodessa. 

eversti Laaksonen S. E. 
-,,- Ikonen B. 

4.12.1944-31.3.1947 
31. 3.1947- 3.7.1948 

JP 2:n ja Uudenmaan Jääkäripataljoonan komentajat 

everstiluutnantti Lammetmaa P. 
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-

,, 

Maunula A. 
Bäckman O. R. 
Rantasaari R. A. 
Virtanen H. R. 
Hämäläinen iP. J. 

3. 7.1948--26.9.1953 
26. 9.1953-24.9. 1954 
24. 9.1954--16.2.1956 
16. 2.1956--13.4.1962 
13. 4.1962-22.5.1964 
22. 5. 1964-

vm UUDENMAAN 
JÄÄKÄRIPATALJOONA 
TÄNÄÄN 

Tämän päivän Uudenmaan Jääkäri
pataljoona elää pääkaupungin puris
tuksessa Santahaminan saarella jo va
kiintuneiden koulutusohjehnien ryt
missä. Erikoisolosuhteet merkitsevät 
usein suunnitellun koulutusjaksottelun 
järkkymistä, kun pataljoona saa suori
tettavakseen erikoistehtäviä. Tuo
reessa muistissa ovat Kypros-patal
joonan ja niiden osien alistamiset 
Uudenmaan Jääkäripataljoonalle rau
hanjoukkojen perustamis-, purkamis
ja läpikulkuvaiheissa. 

Siteet ja suhteet kotimaakuntaan 
ovat erittäin hyvät. Pataljoona on aina 
otettu avosylin vastaan missä tahansa 
Uudellamaalla se on liikkunutkaan. 
Kotiseudulle suuntautuvien marssien 
ja harjoitusten lomassa on tutustuttu 

202 

nähtävyyksiin. "Mäntsälän marssi" en
nen kunkin saapumiserän valajuhlaa 
on muodostunut perinteeksi. Syys
kesällä 1965 Uudenmaan Jääkäripatal
joona järjesti yhdessä paikallisen juh
latoimikunnan kanssa maanpuolustus
päivät Loviisassa. 

Pataljoonan yhteistoiminta eri re
serviupseeri- ja aliupseerijärjestöjen 
kanssa on erittäin vilkasta ja monipuo
lista. Läheisimmät suhteet ovat synty
neet Helsingin Reserviupseeripiirin 
Jääkärikerhoon. Jatkuvasta monipuo
lisesta kanssakäymisestä mainittakoon 
Jääkärikerhon järjestämä "ikäväntor
juntailta" kunkin saapumiserän alok
kaille. 

Uudenmaan Jääkäripataljoonalla on 
JP 2:n lippu symbolinaan, kunniamars
sinaan Jääkärin Marssi; Joutselän jää
kärin, PPP 2:n ja JP 2:n perinteet jää
kärihengen kehyksinä. Yhä täyttää 
Uudenmaan jääkäri tehtävänsä, jotta 
Suomi säilyisi vapaana ja onnellisena. 

Siksi hänen palkkansa maksetaan HOP:iin 

Siksi hän hoitaa maksunsa HOP:n käyttötilin shekeillä. 

Siksi hänen rahansa ovat aina taskussa ja aina pankissa 

eikä hän ole riippuvainen etäisyyksistä eikä aukioloajoista 

nopsa varma palvs/u 
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JO TURKIN SOTAAN 
lähtevien vokuutettujenso vakuutukset piti ensimmäinen 
suomalainen henkivokuutusyhtiö KALEVA voimassa koko 
historiallisen sotaretken ajon, vaikka - se oli'kin yhtiölle 
epävarmaa " epäterveellisen ilmaston jo turkkilaisten tun
netun vähemmän inhimillisen sodonkäyntitovon vuoksi" . 
Näistä Turkin sodan ajoista vonkkumottomoksi kehittyneen 
yhtiömme jatkuvana periaatteena on yhä edelleen va
kuutettujen taloudellinen turvallisuus kaikissa olosuhteissa. 

1 t ,.!., • =''' · • 
KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 

M1AANPUO'LU'STUS
TI LA'ISUUKSIEN 
JÄRJESTÄJILLE 

Tarvitessanne sotilasaiheisia esitel
miä tilaisuuksiinne kääntykää lähim
män yhdysmiehemme puoleen. He ovat 
valmiita mahdollisuuksien mukaan 

Säätiön yhdysmiehinä toimivat seu
raavat 

Oulun varuskunta 
Evl EV Järvilehto l.DE 
Maj T Jousi OulSpE 
Ylil H Haapsamo PohPr 

Kajaanin varuskunta 
Maj E Laatikainen PSavPr 
Maj L Saarenheimo KajSpE 
Ylil M Hölttö KR 

Turun varuskunta 

Maj E Jaakkola 2.DE 
Maj L Hendunen TurESpE 

Säkylän varuskunta 

Maj T Lehmusvirta PorPr 

Ekenäs Garnison 
Maj H J Blomqvist NylBr 

Kouvolan varuskunta 

Maj V Salo 3.DE 
Maj P Hiltunen KarPr 
Kapt P Parkkonen KouSpE 

Mikkelin varuskunta 

Maj 1K Kannas MikSpE 
Kapt H Herrala SavPII 

Sodankylän varuskunta 

Kapt P Tikkanen PohmJP 

Porkkalan varuskunta 
Maj J Valtanen RannJP 

avustamaan Teitä järjestämällä käyt
töönne esitelmöitsijöitä ja esitelmä
aineistoa. Yhdysmiehet välittävät myös 
Jalkaväen vuosikirjoja sitä haluaville. 

Hämeenlinnan varuskunta 
Maj P Kujala PsPrE 
Maj O Välimaa HämJP 

Parolan varuskunta 
Maj H Sarparanta Ps'R 
Kapt . 0 Vatilahti PsK 

Lahden varuskunta 

Kapt P Saikkonen HämRjP 

Haminan varuskunta 

Maj K Luova RUiK 
Kapt V Siitonen KymJP 

Lappeenrannan varuskunta 
Maj E Kurkela LaprSpE 
Ylil K Vuorikari KAuK. 
Ltn O Härkönen UudRakP 

Pohjois-Karjala 
Kapt A Laine KarJP 
Ylil M Heino P-KR 

Vaasan varuskunta 
Kapt A Fasta VaaSpE 

Kuopion varuskunta 
Maj P Hovilainen KuoSpE 

Utti 
Ltn H Kalpamaa LjK 

205 



Helsingin varuskunta 
Maj K Maunula SiKK 
Maj R Katona PE 
Kapt P Lyly HelSpE 
Kapt P (Kallio KadK 
Kapt E Äärynen Uud.JP 
Ltn Y Viitasaari KaartP 

Hyrylän varuskunta 

Maj M Alatalo TaistK 

Jyväskylä 
Maj E Hendunen JyvSpE 

Kemi 
Maj S Lönnström KemSpE 

Kokkola 
Kapt J Pirinen KokSpE 

Oulainen 
Maj A Liimatta RaaSpE 
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Pori 
Kapt A Loponen PorSpE 

Vuoksenniska 
Maj E Närhisalo K-SR 
Kapt T K Paanila RajaK 

Rovaniemi 
Kapt P Veijo LR 
Kapt L Ryynänen RovSpE 

Rauma 
Kapt E Petäjä RauSpE 

Savonlinna 
Kapt A Annala SavlSpE 

Tampere 
Maj O Tikka TamLSpE 

Äänekoski 
Maj T Kulo SuolSpE 

PELASTA ELÄMÄ 

LUOVUTA VERTA 

Liity SIIS 

SPR:n VERIPALVELUUN 

KERTA USHA RJOITUK S/S TA 
Kapteeni Veikko S i i t o n e n 

JÄÄKÄRIPATALJ'00NAN 
JA SINKOKOMPPA'NIAN1 

KERT AUSHARJOITUKSET 
M1AAUSKUUSSA 1965 
Valmistelut 
ja perustaminen 

Maaliskuussa 1965 alkoivat Hami
nassa jääkäripataljoonan ja sinko
komppanian kertausharjoitukset. En
nen kuin oli päästy niin pitkälle, että 
henkilöstö saapui palvelukseen, oli 
tarvittu runsaasti ennakkovalmistelu
ja ja järjestelyjä. Huolto alkoi jo vuo
denvaihteen tienoilta suururakkansa, 
lähinnä varustuksen ja materiaalin 
hankinnoilla. Kymen Jääkäripatal
joona, joka toimi kertausharjoitusten 
järjestäjänä, ei voinut antaa kaikkea 
tarvittavaa materiaalia omasta takaa, 
koska varusmiespalvelustaan suoritta
ville jääkäreillekin piti jättää jotakin. 
Vähän ennen varsinaisten joukkojen 
saapumista ilmoittautui n 40 koulutta
jaa komennettuina muista joukko
osastoista. Heidän osalleen tuli perus
tamisen käynnistäminen ja koulutuk
sen aloittaminen. Kouluttajien teh
tävä - kuten evl Kalevi S a rva alku
puhutteluissaan sanoi - on harjoituk-
1en aikana toimia eri arvoisten johta
jien ja rivimiesten tukena sekä puut
tua asioihin vain tarpeen vaatiessa. 

Ensin saapui jääkäripataljoonan up
,?eristo. Muutamien koulutuspäivien 
11kana he ehtivät päästä asioihin kä
,ksi ja palauttaa mieliin vuosia sitten 

oppimansa. iKun alipäällystö saapui, 
f)ystyivät upseerit jo varsin näppärästi 

mmaan heidät taloon sisälle. Muuta- Mies ja ase. 
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mien pa1v1en aikana päällystö ja ali
päällystö kouliintuivat tuleviin tehtä
viinsä ja valmistautuivat vastaanotta
maan miehistön. 

Perustamisvaihetta varten oli käy
tössä kaikki Kymen Jääkäripataljoonan 
majoitustilat ja osia RUK:n kasar
meista. Kun sitten miehistö 15. 3. 65 
aamulla alkoi ilmoittautua, olivat eri 
yksiköt valmiina heitä vastaanotta
maan. Yksiköiden varustaminen sujui 
mallikelpoisesti. Muutama tunti vii
meisten jääkärien saapumisesta oli jää
käripataljoona valmis siirtymään var
sinaisille koulutusalueilleen koulutuk
seen. 

Jääkäri pataljoonan 
muodostaminen 

Se kirjava joukko, josta tässä harjoi
tuksessa muodostettiin jääkäripatal
joona, ei pelkällä kokoamisella ansain
nut nimeään. Vaatimukseksi asetet
tiin se, että pataljoonaan kuuluvat pys
tyisivät suoriutumaan annetuista teh
tävistä niin yksilöinä kuin joukkona
kin. Vaikkakin kaikki olivat suoritta
neet varusmiespalveluksensa jo useita 
vuosia sitten, aseet ja ohjesäännöt 
muuttuneet, niin aikaisemmin opittu 
mieskohtainen taito palautui nopeasti. 
Nuori ja. innostunut miehistöaines 
omaksui nopeasti uudenkin tietouden. 
Pataljoona pääsi toimimaan osastona 
vasta Pahkajärven alueella ja erityi
sesti sotaharjoituksessa, jossa johtajat 
ja joukot majoittuivat samoihin telttoi
hin, tutustuivat toinen toisiinsa ja op
pivat hyväksymään toinen toisensa. 

Koulutus ja 
sotaliarjoitus 

Johtajien koulutus alkoi heti heidän 
saavuttuaan Haminaan muutamia päi-
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viä ennen varsinaista miehistöä. Kou
lutus tähtäsi siihen hetkeen, jolloin pa
taljoona olisi täysilukuisena koossa. 

Kun miehistö sitten saapui ja varus
tettiin, siirtyi pataljoona yksiköittäin 
niille varatuille alueille suorittamaan 
ammuntoja ja aloittamaan koulutuk
sensa. 1. ja 2. Jääkärikomppania ja 
pääosa Esikuntakomppaniaa siirtyivät 
autokuljetuksin Utin lähelle Tyrriin, 
majoittuivat ja valmistautuivat 2-3 
pa1van tiiviiseen ampumakoulutuk
seen. 3. ja 4. Jääkärikomppania kiin
nittivät uuden uutukaiset sukset jal
koihinsa ja iltapimeässä suoritetun 
hiihtomarssin jälkeen majoittuivat lä
helle Haminaa Lupinmäen alueelle. 
Esikuntakomppanian sinko-osasto ja 
Lappeenrannassa perustettu sinko
komppania siirtyivät illan kuluessa 
suoraan Pahkajärvelle aloittaakseen 
toimintansa siellä. Kevyt kranaatin
heitinkomppania osoitti heti ensimmäi
senä päivänä jääkärien otteita siirtyen 
pimeässä talvi-illassa polkupyörillä n 
25 km Haminasta itään Ravijoen van
halle leirialueelle. 

Ensimmäiset päivät kuluivat eri yk
siköillä kevytaseammuntoihin. Miehet 
saivat tuntuman uusiin rynnäkkö
kivääreihin ja konekivääreihin sekä 
ennestään tuttuihin aseisiin, joita edus
tivat konepistoolit ja kiväärit. Tässä 
kouluammuntavaiheessa asetuntemus 
palautui kuin itsestään ja uudet aseet 
saivat mielenkiinnon hereille. 

Pari päivää kului nopeasti koulu
ammunnoissa ja taisteluharjoituksissa. 
Tuli aika kokoontua Pahkajärven leiri
alueelle erikoiskoulutusta ja taistelu
ammuntoja varten. Esikuntakomppa
nia, 1. ja 2. Jääkärikomppania suoritti
vat vuorostaan siirtymisen talvisen. 
liukkaita teitä pitkin polkupyörillä 
Pahkajärvelle. Muut yksiköt siirtyivät 
moottorimarssein samalle alueelle. 

Tavote saavutettu, tie katkaistu. 

Taisteluharjoitukset ja ammunnat 
seurasivat toisiaan ja miehet tottuivat 
luottamaan aseisiinsa ja tovereihinsa, 
ryhmät tottuivat toimimaan joukkueen 
osina sekä joukkueet komppanian puit
teissa. Jääkärikomppanioiden miehet 
oppivat luottamaan kranaatinheitin- ja 
panssaritorjuntamiesten taitoon tukea 
heidän taisteluaan. 

Sinko-osasto ja sinkokomppania ja 
kevytkranaatinheitinkomppania ehti
vät saada tuntuman omiin erikoisasei
siinsa ja suorittivat raskasaseammun
nat taistelukranaateilla. Lyhyestä 
ajasta huolimatta ehtivät kranaatin
heitin- ja panssarintorjuntamiehet tot
tua käsittelemään uuttakin kalustoa. 
Varsinkin singot olivat useimmille 
miehille tuntemattomia. Kouluammun
noissa ja taisteluammunnoissa jääkä
rien kanssa käytettiin runsaasti kra
naatteja ja näin saatiin nopeasti aseen
käyttövarmuus, 

Pahkajärven ampumaleirin päät
teeksi siirtyi pataljoona polkupyörillä 
tulevan sotaliarjoituksen keskitys
alueelle. Siirtymisen rasittavuutta li
säsi se, että matkan aikana suoritettiin 
vahvennetun jääkärikomppanian har-

14 - Jalkaväen Vuosikirja 

joituksia. Se, mikä ehkä puuttui mies
ten henkilökohtaisesta pohjakunnosta 
ja tottumuksesta, korvattiin hurtilla 
huumorilla. 

N 70 km talvisen pyörämarssin jäl
keen ryhmittyi jääkäripataljoona vah
vennuksineen iPyhällön alueelle val
mistautuen varsinaiseen loppukoetuk
seensa, sotaharjoitukseen. 

Sotaliarjoituksen s1rusen puolen 
muodostivat jääkäripataljoona, sinko
komppania ja osia Karjalan Tykistö
rykmentistä. Keltaisen puolen muo
dosti Kymen Jääkäripataljoona. Sini
sen puolen pääopetustarkoituksena oli 
"vahvennetun jääkäripataljoonan ete
neminen maastoitse syvälle viholli
sen selustaan, tiedustelu, joukkojen 
keskittäminen nopeasti hyökkäykseen 
ja hyökkäyksen suoritus selustan koh
teita vastaan". Keltaisilla oli opetus
tarkoituksena reservin toiminta selus
taan tunkeutuneen vihollisen tuhoami
seksi. 

Aamuvarhaisella 24. 3. 65 aloitti vah
vennettu jääkäripataljoona tehtävänsä 
suorituksen. Polkupyörät jätettiin 
keskitysalueelle ja eteneminen tapah
tui suksilla. Pataljoonan moottoriajo
neuvot oli korvattu hevosilla, jotka lu
misessa ja tiettömässä korvessa selviy
tyivät autoja paremmin. 

Railaki<:aasti jääkärikomppaniat 
aloittivat hyökkäyksensä ja vähin erin 
totuttiin toimimaan pataljoonanakin 
Maastoitse koukaten jääkärit pureutui
vat vihollisen selustaan torjuen ajoit
tain raivokkaitakin vastahyökkäyksiä. 
Huolto, joka muun joukon tapaan oli 
totuttautunut tehtäviinsä, sai kokea to
dellisia vaikeuksia joutuessaan huolta
maan pitkien ja tiettömien taipaleiden 
takana olevia yksikköjä. Runsaasti hi
keä oli vuodatettu, ennen kuin jääkäri
pataljoona saavutti Onkamaanjärven 
alueen ja katkaisi vihollisen tieyhtey
det. 
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Puolustusvoimain komentaja ja 3.D:n 
komentaja olivat mukana sotaharjoi

tuksessa. 

Keltaisten vastahyökkäykset jääkä
rien pysäyttämiseksi olivat raivokkaita. 
Psv:t, joita keltaiset heittivät taiste
luun, tuhoutuivat sinkokomppanian 
miesten toimesta hyvin nopeasti. 

Kun taistelut taukosivat 26. 3. 65 voi
tiin todeta kummankin osapuolen esit
täneen hyvää taistelutahtoa ja -kykyä. 
Jäljellä oli enää paluu Haminaan ja 
pataljoonan kotiuttaminen. 

Kotiuttaminen 

Paluumarssi Haminaan sujui patal
joonalta jo rutiinimaisesti ja yksiköt 
pääsivät nopeasti aloittamaan purka
mistoimenpiteensä. Aseet, kalusto ja 
materiaali huollettiin ja luovutettiin 
omien johtajien johdolla varastoihin 
ja valmistauduttiin siirtymään jälleen 
siviilitehtävien pariin. 26. 3. 65 iltapäi
vällä pidettiin juhlava paraati Hami-
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nan kauppatorilla. Siihen osallistuivat 
kaikki harjoituksissa olleet joukot ja 
paraatin otti vastaan 3.D:n komentaja 
kenrl Jorma Järven ta u s, joka 
juhlapuheensa päätteeksi onnitteli 
henkilökohtaisesti kaikkia paraatin yh
teydessä ylennettyjä aliupseereja ja 
korpraaleja. Paraatin lopuksi joukot 
suorittivat ohimarssin polkupyörillä. 
Paraatin jälkeen yksiköt siirtyivät jat
kamaan purkamistoimenpiteitä, jotka 
venyivät iltamyöhäiseen. 26. 3. 65 il
lalla pidettiin kotiuttamisjuhla RUK:n 
Maneesissa. 27. 3. aamulla kotiutui 
miehistö ja heidän jälkeensä aliupsee
rit ja upseerit. 

Yhdistelmä 

Kun kertausharjoitus alkoi, oli sel
vää, että niin johtajat kuin rivimiehet
kin ovat unohtaneet melkoisen osan 
sotilaallisista tiedoistaan ja taidoistaan. 
Innostus ja yritteliäisyys saivat 1cor
vata alkuvaiheessa sen, mikä taidossa 
puuttui. Koulut~svaihe ja erityisesti 
sotaharjoitus osoittivat, että lyhyestä 
ajasta huolimatta taito kasvoi merkit
tävästi. Pystyttiin hyvin toimimaan eri 
tilanteissa joukkueena, komppaniana 
tai pataljoonana. 

Johtajat ja joukot tutustuivat toi
siinsa ja tämä edesauttoi hyvien suori
tusten syntymistä. Ehkä ulkokuori ja 
muodollinen sotilaallisuus eivät aina 
olleet parhaat mahdolliset, mutta kun 
tämä jääkärijoukko tai sen osa sai teh
täviä, se aina suoriutui niistä hyvin. 
Voidaankin sanoa, että tämä pääasias
sa Kymenlaakson alueelta kokoon
pantu reserviläisjoukko selviytyi har
joituksesta kiitosta ansaitsevalla ta
valla. 

KERTAUS
HARJOITUS
OPP·IMINEN 

Vänr res, 
toimitussihteeri Olavi Rotinen 

Vuoden 1965 joukkojen kertaushar
joitukset supistuivat puolustusvoimis
samme koskemaan vain n 1000 miestä, 
sillä valtion kukkarossa oleskellut 
Matti teki tenän. Tämä miinuspuolen 
asia ei ole tässä pääaiheena, mutta ne 
luovat mielestäni taustan 3.D:n Ker
tausharjoitusjääkäripataljoonalle, joka 
koottiin, kertasi, harjoitteli, oppi ja 
kotiutettiin 5.-27. 3. Mainittakoon sel
vennykseksi, että tausta on tässä ta
pauksessa tullut ja otettu jälkeenpäin. 
Pataljoonan mukana sai kertauksensa 
sinkokomppania, jonka kotipaikka oli 
Lappeenranta. Jääkäripataljoona puo
lestaan koottiin ja varustettiin Hami
nassa, jossa upseerit ja aliupseerit sai
vat sekä teoreettista että käytännön 
koulutusta. Miehistön. saavuttua siir
tyivät pataljoona ja sinkokomppania 
välittömästi ampumaradoille Ravijoel
le, Tyrriin, Lupinmäelle ja Pahkajär
velle, joissa suoritettiin kouluammun
toja. Taistelukoulutus tapahtui kaikille 
3.D:n ampumaleirialueella Pahkajär
vellä ja loppusilauksen antoi sotahar
joitus Vehkalahden Onkamaan alueel
la. Harjoituksen johtajana oli evl Ka
levi S a rva, joka tällöin toimi Hami
nassa olevan Kymen Jääkäripataljoo
nan komentajana. Hänen apulaisenaan 
oli KymJP:n pataljoonaupseeri, ma
juri Pentti K o s o n e n. Kertaushar
joituspataljoonaa komensi KymJP:n 
Aliupseerikoulun johtaja kapteeni 
Olavi Jo k e 1 a. Heidän lisäkseen oli 

raskainta taakkaa jakamassa maan eri 
puolilta koottu sekä pää- että apukou
Juttajien lukuisa joukko. 

3.D:n komentaja, kenraaliluutnantti 
Jorma Järven ta u s totesi seurates
saan tiiviisti harjoituksia, että aika on 
varusmiespalveluksessa ja myös ker
tausharjoituksissa lyhyt. On sullottava 
mahdollisimman paljon opittavaa päh
kinänkuoreen mutta nyt onkin kysy
myksessä kypsien miesten kouluttami
nen; miesten, jotka tietävät asiansa 
tärkeyden. Näihin sanoihin voi yhtyä 
jokainen harjoituksessa mukana ollut 
tai niitä seurannut, sillä ne kiteyttävät 
kokonaisuuden hyvin. Leimaa-anta
vin piirrehän oli kaikelle se, että ha
luttiin suorittaa tehtävät hyvin. Mikäli 
joku saapui mukaan varusmiesajan 
pikkupeikot mielessään, ne karkoittui
vat itsestään lyhyessä ajassa. Harjoi
tuksen johtajan, evl K Sarvan sekä 
kouluttajien luoma henki otti miehet 
kokonaan. Sen vaikutus alkoi upsee
reista - saapuivat 5. 3. - sekä siirtyi 
kohne päivää myöhemmin tulleisiin 
aliupseereihin. Miesten tullessa 15. 3. 
oli pesä valmiina eikä epäselvyyksiä 
syntynyt. Tältä pohjalta voi kenraali
luutnantti J Järventaus puhuttelussa 
todetakin, että oli päästy erinomaisiin 
tuloksiin kolmiviikkoisessa tiiviissä 
kertauksessa. 

Mikäli ajattelee jääkäripataljoonaa 
kertausharjoitusjoukkona, voi sen to
deta olevan sekä suuri että pieni. Mo
lempia se on monessakin mielessä. 
Suuri - ehkäpä suurin - näkymättö
mältä osaltaan eli työmäärältä, mikä 
tällaisen harjoituksen taakse kätkey
tyy. Pieni taas ehkä siksi, että se suu
rilla tasoilla esittää vain pataljoonaa, 
tuhatta miestä. Joka tapauksessa pa
taljoona on kertausharjoituksissa mo
nivaiheinen ja värikäs eikä kaikkea 
sen vaiheilla liikkunutta syntyä syvää 
löydy heti. Seuraavassa esitetty t!i 
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niitä tutkailekaan, mutta tiedustelu
joukkueen johtajan ja osittain tiedo
tusupseerin tehtävien hoitaminen esit
telee pataljoonaa hieman jokaiselta 
puolelta. 

Kertaus 

Miesten saapuessa kertaamaan va
rusmiesaikaisia taitoja oli alkuvaiku
telma hieman vaisu. Pieni epävarmuus 
pyrki pinnalle mutta jo vuorokauden 
kuluttua tuli aikaisempi koulutus esiin. 
Eilen vielä sopimattomat vaatteet is
tuivat tänään jo päällä, saapas sopi jal
kaan ja mies alkoi huolehtia itsestään 
sotilaan tavoin. Repusta löytyi tilaa 
paljon eikä varusesineitten hukkapro
senttikaan noussut alakantista. Mikäli 
maastossa oli aluksi hankalaa, jo toi
nen telttayö antoi täyden opin, sillä 
kipinävuorossa oli aikaa katsella kans
sakertaajia. Kirves alkoi sopia nuotio
tulia tehdessä käteen ja pakki mustui 
tervastulilla römpsäksi. Saapas nousi 
arvoonsa ja käsikin lippaan entiseen 
.malliin. 

Kertaus osoitti siis kaikin puolin 
sen pinnan ohuuden, minkä alle varus
miesajan taidot kätkeytyivät. Omalta 
osaltani näkisin tämän pinnan rikko
jana ennen kaikkea toveruuden. Aluk
si oma ryhmä, joukkue tai mikä ta
hansa osasto oli outo. Sen kasvot pal
jastuivat kuitenkin pian ja ryhmähenki 
voitti. Tämä henki pani miehen teke
mään taitojensa mukaan oman osuu
tensa eikä muuta tarvittukaan. Asiat 
alkoivat pyöriä, sillä kysyminen oli 
yhtä luonnollista kuin vastaaminen
kin. Evl K Sarvan vertausta käyttääk
seni pallo kulki mieheltä miehelle ja 
jokainen varoi pudottamasta sitä tai 
heittämästä harhaan. 

Joukkueen avomuodot, pataljoonan 
pyörämarssi tai mikä tahansa käytän-
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nön tehtävä on pieni, mikäli edellä 
mainittu yhteinen henki on saavutettu. 
Käytännön toimista on meillä aina sel
vitty hyvin ja jos myötätuulena on 
vielä ylimmästä alimpaan puhaltava 
toveruus, ei mikään tehtävä liene yli
voimainen. 

Harjoitus 

Harjoitus on sana, joka useimmille 
tuo mieleen hikisen kantapäähän pänt
täämisen. Niinkin voi olla, mutta ker
tausharjoituksissa tuskin tarvitaan oh
jelman tiiviydestä huolimatta tällaista 
menetelmää. Kymenlaakson "kaikkien 
aikojen suurimman kertausharjoituk
sen" osalta jäi pänttääminen sivuun ja 
oppiminen nousi etualalle. Asiallinen 
mieliala - työ työnä - sai aikaan mel
koisia tuloksia. 

Harjoituksen näyteikkunaksi on 
katsottava sotaharjoitus, joka sujui 
eräiltä osiltaan jopa liiankin ripeästi. 
Lähtö tiedettiin ja maali samoin. Sinne 
oli selvittävä tiettyjen kaavojen tika
puita pitkin ja niin pantiin toimeksi. 
Tähän kuului se, että hiki virtasi ja 
ahkio liikkui huolimatta siitä, että mo
nikin arveli tikahtuvansa ensimmäi
sen kilometrin jälkeen hankeen. Mutta 
sitäkin oli harjoiteltu - sitä tikahtu
mistakin. Pahkajärvellä olivat harjoi
tukset tuoneet varmuutta lisää. Tais
teluammunnoissa kovat patruunat 
opettivat osumaan ja tuntemaan kättä 
pitemmän tehon. Samaa latua osattiin 
hiihtää ja sitä avattiin jo osittain tottu
muksenkin voimalla eikä repunkaan 
hihnat enää painuneet liian lähelle her
moja. Kaikki oli harjoiteltu lyhyenä 
aikana mutta- hyvin tiivistäen loppua 
kohti. Lisäksi jokainen oli oppinut 
oman paikkansa ja tiesi tehtävänsä, 

Tehtävien tietäminen ja samalla 
oman arvostetun paikan oppiminen oli 

Voittajat. 

kertauksen ja harjoituksen tulos. 
Kaikki tämä päti pian. vanhalta muis
tilta, sillä lyhyt tavallisen kielen käsky 
saatiin sekin aikaan. Sen oppiminen 
näytti vaikealta mutta näyttämökuume 
haihtui harjoituksen mukana. 

Oppiminen 

Jokainen kertausharjoituksiin tullut 
tunsi sukset. Siteet olivatkin sitten 
varusmiesaikojen jo muuttuneet. Näin 
yksinkertaisista asioista alkoi oppimi
nen. Varsin monelle tuottivat sellaiset 
aseet kuin rynnäkkökivääri, sinko ja 
kevyt konekivääri yllätyksen, sillä 
niitä ei heille koskaan aikaisemmin 

oltu esitelty, saati sitten opetettu 
käyttämään. Lyhyessä ajassa kuiten
kin uutuudet sulatettiin ja luottamus 
niitten tehoon saavutettiin. Huolto
puolen miehet oppivat parin keittotai
dollisen kokeen jälkeen valmistamaan 
ruokaa, joten näiltäkin osin saavutet
tiin haluttu tavoite. 

Syvemmällä oli ja nytkin on varsi
nainen oppi. Olen maalaillut varsin 
laveasti kertausharjoituksen välttäen 
näpertelyjä. Katsoisinkin kokonaisuu
den tärkeämmäksi kuin jonkin pienen 
sinänsä arvokkaan asian. Oppimisen 
siinä mielessä, että jokaisella meistä on 
oikeus puolustautua, siirtäisin kaiken 
edelle. Siihen kuuluu tuntea aseet ja 
osata taistella. Tåmä kokonaisuus 
tuli varmasti selville kertaajille, sillä 
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monet hiljaiset keskustelut toivat esille 
sen, ettei mitään turhia syitä oltu jär
jestetty takaamaan poisjäämistä ker
tausharjoituksista. Haluttiin ehkäpä 
taloudellisia uhrauksiakin tehden suo
rittaa velvollisuus, joka katsottiin oi
keaksi ja jopa etuoikeudeksi. Tämä 

osoittaa sitten varusmiesaikojen käsi
tysten muuttuneen ja kuten jo sanottu, 
miesten kypsyneen. He ottivat tiedot 
ja taidot vastaan sekä muovasivat niis
tä pätevän työkalun, joka piilevänä on 
aina käsien ulottuvilla valmiina pakot
tavissa tapauksissa käytettäväksi. 

Tampella Kranaatinheittimiä 

Tampellan Ko.ne paja 

TAMPERE 
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JALKAVAKIJOUKOT KERTOVAT 

PÄÄESIKUNNAN 
JALKAVÄKIOSASTO 

J alkaväkiosaston henkilökunnassa on 
tänä vuonna tapahtunut useita vaih
toja. 

Jalkaväkitoimiston päällikkö, evers
tiluutnantti Pentti S y r j ä, on siirty
nyt 3. 4. 1965 Karjalan Jääkäripatal
joonan komentajaksi. Seuraajaksi mää
rättiin silloinen Panssarivaunupatal
joonan komentaja everstiluutnantti 
Eero Eräsaari, joka on palvellut mm 
vuosina 1955---1958 jalkaväkitoimis
tossa toimistoupseerina ja toimistoesi
upseerina. 

J alkaväki teknillisen toimiston pitkä
aikainen toimistoesiupseeri majuri ( 4. 
6. 1965 alkaen everstiluutnantti) Ossi 
H a n k a 1 a siirtyi toukokuussa Pää
esikunnan aseosastoon panssarivaunu
toimiston päälliköksi. Hänen tilalleen 
on määrätty majuri Leo W a n a m o 
Vaasan Sotilaspiiristä. 

J alkaväki toimiston toimistoesiupsee
ri majuri Raimo V i i t a lähti myös 
toukokuussa pois ottamaan vastaan 
Uudenmaan Jääkäripataljoonan patal
joonaupseerin tehtävät. Toimistoesiup
seerin tehtäviin on määrätty majuri 
R Katona. 

J alkaväkitoimiston päällikkö evl 
E Eräsaari. 

Lisäksi on elokuussa toimistoali
upseeri vaihtunut ylikersantti Vilho 
Syrjä n siirtyessä PE:n esikuntatoi
mistoon ja ylikersantti Matti V a r i-
1 a n tullessa jalkaväkiosastoon Hel
singin varuskuntasoittokunnasta. 

Jalkaväen säätiön hallitus kiittää toi
siin tehtäviin siirtyneitä saamastaan 
tuesta sekä toivottaa puolestaan jalka
väkiosaston uuden henkilöstön terve
tulleeksi säätiön toiminnan piiriin. 
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Huipputuloksiin tarvitaan taitoa, tahtoa 
. 
Ja 

LAPUAN patruunat 

Lapuan patruunoiden huippulaadusta on parhaana 
todisteena niiden suosio ampujien piirissä. Lapuan 
patruunoilla ovat suomalaiset niittäneet kunniaa suur
kilpailuissa. Lapuan patruunoilla on mm. saatu Tokion 
olympialaisissa 2 kultam italia. 

Valitkaa 

1 [Q Tekin 

osuva 

patruuna -
Lapuan 

patruuna 

LAPUAN PATRUUNATEHDAS 
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Lapua 

Puolustuslaitoksen 
Varnrnaskosken 

Tehdas 

VAMMALA 

POHJAN PRIKAATI 

Prikaatin johdossa on tapahtunut 
henkilövaihdoksia. 

Tasavallan Presidentin sotilaskäs
kyllä 7 /65 siirrettiin eversti V I S u o r
s a Joensuun sotilaspiirin päälliköksi 
ja prikaatin uudeksi komentajaksi 
määrättiin eversti B W K o n t i o p ä ä. 
Heinäkuun 29. päivänä kokoontuivat 
päällystö, alipäällystö ja varusmiehet 
Hiukkavaaran kasarmin kentälle luo
vutus- ja vastaanottokatselmukseen. 

Pois siirtyvä ja uusi komentaja lau
suivat tilaisuudessa luovutus ja vas
taanottosanansa ja yksiköt suorittivat 
tavanomaisesti ohimarssin. 

Vuoden 1964 loppupuolella ja 1965 
alussa vaihtuivat prikaatin molempien 
pataljoonien komentajat. Everstiluut
nantti H A Koivu 1 a siirtyi Ta m
p e reen itäisen sotilaspiirin päälli
köksi ja everstiluutnantti Y K T o k
k o 1 a Rauman sotilaspiirin johtoon. 
Toisen pataljoonan komentajan tehtä-

vät otti vastaan everstiluutnantti E J 
R e i n i k a i n e n, joka siirtyi prikaa
tiin 1.DE:sta. Ensimmäisen pataljoonan 
komentajaksi nimitettiin aikaisemmin 
Pohjois-Suomen sotilasläänin esikun
nassa palvellut everstiluutnantti U 
Huuhtanen. 

Pitkän päivätyön - vuodesta 1948 
lähtien - Pohjan Prikaatin ja sen 
edeltäjäjoukko-osastojen 1.Pr:n ja JR 
l:n riveissä sekä pataljoonan komenta
jana että viime vuodet esikuntapääl
likkönä suorittaneelle everstiluutnantti 
A E P u k k i s e 11 e on Tasavallan 
Presidentti myöntänyt eron 4. 9. 1965 
lukien. 

Tätä kirjoitettaessa on esikuntapääl
likön tehtävien luovutus ja vastaanotto 
parast'aikaa käynnissä virkaan nimi
tetyn maj A V S i s s a 1 a n ottaessa 
uusia tehtäviään edeltäjältään vastaan. 

Rakennustoiminta on Hiukkavaaras
sa jatkunut. Kuudes kantahenkilöstön 
asuinrakennus on asutettu kesällä 1965 
ja uusi, ajanmukainen ampumaradan 
päärakennus on valmistunut. Siinä ole
van sotilaskodin vihki kenttäpiispa T 
La i t i n e n käyttöön 29. 8. 1965. 

Poissiirtyvä ja uusi komentaja suorittavat katselmuksen. 
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Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois
Pohjanmaan pörin edustajat ojentavat 
muistolahjansa siviilön siirtyvälle evl 

A Pukkiselle. 

Pohjan Prikaatin killan plaketti. 
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Prikaatin ampumaleirialueella S a r
r i o j ä r v e 11 ä on viime vuosina suo
ritettu lähinnä vanhojen rakenteiden 
kunnostus- ja vuosikorjaustöitä. Uudis_ 
rakennuksena on kesällä 1965 raken
nettu vesihuoltolaitos, joka valmistu
nee syksyn kuluessa. Ammuntojen 
suorittamisen helpottamiseksi on ra
kennettu vakiomaalikenttiä maalilait
teineen. Nyt voi alueella järjestää vah
vennetun joukkueen puolustus- ja 
hyökkäystilanteiden puitteissa am
munnat kyseisillä laitteilla maalitoi
minnan elävöittäen. 

Teitten jatkuva kunnostaminen ja 
Latvajärven huoltotien rakentaminen 
sekä miehistösauna viimeksi mainitun 
tien varteen Latvajärvelle ovat lähiai
kojen rakennussuunnitelmissa. 

Vuoden 1965 talvi- ja syysampuma
leirit on pantu toimeen Sarriojärvellä. 
Talvileirin päällikkönä toimi prikaatin 
esikuntapäällikkö ev 1 A P u k k i n e n 
ja syysleirin johti II Pataljoonan ko
mentaja evl E Reini k a i n en. 
Kevätampumaleiri suoritettiin lomaut
tamislain seuraamuksista johtuen poik
keuksellisesti siten, että kivääriyksi
köillä oli eräitten kouluammuntojen 
uusintoja, kranaatinheitinkomppania 
ampui Hiukkavaaran ampumaradan 
maastossa keveillä heittimillä ja sin
koammunnat vietiin tilapäislaittein 
päätökseen Oulunsalon rannikolla 
suoja-alueen ollessa merellä. 

Pohjan Prikaatin vastuulla on ollut 
Oulun varuskunnan joukkojen kulu
van vuoden varuskuntaharjoitusten 
järjestäminen. Talviharjoitus pidettiin 
vaikeissa olosuhteissa suorittamalla 
varsin vaativa ja hyvää kuntoa kysyvä 
Hailuodon valtaaminen. Pitkät marssit, 
hiihto kovassa viimassa aavalla jääla
keudella ja jääkentän oikutteleva kan
tokyky johtivat sekä johtajat että hei-

Hailuoto on vallattu, taistelut päätty
neet ja sinisiä palaa jäälakeuden yli 
mantereelle kuorma-auton perässä 

mukavasti "peesaillen". 

Kapt Jäppinen, ylik Sevon, korpr Vä
häsarja ja stm Lassila hiihtivät puolus
tusvoimain v 1965 mestaruuden partio-

hiihdossa. 

dän alaisensa vaikeiden ja opettavais
ten suoritusten pariin. 

Kevät- ja syysharjoitukset käytiin 
seudulle tyypillisessä suo- ja kangas
maastossa. Kaikissa harjoituksissa ovat 
varuskunnan muut joukot sekä Poh
janmaan Ilmatorjuntapatteristo ja Hä
meen Lennosto antaneet vahvan ase
lajipanoksen taisteluille. 

Prikaatin vuosipäivät on vietetty 
niin sanotun välivuosien juhlaohjelman 
puitteissa lähinnä oman joukko-osas
ton piirissä kutsuvieraiden joukon ol
lessa suppean. 

Sotainvalidien auttamiseksi on suori
tettu tukitempaukset sekä 1964 että -65 
syksyllä. Tien parantaminen ja ojitus, 
pellon raivaus, risusavotat, rakennus
työt ym ovat olleet työkdhteina. On 
ollut mieluisaa havaita se uutteruus, 
jolla sotainvalideja on autettu. Nuoret 
varusmiehet ovat hyvin ymmärtäneet 
sen velvoitteen, joka myös nykypäivän 
nuorilla on sotatoimissa pysyvän vam
man saaneiden auttamisessa. 

Pohjan Prikaatin kilta on jatkanut 
toimintaansa. Erityisesti on kuluvana 
vuonna pyritty laajentamaan kiltatoi
mintaa varusmiespalvelustaan suorit
tavien ja aivan äsken suorittaneiden 
pariin. Näissä merkeissä pidettiin mm 
varusmiesjaoston järjestämä illanvietto 
Hiukkavaaran sotilaskodissa 9. 7. 1965. 

16. 2. 1965 vietetyssä prikaatin vuo
sijuhiassa ilmoitti Pohjan Prikaati kil
lan puheenjohtaja, maj evp M Le h
t osaa r i killan plaketin valmistu
neen. Plaketti faetaan mm kunkin saa
pumiserän hyvin palveluksensa suorit
taneille varusmiehille. 

Urheilusuorituksista voi tällä kertaa 
mainita prikaatin menestymisen Puo
lustusvoimain partiohiihdossa, jossa 
saavutettiin mestaruus. 

Kiertopalkintona oleva hiihtäjäpat-
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Ylik Sevon, mestaruusjoukkueen ali
upseeri, sylissään partiohiihdon arvo
kas kiertopalkinto, jonka Suomen 

joukkue voitti 1929 Zakopanessa. 

sas koristaa prikaatin esikunnassa pal
kintokaappia. 

Talvimestaruuskilpailujen yleismes
taruudessa saavutti prikaati kunnioi
tettavan kolmannen sijan. 

Presidentti Kyösti Kallion kiertopal
kinnosta kilpailtaessa oli Pohjan Pri
kaati myös kolmantena. 

J alkaväkisäätiön plaketti on jaettu 
seuraaville 

15. 10. 63 saapumiserä 

Upskok MK Mellin 
Kers M J K u u s i s t o 

15. 2. 64 saapumiserä 

Upskok TA Tarkiainen 
Kers A M Lu i m u 1 a 

15. 6. 64 saapumiserä 

Upskok A KM Lilland 
Kers M J H e u s a 1 a 

15. 10. 64 saapumiserä; 

U pskok T J Hu h t e Ii n 
Kers P J V ä h ä s a r j a. 

URHEILUVÅEN 

SKOHA 
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TAVARATALO 

Helsinki, Keskuskatu 4, puh. 61 261 

L. Brahenkatu 2, puh. 773 935 

POHl10 1IS-SAVON 
PRIKA1ATI 

Pohjois-Savon Prikaatille on Kai
nuussa suotu erityinen etuoikeus - se 
on saanut sijoittua alueelle, jossa ei ai
kaisemmin ole ollut puolustuslaitoksen 
joukkoja. Alusta alkaen Prikaatin 
johto on oivaltanut tämän seikan arvon 
ja pyrkinyt luomaan lujan perustan 
tuleville vuosille ja vuosikymmenille. 

Pohjan luomisessa on yht ei s toi
mi n ta alueen lehdistön ja julkisen 
sanan kanssa tapahtunut myönteisesti. 
Mainittakoon, että vuoden 1964 aikana 
julkaisivat Kajaanissa ilmestyvät sano
malehdet yli 100 artikkelia ja uutista 
Hoikankankaalta. Myös maakuntaradio 
ja televisio ovat eri yhteyksissä lähet
täneet ohjelmaa prikaatin toiminnasta. 

Pohjois-Savon Prikaatissa on luotu 
perinne sotilasvalan vannontatilaisuuk
sien järjestämisestä fähikunnissa. 

Kesällä 1964 vannoivat varusmiehet 
valansa Sotkamon kauniissa kirkossa. 
Paltamon kirkkopuisto oli vuorossa 
elokuun 20. päivänä 1965. Paikallisten 
asukkaiden runsaslukuinen osallistu
minen näihin sotilaallisiin juhlatilai
suuksiin on ollut omiaan todistamaan 
luotua ystävyyttä. 

Vierailujen merkeissä on Hoikan
kankaalla käynyt runsaasti retkikuntia 
aina Kuopiota ja iKuusamoa myöten. 

Oman lukunsa muodostaa yhteistoi
minta eri maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa. Elokuu 1965 oli tässä suhteessa 
tärkeä. Alueella asuvien sotainvalidien 
auttamiseksi tekivät varusmiehet työtä 
yli 30:ssä kohteessa - valettiin oma
kotitalon pohjaa, harvennettiin metsä
palstoja ja autettiin elonkorjuussa. 
Työntäyteisen kesäkauden päätteeksi 

l 

- l 

Pohjois-Savon Prikaatin komentaja 
eversti Kalle K a r t t u n en esittele
mässä Hoikankankaan kasarmialuetta. 

Sotainvaliidien auttamiseksi suorittivat 
varusmiehet työpäivän eri puolilla Kai
nuuta. Kuvassa eversti K K a r t t u
nen tutustumassa sotainvaliidin, au
toilija O H a r a k a n omakotitalon ra-

kennussuunnitelmiin. 

221 



Prikaatin vuosipäivän 5. 4. juhlassa kohtasivat nykyaika ja menneet soturipol
vet. Varusmiehet esittelemässä 30-vuotisen sodan asuja. 

oli Prikaati mukana maanpuolustus
päivän juhlallisuuksissa sunnuntaina 
29. elokuuta. Satamäärin kajaanilaisia 
oli seuraamassa Il Pataljoonan komen
tajan everstiluutnantti Kauko K ui s
m ase n johtamaa taistelunäytöstä yli
menohyökkäyksineen. 

Kuluvan vuoden alkupuolen tärkein 
juhlatilaisuus oli v u o s i p ä i v ä 5. 4., 
jolloin juhlittiin 333-vuotisia sotilas
perinteitä. Prikaatin koko henkilöstön 
lisäksi osallistuivat juhlallisuuksiin 
l.Divisioonan komentaja, kenraaliluut
nantti Tauno Kopra, Kajaanin kau
pungin johto, Pohjois-Savon Prikaatin 
Killan edustajat ja runsaasti kutsuvie
raita. 

Prikaatin joukkojen siirrossa Hoi
kankankaalle saavutettiin odotettu nel
jäs vaihe. Elokuun 5. päivänä 1965 
jätti Aliupseerikoulu hyvästit Ylämyl-
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lylle päivälleen kuusivuotinen 
"evakkotaival" oli päättynyt. Siirtymi
sen yhteydessä luovutti majuri Uuno 
Ta r k k i Aliupseerikoulun johtajan 
tehtävät majuri Erkki Laati kai
s e 11 e, jonka johdolla koulu aloitti toi
mintansa Hoikankankaalla. 

Siirtojen suorittaminen on ollut mah
dollista rakennustoiminnan edistyessä. 
Keväällä 1965 päättyneen rakennus
kauden tärkeimmiksi saavutuksiksi 
on merkittävä Hoikanikankaan ostos
keskuksen avaaminen, kasarmiraken
nus n:o 4:n osittainen käyttöönotto, 
kahden uuden asuintalon luovuttami
nen asukkaiden käyttöön ja sotilaskoti
rakennuksen alkuunsaaminen. Ostos
keskuksessa tarjoavat palveluksfaan 
kaksi kauppaa, kahvibaari, parturi
kampaamo, säästöpankki ja posti. 

K i 1 p a i 1 u t o i m i n n a n puolelta 

Hoikankankaan ostoskeskus. Taustalla 
kantahenkilökunnan asuinrakennus. 

mainittakoon, että Puolustusvoimain 
ampumamestaruuskilpailuissa Pohjois
Savon Prikaatin varusmiehet voittivat 
yleismestaruuden ja "Parolan Kilven" 
tuloksellaan 529. Samoissa kilpailuissa 
Prikaatin alikersantit O P a a n a n e n, 
H M a 1 i n e n ja K K o m u 1 a i n e n 
voittivat varusmiesten kenttäammun
nan joukkuekilpailun tuloksella 30/276. 

Varusmiesten konepistooliammun
nassa joukkueemme selvisi kolman
neksi. 

Hämeenlinnassa pidettyjen talvimes
taruuskilpailujen varusmiesten 15 km:n 

maastohiihdon voitti sotamies Leo 
M i e t t i n e n tuloksella 54.13. 

Presidentti Kyösti Kallion kiertopal
kinnosta kilpailtaessa sijoittui Pohjois
Savon Prikaati neljänneksi sijaluvulla 
19, häviten voittajalle vain kahdella 
sijaluvulla. 

Pohjois-Savon Prikaatin KILLAN 
tunnuksella varustetut palkintolusikat 
on ojennettu kokelas A P e r k i ö 11 e 
ja sotamies P Aho s e 11 e tunnustuk
seksi erinomaisista saavutuksista va
rusmiesaikanaan. 

Jalkaväen Säätiön Plaketit kunnia
kirjoineen ovat saaneet seuraavat: 

15. 2. 64 saapumiserä 
upseerikokelas Pertti Jää s k e 1 ä i-

n en 
kersantti Unto Luoto 

15. 6. 64 saapumiserä 
upseerikokelas Erkki Kääriä i-

n en 
kersantti Jouko Pekkarinen 

15. 10. 64 saapumiserä 
upseerikokelas Timo Antti P a n h e-

1 aine n 
kersantti Juhani Hauta 1 a 
sotamies Evkki M u 1 a r i 
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SÄHKÖSTÄ PUHEENOLLEN 
ON STRÖMBERG 
VAHVAVIRTATEKNIIKAN 
VAHVA NIMI 

Valmistamme 
Sähkömoottoreita 
Generaattoreita 
Suur- ja pienjännitekojeita 
ja kojeistoja 

Oy jl,-Ö b<:' Ab 
-- --- - - ----

Helsinki - Kouvola - Kuopio ,_ Oulu - Pori - Tampere - Turku - Vaasa 
Tehtaat Helsingissä ja Vaasassa 

Suurarpajaisia hoitaa 

SUURVOITOT SUURARVALLA 

AUTOJA, TE,LEVISIOI

TA, LEVYSOITTIMIA, 

RADIOITA, MOPEDEJA, 

POLKUPYÖRIÄ, ' ULKO

MAANMATKOJA, RA

HAA YM. YM. YM. 

Yksi ainoa arpa (1 mk) voi merkitä elämässänne onnellista käännekohtaa. Teistll 
saattaa suurarvan ostettuanne tulla oman auton omistaia, asia iosta olettekin 
jo kauan haaveillut! Tai ehkä suurarpa tuo Teille kauan unelmoimanne matkan 
lämpöiseen, värikkääseen Etelään. Suurvoitot ovat kätenne ulottuvilla - arpoja 
saatte Rautatiekirjakaupan kioskeista, asiamiehiltä kautta maan i.a suoraan 
toimistostamme. 

cSUURARPA r.y. 
Fredrikinkatu 47, H e I s i n k i, puh. 63 56 82 

PORIN PRIKAATI 

Porin Prikaatin vuonna 1963 alkanut 
siirtyminen Turusta Huovinrinteelle 
on jatkunut kuluneenakin vuonna. To
sin vain yksi komppania, 3.K I P:sta 
on siirtynyt Huovinrinteelle, mutta 
lopullinen siirtyminen on kuluneena 
vuonna lähestynyt melkoisin harp
pauksin, sillä vuoden aikana valmis
tuivat kasarmirakennukset lopullisesti. 
Lisäksi on kuntotalo noussut harjakor
keuteensa ja Prikaatin esikuntaraken- . 
nuksen, sotilaskodin, kerhotalon ja jäl
jellä olevien rivitalojen työt ovat hy
vällä alulla. Ehkä ei kulu kovinkaan 
pitkää aikaa, kun koko Prikaati on si
joittunut Huovinrinteelle. 

Edellisenä vuonna alkanut sopeutu
minen uuteen ympäristöön on jatku
nut tänäkin vuonna erittäin myöntei
sissä merkeissä. Niin koulutusmahdol
lisuuksien kuin varusmiesten ja hen
kilökunnan sosiaalisten olosuhteiden
kin paraneminen on ollut omiaan luo
maan porilaisten kasvoille iloisen ja 
tyytyväisen ilmeen. Näinkin suuren 
yhteisön siirtyminen · maalaiskuntaan 
ei voi olla vaikuttamatta myös kunnan 
asioihin. Niinpä varuskuntaa varten 
on pitänyt rakentaa oma kansakoulu, 
joka tänä syksynä aloitti ensimmäisen 
lukuvuotensakin. 

Prikaati on kuluneena vuonna jär
jestänyt tavanomaiset talvi-, kevät- ja 
syystaisteluharjoitukset. Lisäksi on 
pidetty pataljoonittain taisteluharjoi
tukset kokelaitten jatkokoulutukseen 
liittyen. 

Kesäkuussa pidettyihin Satakunnan 
messuihin osallistui Prikaati asettaen 
näytteille aseita ja varusteita. Samoin 
osallistui Prikaati heinäkuussa Huit
tisten Maatalousnäyttelyihin, jonka 

15 - Jalkaväen Vuosikirja 

Porin Rykmentin Killan lippu .lippu
vartioineen Hämeenlinnassa maanpuo

lustusjuhlassa. 

taistelunäytös kokosi sankan katsoja
joukon. Myös Salon messuilla oli Pri
kaatilla oma näyttelyosastonsa. 

Porin Prikaatin Killan historiassa on 
vuosi 1965 ollut merkkivuosi. Se on 
ensimmaisenä joukko-osastokilloista 
saanut oman lippunsa, jonka lahjoit
tivat pääasiallisesti entisten Porin 
Rykmentin upseerien ja aliupseerien 
rouvat. Tämän lipun juhlallinen vih
kiminen suoritettiin Porin Rykmentin 
vuosipäivänä. Lippu liehui ensimmäi
sen kerran joukkojensa keulassa 
Maanpuolustusjuhlassa Hämeenlinnas
sa sekä oli mukana Porin Rykmentin 
Killan suorittaessa retken 14.-17. 8. 65 
Kauhajoelle, Vaasaan, Uumajaan ja 
Tukholmaan. 

Urheilutoiminnassa on keskitytty lä
hinnä sotilaallisten lajien harrastami
seen sekä joukkojen massaurheiluun. 
Edustusurheilussa oli kuitenkin pää
määränä Presidentti Kyösti Kallion 
kiertopalkinnon säilyttäminen prikaa-
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Porin Prikaatin pv:n maastomesta
ruuskilpailuissa ollut edustusjoukkue. 

tin hallussa. Tämä päämäärä saavutet
tiinkin ja puolustusvoimain arvokkain 
kiertopalkinto presidentti Kyösti Kal
lion malja on nyt kolmannen kerran 
prikaatin hallussa. 

•• 

LANNEN 

Prikaatin joukkueen sijoitukset oli-
vat seuraavat: 

Partiohiihto 8 sijai 
Varusmiesammunta 2 ,, 
Partiosuunnistus 7, ,, 

J alkaväkisäätiön plaketit kiitettä
västä suorituksesta asepalveluksessa 
annettiin seuraaville: 

15. 10. 63 saapumiserä 
Vänrikki Pauli J u m p p a n e n 
Kersantti Aulis Li n d t e d t 

15. 2. 64 saapumiserä 
Vänrikki Jaakko M a d e k i v i 
Kersantti Mauno V i r t a 

15. 6. 64 saapumiserä 
Upseerikokelas Olli Tahko -K a 1-

li o 
Kersantti Pentti T a m m i n e n 

15.10.64 saapuntlserä 
Upseerikokelas Jyrki Tasa 
Kersantti Taisto V u o r i o. 

PORIN PRIKAATI 
ja 

LA N NE N SOKERI N 
TEHTAAT 

ovat Säkylän kuuluisuuksia 

LÄNNEN SOKERI 
SÄKYLÄ 
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NY'LANDS BRIGAD 

Under verksamhetsåret 1964-65 har 
utvecklingen på olika områden inom 
Nylands Brigad gått raskt framåt. 

Brigaden utbildar från våren 1965 
nu helt sina egna pioniärunderoffice
rare. Under tidigare år erhöll bevä
ringsunderofficerarna sin utbildning 
i pioniärregementets underofficersskola 
i Koria. Beväringsunderofficersutbild
ningen ges nu på pioniärlinjen i briga
dens underofficerskola. 

En del av artillerilinjens elever er
höll tidigare sin uo- utbildning i Sata
kunda artilleriregemente, men under 
år 1964 upphörde även denna verksam
het och alla artilleriunderofficerare får 
nu sin utbildning på artillerilinjen i 
brigadens underofficersskola. På så sätt 
kan brigaden nu koncentrerat ge ut
bildning inom egen trupp åt alla un
derofficersskoleelever, vilket självfallet 
är en stor fördel. · 

Skjutbanan i Baggby nära förlägg
ningen har under de senaste tiderna 
genomgått stora förändringar. En ny 
pistolbana blir färdig före årsslutet. 
När dessa arbeten är slutförda kommer 
Baggby skjutbana att fylla de krav 
vilka ställas på en skolskjutbana för en 
garnison. Man kan med glädje konsta
tera att arbetet på renoverandet av 
gamla kasernbyggnader fortskrider 
om och en del viktiga arbeten ännu 
förestår. 

Stabskompaniet, vilket tidigare varit 
inlogerat i en gammal omodern bygg
nad, kunde på försommaren flytta in i 
en modern renoverad byggnad i fd un-

General Ehrnrooth tar avsked från 
brigaden. 

derofficersskolans gamla kasern. Un
derofficersskolans stödlinje åter flyt
tade in i den gamla högvaktsbyggna
den, som även renoverats. 

Underofficersskolans övriga del får 
fortsättningsvis ty sig till en gammal 
kasernbyggnad eller till Syndalens lä
gerområde tills skolans planerade ka
sern fås till stånd. Ett annat brännande 
problem är utspisningen. Brigaden är 
i stort behov av en förstoring av det 
nuvarande garnisonsköket, vilket inte 
kan inrymma mera än ca 600 bevä
ringar i gången. Efter det att utvidg
ningsarbetet genomförts och under
officersskolans nya kasern blivit byggd 
kommer brigaden att ha tillräckligt 
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General Korhonen inspekterar bri
gaden, tili höger öv Lindeman. 

Exteriör av idrottshallen. 

med ändamålsenliga inkvarterings- och 
bespisningsutrymmen. 

För beväringarnas trivsel har briga
den lagt ut mycket under de senaste 

(. åren. Det nuvarande idrottshuset med 
möjligheter tili mångsidig verksamhet, 
fyller rätt höga krav. Med frivilliga 
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penningemedel har för beväringarna 
iståndsatts en simstrand med en ca 
30 m lång brygga och omklädnings
skjul. Även soldathemmet bjuder på 
trivsel. Dess stilfulla utrymmen är lik
väl mycket för trånga och själva bygg
naden gammalmodig. Brigaden vore 
i behov av ett nytt modernt soldathem. 

Brigadens skjutområde i Syndalen 
har genom markbyte förstorats och 
förskjutits något i sydvästlig riktning. 
Under sommaren 1965 har en ny strids
skjutbana utbyggst och en ny sinko
hana och skjutbana för finkalibriga va
pen har blivit färdiga. Härigenom har 
skjutplatserna "flyttats" söderut och 
redan på hösten 1965 torde skjutningar 
på de nya banorna kunna utföras. 

Under året har en del personskiften 
skett i brigaden. ovi L H Jaale som 
såväl verkat som bataljonskommendör 
och stabschef i brigaden sedan 1958 
fick ttansport den 1. 7. 65 tili Nylands 
militärlän som stabschef. Hans efter
trädare övl L Boldt fungerar som chef 
för den finländska FN-bataljonen på 
Cypem. I bataljonens kommendör övl 
E Pallasvirta transporterades under 
sommaren tili huvudstaben och efter
träddes av maj O Paarma från 2.Divi
sionens stab den 12. 8. 65. 

Infanteristiftelsens miniatyrplakett 
har under tiden 8. 9. 64-10. 8. 65 till
delats följande beväringar: 

Kont 15. 10. 63 · 

5. 9. 64 Serg Ahlbom, Christian Karl 
Torsten, Esbo 

8. 9. 64 Fänr Brunila, Tomas Henrik, 
H:fors 

Kont 15. 2. 64 

8.1. 65 Serg Bäck, Alf Henry, Mun
sala 

Interiör från idrottshallen. 

PARAISTEN KALKKIVUORI 
OSAKEYHTIÖ 

9.1. 65 Fänr Nyman, Ralf Göran, 
Karhula 

Kont 15. 6. 64 
8. 4. 65 Serg Wester, Peter Gustav, 

Jakobstad 
8. 4. 65 Off-asp Jensen, Christer 

Georg, Aho 

Kont 15. 10. 64 
8. 8. 65 Serg Klingenberg, Yngve ;Au

gust, Hangö 
8. 8. 65 Off-asp Gustavsson, Sig Gun

nar, H:fors 

Oy Mallasjuoma 

. Lahti 
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Kotinne on 

osuuskassan 
asiakas 

voi 
hymyillä 

•• enemman 
Hänen palkkansa menee 
tilille osuuskassaan ja se 
on hänen etunsa mukaista. 
Myös Teidän kannattaa 
yksityishenkilönä ohjata 
palkkanne esimerkiksi 
käyttötilille osuuskassaan. 
Niin tekevät nyt yhä 
useammat. Käynti osuus
kassassa riittää - ja saatte 
enemmän irti palkastanne. 

PALKKA 
TILILLE 
OSUUS KASSAAN 

arvoinen 

MIRANDL 
a I kyd ila kka maalilla 

~~c;CHll<).,,. 

TIKKURILAN~ . :vÄRITEHTAAT 
"'(tseP.<,"'f' 

Te saatte nopeasti huo

nekaluihin, oviin, ikku

noihin, keittiökaappei

hin, puutarhakalustei

siin ym. sisö- ja ulko

puolisiin, puu- ja me

tai lipintaisiin maalatta-

viin suojaavan ja kau

niin kiiltopinnan. 

KARJA'LAN 
PRIKAATI 

Kuluneen toimintakauden aikana on 
Karjalan Prikaatissa koulutus tapah
tunut annettujen koulutusohjeiden 
mukaisesti. Kaikessa koulutuksessa ja 
kasvatuksessa on pyritty saavuttamaan 
käsketyt koulutustavoitteet. 

Tärkeimpiä koulutustapahtumia ovat 
kertomuskaudella olleet ennen kunkin 
saapumiserän kotiutumista toimeen
pannut sotaharjoitukset. Talvisotahar
joitus oli 1. 2.-3. 2. Pyhällön - Onka
maan - Ravijoen alueella. Ennen har
joitusta oli Kouvolan varuskunnassa 
ollut vaikeanlaatuinen sairausepide
mia, jonka jälkitiloina jouduttiin har-

joituksen kuluessa evakuoimaan lähes 
100 miestä sairaalaan. Talvisotaharjoi
tukseen osallistui joukkoja myös Kym
JP:sta, PionR:sta, !RUK:sta, KarTR:stä, 
KotRPstosta ja SalpitPstosta. Talviso
taharjoituksessa oli koulutusta tarkas
tamassa jalkaväen tarkastaja, kenraali
luutnantti Ali Koski maa. 

Kesäsotaharjoitus alkoi Vappuna ja 
päättyi 3 pnä toukokuuta Valkealan 
pitäjän Tuohikotin - Utin alueella ja 
syyssotaharjoitus 2.-4. 9. käytiin Pyöt
siän - Rasin alueella. 

Karjalan Prikaatin vuosipäivää vie
tettiin 6 pnä toukokuuta sotilaallisin 
juhlamenoin, joihin kuului seppeleen
lasku sankariihaudalle, paraati ohi
marsseineen ja päiväjuhla. Paraatin 
otti vastaan 3.Divisioonan komentaja, 
kenraaliluutnantti Jorma J ä r v e n-

Eversti H Krogerus luovuttaa kuntokellon korpr Henriksson'lle 
9.2.1965. 
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Karjalan Prikaatin vuosipäivän pa
raati 6. 5. 1965. 

Vekarajärven varuskunta-alueen hen
kilökunnan asuntorakennus 7.8.1965. 

ta u s ja päiväjuhlassa piti juhlapu
heen taiteilija Heimo Le p i s t ö. Juh
laa suosi mitä kaunein kevätsää. Päi
väjuhlassa oli läsnä kaupungin, sota
invalidien, reserviupseerien ja -aliup
seerien sekä sotilaskodin edustajat 
sekä kenraalitar Karin The s 1 ö ff. 
Hän on aikoinaan lahjoittanut Karja
lan Kaartin Rykmentille lipun Viipu
rissa ja lippu liehuu nyt sen perinne
joukko-osaston, Karjalan Prikaatin, 
joukon edessä Vapaudenristin nauhan 
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tangon huipussa todistaessa joukko
osaston mainetöistä sodan kovina päi
vinä. 

Vekarajärven 
varuskunta 
kehittyy 

Kaksi ensimmäistä kasarmiraken
nusta on harjassa Vekarajärven varus
kunnassa. Tämän johdosta vietettiin 
7 pnä huhtikuuta 1965 Vekarajärven 
varuskunta-alueella Kääpälässä erit
täin arvovaltaisen kutsuvierasjoukon 
läsnäollessa kahden ensimmäisen ka
sarmirakennuksen harjannostajaisjuh
laa., 

Rakennusten yihteinen kuutiomäärä 
on 57500 m3 ja niihin majoitetaan noin 
1200 miestä. Karjalan Prikaati muut
tanee osillaan uuteen sijoituspaikkaan
sa ehkä vuonna 1967. 

Palautettakoon tässä yhteydessä mie
leen, että päätös Vekarajärven raken
nustyömaan avaamisesta tehtiin syk
syllä 1963. Päätöksen jälkeen aloitet
tiin tutkimustyöt ja suunnitelmia ryh
dyttiin toteuttamaan lokakuussa 1964. 
Ensimmäisenä rakennettiin työväestön 
majoitus- ja huoltotilat ja tällä het
kellä rakennustyömaan alueella on 
mahdollisuus majoittaa n 600 työnteki
jää. Majoitusparakkien kanssa saman
aikaisesti rakennettiin myöskin sai
rasmaja. 

Työmaalla on kuluneen talven aika
na järjestetty 100 pojalle nuorten työt
tömien rakennusalan kurssi. 

Alueen asemakaava on erittäin väljä 
ja tilava, joten sinne muuttavien on 
helppo kotiutua vapaaseen luontoon. 

Tilaisuuden kutsuvieraina nähtiin 
mm puolustusministeriön kansliapääl
likkö, kenraaliluutnantti Reino Ari
m o, 3.Divisioonan komentaja, kenraali
luutnantti Jorma Järven ta u s, hal-

litusneuvos H akka r aine n, sosiaa
lineuvos Toivo Tarkka, yliarkki
tehti Vilho No ko, sosiaalitarkastaja 
Artturi P a a s o ne n, PE:n huolto
päällikkö kenraalimajuri Ville-Poju 
S o m e r kari, KarPr:n komentaja 
eversti Holger Krogerus sekä Val
kealan kunnan edustajat. 

Aikanaan Karjalan Prikaati siirtää 
voimansa Kouvolasta Valkealan Kää
pälään, Vekarajärvelle, missä harjoi
tusmaastot avautuvat melkein ka
sarmin ovilta; silloin ei enää tarvitse 
kuluttaa kallista koulutusaikaa jouk
kojen kuljetuksiin kilometrien päähän 
harjoitusmaastoon. Muutaman vuoden 
kuluttua uskotaan Kääpälään muodos
tuvan n 5000 asukkaan taaja~an. 

Veljen käden 
ojennus 
sotainvalideille 

Prikaatin miehet ovat hyvässä yh
teisynunärryksessä Sotainvalidien Vel
jesliiton Kouvolan osaston kanssa lyö
neet veljenkättä ja auttaneet jo taval
laan "perinteeksi" muodostuneen työn 
muodossa avun tarpeessa olevia sota
invalideja. Syksyllä 1964 prikaatilaiset 
auttoivat sotainvalideja viljankeräyk
sessä, jolloin tuloksena saatiin Kouvo
lan osaston alueella n 6.500 kg viljaa. 
Myös prikaatilaisten suorittamassa ra
hankeräyksessä syksyllä 1964 saatiin 
kaunis summa - mk 3.372.- sotain
validien kassaan. 

Muutakin suhdetoimintaa 
on Karjalan Prikaatissa 
harrastettu 

Suhdetoimintaa niiden maanviljeli
jöiden kanssa, joiden mailla joudutaan 
päivittäin eri harjoituksissa liikkumaan 

joko hiihtäen tai polkupyörillä jne, on 
pyritty ylläpitämään. 

Tästä asiasta näkyvänä saavutuksena 
suorittivat Karjalan Prikaatin miehet 
neljännen metsämarssin 9 päivänä lo
kakuuta 1964. Tämä metsämarssi teh
tiin kolmen kunnan, Kuusankosken, 
Valkealan ja Sippolan alueille. Ja se 
oli sikäli "historiallinen", että se ulot
tui samanaikaisesti kahden metsänhoi
tolautakunnan alueelle, nimittäin Itä
Hämeen ja Etelä-Karjalan. Työkoh
teissa suoritettiin lähinnä metsänrai
vausta. Metsäteknikoiden ohjaamina 
kiinnitettiin työsuorituksissa huomiota 
metsätaloudellisiin näkökohtiin ja tien
varsinäkymien parantamiseen. 

Metsänraivaustöitä tehdessään hank
kivat Karjalan Prikaatin varusmiehet 
"good williä" maanomistajien keskuu
dessa. Päivän päättyessä voitiin tulo
puolelle kirjata 55 ha uudistusalojen 
raivausta ja 20 ha nuoren metsän har
vennusta, mikä rahaksi muutettuna 
ylittää 4.000 markkaa. 

Kuluvana vuonna, 18 pnä toukokuu
ta olivat Karjalan Prikaatin sotilaat 
jälleen metsämarssilla, joka oli järjes
tyksessä viides. Tällä kerralla metsä
marssi suoritettiin Valkealan kunnan 
alueella Tirvan - Pasin kylissä. Met
sämarssin aikana sotilaat käsittelivät 
35 ha uudistusalojen raivauksessa ja 
15 ha taimikoitten perkausta. Työn ra
hallinen arvo v~idaan laskea noin 3.000 
mk:ksi. Tähän metsämarssiin oli tilai
suudessa osallistumaan vain Karjalan 
Prikaatin Aliupseerikoulu. Jälleen 
ojensivat Karjalan Prikaatin sotilaat 
harjoitusmaastojensa metsänomistajille 
yhteistyön kättä tuloksellisella tavalla. 

Omaisten päivien 
jälkikaikuja 

Kun Karjalan Prikaatissa vietettiin 
27.-28. 6. 1964 omaisten päiviä, joihin 
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Uudenkylän räjähdysonnettomuudessa 
surmansa saanut sotamies Seppo ,Ju

hani Lehtonen. 

oli saapunut tuhatlukuinen joukko va
rusmiesten omaisia, keräsivät he jou
kosssaan varoja 40.000 vmk, joilla os
tettiin 2 kpl rannekelloja. Isien ja äitien 
toivomus oli, että nämä kellot luovu
tettaisiin silloin palveluksessa olevien 
saapumiserien sellaisille miehistöön 
kuuluville, jotka olivat palveluksessa 
osoittaneet hyvää edistymistä ja omak
suneet oikein sotilaallisen kurin ja jär
jestyksen. 

Näiden kellojen onnellisiksi omista
jiksi selviytyivät kesäkuun saapumis
erästä korpr Raimo H e n r i k s s o n 
Lahdesta ja lokakuun saapumiserästä 
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korpr Kauko Martti N i e m i Kouvo
lasta. 

Asevarikko 2:n 
räjähdys 

Lauantaiaamuna 14 päivänä elokuu
ta 1965 sattui Uudenkylän asevarikolla 
järkyttävä räjähdysonnettomuus, jossa 
Karjalan Pri.kaatissa palveleva ja 
Uudenkylän varikolla vartiopalvelus
taan tapahtuma-aikana suorittava so
tamies Seppo Juhani iL ehto n en 
täytti sotilasvalansa velvoitteet vii
meistä piirtoa myöten. Lehtonen oli 
kotoisin Teiskosta. Hän oli edellisenä 
päivänä saapunut täydennysmiehenä 
Uudenkylän asevarikolle. Hän joutui 
näin järkyttävällä tavalla uhraamaan 
henkensä isänmaan alttarille suorit
taessaan rauhanajan vartiopalvelus
taan. 

Urheilutapahtumia 

Karjalan Prikaati oli saanut kun
niakkaan tehtävän vastata Puolustus
voimain maastomestaruuskilpailujen 
järjestelyistä vuonna 1964. Maastomes
taruuskilpai.lu on puolustusvoimain ar
vokilpailuista vaativin, koska kilpaili
jat hyvän fyysisen kunnon rinnalla 
tarvitsevat erinomaisen suunnistamis
taidon pimeässä ja päivällä, hyvän am
pumataidon sekä käsikranaatin heitto
taidon. 

Kilpailut järjestettiin 3.-5. 9. 1964 
Kouvolan ympäristössä. 3.D:n komen
taja, kenraaliluutnantti J J ä r v en
t a u s suoritti 3. 9. iltapäivällä kilpai
lujen osanottajien katselmuksen Kou
volan varuskunnan kentällä. Seuraa
vana päivänä tutustuivat Sveitsin 
yleisesikunnan päällikkö Jakob A n
n a s o h n ja puolustusvoimain komen
taja, jalkaväenkenraali Sakari S i m e-
1 i u s maastomestaruuskilpailuihin. 

Kilpailuissa oli yli 500 osanottajaa. 
Prikaatissa on pidetty tavanomaiset 

talvi-, kesä-, maasto- ja ampumames
taruuskilpailut. Prikaatilaiset ovat 
myös osallistuneet lukuisiin ulkopuoli
siin kilpailuihin. Mainittakoon tuloksia 
eräistä kilpailuista: 

Kymenlaakson Viesti 7. 3. 1965 

KarPr:n I joukkue voitti varuskun
tien sarjan. Joukkueen kokoonpano: 
opp Hämäläinen, kers Laari, stm Kur
ki, alik Tikka, alok Lämsä ja stm Tuo
minen. 

Sotilaspartiohiihto 18. 3. 1965 

1. kers Laarin partio (opp Hämäläi
nen, opp Lehtinen ja opp Lonka, AUK) 

Ampumamestaruuskilpailut 28. 5. 1965 

a ) Kenttäammunta 
1. 4/KarPr 2. II AuK /t:KarPr 3. II/ 

Au!K/KarPr 
b ) Konepistooliammunta 
1. 4/KarPr 2. PstK/KarPr 3. 3/KarPr 

Maastomestaruuskilpailujen partio
suunnistus 12. 7. 1965 

1. Ylik Halosen partio AuK (kers 
Laari, opp Koivu ja opp Mäkelä) 

2. Ltn Ojasen partio AuK (opp Rii
konen, opp Leppämäki ja opp Romant
schuk) 

Karjalan Kaartin-Prikaatin Killan 
"Hopeapokaalin" voitti yhteistuloksella 
II AUK/KarPr. 

Karjalan Prikaati 
voittoisa 
ilmakivääriammunnassa 

Kuluvan vuoden alkupuolella osal
listuivat prikaatilaiset innolla Metsäs
tysammuntalfiton "Suomen puolesta" 
ilmakiväärikilpailuihin kotiradoilla. 25-
miehinen joukkue ampui uskomatto
man tasaisesti hankkien 20 kaunista 
"Suomen puolesta" -mitalia ja Ansc
hiltz'n kunniapalkinnon; mestaruuden 
tuloksella 326,3. 

Seuraavat Karjalan Prikaatissa va
rusmiespalveluksensa kiitettävästi suo
rittaneet ovat saaneet Jalkaväen Sää
tiön plaketin: 

15. 2. 64 saapumiserä 
Upskok Matti Vilho Pekko 5.K 
Kers Jouko Kalevi Kinnunen 3.K 

15. 6. 64 saapumiserä 
Upskok Harri Juhani Ko r p e 1 a 4.K 
Kers Martti Aulis Olavi H a 1 o n e n 

KrhK 

15. 10. 64 saapumiserä 
Upskok Kimmo Väinö L ä n n en

pää PstK 
Kers Martti V a r i s 4.K 

Esko Järvinen O.Y. 
Lahti 

ALALLAAN MAAILMANKUULU JA SUURIN. 

Valmistaa suksia ja suksisauvoja. 

Välineillä saavutettu 51 MM- ja Olympia-voittoa 
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- _.;,:.. .. . .. .. .c..,,,. 
Langinkosken silta, rakennettu v. 1963 

INSINÖÖRITYÖ OY 
RAKENTAA TEOLLISUUDELLE 

• Teollisuusrakennuksia • Liukumuottitöitä 
• Laitureita • Voimalaitoksia 
• Siltoja • Vesihuoltotöitä 
• Esijännitettyjä rakenteita • Kaukolämmitysverkostoja 

Pienoislippujen käyttö lisään

tyy vuosi vuodelta. Keskimää

rin joka 40. minuutti ojenne-

taan maassamme TAITOLIPUN 

valmistama pienoislippu. Lipun 

valmistus on luottamuskysy

mys. 18 vuoden kokemuksem

me tällä vaativa! la alalla on 

käytettävissänne. Lähetämme 

mielellämme tarjouksia. 

TAITOLIPPU 
OM. S V E N L ö F S T R ö M 

TAMPERE 8 BOX 514 PUH 53761 

SAVON PRIKAATI 

Savon Prikaatin kuluneen toiminta
vuoden huomattavimmiksi tapauksiksi 
kohosivat prikaatissa 15. 6. tapahtunut 
komentajan vaihdos ja 12. 6.-13. 6. 
vietetyt omaisten päivät. 

Savon Prikaatin komentajana yhtä
jaksoisesti kymmenen vuotta toiminut 
eversti Jouko Hynninen luovutti 
15. 6. 65 prikaatin komentajan tehtävät 
evl Kalevi S a rva 11 e, Kymen Jää
käripataljoonan entiselle komentajalle. 
Joukkojen luovutus- ja vastaanotto
paraatin jälkeen puhui prikaatilaisten 
puolesta evl U Koskenpalo luovuttaen 
prikaatin henkilöstön lahjana tait 
Martti Poikolaisen maalaaman vanh.an 
kas-alueen 4. K:aa kuvaavan taulun. 
Prikaatin varusmiesten puolesta pois
siirtyvälle komentajalle luovutettiin 
adressi, johon olivat kirjoittaneet ni
mensä kaikki prikaatissa palvelevat 
varusmiehet. Sotainvalidien Veljeslii
ton Suur-Savon piiri ja paikallisosasto 
luovuttivat ev Hynniselle kiitollisuu
tensa osoituksena kristallimaljan. 

Illalla 13. 6. 65 pidetyssä ev Hynni
sen läksiäistilaisuudessa luovuttivat 
prikaatin upseerit rouvineen poissiir
tyvälle komentajalleen Savon Prikaa
tin pienoislipun, jonka oli ommellut 
kapteenin rouva Kuusimaa. 

Savon Prikaatissa vietettiin omais
ten päiviä 12. 6.-13. 6. 65. Kutsuja 
oli lähetetty yhteensä 1200 omaiselle 
ja kutsua noudatti noin 1000 omaista 
kaukaisimman vieraan saapuessa Ka
nadasta saakka. Kyseinen vieras oli 
rva Marita Repo pikkutyttönsä kans-

SavPr:n komentaja ev K Sarva. 

Evl Koskenpalo luovuttaa ev Hynni
selle prikaatin henkilöstön lahjana 
maalauksen van~asta kasarmialueesta. 

sa. Kaksipäiväinen, tiivis ohjelma päät
tyi koulutus- ja taistelunäytökseen, 
jota yleisö ilmeisen kiinnostuneena 
seurasi Karkialammella. 

Kuluvana kesänä suoritti aliupseeri-
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Prikaatin entinen ja nykyinen komentaja henkilöstön vastaanottotilaisuudessa. 

koulu maakuntamarssin Pieksämäelle 
22. 5.-23. 5. Marssi suoritettiin polku
pyörin. Maakuntamarssin ohjelmaan 
kuulunut koulutus- ja taistelunäytös 
keräsi n 5000 katsojaa. 

23. 2. 65 paljastettiin Karkialammen 
sotilaskodissa kunniataulu, johon oli 
kaiverrettu Savon Prikaatia kunniak
kaasti edustaneiden varusmiesten ni
met. Mainitut entiset prikaatin varus
miehet oli kutsuttu kunniavieraiksi 
tilaisuuteen. 

Prikaati on menestynyt 3. Divisioo
nan joukko-osastojen välisissä kilpai
luissa siksi hyvin, että sai syystal
vella -64 vastaanottaa kenrl J Järven
taukselta "Kolmosen Pytyn". Arvos
tettu palkinto saatiin pienimmän yh-
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teenlasketun sijaluvun perusteella 
Oltermanninviestissä, varusmiesten 
ampumamestaruuskilpailujen yleis
mestaruudesta sekä partiosuunnistuk
sesta kilpailtaessa. Samoin sai Savon 
Prikaati haltuunsa "Kymenlaakson 
Kilven" kuluvan vuoden kilpailussa 
saavutettujen tulosten perusteella va
rusmiesten sotkivkenttäammunnassa 
sekä varusmiesten kp-ammunnassa. 

Prikaatin kahtiajakautuminen Mik
kelin vanhalle ja Karkialammen 
uudelle kasarmialueelle tuottaa edel
leen huollollisia ja koulutuksellisia 
vaikeuksia. Vanhan kas-alueen U!70-
luvulta peräisin olevissa kasarmeissa 
asuu enää tosin vain yksi komppania 
kolmen muun vanhan kasarmin olles-

sa varastoina, PionK:n päästyä muut
tamaan kesä-heinäkuun vaihteessa 
Karkialammelle uuteen kasarmiin. Tä
tä nykyä prikaatin pääosa on jo siis 
majoittunut Karkialammelle. 

Ansiokkaan palvelun vuoksi Savon 
Prikaatissa on Jalkaväen Säätiön pie
noisplaketeilla palkittu seuraavat: 

15. 10. 63 saapumiserä 

Upskok Pekka Juhani He rva s 
Kers Risto Juhani K i i veri 

15. 2. 64 saapumiserä 

Upskok Kyösti Karja 1 aine n 
Kers Timo Antero K ui t u n e n 
Stm Heikki Tapio N i e m i n e n 

15.6.64 saapumiserä 

Upskok Seppo Edvart Iivari ne n 
Kers Esko Kyösti Kalevi V a 1 m a 
Stm ~smo Tapani V a 1 t o n e n 

15.10.64 saapumiserä 

Upskok Vesa Fredrik Mäki ne n 
Kers Jorma Kalevi Järvi ne n 

Kaukaisin vieras Omaistenpäivillä: rva 
Marita Repo ja tytär Maria, ikä 7 1h kk. 

Kuva taistelunäytöksestä. 

AB FEDERATION STEVEDORING LTD 
Kotka 
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VIHTAVUORI 

tarioaa 

täyden 

sarian 

VIHTAVUORI ROYAL 
keskinopeus V5 : 370-380 m/ sek. 
keskipoine: 650 kg / cm• 
houlikool: 4, 6, 7, 8, 10 ja 12 

V IHTAVUORI METSO 
keskinopeus V5 : 360-370 m/ sek. 
keskipoine: alle 650 kg/cm• 
haulikaol: 4, 6, 7, 8, 10 ja 12 

VIHTAVUORI MUSTARUUTI 
keskinopeus V5 : 290--300 m/ sek. 
keskipoine : olle 300 kg / cm• 
haulikool: 4, 6, 7, 8, 10 ja 12 

VIHTAVUORI OLYMPIA 
keskinopeus V5 : 360 m/ sek. 
keskipoine: alle 650 kg / cm• 
haulikool: 3 ja 4 

VIHTAVUORI SKEET 
keskinopeus V5 : 350 m/sek. 
keskipaine: alle 650 kg / cm• 
haulikool: 2 ja 4 

VIHTAVUORI TRAP 
keskinopeus V5: 340 m/ sek. 
kesk,poine : olle 650 kg/ cm• 
haulikool: 2 ja 3 

VIHTAVUORI 
- siihen voitte luottaa 
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0 
K-KAUPASTA 

KYLLÄ 

POHJANMAAN 
JÄÄKÄRI PATALJOONA 

Pohjanmaan Jääkäripataljoona on 
ollut Sodankylässä toista vuotta. Tämä 
ensimmäinen vuosi on ollut työntäy
teistä elämää niin kouluttajille kuin 
koulutettavillekin. Lapin oloihin on 
saatu tuntuma ja sopeutumisvailk:eudet 
ovat voitetut. Niitä on ollut paljon vä
hemmän kuin otaksuttiin. 

Lapin olosuhteet ovat vaatineet jon
kin verran järjestelyjä koulutuksen 
läpi viemiseksi. Suurin haitta on ollut 

kaamosajan pimeys. Mutta sekin on 
voitettu kaikella kunnialla ja koulu
tustavoitteet ovat saavutetut. Talvi
oloissa on kokeiltu huolto- ja miehistö
kuljetuksissa Bandvagnia ja saatu siitä 
hyviä kokemuksia Lapin tiettömissä 
erämaissa. 

Pataljoona sai keväällä uuden ko
mentajan. Everstiluutnantti Paavo 
J u n t t i 1 a luovutti pataljoonan ko
mennon everstiluutnantti Erkki Koi
visto 11 e päivämäärällä 14.4.1965. 

Vuoden mittaan ovat pataljoonan 
majoitusolot parantuneet, sillä 1 uusi 
kasarmi saatiin miehistön käyttöön, 
heinäkuun alussa. Majoitusolot ovat 
tällä hetkellä tyydyttävät, samoin kan
tahenkilökunnan asuntotilanne. Sekä 

P ataljoonan komentaja evl E T Koivisto (Katselmus 4. 6. 1965) . 
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Ohimarssi 4. 6. 1965. 

15. 10. 64 saapumiserän plakettien 
saajat. 

Elokuvasali palvelee yhteisiä tilaisuuk
sia. Kuva siellä pidetystä jumalan

palveluksesta. 
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varusmiesten että kantahenkilökun
nan viihtyisyyden lisäämiseksi on saatu 
elokuvasali, sotilaskoti ja kuntotalo 
ajanmukaisine voimistelusaleineen ja 
uimahalleineen. Niin elokuvasalin kuin 
uimahallinkin käyttö on hyvin vilkasta. 
Uimahalli ei palvele yksistään patal
joonaa, vaan Sodankylän kuntaakin, 
sillä myös kunta on saanut omat uima
vuoronsa hallin suojista. 

Kuluneena vuonna ei suurempia so
taharjoituksia ole ollut. Täällä, niin 
kuin muuallakin on jouduttu säästä
väisyyssotaan. Harjoitukset on pidetty 
aivan kotinurkilla. Vaikkakin pauketta 
on ollut vähemmän kuin suurissa har
joituksissa, ovat ikäluokat saaneet sen
tään tuntuman sotimiseen korpioloissa 
näissä omissa vapaussodissa . 

Kulunut vuosi täällä uudella paikka
kunnalla on ollut hyvin antoisa myös 
suhdetoimintarintamalla. Monet siteet 
jo nyt yhdistävät pataljoonaa ja paikal
lista väestöä toisiinsa ja varmaan hy
vässä yhteisymmärryksessä aloitettu 
toiminta tulee jatkumaan ja suhteet 
entisestään lujittumaan ja laajene
maan. 

Heinäkuun 17. päivänä Sodankylän 
alue vahvistettiin varuskunnaksi. Näin 
Sodankylästä tuli Suomen pohjoisin 
varuskunta. 

Lapin olosuhteissa joutuu jokainen 
turvautumaan toisten apuun. Kulu
neena vuotena on pataljoona osallistu
nut useita kertoja kadonneiden etsin
tään. 

Suurimmat juhlat ovat olleet puo
lustusvoimain lippujuhla ja saapumis
erien valatilaisuudet ja tietenkin aina
kin varusmiehistä kotiuttamiskahvi
tilaisuudet. Näissä tilaisuuksissa ovat 
perinteellisen tavan mukaan saaneet 
seuraavat varusmiespalveluksessaan 
erityisesti ansioituneet jalkaväkisää
tiön plaketit: 

l\linisterivierailu. 

Ulkomaitten sotilasasiamiehiä patal
joonaan tutustumassa. 

Pataljoonan rakennukset pilkoittavat 
mäntyjen välistä. Kuva otettu vesi

tornista. 

15. 2. 1964 saapumiserä 

Upseerikokelas K a 11 i on i emi 
Unto Kalervo 

Kersantti S ä ä s k i 1 a h t i Aaro 

15. 6. 1964 saapumiserä 

Upseerikokelas H ah t o Matti 
Kersantti R et s u Raimo Olavi Jo-

hannes 

15. 10. 1964 saapumiserä 

Upseerikokelas Iso - S o m p p i Sa
kari 

Kersantti L a s s i 1 a Erkki 
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marimekko 
HELSINGISSÄ: 

MARIMEKKO-VINTTI 
KESKUSKATU 3 
MARIMEKKO-BOUTIQUE 
KASARMINKATU 42 
MARIMEKKO-MUKSULA 
EERIKINKATU 8 
MARIMEKKO-MITTAMARI 
PURSIMIEHENKATU 9 
MARIN PIIRONKI 
FABIANINKATU 31 
MARIN KAMMARI 
KALEVANKATU 4 

JYVÄSKYLÄSSÄ: 

MARIMEKKO 
VAASANKATU 31 
TURUSSA: 
MARIMEKKO 
LINNANKATU 6 

TAMPEREELLA: 
MARIMEKKO 
NÄSILINNANKATU 32 
LAHDESSA: 
RAUTATIENKATU 11 

LAPPEENRANNASSA: 
KAUPPAKATU 41 

OTTO VUORIO Oy 

Pitäjän mäki 

UUDENMAAN 
JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Santahaminan saarelle sijoitettu 
Uudenmaan Jääkäripataljoona jatkaa 
PPP 2:n, JP 2:n ja JP / JR 5:n perin
teitä. 

Pataljoonan sisäisessä elämässä sota
ja taisteluharjoitukset muodostavat 
tietyn kohokohtansa. Ainakin yksi 
"sota" vuodessa on totuttu käymään 
Obbnäsiin sijoitettua Rannikkojääkäri
pataljoonaa vastaan. Syyskuussa 1964 
harjoituksen johtajana toimi UudJP:n 
komentaja, tammikuussa 1965 vuoros
taan RannJP:n komentaja. Kesällä 
1965 UudJP osallistui Obbnäsissa myös 
englantilaisen sotamarsalkka Hullin 

vierailun yhteydessä järjestettyyn mai
hinnousu- ja taistelunäytökseen. 

Uudenmaan Jääkäripataljoonalla on 
aina ollut pyrkimyksenä hyvien suhtei
den luominen kotimaakuntaan ja sen 
siviili väestöön. Edellytykset tällaisille 
suhteille on löydetty kotimaakuntaan 
suuntautuneista marsseista, joita on 
tehty yksi kunkin saapumiserän perus
koulutuskauden lopulla. Marraskuussa 
1964 suoritettiin polkupyörämarssi 
Mäntsälään, maaliskuussa 1965 tutus
tumisen painopiste oli Porvoossa, elo
kuussa taas vuorostaan Mäntsälässä. 
Tällaisten marssien opetustarkoituksiin 
on sisällytetty valmistautuminen pp
marssille, pataljoonan marssin suoritus, 
marssin suojaaminen, opastuksen ja lii
kenteen järjestelyt, komppanian ma
joittuminen pataljoonan yhteydessä ja 

Jääkäriliikkeen 50-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä UudJP:ssa vuorineuvos, 
jääk-ev Olli Paloheimo vastaanottaa evl Paavo Hämäläiseltä pataljoonan pie
noislipun. Pää pöydän henkilöt vasemmalta vapaaheratar Ruth Munck ( osaksi 

näkyvissä), kenrl Reino Arimo ja jääkkenrl Hugo Österman. 
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Pataljoona järjesti, ties monennenko 
kerran, UAY:n ampumamestaruuskil
pailut Santahaminan, Malmin ja Vii
kinmäen ampumaradoilla 20.-22. 6. 65. 
Maastoammunnan partio tuliasemassa. 

UudJP:n Kilta ry:n omistama, UudJP:n 
komentajan hallinnassa oleva hirsinen 
rantasauna Santahaminan pohjoisran-

nalla. 
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majoituksen suojaaminen. Marssihar
joitusten lomaan on järjestetty sekä 
Mäntsälässä että Porvoossa jääkäri
tanssit, joissa kotimaakunnan nuori
soon on saatu kosketus. UudJP:n ko
mentajan tarjoamilla kenttäaterioilla 
taas on tavoitettu maakunnan hallinto
ja talouselämän edustajia. 

Kotimaakuntaan on myös tutustuttu 
lukuisien Kadettikoulun harjoitusten 
yhteydessä, joissa pataljoona on toimi
nut harjoitusjoukkona. Todella raskas 
ja mieliin painunut oli se Kadettikou
lun harjoitus joulukuun alkupuolella 
1964, jolloin joukot kelirikko-olosuh
teissa, tiettömän alueen kautta hyökät
tyään joutuivat ylittämään tilapäis
välinein Sipoonjoen. Jään pettäessä 
osa jääkäreistä ja heidän kalustostaan 
kävi ponnistamasså joen pohjasta lisä
vauhtia. 

Maanpuolustusjuhla kunkin vuoden 
alkusyksystä alkaa olla pataljoonalle 
kohta perinne. Syksyllä 1964 maan
puolustuspäivät järjestettiin Karkki
lassa. Pataljoonan ase- ja varusesit
tely sekä taistelunäytös keräsivät noin 
3000 vahvuisen yleisömäärän. Juhlaa 
kunnioitti läsnäolollaan myös silloinen 
2.D:n komentaja kenrl Adolf Ehrn
rooth, joka otti vastaan joukkojen ohi
marssin. 

Oman sävynsä pataljoonan toimin
taan ja koulutukseen on kuluneena 
kautena ensi kertaa antanut erillisjää
kärijoukkue, joka nimekkäine urheili
joineen on hankkinut monissa kilpai
luissa UudJP:lle mainetta innostaen 
samalla muitakin varusmiehiä liikun
nallisten harrastusten pariin. 

Vuonna 1965 vietettiin maassamme 
jääkäriliikkeen 50-vuotisjuhlaa. Myös 
UudJP osallistui juhlallisuuksiin ja sai 
nähdä vierainaan maamme korkeinta 
sotilasjohtoa sekä monta ansioitunutta 
jääkäriveteraania. Puolustusministeri 

Karkkilan maanpuolustusjuhlan taistelunäytös 6. 9. 64. Jääkärit hyökkäyksessä. 

Pentti tarjosi 25. 2. UudJP:n ruokalassa 
kenttälounaan jääkärien kunniaksi. 

Jälleen kerran järjesti Uudenmaan 
Jääkäripataljoona Upseerien Ampuma
yhdistyksen ampumamestaruuskilpai
lut . Kun 20.-22. 6. 65 otettiin käyttöön 
kaikki Santahaminan ampumaradat ja 
vielä lisäksi Viikinmäen ja Malmin 
ampumaradat, saatiin niinkin laajat 
kilpailut (n 150 ampujaa ja 900 laji
suoritusta), onnistuneesti läpiviedyksi. 

Kaksi vuotta sitten perustettu 
Uudenmaan Jääkäripataljoonan Kilta 
on monin tavoin huolehtinut pataljoo
nan varusmiesten ja kantahenkilökun
nan viihdyttämisestä ja maanpuolus
tushengen ylläpitämisestä. Killan aika
kausijulkaisu "Pumppu" on jaettu 
joukko-osaston jokaiselle varusmie-

helle ja muutama ohjelmallinen tanssi
hetki Santahaminassa ja kotimaakun
nassa on valaissut palveluspäivien har
maita iltoja. UudJP:n Killan pitkän 
aikaa kytenyt haave ikiomasta ranta
saunasta on päässyt toteutumaan. Täl
lainen maanpuolustuksen ystävien tu
kemana aikaansaatu hirsisauna laitu
reineen lienee maamme joukko-osasto
kiltojen joukossa harvinainen. Santa
haminan pohjoisrannalla, rantakallion 
kupeessa seis~va sauna on jo nähnyt 
monet tyytyväiset saunojat makoisissa 
löylyissään. 

Yhteistoiminta kotimaakunnan ja 
Helsingin reservijärjestöjen kanssa on 
ollut vilkasta. Nimenomaan Helsingin 
Reserviupseeri piirin Jääkärikerhon, 
ESO:n upseerien ja pataljoonan kesken 
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on suoritettu monipuolista ja hedel
mällistä kanssakäymistä. Kun hirsi
sauna valmistui, yhteistoiminnan mah
dollisuudet entisestään paranivat. 

Jalkaväen säätiön plaketti on myön
netty ansiokkaasta palveluksesta seu
raaville UudJP:ssa palvelleille varus
miehille: 

15.10.1963 saapumiserä 

vänr N e n o n e n, Pentti Olavi 
kers Joki ne n, Jouko Juhani 
korpr L i i p o 1 a, Eero Juhani 
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15.2.1964 saapumiserä 

vänr E s k e 1 i n e n, Pekka Risto 
kers M a 1 m b e r g, Ahti Uolevi 
korpr La a k s o n e n, Eero Tapio, 

15. 6. 1964 saapumiserä 

upskok R a u t o j a, Martti Antero1 
kers ·Eh der, Tapio 
korpr Lindberg, Toivo Johannes 

15. 10. 1964 saapumiserä 

upskok H o n k a n e n, Seppo Aimo 
Kalervo 

kers Mäntymaa, Aaro Juhani 
korpr S aari ne n, Pekka Olavi 

Tunnettu 
kautta 
maailman 

täysautomaattinen pesukone 

Käynnistä WASCOMAT 
ja unohda pesutyöt -
helpompaa ei voi olla .•• 

etulevy ja rummut 
ruostumatonta terästä 
ajaton muotoilu 

BENSOW OY - AB 
SOLIFER MYYNTI OY 
ET. ESPLANADIK. 22 B 

Puh. 50155 

RANNIKKOJÄÄKÄRI
PATALJOONA 

"Kulunut vuosi on pataljoonan viides 
olemassaolon ja toiminnan vuosi. Voi
daan siis hyvällä syyllä todeta patal
joonan vakiinnuttaneen niin nimensä 
kuin erikoisluonteensakin puolustus
voimien joukko-osastojen piirissä. Vii
sivuotisjuhlaansa pataljoona vietti 5. 7. 
totunnaisin menoin. Erityistä juhla
vuutta ja arvoa antoi päiville se, että 
sekä divisioonan nykyinen komentaja 
kenrl O Korhonen että keväällä 
eläkkeelle siirtynyt divisioonan ko
mentaja kenrl A E h r nro o t h olivat 
molemmat saapuneet paikalle. 

Muutoin on vuosi kulunut varsin ta
vanomaisin tapahtumin. Säännöllisissä 
sotaharjoituksissa on ehkä mielenkiin
toisin ollut talvinen sissitoimintahar
joitus Inkoon saaristossa maalis-huhti
kuun vaihteessa. Jännittävän lisävärin 
harjoitukselle antoi suorastaan tunti 
tunnilta harjoitusaluetta lähestyvä avo
meren jään reuna, joka aika ajoin 
näytti suorastaan uhkaavalta. Useiden 
päivien vesisateen jälkeen jään pin
nalla oleva parikymmensenttinen vesi
kerros jäätyi paluumarssin ajaksi ja 
miehet suorittivat todella kuntoa kysy
vän 40 km:n "luistelun" peilikirkkaan 
jään pinnalla. Aika ajoittainen vasta
tuuli virkisti myös mieliä kovasti. 

Pataljoona on Helsingin läheisyy
tensä johdosta ollut jalleen monien vie
railujen ja näytösten suosima. Niistä 

RannJP:n sotilasvalatilaisuudet on tämän vuoden alusta voitu pitää varus
kunnan omassa kauniissa kirkossa, merikappelissa. Kuvassa patlkom, evl M 
Haaksalo, sotatuomari asessori Seikku ja kenttärovasti E Alitalo vastaanotta-

massa helmikuun saapumiserän valaa. 
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Rannikkojääkäreitä Inkoon jääsotaharjoituksessa ylittämässä jäänsärkijä Voi .. 
man sotaharjoitusalueen halki murtamaa väylää. 

mainittakoon vain Norjan puolustus
voimain komentajan vara-amiraali 
Folke J o h a n ne s enin sekä Eng
lannin puolustusvoimain komentajan 

Vesistökoulutusjaksoon kuuluva äksii
simäinen rantautumisharjoittelu käyn

nissä Obbnäsissä. 
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sotamarsalkka Sir Richard H u 11 i n 
käynnit. 

Reservin upseerit ja aliupseerit ovat 
satapäisin jowkoin ·käyneet usean ker
ran paikan päällä ja vastanimitetty 
puolustusvoimain komentaja, kenraali
majuri Y Keino ne n suoritti Soti
lasläänin komentajan ominaisuudessa 
kesällä saaristotiedustelun pataljoonan 
toiminta-alueella. 

On ehkä vielä aihetta mainita, että 
ensimmäinen viiden kappaleen erä la
sikuitumuovisia partiokanootteja on 
valmistunut pataljoonan oman työ
ryhmän valmistamina. Kanootit ovat 
olleet koko kesän koulutuskäytössä ja 
niistä on saatu erinomaisia koke~uk
sia. Tarve olisi nykyiseen määrään 
nähden moninkertainen, sillä monet 
joukko-osastot ovat niitä jo lainanneet 
sissiharjoituksiaan varten. 

Pintauimari rantautuu. 

Ja lopuksi: 

Jalkaväkisäätiön plaketteja ovat 
vuoden aikana saaneet seuraavat: 

8. 9. 64 vänr P J H a 11 b e r g 

8. 9. 64 kers O J V H u o v i n en 
9. 1. 65 vänr O J V o u t i 1 a i n en 
9. 1. 65 kers M H K a d en i u s 
10. 4. 65 upskok T J A S a v u n e n 
10. 8. 65 upskok J K A i t t o 1 a " 

keittiön-, eteishallin- ja kylpyhuoneen 
seiniin, kalusteisiin 

N ASTA 
uudenlainen 
puolikiilto 
Nasta luo hyväilevän peh
meän, helmenhohtoisen pin
nan, joka on helppo pitää 
puhtaana ja joka säilyttää 
puolikiiltonsa pe~uista huoli
matta. 

maalein 
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KY'MEN JÄÄKÄRI
PATALJOONA 

Kymen Jääkärien toiminta on kulu
neen vuoden aikana sujunut reippaan 
työn ja aherruksen merkeissä. 

Pataljoonalle tärkeimpänä tapahtu
mana voidaan pitää 2. 7. 65 tapahtu
nutta komentajien vaihdosta, jolloin 
Savon Prikaatin komentajaksi määrät
ty everstiluutnantti Kalevi S a rva 
luovutti komentajan tehtävät eversti
luutnantti Toivo Ilmari J o k i s e 11 e. 
Kun lisäksi sattui pataljoonaupseerin 
ja huoltopäällikön vaihdos sekä sääde
tyn eroamisiän perusteella tapahtuneet 
eroamiset, uusiutui pataljoonan "veri" 
melkoisesti. Kymen Jääkärit toivotta
vat kaikille poissiirtyneille ja eronneil
le mitä parhainta jatkoa uusissa teh
tävissä. 

Pataljoonan koulutus on myös kul
kenut sille määrätyissä puitteissa. 
Varusmie3ten lomautuslaki on tosin 
asettanut pataljoonan tietyissä palve
luksissa, kuten työ- ja vartiopalveluk
sissa kovalle koetukselle, koska näitä 
ei ole voitu paljoakaan supistaa vaan 
tehtävät ovat joutuneet samojen mies
ten "niskoille". 

Vuodeksi 1965 suunnitelluista reser
viläisten kertausharjoituksista jäi ajal
la 5. 3.-27. 3. 1965 Kymen Jääkäri
pataljoonassa pidetty harjoitus vuoden 
ainoaksi suuremmaksi kertausharjoi
tukseksi koko puolustuslaitoksessa. 
Reippaasti reserviläiset suorittivatkin 
tuon lyhyen palvelusaikansa samoillen 
etupäässä metsissä ja Pahkajärven 
leirikankailla. 

Urheilun saralla on ollut hiljaista. 
Monet ns "jääkärien" lajit ovat jää
neet kuluvana vuotena kamppaile-
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Uusi- ja vanha komentaja vastaanot
tamassa ohimarssia KymJP:n komen

tajan vaihtuessa 2. 7. 1965 

matta. Talviurheilun, ehkä tär
keimmän ja kiistellyimmän OLTER
MANNIN sauvan pataljoona joutui 
luovuttamaan Uudenmaan rakuunoille, 
mutta puolustusvoimain pesäpallomes 
taruus edelliseltä vuodelta on edelleen 
pataljoonamme nimissä. 

Yhtyneitten Kansakuntien palve
luksessa Kyproksella on moni patal
joonassa palvellut jääkäri jatkanut 
sotakokemuksiaan. Tähän "rakkauden 
ja vihan" saareen tutustui myös patal
joonan kaksi kanta-aliupseeria. 

6. 7. 1965 todettiin jälleen, että 
"jääkäriveri" ei vapise. Vaikka patal
joonan miesvahvuus oli pienimmillään, 
kertyi Suomen Punaisen Ristin veri-

palvelulle runsaasti auttavaa jääkäri
verta. 

kers Jouko Olavi Malin, 
Helsinki 

Seuraavat pataljoonassa varusmies
palveluksensa kiitettävästi suoritta
neet ovat saaneet Jalkaväen Säätiön 
plaketin: 

korpr Kari Mikko Juhani Siitonen, 
Helsinki 

15. 10. 63 saapumiserä 
15. 6. 64 saapumiserä 

korpr Lasse Juhani Hovi, 
Hamina upskok Seppo Ilmari Karisalo, 

Helsinki 
kers Raimo Mikael J unnikka, 

Pihtipudas 

alik Juho Eino Olavi Rautiainen, 
Saarijärvi 

15. 2. 64 saapumiserä 

upskok Jarmo Juhani Pakkanen, 
Miehikkälä 

15. 10. 64 saapumiserä 

korpr Erkki Mikael Kiuru, 
Hamina 

Täydell inen matkatoi m isto palvel u 

Maamme ensimmäisenä matkataimistana annamme Teidän käytettäväksenne pisim
mälle kehitetyn matkatoimisto.palvelun kaikkine erikaismuotoineen. Muistanette, 
että myymme Teille kaikki matkalippunne: lento-, laiva-, bussi- ja junaliput alku
peräishinnoilla - ,ja samalla suoritamme kaikki haluamanne varaukset hotelli
huoneista auta- ja huvilavuokrauksiin. Kansainväliset yhteytemme kautta maailman 
varmistavat matkanne onnistumisen. Toimistojemme välityksellä tai suoraan Teitä 
.palvelevat mm. seuraavat erikaisasastamme: LIIK6MATKAOSASTO, MESSU- JA 
KONGRESSIOSASTO, RYHMÄMATKAOSASTO, TILAUSLENTO·OSASTO, MATKAT 
NEUVOSTOLIITTOON OSASTO, KANSAINVÄLISET KONGRESSIT SUOMESSA 
OSASTO, FINLAND TOUiRS OSASTO. - Käyttäkää hyväksenne erikoisosasto
jemme asiantuntemusta. 

SUOMEN MATKATOIMISTO OY 
HELSINKI: Keskusk. 1, Unionink. 32, Kaisaniemenk. 2, Fredrikink. 48, Kalevank. 3 

PUH. 10 515 
TAMPERE - TURKU - LAHTI - ROVAN16MI 
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UUDENMAAN 
RAKUUNAPATALJOONA 

Uudenmaan Rakuunapataljoonalle 
on ollut ominaista uuttera ja menes
tyksellinen työ ja hyvät suoritukset 
sotaharjoituksissa ja urheilukilpailuis
sa sekä esimerkillinen suhtautuminen 
siviiliväestöön, joka ilmenee parhaiten 
useista pataljoonan suorittamista met
sämarsseista, 'IT-marsseista ympäris
tökunnissa. 

Näihin edellämainittuihin viitaten 
lausui 3. Divisioonan komentaja ken
raaliluutnantti Jorma Järventaus eri
tyisen tunnnustuksen UudRak:n vuosi
juhlassa 7. 9. 64: "Uudenmaan Rakuu
napataljoona on esimerkillinen joukko
osasto, ei vain 3. D:n vaan jopa koko 
puolustusvoimain piirissä." 

Epäilemättä merkittävin tapaus 
UudRakP:ssa oli komentajan vaihdos. 
"Olen suorittanut viimeisen katsel
mukseni ja jälleen olen ilokseni näh
nyt edessäni ryhdikkään rivistänne, 
jonka näkeminen on minulle aina ollut 
ilon ja ylpeyden aihe. Tämä joukko
osasto ei ole, eikä ole ollut mikään 
tavallinen joukko-osasto, vaan mones
sa suhteessa erikoinen. Työmme tuke
na ovat olleet meidän rakuunaperin
teemme ja yhteenkuuluvaisuutemme 
ja samat tunnuksemme - on vain 
yksi Rakuunapataljoona. Säilyttäkää 
erikoispiirteenne ja olkaa aina rakuu
noita parhaimmillaan. Pataljoonan saa
vutusten perusteella on minulle suotu 
Rakuunaeverstin arvo nyt siviilielä
maan siirtyessäni. Se on tunnustu3 
teille kaikille työstänne, olkaa tekin 
siitä oikeutetusti iloisia ja ylpeitä, 
kuten minäkin." Näillä sanoilla eversti 
Oiva Päiviö Luomala, Uudenmaan 
Rakuunapataljoonan ansioitunut ko-
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UudRakP:n komentaja everstiluut
nantti Lars Gunnar Heinrichs. 

mentaja jätti jäähyväiset pataljoonal
leen heinäkuun 17. päivänä 1965. 

Vastaanottaessaan Uudenmaan Ra
kuunapataljoonan komentajan tehtävät 
6. elokuuta 1965 lausui everstiluut
nantti Lars Gunnar Heinrichs: 

"Otan vastaan Uudenmaan Rakuu
napataljoonan tietoisena sen kunniak
kaasta maineesta. Meidän tämän päi
vän rakuunoiden tehtävänä on velvol
lisuuksiemme tinkimättömällä täyttä
misellä ja kehittämällä ammattitaito
amme kartuttaa sitä kallista pääomaa, 
jota rakuunoiden uljaat perinteet edus
tavl).t. !Kutsun teidät, rakuunat joh
dollani jatkamaan tätä työtä isän
maame hyväksi ja kunniaksi." 

Viime sotiimme osallistuivat-rakuu
nat merkittävällä tavalla. Joukko
osastomme riveistä poistui isänmaan 
puole3ta kaatuneina 448 rakuunaa. 

UudRakP:n Oltermannijoukkueen johtaja luutnantti Matti Mikkinen luovut
tamassa Oltermannin sauvaa komentajalleen evl Oiva Luomalalle. 

Helmikuun 28. päivänä 1965 - ryk
mentin uudelleen perustamisen vuosi
päivänä - paljastettiin näille sankari
vainajille Uudenmaan ·Rakuunapatal
joonan jokaisen eskadroonan majoitus
kasarmissa sankaritaulut, joihin on 
hakattu ikuisesti velvoittavaksi kun
nianosoitukseksi kaatuneitten rakuu
noitten arvot, nimet ja kaatumispäivä
määrät. Paljastustilaisuuteen osallistui 
lukuisa joukko entisiä rakuunoita. 

Lappeenranta, vanha ratsuväkikau
punki sai nähdä Uudenmaan rakuu
noiden ryhdikkäät rivistöt kesäkuun 
4. päivän valtakunnallisessa paraatissa. 
Paraatikatselmuksen sekä ohimarssin 
vastaanotti 3. D:n komentaja kenraali
luutnantti Jorma Järventaus. 

Sotilasurheilun rintamalla on toi
minta ollut vilkasta. Merkittäväksi 

saavutukseksi kohosi v 1965 voitto 
3. D:n joukko-osastojen välisessä 01-
termannin viestihiihdossa. Tämän eri
tyisen hyvää sotilaallista kuntoa vaa
tivan viestinhiihdon voittopalkinto, 
Oltermannin sauva koristaa jo kah
deksatta kertaa UudRakP:n komenta
jan virkahuonetta. Muista urheilusaa
vutuksista v 1965 mainittakoon jouk
kuevoitto Kymenlaakson hiihdoissa, 
joukkuevoitto Lappeenrannan joukko
osastojen välisessä Venäjän3aaren hiih
dossa sekä voitto UudRakP-HämRjP 
välisessä Tinamäen hiihdossa. Puolus
tusvoimain talvime3taruuskilpailuissa 
Hämeenlinnassa 23.-25. 2. UudRakP:n 
panos oli huomattava. Ampumahiih
dossa joukkue oli 10., 30 km:n sileä
hiihdossa 6., partiohiihdossa 5. sekä 
yleismestaruudessa 5. 
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UudRakP:n uusi komentaja (oik) 
everstiluutnantti L G Heinrichs vas

taanottamassa pataljoonaansa. 

VAKUUTUSYHTIO 

Niinikään tuli voitto Loviisa
U udRakP hiihto-ottelussa. 

Pataljoonan ampumakoulutuksen te
hostamiseksi lahjoitti Lappeenrannan 
sotilaskotiyhdistys jokaiselle eskad
roonalle oman ilmakiväärin. 

Seuraaville kunnostautuneille ra
kuunoille on jaettu Jalkaväen Säätiön 
plaketit: 

15. 10. 63 saapumiserä 
Vänr Yrjö Antero Kiljunen 
Kers Teuvo Tapani Sarias 
15. 2. 64 saapumiserä 
Vänr Seppo Eino Ensio Pulkkinen 
Kers Jaakko Juhani Roiha 
Korpr Pertti Kaarlo Johannes Mä-

kelä 

15. 6. 64 saapumiserä 
Vänr Erkki Eemil Jauhiainen 
Kers Eero Antero Pukki 
Korpr Kyösti · Sakari Haimi 
15. 10. 64 saapumiserä 
Vänr Timo Jyrki Mitrunen 
Kers Seppo Ilmari Hongisto 
Korpr Jouko Matti Laurila 

KAIKKIA VAKUUTUKSIA 

ASIAKASTA VARTEN 

KARJA'LAN 
JÄÄKÄRIPAT AtJOONA 

Karjalan Jääkäripataljoona on Poh
jois-Karjalan läänissä ainoa puolus
tuslaitosta edustava jalkaväkijoukko
osasto. Päätehtävänsä, koulutuksen, 
ohella Karjalan Jääkäripataljoona on 
viimeksi kuluneen vuoden aikana eri
tyisesti pyrkinyt syventämään aikai
semmin syntyneitä ystävyyssuhteitaan 
maakuntaan. Ovathan maakunnan tuki 
ja luottamus omaan joukko-osastoon 
ensimmäisiä edellytyksiä onnistuneelle 
kasvatus- ja koulutustyölle maanpuo
lustustahdon ja -taidon ylläpitämiseksi 
ja kehittämiseksi maakunnan väestös
sä. Näkyvimpänä osoituksena tästä 
ovat pataljoonan vuoden 1965 aikana 
saamat Pohjois-Karjalan läänin kun
tien vaakunat, jotka on sijoitettu Kon
tiolahden varuskunnan kauniiseen so
tilaskotiin. T'åtä kirjoitettaessa on Poh
jois-Karjalan läänin maaherra Lauri 
Riikonen ilmoittanut, että Karjalan 
Jääkäripataljoona tulee saamaan vielä 
tämän vuoden aikana myös oman lää
ninsä vaakunan. 

Kohokohtia kanssakäynnissä maa
kunnan väestön kanssa ovat olleet in
validien tukitempaus marraskuun 1964 
alussa, jolloin yli 20 invalidiperheen 
tukemiseksi työskenteli noin 500 mies
tä, maakuntaviestin 1965 järjestely yh
dessä Kontiolahden kunnan ja paikalli
sen urheiluseuran kanssa, perusyksi
köiden välinen "Oltermannin hiihto" 
Kontiolahdesta Juukaan, jolloin kil
pailijat lähetti pimeään yöhön Kontio
lahden kunnanvaltuuston puheenjoh
taja ja vastaanotti seuraavana päivänä 
Juuan kunnanvaltuuston puheenjohta
ja yhdessä pataljoonan komentajan 

17 - Jalkaväen Vuosikirja 

Koul- ja järjtston päällikkö kapt A 
Laine esittelyllä komentajan, evl Pentti 

Syrjän, virkahuoneessa. 

kanssa, sotaharjoitus Kiihtelysvaarassa 
ja Tuupovaarassa 2.---4. 8. 65, johon 
liittyivät koko pataljoonan suorittamat 
kunnianosoitukset sankarihaudoilla, 
taistelunäytös Juankoskella 22. 8. 65, 
jolloin pataljoonan edustajat komenta
jan johdolla laskivat seppeleen sanka
rihaudalle. Aliupseerikoulun 30 oppi
lasta, pääosa ortodokseja, vieraili hei
näkuussa Heinävedellä Valamon luos
tarissa heinätalkoissa. Tästä keski-iäl
tään yli 70-vuotisten munkkien autta
misesta on tarkoitus tehdä perinne op
pilaskunnan toimintaan. 

Pataljoonassa tapahtui 14. 4. 65 ko
mentajan vaihdos. Everstiluutnantti 
T Olavi Lehti luovutti siirtyessään 
Pääesikunnan koulutusosaston päälli
köksi komentajan tehtävän siihen asti 
Pääesikunnan jalkaväkitoimiston pääl
likkönä toimineelle everstiluutnantti 
Pentti Syrjälle. 

Koulutustyössä on erityistä huomiota 
kiinnitetty maastoliikkuvuuden ja jou
kon fyysisen ja henkisen kestoikyvyn 
harjoittamiseen. 

Syyskuussa 1964 pidetyssä Etelä
Suomen sotaharjoituksessa Karjalan 
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KarJP järjestäytyneenä kunnianosoitukseen Kiihtelysvaaran sankarihautojen 
äärellä 2. 8. 1965. • 

jääkäreistä ja Uudenmaan rakuunoista 
muodostettu "sinisen" prikaatin III pa
taljoona, ko~entajanaan KarJP:n kapt 
A Laine, kävi menestyksellistä puolus
tustaistelua n 30 km2:n laajuisella puo
lustusalueella. Helmikuussa 1965 oli 
varuskuntasotaharjoitus. Tällöin suo
ritti ylil T · Skogin komentama jääkäri
pataljoona Pohjois-Karjalan Patteris
tosta olevine vahvennuksineen lähes 
40 asteen pakkasessa 70 km:n polku
pyörämarssin ja vain lyhyen marssi
levon jälkeen pimeässä 10 tunnissa 
25 km:n etenemisen vihollisen se
lustaan ja sitkeässä taistelussa kat
kaisi vihollisen selustayhteydet. Ete
neminen tapahtui täysin tiettömäs
sä maastossa. Harjoituksen pidon 
näinkin suurissa puitteissa mah
dollisti Pohjois-Savon Prikaatin Ylä
myllyn varu>"kunnassa olleen aliup-
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seerikoulun ja Pohjois-Karjalan Ra
javartioston osallistuminen harjoituk
seen. 3.Divisioonan komentaja, ken
raaliluutnantti J Järventaus suoritti 
samassa yhteydessä koulutustarkas
tuksen ja lausui tyytyväisyytensä jouk
kojen suoritustaitoon. Huhtikuun lo
pulla pataljoonan uusi komentaja evl 
P Syrjä johti varuskuntasotaharjoituk
sen, johon myös P-KR:n jääkärit sis
seinä osallistuivat. Harjoitusaika sat
tui kelirikkokauteen, jolloin vasta pää
tiet olivat lumettomat. Tässä harjoi
tuksessa jääkärit mukana olevine ty
kistön tulenjohtoryhmineen joutuivat, 
päivän tien suunnassa edettyään, illalla 
maastoon edessään luminen ja tulyien 
peittämä "jotos". Kranaatinheittimet 
ja ampumatarvikkeet polkupyöriin 
kuormattuina pataljoona eteni tavoit
teeseen, jonka aamun valjetessa val-

KarJP kunnianosoituksella Tuupovaa
ran sankarihaudalla 2. 8. 65. Evl Pentti 
Syrjä laskemassa seppelettä seurassaan 
pataljoonaupseeri maj Reino Linna. 

tasi, ja tiehen kiinni päästyään railak
kaasti alkoi vihollisen taikaa-ajon pol
kupyörin. 

Juhannuksena vietettiin kaksipäiväi
siä omaistenpäiviä. Vieraita oli noin 
250 henkeä. Myös kaikki Pohjois-Kar
jalan "kunnanisät" oli kutsuttu tähän 
tilaisuuteen, ja tällöin saikin pataljoona 
vastaanottaa useiden kuntien terveh
dykset kunnanvaakunan kera. Omai
set olivat kutsuvieraina aattoillan kok
kojuhlassa. Juhannuspäivänä pidettiin 
kenttäjumalanpalvelus ja arvokas päi
väjuhla Höytiäisen rantamilla kuk
keimmillaan olevan luonnon keskellä. 
Jääkäreiden ja heidän esimiestensä 
kanssa yhdessä nautitun päivällisen 
jälkeen alkoi omaisten kotimatka. 

Urheilutoiminta on ollut erittäin vil
kasta. Pataljoonan omien sisäisten kil
pailujen lisäksi on järjestetty yhdessä 
paikallisen urheiluseuran Niemen Ve
don kanssa Suomen mestaruuskilpailut 
ampumahiihdossa 1965. Pataljoona on 
osallistunut joukkueellaan kaikkiin 
puolustusvoimain ja 3.Divisioonan 
mestaruuskilpailuihin. Puolustusvoi
main mestaruuskilpailuissa varusmies
ten ampumahiihdossa opp Y Salpakari 

oli 4. ja opp U Jantunen 6. 3.D:n am
pumamestaruuskilpailuissa tuli varus
miesten kenttäammunnan mestaruus 
opp M Ryynäselle ja konepistoolin 
mestaruus opp P Louhisolalle. Yliv 
P Repo otti mestaruuden sekä kanta
henkilökunnan konepistooli- että kent
täammunnassa. Kenttäammunnan 2. si
jan valtasi TkK:n ltn M Tanninen. Va
rusmiesten yleismestaruudessa saavu
tettiin 2. sija, 

Vuoden arvokkaimpana saavutukse
na on pidettävä puolustusvoimain 
maastomestaruuskilpail uj en partiokil
pail un 3. sijaa, jonka Immolassa 26.-
28. 8. 65 pidetyssä kilpailussa saavutti 
joukkue kapteeni Matti Selin, yliker
santti Seppo Mölsä ja jääkärit :Antti 
Niittymäki ja Heimo Auronen. 

Muista kilpailuista mainittakoon 
Kansanhiihtojen 1. sija sekä varuskun
tien että joukko-osastojen A-sarjassa. 
Metsästysammuntaliiton ilmakivääri
kilpailun "Suomen puolesta" I osan 
sarjavoitto tuli Karjalan Jääkäripatal
joonan joukkueelle. 

Pataljoonassa on 15. 6. 64 saapumis
erästä alkaen palvellut erillisjääkäri
joukkueessa Suomen nuorten hiihtä
jien, mäenlaskijain, pujottelijain ja 
suunnistajien parhaimmisto. Koke
mukset heistä ovat olleet hyvät, ja pää
osa heistä on saanut upseeri- tai ali
upseerikoulutuksen. Mainittakoon, että 
he eivät saa edustaa joukkuekilpai
luissa omassa lajissaan joukko-osas
toaan, vaan kilpailevat esim puolustus
voimain mest~ruudesta vain mieskoh
taisesti. 

Elokuussa 1965 pataljoonan aliupsee
rikoulu siirtyi Ylämyllylle AuK/PSav 
Pr:n entisiin tiloihin. Tämä ei suinkaan 
merkinnyt vahvuuden pienentymistä, 
vaan yhden uuden yksikön perusta
mista. Saapumiserien vahvuus tulee 
vastaavasti nousemaan. 
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Elokuun 14.-22. pnä olivat Joen
suussa Pohjois-Karjalan "Puukello
messut", joissa pataljoona naapuri
joukko-osastojensa kanssa esitteli omaa 
välineistöään ja elokuvien muodossa 
puolustuslaitoksen koulutusta. 

Tätä kirjoitettaessa on vuotta vielä 
jälellä. Huomattavimmat syyskauden 
tapahtumat ovat invalidien "tukitem
paus" 17. 9. 65 ja vanhan karjalaisen 
urheiluseuran Harlun Urheilijain Kar
jalan Jääkäripataljoonalle tapahtuva 
palkintolahjoitus. Palkinto on täys
hopeinen "Harlun Haarikka", josta pie
noishaarikka tulee jäämään voittaneen 
yksikön haltuun. Palkinnosta kilpail
laan perusyksikköjen välillä sotilaalli
sesti tärkeimpien kilpailujen yhteis
tuloksella. Palkinnon luovutus tapah
tuu pataljoonan vuosijuhlapäivänä 
20. 11. 1965. 

Rakennustoimisto 

JUHO L. AALTO OY 
Helsinki 

Tehtaankatu 10. 

Puhelin vaihde 10 691 

Rakentaa urakalla ja laskuun 

kaikkialla maassa 
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Jalkaväkisäätiön pienoisplaketit on 
jaettu seuraaville: 

15.2.1964 saapumiserä: 
Vänr Harri Olavi Hirvonen, 

Kesälahti 
Kers Raimo Johannes Kettunen, 

Nilsiä 

15. 6. 1964 saapumiserä: 
Upskok Tuomo Juhani Mikkonen, 

Helsinki! 
Kers Esko Aulis Parkkinen, 

Ylikiiminki 

15.10.1964 saapumiserä: 
Upskok Pekka Juhani Leppänen, 

Joensuu 
Kers Aimo Tapani Virtanen, 

Kiihtelysvaara 
Korpr Jaakko Tauriainen, 

Kuhmo 

VEITSILUOTO 

OSAKEYHTIÖ 

VEITSILUOTO 

HÄM'EEN 
JÄÄKÄRIPATALJO'ON'A 

Hämeen Jääkäripataljoonan koulu
tustyö on jatkunut tiiviin uurastuksen 
merkeissä. Päätapahtumana on pidet
tävä jalkaväen tarkastajan keväällä 
suorittamaa koulutustarkastusta. Jouk
ko-osaston elämässä on tällainen 
monipuolinen tietojen, taitojen, mate
riaalin, hengen jne inventointi erittäin 
tärkeä virstanpylväs. Samalla, kun se 
antaa henkilökunnalle varmuuden sii
tä, että annetut ohjeet ja määräykset 
ovat oikein ymmärretyt ja koulutustyö 
on tehty oikeassa hengessä se antaa 
uutta intoa ja luottamusta jatkuvaan 
työhön. Kenraaliluutnantti Ali Koski-

maa totesi tarkastuskertomuksensa 
yhdistelmäosassa, että "HämJiP:n up
seerit ja aliupseerit ovat ansiokkaasti 
syventyneet tehtäviinsä varusmiesten 
kouluttajina" ja edelleen "Varusmies
ten koulutustaso osoittautui hyväksi. 
Erityisesti on mainittava heidän yrit
teliäisyytensä, reippautensa ja avokat
seisuutensa, mikä osoittaa hyvää hen
keä. Henkihän lopulta antaa ratkaise
van voiman myös vaikeissa oloissa". 

Lukuisat näytös- ja kokeiluharjoi
tukset ovat aiheuttaneet kiireen tuntua 
varsinaiseen koulutusohjelman mukai
seen jokapäiväiseen työhön. Erityisesti 
mainittakoon Padasjoella kesä-heinä
kuun vaihteessa pidetty harjoitus, jo3-
sa pyrittiin perusteellisesti selvittä
mään miten panssariprikaatin vahven
nettu jääkärikomppania kärkikomp
paniana toimiessaan menettelee kohda
tessaan moottoroidun vihollisen, jolle 

Linnan kasarmialueen näkymää on kuluneena kesänä saatu juhlistamaan kaksi 
tykkiä. Tykit tuovat ikäänkuin terveisiä naapurikasarmialueelta ja muistuttavat 

jääkäreitä sanonnasta "tykistö tukee". 
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HämJP:n Killan puheenjohtaja Helge 
Laakso pitämässä Padasjoen leirialu
een perustamiskiven luovutuspuhetta 

22. 8. 65. 

Kuva paljastustilaisuudesta 22. 8. 65. 
Hämeen jääkärit taustalla olevalla 

harjanteella. 

HämJP:n Padasjoen leirialueen 
perustamiskivi. 
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on ominaista taistelu- ja miehistön
kuljetuspanssarivaunujen runsas käyt
tö. Eritoten omien panssarivaunujen 
käyttö ja raskaan tulen nopea saanti 
olivat tutkimuksen kohteina. 

Jämsä, Parola, Padasjoki ovat paik
kakuntia, joissa Hämeen jääkärit ovat 
kuluneen vuoden aikana näyttäneet 
taitojaan siviliväestölle. Viimemaini
tussa paikassa vannoi 15. 7. 65 saapu
miserä sotilasvalan, suoritti kirkon
kylän keskustassa ohimarssin ja esitti 
omalla leirialueellaan reippaan koulu
tusnäytöksen. Padasjoen kuntalaiset 
olivat tilaisuuksissa juhlavieraina ja 
saivat näin ollen tutustua noilla Nuija
sodan tappelutantereilla nykyiseen 
suomalaiseen taistelijaan. Mieliinpai
nuvan hetken tuona kauniina elokuun 
sunnuntaina muodosti lisäksi jääkä
rien iki-oman leirialueen perustamis
kiven paljastustilaisuus. Majuri 0 
Välimaan suunnittelema pronssilaatta 
on kiinnitetty muhkeaan luonnon kivi
lohkareeseen keskellä leirialuetta ja 
paljastettiin rynnäkkökiväärien rätis
tessä runsaan siviiliyleisön ja koko 
pataljoonan läsnäollessa. Laatassa ovat 
seuraavat sanat: "Nuorukainen, tämä 
kaunis maa on Sinun, hikesi näillä 
kankailla ei virtaa turhaan. Tämän lei
rialueen rakensivat Hämeen jääkärit 
V 1963." 

7. 5. 1965 luovutti Taistelukoulun 
johtaja eversti U Matikainen pataljoo
nallemme TK:n muistolaatan kiitolli
suuden osoitukseksi hyvästä yhteistoi
minnasta ja hyvistä jääkäreistä, joita 
TK:n oppilaat ovat vuosien aikana 
saaneet johdettavakseen sekä Hämeen
linnassa että Niinisalossa suorittamis
saan ammunnoissa ja harjoituksissa. 

Kantahenkilökunnan jatkuva n'uo
rentuminen vanhojen siirtyessä eläk
keelle on pataljoonassamme, varsinkin 
aliupseerien keskuudessa ollut kulu-

HämJP:n 330 pv palvelleiden kotiuttamisjuhlan yhteydessä 10. 8. 65 ollaan 
tavanomaisella kunnianosoitus käynnillä Hämeenlinnan sankarihaudalla. 

Hämeen jääkärit vannomassa valaa Padasjoen urheilukentällä 22. 8. 65. 

neena vuotena erittäin merkittävä. 
Sellaiset varmaan koko Suomen ali
upseerikunnalle tutut vanhat jääkäri
veteraanit ku,in sotilasmestarit Pauk-

kunen, Mononen, Lensu, Alatalo, Mat
sinen, Kinnunen ja Saikkonen ovat 
jättäneet vaikeasti täytettävät paik
kansa nuoremmille. 
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Jalkaväen Säätiön pienoisplaketteja 
on pataljoonassa jaettu seuraaville va
rusmiehille menestyksellisesti suorite
tusta asepalveluksesta: 

15. 10. 63 saapumiserä 
Upskok Aarto Olavi Aarrekorpi, 

Virkkala 
Kers Ilmo Toivo Antero Liukko, 

Rauma 

15. 2. 64 saapumiserä 
Upskok Pekka Juhani Mäkelä, 

Mouhijärvi 

Kers Rauno Juhani Salmi, 
Valkeakoski 

15. 6. 64 saapumiserä 
· Upskok Matti Samuel i!VIyllykoski, 

Lehtimäki 
Kers Alpo Evert Ojala, 

Valkeakoski 

15. 10. 65 saapumiserä 
Upskok Timo Tapani Henttonen, 

Vanaja 
Kers Seppo Alpo Sjöman, 

Ikaalinen 

Lahden 
Rautateollisuus Oy 
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HÄM1EEN 
RATSU]ÄÄKÄ'RI
PATALJ'OONA 

Ratsumiehet toimivat edelleen Hen
nalassa vakiintuneiden ja hyväksi ha
vaittujen menetelmiensä mukaisesti. 

Koulutuksellisesti voitaneen mainita, 
että Panssariprikaatin talvisotaharjoi
tuksen johti Kärkölän alueella 1.---4. 2. 
1965 pataljoonan komentaja evl Mauno 
Roiha. Tämä taisteluharjoitus päättyi 
paraatiin, jossa silloinen prikaatin ko
mentaja kenraali O Korhonen jätti 
meille jäähyväisensä, jolloin ratsumie
hillä oli tilaisuus kuulla varsin kiittä
viä sanoja pataljoonastamme. 

Kesäinen leiri Hälvälässä jäi tällä 
kertaa pitämättä poikkeuksellisen 
myöhäisen palvelukseen astumisajan 
johdosta, leirillä on oltu parin vrk:n 
jaksoissa komppanioittain, joten ei lei
rialue ole tyhjänä suinkaan ollut. 

Val'hain aamulla 14. 8. 65 vapisutti 
ankara räjähdys Hennalan ikkunaruu
tuja. Ratsumiehille tuli äkkiherätys. 
Uudenkylän varikolla oli tapahtunut 
räjähdys. 

Tuntiakaan ei ollut kulunut räjäh
dyksestä, kun kesken makeinta untaan 
herätetty ratsumies huomasi olevansa 
autossa matkalla Uudenkylän vari
kolle, mutta komentaja oli ollut vielä 
nopeampi, hän oli jo poikiaan vastassa. 
Siitä, kuinka ratsumies selvisi tästä 
tehtävästään sekä myöhemmin saamas
taan vartiointivastuusta tutkintalauta
kunnan apuna saimme varsin imartele
van käsityksen vuosipäivänämme 7. 9., 
jolloin pataljoona sai vastaanottaa kau
niin adressin, jossa kenraali V-P So
merkari lausui meitä voimakkaasti sy-

Toiminnanjohtaja Seppo Oikarainen 
ojentaa RUL:n plaketin 15. 10. 64 saa
pumiserän upskok Aarne Niemiselle. 

kähdyttäneen kiitoksensa pataljoonan 
toiminnasta Uudenkylän räjähdyksen 
aiheuttaman työn johdosta. Kiitos tun
tui sitäkin lämmittävämmältä, kun sit~ 
oli kuulemassa suuri joukko ratsu
mieskillan veteraaneja. 

Urheilu on myöskin tänä vuonna 
tuonut ratsumiehet suuren yleisön mie
lenkiinnon kohteeksi. Puolustusvoi
main maastomestaruuskilpailuissa Im
molassa voitti äärimmäisen raskaan 
partiokilpailun Hämeen Ratsumiesten 
partio. Eikä tässä kyllin, ylik Heino 
Avikainen voitti yleisen sarjan mesta
ruuden, HämRjP hopeaa joukkuesuun
nistuksessa ja vei nimiinsä puolustus
vonruen maåstomestaruuskilpailujen 
yleismestaruuden. Tämä oli loistavaa 
jatkoa menestyksellemme PsPr:n mes
taruuskilpailuissa. Tarkoituksemme ei 
kuitenkaan ole jäädä lämmittelemään 
itsetyytyväisyyden suloisessa paistees
sa, vaan katseemme on suunnattu 
eteenpäin, ratsumiehet ovat valmiit 
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uusiin ponnistuksiin, tänään niinkuin 
jo satoja vuosia aikaisemminkin. 

Jalkaväkisäätiön plaketteja on jaettu 
kotiutuville varusmiehille seuraavasti: 

15. 10. 63 saapumiserä 

Vänrikki Eero Antero Lehmuskallio, 
Raahe 

Kersantti Erkki Kalevi Peräjoki, 
Orivesii 

•••••• 1 -, 
t KANSAINVÄLISTÄ 1 
!\,· · M U O T I A, • ... '· w ENSILUOKKAISTA V i PALVELUA ' 

1 e 
MUOTITALO f 
SCANDIA~N '. 

11 MUNKKIVUORI & 
OSTOSKESKUS V 

. . H . •••••• 
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15. 2. 64 saapumiserä 

Vänrikki Mauno Eerikki Kossila, 
Vesilahti 

Kersantti Kimmo Edvin Lehto, 
Lahti1 

15. 6. 64 saapumiserä 

Vänrikki Kaarle Ylermi Ruutu, 
Helsinki 

Kersantti Tuomo Veikko Juhani Ki
vistö Hollola 

1 

.' hyvää 
1 TUKO~KAHVIA 

olkaa hyvä 

PANSSARIRYKM'ENTII 

Panssarirykmentin koulutus on ku
luneena vuonna 1965 tapahtunut jo 
koettujen ja perinteellisten koulutus
ohjelmien puitteissa. Luonnollisesti va
rusmiesten säästäväisyysloma ei ole 
voinut olla aiheuttamatta eräitä uudel
leenjärjestelyjä koulutustyössä. Näky
vimpänä supistuksena ovat olleet am
pumaleirien ja sotaharjoitusten supis
tamistoimenpiteet, jotka sinänsä jättä
vät vakavan aukon koulutettavien 
sotilaskoulutukseen. 

Myöskin rykmentin henkilökunnan 
vaihtuminen, nimenomaan vanhemman 
alipäällystön keskuudessa, ei ole voi
nut olla vaikuttamatta haitallisesti 
koulutustehtäviin. Joukko-osastomme 

nuorista teknillisen koulutuksen saa
neista kanta-aliupseereista heidän ha
keutuessaan paremmille vakansseille 
toisiin joukko-osastoihin. 

Koulutustoimintaa edistävänä teki
jänä mainittakoon tämän vuoden aika
na valmistunut uusi koulutushalli. 
Panssari- ja panssarintorjuntamiehet 
voivat nyt harjoitella aseittensa ampu
matoimintaa sähköistetyllä sisäampu
maradalla. 

Koulutuskaluston suhteen Panssari
rykmentti on säästäväisyyssyistä siir
tynyt ajassa taaksepäin. Koulutetaan
han tämän päivän panssarimiestä ka
lustolla, joka esiintyi jo TI maailman
sodan taistelukentillä ja josta jo on 
mallikappale Panssarikillan Panssari
mueossakin. Kalustotyyppi on Stu-40. 
Panssarimiehen kouluttaminen on kal
lista ja siksi kaikki mahdollisuudet 
varsinaisen sotakaluston säästämiseksi 

on joutunut myös luopumaan useista on otettava huomioon, vaikkapa siinä 

Radio- ja televisiokuuluttajien vierailu. 
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''Talvisotaa". 

sitten jokin puoli - koulutus - jou
tuisikin kärsimään. 

Kuten edellisinäkin vuosina, ryk
mentti on saanut tänäkin vuonna vas
taanottaa vierailijoita ja retkikuntia, 
joita on käynyt yhteensä n 40. A:rvo
valtaisimmista vierailijoista mainitta
koon Norjan puolustusvoimien komen
taja amiraali Johannessen ja Englan
nin puolustusvoimien komentaja sota
marsalkka Hull. Suurimmista retki
kunnista mainittakoon Varsinais-Suo
men reserviupseeripiiri, yhteensä n 500 
vierasta. 

Valtakunnalliset Kiltapäivät 19. 7. 65 
pidettiin Parolassa. Päävastuun juhlan 
järjestelyistä kantoi Panssarirykment-
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ti, juhlatoimikunnan puheenjohtaj1 
eversti O Liukkonen. Juhla onnistui 
odotusten mukaisesti, mihin vaikutti 
odotettu kaunis sääkin. TilaisuuU , 
kunnioittivat läsnäolollaan mm PuolUI 
tusministeri, Sosiaaliministeri, Puolu1 
tusvoimien komentaja ja muita siviili 
hallinnon edustajia sekä eri kiltojt•n 
jäseniä. Yleisöä oli taistelunäytö 
alkaessa kaikkiaan n 5000 henkeä. 

Jalkaväen säätiön plaketin ovat saa 
neet seuraavat PsR:ssä palvelleet: 

15. 10. 63 saapumiserä: 
vänr K u k k a mäki Taisto Juhani, 

Valkeakoski 
kers P u r a n e n Pentti Olavi, 

Rautalampi 

15. 2. 64 saapumiserä: 
vänr Riian h ei m o Yrjö Heikki, 

Joensuu 
kers G u s t a f s s o n Pentti Ilmar11 

Forssa 

15. 6. 64 saapumiserä: 

upskok Tarkkonen Jouko Einari, 
Tampere 

alik P a j a m o Risto Heikki, 
Helsinki 

upskok Savola Kari Juhani, 
Jyväskylä 

alik L a h t i n e n Paavo Oskari, 
Valkeajärvi 

,1 

PANSSARI KOULU 

Kuluva vuosi on ollut Panssarikou
lussa työntäyteistä uurastuksen aikaa. 
Yleinen palvelusajan lyheneminen on 
todettu meilläkin kurssien koulutus
ajan lyhenemisenä sekä siten, että 
uudet oppilaat ovat tulleet kouluun ta
kanaan kolmanneksella lyhennetty pe
ruskoulutuskausi. Tästä huolimatta on 
kaikin tavoin pyritty pääsemään yhtä 
hyviin tuloksiin kuin ennenkin. 

Kuluneena kesänä Parolan varus
kunnassa on mieliinpainuvana koho
kohtana ollut heinäkuun 18 pv:nä vie
tetty kiltojen järjestämä valtakunnal
linen maanpuolustusjuihla. 

Panssarikoulun henkilöstö kokonai
suudessaan työskenteli vaivojaan sääs
tämättä juhlan onnistumiseksi. Juhlan 
kohokohdaksi muodostui erittäin mo
nipuolinen ja näyttävä taistelunäytös, 
jossa Hämeenlinnan varuskunnan jou
koista kokoonpantu harjoitusosasto 
esitti reippaalla ja näyttävällä tavalla 
vahvennetun komppanian toimintaa 
hyökkäyksessä. Näytöksessä olivat 
edustettuina myöskin ilmavoimat ja 
Laskuvarjojääkärikoulu. 

Panssarikoulun organisaatio on 
muuttunut edellisessä numerossa jul
kaistusta siten, että Teknillinen koulu 
on kokeilumielessä erotettu Panssari
koulun yhteydestä ja se toimii nyt 
PsR:n komentajan johdossa. 

Panssarikoulun henkilöstö, varsin
kin päällystä, on kuluneen vuoden ai
kana saanut miltei kokonaan uudet 
kasvot. Lyhyen ajan sisällä on tapah
tunut koulun johtajien vaihdos jo kah
desti, sillä 15. 8. 1964 evl M Frick luo
vutti ja evl Y Rajatora vastaanotti 

Maanpuolustusjuhlan paraatin vas
taanottaa jalkaväenkenraali Sakari 

Simelius. 

Juhlayleisöä 

Taistelunäytös 

koulun johtajan tehtävät ja 17. 8. 1965 
tapahtui sama uudelleen evl P Lehto
sen astuessa Panssarikoulun johtoon. 

Useita jo eläkeiän saavuttaneita pit-
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kän ja ansiokkaan päivätyön tehneitä 
aliupseereita on vuoden kuluessa siir
tynyt evp aliupseereiden joukkoon. 
Näistä erikoisesti mainittakoon koulun 
pitkäaikainen esikuntavääpeli, sotmest 
Aatos Pöllänen sekä sotmest Bruno 
Paija, jonka työpäivä aliupseerioppi
laiden kouluttajana alkoi jo Kevyen 
prikaatin aliupseerikoulussa v 1948. 
Sotmest Paija jaksoi uurastaa koulut
tajan tehtävissä koko palveluksessaolo-

Turo Oy 
88 88 88 

T ena-Teollisuus Oy 
88 88 88 

Hemming & Co Oy 

Kuopio 
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aikansa olematta päivääkään ns "sisä
töissä". Niinpä hän onkin antanut sum
mittaisen laskelman mukaan n kah• 
delle tuhannelle oppilaalle ryhmänjoh• 
tajan perustiedot. 

Suhteita puolustuslaitoksen ulko
puolelle on pyritty kaikin tavoin pa
rantamaan. Mm koulun oppilaat ovat 
tehneet invalidien hyväksi työtä 640 
miestyöpäivää kuluneen vuoden ai
kana, 

RAKENNUSTOIMI STO 

A. _Puolimatka Oy 

Turku - Jyväskylä -

Forssa - Helsinki 

ERILLINEN ~RANAATIN
H'EITI N KOIMIPPA'N I A 

ErKrhK:ssa 15. 2. 64-12. 8. 65 väli
senä aikana jaetut Jalkaväen Sää
tiön pienoisplaketit. 

15. 8. 1964 saapumiserä 

Kersantti 
Ylistaro 

Veli-Jussi 

15. 6. 1964 saapumiserä 

Pouttu, 

Vänrikki Klaus Arvo Aksel P en t
t i, Hämeenkyrö. 

sukka kestää 
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LASKUVARJO
JÄÄKÄRI KOULU 

Puolustuslaitoksen nuorimman jouk
ko-osaston neljäs toimintavuosi on 
kohta takanapäin. Alkukankeudet ovat 
voitetut ja neljännen ikäluokan kou
lutus on voitu viedä lävitse aikaisem
pien suunnitelmien mukaisesti joskin 
säädetyn lomautuslain vuoksi joudu
taan erittäin monipuolista ohjelmaa 
tiivistämään melkoisesti. 

Vuosi 1965 on Laskuvarjojääkäri
koululle ollut monessa suhteessa hyvin 
merkittävä. 3. 5. 1965 vahvisti Tasa
vallan Presidentti koululle vuosipäi
vän,. lipun ja kunniamarssin. Ensim-

mäistä vuosipäivää vietettiinkin elo
kuun 25 päivänä mieleenpainuvin juh
lallisuuksin. Ko päivänä neljä vuotta 
sitten suorittivat ensimmäisen varus
miesten hyppykurssin oppilaat kah
deksannen eli merkkihyppynsä. 

Vuosipäivän juhlavin tilaisuus oli 
uuden lipun naulaustilaisuus, joka 
pidettiin lipun lahjoittajan, Valkealan 
kunnan toimitalossa. Lipunnaulauksen 
suorittivat kenrl J Järventaus, Valkea
lan kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
mv T Kurvi ja kunnanjohtaja I Mäki .. 
nen, aikaisempien ikäluokkien, Utin 
Sotilaskotiyhdistyksen sekä henkilö
kunnan edustajat. Viimeisen naulan 
löi koulun johtaja maj K Hagelberg. 
Naulaustilaisuuden jälkeen suoritettiin 
kunniakäynti Valkealan sankarihau
dalla sekä ohimarssi kirkon edustalla. 

Koulun johtaja maj K Hagelberg lyömässä viimeistä naulaa uuteen lippi.un. 
Taustalla vasemmalla kunnanjohtaja I Mäkinen, kenrl J Järventaus, valtuus
ton puhjoht T Kurvi ja lipun lahjoituksen tehneen valtuuston puhjoht V 

Niemi. 
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Pintauintipukuryhmä nousemassa koneeseen hyppyä varten. 

Ohimarssin ottivat vastaan kenrl J 
Järventaus, mv T Kurvi ja koulun joh
taja maj K Hagelberg. 

Vuosipäivänä soitettiin myös ensim
mäisen kerran virallisesti oma kunnia
marssi "Elon taistohon käy". Sen on 
säveltänyt Jean Sibelius ja sanat ovat 
J J W ecksellin käsialaa. 

Koulutuksen kannalta merkittävim
mäksi muodostui puolustusvoimain ko
mentajan päätös palvelukseenastumis
päivän muuttamisesta. Vuodesta 1966 
lähtien se tulee olemaan 2. 5. Tähän 
asti vähäiseksi jäänyt talvikoulutus
jakso voidaan tällöin viedä läpi kai
kessa laajuudessaan palvelusajan lop
puvaiheessa. 

Varusmiesten laskuvarjohyppykou
lutukseen on lisätty mielenkiintoinen 
j,a merkittävä vesihyppy, joka aikai
semmin on kuulunut vain kantahenki
lökunnan koulutukseen. Tosin kaikille 
on opetettu itse hypyn suoritus, mutta 
varsinainen hyppyharjoitus on jäänyt 

18 - Jalkaväen Vuosikirja 

suorittamatta. Erikoista tässä vesi
hypyssä on se, että hyppy suoritetaan 
pintauintipuvussa, jonka varassa mies 
voi veteentulon jälkeen lähteä suoritta
maan tehtäväänsä. Näiden pukujen 
vähälukuisuuden vuoksi on hyppy
kokemus voitu antaa vain muutamille 
varusmiehille, mutta myöhemmin on 
tarkoitus laajentaa koulutus käsittä
mään koko ikäluokan. Ensimmäisen 
kerran pintauintipukuryhmä esiintyi 
Padasjoella Ranskan Yleisesikunnan 
päällikölle Ailleret'ille järjestetyssä 
taistelunäytöksessä suorittamalla hy
pyn Iso-Tarusjärveen vuoden 1964 
elokuussa. Myöhemmin syksyllä suo
ritti ryhmä hypyn mereen osallistues
saan Rankassa pidettyyn sotaharjoi
tukseen. 

Urheilun alalla on jatkettu entistä 
hyvien saavutusten sarjaa. Vahvimpa
na lajina on suunnistus, jonka harras
tus niin kantahenkilökunnan kuin 
varusmiestenkin keskuudessa on vah-
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voissa kantimissa. Palveleehan tämä 
laji parhaiten myös sotilaskoulutusta. 
LjK:n partio ltn O Nepponen, ylik E 
Ojala, alik A Lönnqvist ja alik I Sai
nio voittivat vuonna 1964 sekä divisi
oonan että puolustusvoimain maasto
mestaruuskilpailuissa partiosuunnis
tuksen. Vuoden 1965 3. D:n mesta
ruuskilpailuissa saavutettiin 2. sija 
partiosuunnistuksessa ja voitto varus
miesten suunnistuksen joukkuekilpai
lussa. Henkilökunnan sarjassa on kah-
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tena viimeisenä vuotena saavutettu 
mestaruus yliv E Hakkaraisen ja ylik 
E. Ojalan toimesta. 

Jalkaväen Säätiön pienoisplaketilla 
palkittu seuraavat: 

15. 2. 64 saapumiserä 

Upseerikokelas Pertti Paavali Mus
tajoki, Ilmajoki 

Kersantti Heikki Juhani Heinonen, 
Tampere 

® 

Sellotape-teippi ritisee rullalta vedet
täessä. Tämä ,johtuu erityisestä irroi
tuskerroksesta (Release Coating), jon-

~ ko ansiosta Sellotape-teipin sitova 
liima-aine on voitu tehdä tavallista 
lujemmaksi. Siksi Sellotape-teippi 
tarttuu hyvin ja ,pitävästi. 
Sopivat katkotelineet käyttöönne va
litsette allaolevista malleista: 
Katkokela sekä mallit Rondo, n:o 56 
ja 60. ...------. 

Kaikista alan liikkeistä tai maanan
tuojan PAPERITUOTE OSAKEYHTIÖN 
varastoista Valkeakoski, Helsinki, Jy. 
väskylä, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, 
Tampere, Tornio, Turku, Vaasa. 

KAARTIN 
PATAtJOONA 

Kulunut toimintakausi on Kaartin 
Pataljoonan kohdalla ollut sikäli mer
kittävä, että perinteensä pataljoonalle 
luovuttaneet vanhat kaartilaiset viettä
vät v 1965 oman joukko-osastonsa, 
Suomen Kaartin, lakkauttamisen 60-
vuotisjuhlaa. Oman panoksensa merk
kivuodelle antoi kuitenkin Suomen 
Kaartin veteraaneja juhlien kynnyk
sellä kohdannut voimakas, mutta luon-

nollinen kato. Kolme merkittävää van
husta siirtyi pois keskuudestamme. 

Edellisessä Jalkaväen vuosikirjassa 
oli esitys Vanhan Suomen Kaartin yh
distys ry:stä. Samassa yhteydessä oli 
myöskin valokuvia, joissa esiintyi mm 
Suomen iK.aartin viimeinen upseeri 
majuri Knut B Fågelholm, yhdistyksen 
monivuotinen puheenjohtaja talous
neuvos F. Hj. Wäänänen ja yhdistyk
sen monivuotinen rahastonhoitaja ja 
sihteeri vahtimestari Topi Silonen. 
Kirjoitusta laadittaessa he kaikki eli
vät, nyt he kaikki ovat vainajia. Yh
distyksen taholta ehdittiin vielä heidän 
eläessään suorittaa heille kunnianosoi
tus kutsumalla kaksi ensinmainittua 

Kapt I Leino komentaa kunniakomppaniaa Iso-Britannian Sotamarsalkka Sir 
Richard Hullin vieraillessa Helsingissä kesäkuussa 1965. 
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yhdistyksen kunniapuheenjohtajiksi ja 
viimemainittu kunniajäseneksi. 

Viime vuosikymmenen aikana Suo
men Kaartin perinteiden vaalimisen 
tehostamisen hyväksi näkyvimmin 
työskennelleet henkilöt ovat siis sa
manaikaisesti jättäneet paikkansa nuo
remmille. 

Toinen suurehko joukko, joka mel
kein samanaikaisesti jätti pataljoonan, 
oli sotilasmestarien Arssi Laakson, 
Aabel Ruottisen, Veikko Karhun ja 
ylivääpeli Tauno Horjanderin siirty
minen eläkkeelle. Vanhojen kunnos
tautuneiden palvelijoiden lähtö jättää 
aina aukon, kunnes uudet tyylit ja 
"tyypit" ovat muovautuneet. 

Lisäksi pääkaupungissamme yli vii
den vuoden ajan KaartP:n asettamaa 
kunniakomppaniaa menestyksekkäästi 
komentanut kapt Ilkka Leino siirret
tiin kesällä Pääesikuntaan ja hänen 
paikkansa tulee vastaisuudessa täyttä
mään kapt Tapio Skog. Puolan presi
dentin Edward Ochabin valtiovierai
luun kesällä 1965 liittyneet toimen
piteet jäivät kapt Leinon viimeiseksi 
"suureksi juhlaksi" kunniakomppanian 
päällikkönä. 

Kaartin Pataljoonan siirtämisestä 
Katajanokalta muualle puhutaan ja 
kirjoitetaan jatkuvasti. Ainoa, mikä 
toistaiseksi on varmaa on se, että 
pataljoonan esikunta siirrettiin kesällä 
1965 tilapäisesti Mariankatu 7:ään. 'Yå
ten saatiin lisätilaa Katajanokalla Val
met Oy:n käyttöön. Pataljoona on 
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kuitenkin edelleen Katajanokan Meri
kasarmilla. 

Merikasarmin ruokasalin runsaasti 
toistasataa vuotta vanhoja seiniä on 
kuluneen vuoden aikana kaunistettu 
Vanhan Suomen Kaartin historiaan 
liittyvillä eri puku- ja asemalleja 
kuvaavilla maalauksilla. Työn ovat 
ansiokkaalla tavalla suorittaneet kaar
tilaiset Markku Tanttu (Erkki Tantun 
poika} Helsingistä ja Seppo Savonen 
Tampereelta. 

Jalkaväen säätiön pienoisplaketin 
ovat saaneet seuraavat varusmiehet: 

15. 10. 63 saapumiserä 

Vänrikki Timo Antero L u n d a n 
Helsinki 

Kersantti Erkki Juhani V i l j a kai -
n en Turku 

15. 2. 64 saapumiserä 

Vänrikki Teuvo Juhani Jaatinen 
Helsinki 

Kersantti Pentti Uolevi Kuja l a 
Helsinki 

15. 6. 64 saapumiserä 

Vänrikki Ilkka Viljo Tapio V a i n i o 
Helsinki 

Alikersantti Curt Magnus E k e g -
r e n Helsinki 

15. 10. 64 saapumiserä 

Upseerikokelas Rolf Timo E s t l a n -
d e r Helsinki 

Kersantti Matti Voitto Ra k kola i -
nen Tampere 

KAAKKOIS-SU0 1MIEN' 
RAJAVARTIOSTO 

Rajanvartiointitehtävien suorittami
nen mahdollisimman menestyikselli
sesti on ollut rajavartioston pyrkimyk
senä tänäkin kertomuskautena. Raja
rauha onkin kyetty säilyttämään eikä 
valtakunnallisesti merkittäviä rajarik
komuksia ole tapahtunut. !Raja-asiain 
selvittely naapurimaan kanssa on suju
nut rajajärjestyssopimuksen mukaises
ti ja sen edellyttämä yhteistyö on ollut 
kitkatonta. 

Jokapäiväinen elämä sykkii voimak
kaana rajakuntien asutustaajamissa 
aina valtakunnan rajaan saakka. Mat
kailu Kaakkois-Suomen alueella sa
moinkuin rajan yli Neuvostoliittoon on 
enttsestään kasvanut. Suuret työkoh
teet rajan pinnassa, erityisesti Saimaan 
kanavan rakennustyömaa, lisäävät ra
jan läheisyydessä liikkuvien määrää. 
Tämä on pitänyt vartiostoa valppaana 
paitsi itse rajalla myös syvemmällä 
sisämaassa. 
Rajavartio- ja sissikoulutus ovat muo

dostaneet toisen työkentän. Varusmies
ten sissitaitoa ja -kuntoa on koeteltu 
puolustuslaitoksen sotaharjoituksissa, 
joista mittavimmat olivat Etelä-Suomen 
syyssotaharjoitus syksyllä 1964 ja 
3. D:n talvisotaharjoitus talvella 1965. 

Suhteet siviiliväestöön ovat hyvät 
ja yhteistoiminta maanpuolustustyötä 
t ekevien järjestöjen kanssa on ollut 
kiinteää. Suhteita maakunnan ja varti
oston välillä ovat lähentäneet omalta 
osaltaan Kaakkois-Suomen rajamies
killan järjestämät erilaiset kiltatilai
suudet, joista on ennenkaikkea mainit
tava Lappeenrannassa 13. 6. 65 pidetty 
kiltajuhla. Rajamieskilta on palkin
nut urheilijapatsaalla jokaisesta va-

rusmiessaapumiserästä ansiokkaimmin 
palvelleen varusmiehen. Palkituiksi 
ovat v 1965 aikana tulleet korpr Teu
vo Pellinen Rautjärveltä, alik Harri 
Larkiala Perttelistä, jääk Jaakko V en
hovaara Simpeleeltä ja alik Risto 
Mäki-Laurila Miehlkkälästä. Tämän 
lisäksi on kilta tukenut varusmiesten 
kilpailutoimintaa tuntuvilla palkinto
lahjoituksilla. Parolassa pidettyyn val
takunnalliseen kiltajuhlaan kustansi 
rajamieskilta K-SR:n 11 varusmiehen 
matkan. 
Vilkasta huomiota sai osakseen raja
vartioston erilaisten toimintamuotojen 
esittely Parikkalan maatalousnäytte
lyssä heinäkuussa 1965. 

Urheilutoiminnasta on erityisesti 
mainittava rajavartioston osuus monien 
suurkilpailujen isäntänä. Näistä ansait
sevat maininnan kesällä 1965 Immolas
sa järjestetyt rajavartiolaitolksen am
pumamestaruuskilpailut sekä puolus
tusvoimain maastomestaruuskilpailut. 
Näiden kilpailujen onnistumiseen on 
merkittävästi vaikuttanut v 1964 Im
molaan siirtyneen Rajakoulun tarjoa
ma apu. 

Urheilusaavutuksista on mainittavin 
koko Suomen ampumaurheilulle mai
netta tuonut K-SR:n rajaylikersantti 
Väinö Markkasen kultamitali Tokion 
Olympialaisten vapaapistoolikilpailus
ta. Tämän jälikeen on rajaylik Mark
kasen voittojen tilille kirjattava mm 
pohjoismainen mestaruus, kaksi maa
otteluvoittoa sekä kolme Suomen mes
taruutta. Aryokkaana suorituksena 
jääköön aikakirjoihin myös K-SR:n 
jääkäri Jaakko Venhovaaran pv:n mes
taruus varusmiesten ampumahiihdossa 
v 1965. Muista arvokilpailuista, joihin 
K-SR:n kilpailijoita on osallistunut, on 
ennen muita mainittava Norjassa pide
tyt ampumahiihdon MM-kilpailut, soti
lashiihto-ottelu Kaukolovossa NL:ssa, 
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sekä sotilashiihdon MM-kilpailut 
Sveitsissä. Viimeksimainitussa kilpai
lussa voitti K-SR:n vänr Kauko Auvi
sen johtama partio hopeamitalin par
tiohiihdossa. 

Rajavartioston alueeseen ja toimin
tamuotoihin tutustuivat 2.-5. 12. 64 
Itävallan armeijan upseerit evl Jetztl 
ja maj Segur-Cabanac. Maaliskuussa 
1965 oli vartiostolla kunnia pitää kol
men päivän ajan vierainaan SNTL:n 
rajav,artiojoukkojen komentajaa, ken
raalieversti .Zyrjanov'ia seurueineen. 
Muista vierailuista on mainittava vielä 
puolustusvoimain joukko-osastojen ko
mentajien tutustumiskäynti Immolassa 
syyskuussa 1964, 

Palvelusajan päättyessä on Jalka
väen Säätiön pienoisplaketti jaettu 
seuraaville varusmiehille: 

15. 10. 1963 saapumiserä 
Kers Ahti Olavi Eerikäinen, 

Saari Tarnala 

15. 2. 1964 saapumiserä 

Korpr Jouko Ansi Tapio Siitonen, 
Parikkala 

Kers Veikko Risto Kalle Aapro, 
Ylämaa 

15.6.1964 saapumiserä 

Korpr Arvo Kalervo Lötjönen, 
Parikkala 

Upskok Antti Kanerva, 
Punkasalmi 

Kers Jouko Kalevi Elomaa, 
Lauritsala 

15. 10. 1964 saapumiserä 

Korpr Raimo Johannes Sikanen, 
Parikkala 

Kers Erkki Einari Laine, 
Angelniemi 

JOENSUUN YMP. 
OSUUSMEIJERI 
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BAARIT KANAVARANNA SSA, 

KESKUSKU.JALLA, KAUPPA

KULMASSA .JOENSUUSSA 

SEKÄ OUTOKUMMUSSA 

POIHJ'O I S-KARJ At AN 
RAJAVARTIOSTO 

Pohjois-Karjalan rajavartioston toi
minta on kuluneena vuotena sujunut 
vakiintuneissa toimintamuodoissa. Pää
tehtävää, rajanvartiointia on pyritty 
kehittämään nykyiset tehtävät ja val
litsevat olosuhteet huomioonotettuina. 

Merkittävimmistä tapauksista kulu
neen vuoden aikana mainittakoon NL:n 
rajavartiojoukkojen päällikön kenraa
lieversti Zyrjanov'in ja hänen seu
rueensa käynti rajavartiostossa heidän 
Suomen-vierailunsa yhteydessä tämän 
vuoden alkupuolella. 

Varusmiesten koulutus on pyritty 
suorittamaan mahdollisimman tehok
kaana koulutusajan lyhentämisestä 
huolimatta. Naapurijoukko-osastojen 
kanssa pidetyt yhteiset varuskunta
sotaharjoitukset sekä yhteinen kilpai
lutoiminta ovat tuoneet vaihtelua nor
maaliin varuskuntapalvelukseen. Va
r usmiesten kotiuttamisjuhlassa on Poh
jois-Karjalan Rajamieskilta ry muis
tanut saapumiseränsä hyvin palvelus
tehtävistään suoriutunutta jääkäriä 
suuntokompassilla sekä samalla tun
nustukseksi tästä kutsunut hänet kil
lan ainaisjäseneksi. 

Sotilasurheilun kansainvälisissä kil
pailuissa mm Kaukalovassa ja Ander
matissa on edustusjoukkueissa ollut 
mukana rajavartioston henkilöstöön 
kuuluvia upseereita, aliupseereita ja 
rajajääkäreitä. Vuoden 1964 rajavar
tioston parhaana urheilijana palkittiin 
tällä kertaa ampujana tunnettu raja
ylikersantti Esa Kervinen. 

Palvelusajan päättyessä on Jalka
väen Säätiön pienoisplaketti jaettu 
seuraaville varusmiehille: 

15. 10. 63 saapumiserä 
- vänr Pertti Veikko Juhani N u r

m i ne n, Jyväskylä 
- alikersantti Kauko Heikki H y v ö

n en, Kitee 

15. 2. 64 saapumiserä 
- vänrikki Heikki Antero H a k a 1 a, 

Hyvinkää 
- kersantti Hannu Mikko J a a k k o

n e n, Viesimo 

15.6.64 saapumiserä 
- kersantti Eero Juhani Maine 1 a, 

Lieksa 

15. 10. 64 saapumiserä 
- upskok Kaino Asser M a t i kai

n en, Kitee 
- kersantti Pertti Tapani S ö d e r

s t r ö m, Obbnäs 
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KAINUUN 
RAJAVARTIOSTO 

Kulunut toimintakausi alkoi Kai
nuun Rajavartioston osalta tapahtu
malla, joka keskeytti joksikin ajaksi 
työskentelyn tavanomaisissa olosuh
teissa ja jonka aikaansaamat haitta
vaikutukset ovat edelleenkin nähtävis
sä nimenomaan varusmiesten koulutuk
sen järjestelyssä. Joulukuun 1. päivän 
vastaisena yönä paloi nimittäin jääkä
rikomppanian kasarmi kaikkine irtai
mistoineen perustuksiaan myöten. Pa
lon johdosta jouduttiin ryhtymään var
sin laajoihin uudelleenjärjestelyihin 
niin varusmiesten kuin kouluttajienkin 
osalta. Osa komppaniasta sijoitettiin 
Suomussalmen ja osa Kuhmon raja
jääkärikomppanian yhteyteen. Myö
hemmin on vanhempi saapumiserä 
kuitenkin voitu siirtää takaisin Kajaa
niin, jossa se on majoitettuna tarkoi
tusta varten tyhjennettyyn henkilö
kunnan asuntorakennukseen. Monista 
vaikeuksista huolimatta keskeytyi kou
lutustoiminta palon jälkeen vain muu
tamaksi päiväksi ja on siinä nykyi
s1ssa puutteellisissakin olosuhteiss~ 
päästy varsin hyviin tuloksiin. Uuden 
kasarmirakennuksen suunnittelutyöt 
aloitettiin keväällä ja varsinaisiin ra
kennustöihin toivotaan päästävän vielä 
syksyn kuluessa. 

Rajavartiolaitoksen vuosipäivän pää
juhlalle, jota Kainuun Rajavartioston 
osalta vietettiin 21. 3. Suomussalmen 
rajajääkärikomppanian yhteydessä, an
toi erityistä juhlavuutta tällöin ensi 
kerran käytössä ollut Kainuun Raja
vartioston uusittu lippu. Lipun nau
laus- ja vastaanottotilaisuus pidettiin 
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edellisenä päivänä Kajaanissa rajavari 
tioston sotilaskodissa. 

Vuoden 1936 toukokuun 16. päiväni 
Senaatintorilla pidetyssä puolustusvoi• 
main lippujuhlassa sai Kainuun Raja
vartiosto vastaanottaa Rajasotilaskotl'" 
yhdistyksen Kajaanin, Kuhmon, Äm
mänsaaren ja Kuusamon osastojen lah
joittaman lipun. Lähes kolmenkymme 
nen vuoden palvelun jälkeen sai kovia 
kokenut lippu siirtyä vanhuuden le
poon ja uuden lipun lahjoittivat samat 
rajasotilaskotiyhdistyksen osastot kuin 
edeltäjänsäkin. Uusitun lipun, joka on 
täysin samanlainen kuin käytössä ollut, 
otti rajavartioston puolesta vastaan 
rajavartioston komentaja evl K Tolo
nen. Täysinpalvellut entinen lippu luo
vutettiin myöhemmin sotamuseoon. 

Urheilutoiminnan kannalta on vuosi 
ollut Kainuun Rajavartiostolle varsin 
menestyksellinen. Hyvien henkilökoh
taisten sijoitusten lisäksi saavutettiin 
eräitä merkittäviä joukkuetuloksia. 
Viimemai!),ituista on erityisesti mainit
tava vartioston saavuttama yleismesta
ruus puolustusvoimain talvimestaruus
kilpailuissa. Ilahduttavaa on ollut li
säksi todeta varusmiesten menestymi
nen niin rajavartiolaitoksen kuin puo
lustusvoimainkin kilpailuissa. Tästä on 
osoituksena mm jääk R Laamasen saa
vuttama puolustusvoimain mestaruus 
kenttäammunnassa. 

Jalkaväen säätiön pienoisplaketteja 
ovat saaneet seuraavat varusmiehet: 

15. 2. 64 saapumiserä 
Kers Seppo Armas V i h o 1 a i n e n, 

Kosken pää 

15. 6. 64 saapumiserä 
A1ik Lauri Johannes H a a p a 1 a i

n en, Suomussalmi 

15. 10. 64 saapumiserä 
Kers Aarne Pekka J o k e 1 a i n e n, 

Kajaanin mlk. 

LAPIN 
RAJA:V ARTIOSTO 

Hajalleen eri puolille laajaa Lappia 
ryhmittyneen rajavartioston jokapäi
väinen toiminta on sujunut rauhalli
sesti. 

Päätehtävä, rajojen vartiointi, on 
vaatinut suurimman huomion osak
seen. Alati lisääntyvä yhteistoiminta 
eri valtakuntien välillä on ollut myös 
vaikuttamassa rajavartioston toimin
taan. 

Pääosa koulutustyöstä suoritetaan 
Rovaniemelle sijoitetussa jääkäri
komppaniassa, mutta myös komento
paikoilla ja vartioilla huolehditaan 
henkilöstön toimintavalmiudesta ja 
taistelukelpoisuudesta ohjelman mu
kaisella jatkokoulutuksella. 

Lapin rajavartioston lippu saavutti 
kuluvana vuonna korkean iän ja siir
rettiin sotamuseon suojiin. Lähes koko 
itsenäisyytemme ajan kestänyttä toi
mintaa jatkamaan luovutettiin uusi 
lippu lippujuhlapäivänä 4. 6. 65 Rova
niemellä. 

Norjan puolustusvoimien komentaja, 
vara-amiraali Folke Johannessen vie
raili Rovaniemellä 1.-2. 3. ja tutustui 
rajavartioston toimintaan ja koulutuk
seen. Jääkärikomppania järjesti sissi
toimintaa !käsittelevän näytösharjoi
tuksen Meltosjärven - Hirvaan met
sätiellä. 

Puolan presidentti Ochabin vierailun 
yhteydessä 4. 7. 65 rajavartiosto sai 
jälleen kunniatehtävän asettaa kunnia
komppania Rovaniemen lentokentälle. 

Puolustusvoimain kilpailutoiminnas
sa on Lapin rajavartiosto pysytellyt 
parhaiden joukko-osastojen joukossa. 
Talvi -65 ei tuonut mukana suuria 
voittoja, mutta voitto talvimestaruus-

Uuden lipun luovutus 4. 6. 1965. 

kilpailujen ampumahiihdon joukkue
tuloksessa ja toinen sija yleismesta
ruuskilpailussa kuitenkin saavutettiin. 

Jatkosodassa Luton suunnalla toimi
neen ErOsP:n miesten perustama yh
distys "Luton miehet" on vakiintuneen 
tavan mukaan jakaneet kunkin saapu
miserän parhaalle miehelle tunnustus
palkinnon ns Luton puukon. Kaudella 
64--65 on se annettu ,seuraaville: 

15. 10. 63 saapumiserä 
korpr Pertti . Mourujärvi 

15. 2. 64 saapumiserä 
korpr Paavo Mäntynenä 

15. 6. 64 saapumiserä 
korpr Esko Keskitalo 

15. 10. 64 saapumiserä 
korpr Alpo Määttä 
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Ainijärven vartion tarvikekuljetus 
N uortijoella. Edessä rj A Grönfors, 

perässä ylik N Ala-Kotila. 
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Jalkaväen Säätiön plaketit on myön 
netty edellisen vuosikirjan ilmestyml• 
sen jälkeen seuraaville JK/LR:saa 
palvelleille: 

15. 10. 63 saapumiserä 

kern Esko Kalevi Kostamovaara 

15. 2. 64 saapumiserä 
kers Veli Veikiko Alajeesiö 

15. 6. 64 saapumiserä 
kers Esko Antero Matias With 

15. 10. 64 saapumiserä 

kers Pertti Juha Ilmari Kujala 

RAJA'KO'ULU 

Rajakoululle on kulunut vuosi ollut 
merkityksellinen sikäli, että koulu on 
vuoden ajan saanut toimia uusissa 
tiloissa Immolassa. Varsinainen koulu
rakennus ja sitä ympäröivät harjoitus
maastot ovat osoittautuneet niille ase
tettuja vaatimuksia vastaaviksi ja näin 
on Rajakoulu entistä paremmissa olo
suhteissa pystynyt kouluttamaan am
mattinsa taitavia rajajääkäreitä ja pä
teviä sissiryhmänjohtajia. 

Edellämainittujen seikkojen lisäksi 
on uudella sijoituspailkalla entiseen 
verrattuna etuna se, että naapurina 
olevan Kaakkois-Suomen Rajavartios
ton jääkärikomppanian kanssa on voitu 
pitää varuskuntaharjoituksia, Joissa 
sekä eriasteiset johtajat että miehet 
ovat saaneet kokemusta suurempien 
joukkojen toiminnasta. 

Koulun sopeutuminen uudelle pa~k
kakunnalle on tapahtunut hyvin, mihin 
on osaltaan vaikuttanut se, että raja
miehet ovat sotien jälkeisenä aikana 
tulleet sangen tutuiksi imatralaisille 
Kaakkois-Suomen Rajavartioston an
siosta. Imatralaiset ja koko Etelä-Kar
jalan väestö on heti koulun siirtymisen 
jälkeen osoittanut vilkasta mielenkiin
toa koulua kohtaan, mistä on todis
tuksena lukuisat vapaaehtoisten maan
puolustusjärjestöjen ja eri yhteisöjen 
vierailut Rajakoulussa. Koulu on myös 
omalta osaltaan pyrkinyt luomaan 
hyvät suhteet paikalliseen väestöön 
antamalla apuaan erilaisten kisojen, 
juhlatilaisuuksien yms järjestelyissä, 

Rajakoulussa tapahtui kuluneen 
vuoden aikana koulun johtajan vaih
dos 1kolme ja puoli vuotta johtajana 
toimineen everstiluutnantti Martti 
Huhtalan siirryttyä heinäkuun alku
puolella eläkkeelle. St Moritz'&<;a vuon-

Porraspuu voi pettää taitavaakin 
kulkijaa. 

Vesistökoulutusta Jukajärven leiri
alueella. 

na 1948 yhdistetyn kilpailun hopea
mitalin saavuttanut evl Huhtala luo
vutti koulun j~htajan tehtävät majuri 
Eero Naapurille. 

Kesällä 1965 toimi Rajavartiolaitos 
ensimmäisen kerran Puolustusvoimien 
maastomestaruuskilpailujen järjestäjä
nä. Vastuu kisoista oli Kaakkois
Suomen Rajavartiostolla, Rajakoulun 
ottaessa myös kokonaisuudessaan osaa 
toimitsijatehtäviin. 
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Ennen 
kuivana, 
kera tai 

ateriaa 
jään 

ilman. 

Jos haluat long
drinkin, nauti si
tä jää- tai sooda
vedellä. 

Jos haluat juo-
man makeana, 
sekoita siihen 
Vermouthia. 

Cocktailina en
nen päivällistä 
kokeile 

1 / 3 Camparia 
1 /3 Vermouthia 
13 Giniä 

DAVIDE CAMPARI 
Milano 
Italia 

No. 5831 
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VA L M I S TA MM E T I LA U KS E S TA 

UPSEERI- JA 
RATSASTUS
SAAPPAITA 

Tilauksenne välittävät 

kenkäkaupat kautta 

maan. 

KENKÄTEHDAS 

K. BRANDER OY 
Tampere 

KADETTI KOULU 

Kapteeni A Karvinen 

JA'L'KAVÄKIKADETIN 
KOULUTUKS'EST A 

Kadettikoulun uusittu opetusohjelma 
on herättänyt varsin runsaasti huo
miota ja sen tuloksista on jo vaihdettu 
monissa eri yhteyksissä mielipiteitä. 
Opiskelunsa päättäneitä nuoria upsee
reita tarkkaillaan ja vertaillaan entis
aikojen kasvatteihin. 

Kysytään, ovatko vastavalmistuneet 
otteissaan edellisten kaltaisia, vai ovat
ko uudet virtaukset pyyhkineet pois 
vanhan, kovaksi ja hyväksi koetun lin
jan. Huolestuneina on pantu uusissa 
tulokkaissa merkille oireita, jotka 
osoittavat, että kasvatus on ollut mil
loin liian teoreettista, milloin koulutus
menetelmät ovat olleet liian "peh
meitä". Milloin taas nuoret upseerit 
poikkeavat liian paljon hyvien sotilas
perinteiden mukaisista nuoremmalle 
upseerille kuuluvista käyttäytymisnor
meista. 

Tämänkaltainen tarkkailu on täysin 
luonnollista jälkikasvustaan vastuuta 
kantavan upseeriston keskuudessa. 
Olisi päinvastoin peräti huolestutta'Va 
ilmiö, ellei minkäänlaista keskustelua 
syntyisi uuden polven suorittaessa 
esiinmarssiaan - ottamaan osaltaan 
vastuuta nuorisomme kasvattamisessa 
ja kouluttamisessa. 

Niin paljon kuin on puhuttukin jo 
nyt näkyvistä kadettikasvatuksen tu
loksista, ei ole syytä unohtaa, että vasta 
keväällä 1966 valmistuu ensimmäinen 
kadettikurssi, joka on käynyt uusitun 
opetusohjelman lopullisessa muodos
saan lävitse. Näin ollen vasta tuolloin 
voi viritä keskustelut siitä, mitkä sei-

kat kadettikasvatuksessa näyttävät oi
keaanosuneilta ja mitkä vaatisivat kor
jausta. 

Pikainen silmäys nykyiseen opetus
suunnitelmaan riittää antamaan sel
keän kuvan siitä, että minkään sotilas
aineen tuntimäärää ei ole suinkaan vä
hennetty jonkun ns yliopistollisen ai
neen vuoksi. Allaoleva taulukko osoit
taa eri aineiden prosentuaalisen osuu
den kokonaistuntimäärästä, jolloin 
huomataan sotilasaineiden vahva asema 
opetuksessa. Kun otetaan lisäksi huo
mioon 2 1h vuoteen pidentynyt kurssi
aika, ovat kokonaistuntimäärät ny
kyään huomattavasti suuremmat kuin 
aikaisemmin. 

Tutkintoaineet 
Pros. 
osuus 

A. Johtamistaito .. .. . .. .. .. . 5 
B. Taktilliset aineet . . . . . . . . 31 
C. ,Kasvatus- ja opetusoppi . . 12 
D. Sotatekniikka . . . . . . . . . . . . 00. 
E. Yleinen- ja sotahistoria . . 1,5 
F. Ra-hallinto ja huolto . . . . 2,5 

Tukiaineet 

A. 1Pääkieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
B. Matematii~ka ja fysiikka 5 
C. Sotilasmaantiede 1,5 
D. Kansantalous . . . . . . . . . . . . 0,5 
E. Valtio-oppi . . . . . . . . . . . . . . 0,5 
F. Venäjän kieli . .. .. .. .. .. . 1,5 

Taulukko kadettikurssin opetusaineista 
ja niiden prosentuaalisesta osuudesta 

kokonaistuntimäärään. 

Taulukosta ef voi nähdä mm tärkei
den taistelukoulutus- ja johtamishar
joitusten lukumäärää kadettia kohden, 
mutta niiden osuus mainitussa ohjel
massa on huomattavasti suurempi kuin 
ennen. Ei siis myöskään ns käytännön 
harjoittelusta ole tingitty, vaan huo
mattavasti lisätty. 
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Kadetit Ojanperä (vas) ja Norvio tu
tustumassa pintauimarin maailmaan. 

Vuosien takainen pikkutykki on tuttu 
myös tämän päivän kadetille. 

Marssi jatkuu. Kadetit palaamassa 
kesäleiriltä. 
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Oppilasaineksen tason parantuminen 
voimakkaan karsinnan vuoksi sekll 
useiden opettajavirkojen vakinaistami 
nen on varmastikin auttanut suuresti 
pyrittäessä mahdollisimman hyviin 
opintosaavutuksiin. 

Erityisen mielenkiinnon ansaitsee 
sotateknillisten aineiden runsas osuus 
opetusohjelmassa. On luovuttu siitä 
näkemyksestä, että jalkaväkijohtajan 
tietoihin ja taitoihin ei kuulu tekniik 
kaan ja matematiikkaan vivahtavia 
asioita. Nyt lähdetään siitä, että joh• 
taja joutuu voimakkaan teknillisen ke• 
hityksen vuoksi käyttämään yhä ene 
nevässä määrin erilaisia aseita ja tais• 
teluvälineitä. Vanha jako jalkaväkeen 
ja "teknillisiin aselajeihin" on väistä• 
mättömästi elettyä aikaa. 

Kun kadetit ovat saaneet vahvan 
pohjan asetekniikan tuntemisessa, on 
sen soveltaminen aselajikaudelle jalka~ 
väkikadettien monipuolisessa koulu• 
tu~sessa erittäin suurena apuna. Kun 
vielä otetaan huomioon jalkaväkijoh~ 
jan asema tulevaisuuden taisteluken .. 
tällä, jolloin toimivat joukot ovat pie• 
niä, mutta organisaatioltaan monipuo• 
lisia, joutuu johtaja runsaslukuiste 
tukiaseiden sekä erikoisvälineiden 
käyttämisessä erittäin vaikeaan ase
maan ellei hän itse tunne näiden suo
mia mahdollisuuksia, vaan katsoo nii
den käytön kuuluvan "erikoismiehille" . 

Kadettikoulun tehtäväksi ei kuiten• 
kaan ole asetettu pelkästään nyky .. 
aikaisen sodan johtamiseen kykene• 
vien nuorien upseereiden koulutta• 
mista vaan myöskin varusmiesten tule
vien kouluttajien ja kasvattajien val
mistaminen. Yhteiskuntamme nopean 
kehittymisen ja sen mukana muuttu
van ihmisen kouluttaminen edellyttäil 
entistä syvällisempiä tietoja kasvatus
menetelmistä ja yhteiskunnallisis 
oloistamme. Nuori upseeri ei voi 

Talvinen sissiharjoitus kysyy sitkeyttä 
ja opettaa erämiestaitoja. 

eikä saa olla tietämätön siitä, mitä ka
sarmin ulkopuolella tapahtuu. Sen
vuoksi on kadettien opetusohjelmiin 
sisällytetty aineita, joiden tarkoituk
sena on avartaa tulevan upseerin kat
santokantoja. Tämä edesauttaa myös 
osaltaan muun yhteiskunnan ja upsee
reiden välistä kanssakäymistä ei ai
noastaan palvelusasioissa vaan myös 
sen ulkopuolella. 

Vaikkakin näitä yleissivistäviä ja 
yliopistollisia aineita opetetaan, ei se 
merkitse, että ne muodostaisivat kai
ken rungon. Näiden aineiden kurssit 
ovat pakostakin varsin suppeita, eivät
kä ne vielä tee kadetista "akatemiaup
seeria" - kuten eräissä yhteyksissä on 
mainittu. Ne ovat tukiaineita, joilla on 
oma tärkeä asemansa upseerin jatko
koulutuksessa sekä kehittymisessä ny
kyisessä yhteiskunnassa. 

Uusi opetusohjelma on pyritty saa
maan nykyoloja vastaavaksi, mutta on 
ymmärrettävää, että kahden ja puolen 
vuoden opiskeluaika ei tee vielä "täy
dellistä upseeria" - mikäli tällaisen 
käsitteen joku yleensä kykenee mää
rittelemään. Vasta joukko-osastossa 
saavutetun kokemuksen ja aktiivisen 
itsensä kehittämisen tuloksena voidaan 
odottaa kehittyvän päteviä nuoria up
seereita. Ehkä näissä nuorissa upsee
reissa on jotakin eroa aikaisempiin 
verrattuna, kenties heillä on ajatuksia, 
jotka tuntuvat yllättäviltä, mahdolli
sesti liian uudistusmielisiltäkin, mutta 
juurillaan he ovat kiinnittyneet tähän 
maahan yhtä lujasti kuin edellisetkin 
upseeri polvet. 
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RESERVIUPSEERI KOULU 

Ajanjakso edellisen vuosikirjan il
mestymisestä on kulunut RUK:ssa 
totuttuun tapaan kiivasrytmisen joh
tajakoulutuksen merkeissä. 

Tänä aikana on satapäiväisen kou
lutuksensa päättäneet 114.-118. upsee
rikurssin oppilaat. Kurssien päättäjäis
tilaisuuksissa ovat perinteelliseen ta
paan sataa kurssia "nuoremman" kurs
sin vanhat parrat tuoneet tervehdyk
sensä kummipojilleen. 

V 1965 toi tullessaan henkilövaih
doksia koulun johdossa. Kurssin 117. 
päättyessä päättyi myös 11 oppilas
kurssia kestänyt ev M S Rannilan 
koulunjohtajakausi. Pidetyn ja määrä
tietoisena kasvattajana ja kouluttajana 
tunnustetun johtajan siirtyessä Pääesi-

kunnan komentopäällikön virkaan otti 
tehtävät vastaan 27. 3. ev E Setälä. 
118. kurssin päättäjäistilaisuudessa 
päätti aktiivipalveluksensa viimeisim
mät 4112 vuottaan koulun johtajan apu
laisena toiminut evl O Latikka. Hän 
ehti palvella RUK:ssa useampaan eri 
otteeseen eri virkapaikoilla tehden 
merkittävän päivätyön reserviupseeri
koulutuksen kehittämisessä ja arvos
tettiin alaisten ja oppilaiden taholla 
ihmisenä ja sotilaana hyvin korkealle. 

Koulu on saanut vastaanottaa muu
tamia huomattavia vierailuja ja tutus
tumiskäyntejä. 118. kurssin päättäjäis
juhlallisuuksien yhteydessä suoritti 
puolustusvoimain komentaja, jalka
väenkenraali S Simelius jäähyväisvie
railun RUK:uun ottaen vastaan vas
tavalmistuneen kurssin loppuparaatin. 

Tämän päivän reserviupseerikoulu
tuksemme arkipäivään tutustui 6. 11. 64 
Ruotsin kadettikoulun johtaja, eversti 

., 

Kenrm M S Hannila ja ev E Setälä. 
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118. kurssin loppuparaati. 

Carlborg, vieraillessaan maassamme. 
Merkki vuosiensa merkeissä ovat 
RUK:n suojissa kokoontuneet kurssit 
7., 16., 17., 18., 25., 25 A. ja 27. Nämä 
vierailut ovat omiaan lähentämään 
vanhan ja nuoren reserviupseeripolven 
edustajia toisiinsa ja ovat arvokas osa 
RUK:n henkisessä kasvatustyössä. 

Vuodet 1964-65 ovat olleet raken
nustoiminnallisesti RUK:lle ja koko 
Haminan varuskunnalle tervetulleen 
edistyksen aikaa. Kesäkuun alussa v 
-64 valmistui uusi ajanmukainen ruo
kala, joka pystyy tarjoamaan palve
luksiaan yhtäaikaa 1600:lle miehelle. 
Tämä on tuntuvasti helpottanut päi
vittäisen koulutuksen jäjestelyä koko 
koulun pystyessä nyt ruokailemaan 
samanaikaisesti. Myös koulutus- ja 
majoitustilojen huomattava paranemi
nen on odotettavissa lähivuosina vuo
den -65 alkupäivinä aloitetun ns "ty
kistökasarmin" rakennusvaiheen pää-

19 - Jalkaväen Vuosikirja 

tyttyä, jolloin kt- ja itlinjalle voidaan 
osoittaa uudenaikaiset opetustilat. 

Menestys sotilasurheilun alalla ei 
kuluneena kautena ole ollut aivan 
edellisten vuosien tasolla. Kiivas kou
lutusrytmi ja lyhyt kurssiaika eivät 
sallikaan juuri joukkuekilpailujen 
edellyttämää pitkän tähtäimen val
mennusohjelmaa vaan tulokset on 
saavutettava aiemmin hankitun pohja
kunnon varassa. Ilonaiheena on mai
nittava vankka ampumaharrastus, jon
ka ansiosta RUK on saavuttanut yleis
mestaruuden molempina vuosina Puo
lustusvoimain ampumamestaruuskil
pailuissa sekä· 3.D:n joukko-osastojen 
varusmiesten välisessä kilpailussa "Ky
menlaakson kilvestä" v -64 sekä hen
kilökohtaisen että joukkuekilpailun 
1. sijan ja v -65 joukkuekilpailun 
2. sijan. 

Muilta osiltaan on toiminta sujunut 
kiireisen mutta määrätietoisen koulu-
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tuksen ja opiskelun merkeissä, jossa 
työn lomaan sijoittuu mm metsämarssi 
kipeytyneine selkineen, raivokkaat ur
heiluottelut muita sotakouluja vastaan 
voittoineen ja tappioineen, niin "valta
kunnalliset" kurssijuhlat tervapatoi
neen, tanssiaisineen ja toinen toistaan 
viehättävimpine daameineen. 

Kurssien päättäjäistilaisuuksissa ovat 
seuraavat kurssinsa parhaat jalkaväki
linjan (kiv-, pst- ja krhlinja} oppilaat 
vastaanottaneet tunnustuksena menes-
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KAIKKI 
SUURET 
SOTURIT 
kaikkina aikoina ovat 
olleet juustojen ystä
viä. Eikä ihme, sillä 
ovathan parhaat her
kut aina olleet juuri 
juustoja. 

tyksellisestä opiskelustaan "Jalkaväen 
plaketin" 

Kurssi 114 upskok Heimo Olavi 
A v i k a i n e n, Lahti 

Kurssi 115 upskok Ilkka Tapani 
P o r r a s, Tampere 

Kurssi 116 upskok Aarne Johannes 
Voutilainen, Hamina 

Kurssi 117 upskok Antti Kanerva, 
Punkaharju 

Kurssi 118 upskok Timo P a n h e
i aine n, Joensuu. 

NESTE OY 

Turun Asennuspaja 

SUUNNITIELEE JA URAKOI: 

- maaseutusähkölailaksia ja 
erillisiä muuntopiirejii 
sekä vanhojen verkostojen 
peruskorjauksia 

- maa- ja merikaapelointeja 
- satama-, kotu- ja tie-

valaistuksia 
- laivasähkäistyksiä 
- laivaradiolaitteitten 

asennuksia ja huoltoa 
- sekä urakoi kerrostalojen, 

kuten sairaaloiden ja 
koulujen, sekä tehdas- ja 
asuinrakennusten, sähkö
asennuksia 

TURKU - Kristiinankatu 4 - Puh. 20 052 
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KANTA
AUUPSEERIKOULU 

Kuluneena toimintakautena (1964-
65) on Kanta-aliupseerikoulussa jat
kettu tiivistä koulutustyötä jo vakiin
tuneiden koulutussuunnitelmien mu
kaisesti. Vuoden aikana on koulussa 
saatu päätökseen peruskurssit I/24 
(20. 3. 1965), II/24 ja Ia/25 (13. 10. 
1965). Kurssinsa hyväksyttävästi suo
rittaneiden oppilaiden lukumäärä on n 
650. 

Tyydytyksellä on voitu todeta, että 
ammattiin hakeutuva kanta-aliupsee
riaines on jatkuvasti parantunut. Tätä 
osoittaa mm se, että yksinomaan kan
sakouluoppimäärän suorittaneiden op
pilaiden luku on kymmenessä vuodessa 

(1955-65) vähentynyt 81 %-50 % :iin. 
Tähän ovat vaikuttaneet monet yhteis
kunnalliset ja aliupseerin ammattiin 
liittyvät muutokset. Näkyvimpän& 
voidaan pitää au-ammatin saattamista 
entistä kilpailukelpoisemmaksi vastaa
vien siviilialojen kanssa. 

Vuosi vuodelta tiukentuneet oppi
vaatimukset ovat aiheuttaneet huomat• 
tavaa karsiutumista. Monelta kouluun 
pyrkijältä sulkeutuvat ovet jo ennen 
varsinaisen kurssin alkamista, alku
kokeissa, missä oppilaita kuulustellaan 
matematiikassa, maasto-opissa, ohje
säännöissä ja aseiden tuntemuksessa. 
Alkukokeissa ja kurssin aikana tapah
tuva poistuma on vaihdellut 4 % - 14 
%:iin. 

Peruskurssien nykyinen aikajaksot
telu on v 1949 (pk 9) tehdyn päätök
sen mukainen ja perustuu n 250 ali-

• ;z_ ~ 

KAuK:n päärakennus. 
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Oppilaita sulkeisjärjestyksen harjoitte
lussa. 

Peruskurssi 1/24:n primus. 

upseerin vuosittaiseen koulutustarpee-: 
seen. Koulutettavien luvun noustessa 
vv 1964-67 n 11h - 2 kertaiseksi ai
kaisempaan keskimäärään verrattuna, 
on jouduttu suorittamaan erikoisjär
jestelyjä peruskurssien 24-26 opetuk
sen läpiviemiseksi. Nämä edellyttävät 
mm peruskurssi 25:n I jakson koulut
tamisen kahdessa erässä siten, että 
Ia/25 toimeenpannaan 29. 3. -13. 10. 
1965 ja Ib/25 vuorostaan ajalla 21. 10. 
1965 - 13. 4. 1966. Tämän peruskurs
sin (Ia/25 ja Ib/25} toinen jakso (II/25) 
on suunniteltu toimeenpantavaksi ajal
la 28. 4.-15. 11. 1966. 

Mikäli nykyineii "koulutusruuhka" 
saadaan selvitetyksi vuoteen 1967 men
nessä, on todennäköistä, että perus
kurssista 26 lähtien kanta-aliupseerien 
peruskoulutus tullaan suorittamaan 
perinpohjin uusittavan opetussuunitel
man mukaisesti. Tulevaisuudessa on 
tarkoitus tehostaa jalkaväen aliupsee
rien koulutusta jatkokursseilla. 

Syksyllä 1964, lähes kolme vuosi
kymmentä sotilasoppilaitoksena palvel
leessa koulun päärakennuksessa, alkoi
vat peruskorjaustyöt. Suunnitelmien 
mukaan mm koulun kuutiotilavuutta 
lisätään yhdellä lisäkerroksella ja pe
ruskorjataan epäkäytännölliseksi osoit
tautuneet oppilaiden majoitustilat. En
simmäinen työvaihe on suunniteltu 
saatavan päätökseen kevääseen 1966 
mennessä. Tänä aikana oppilaiden ja 
esikuntakomppanian varusmiesten ma
joitus on järjestetty kasarmialueelle 
KarTR:n ja UudRakP:n kasarmeihin. 

Toinen peruskorjaustyövaihe käsit
tää opetustilojen lisäämisen. Työkoh
teena on entinen tallirakennus päära
kennuksen läheisyydessä, johon mm 
tultaneen rakentamaan suuri komp-• panialuokka. 
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ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

OY NATIONAL KASSA AB 
Helsinki 

MACHINERY OY 
Helsinki 

OY UNION-ÖLJY AB 
Helsinki 

OY ZITTING AB 
Helsinki 

OY TUOTE-VÄLITYS AB 
Helsinki 

OY CAR~ KNIEF AB 
Helsinki 

PELLONRAIVAUS OY 
Helsinki 

SUOMEN 
HYPOTEEKKIYHDISTYS 

Helsinki 

HELTA OY 
Helsinki 

OY HANS PALSBO AB 
Helsinki 

SEITSENMAINOS OY 
Helsinki 

ERVA-LATVALA OY 
Helsinki 

ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

COLOMBIA OY 
Helsinki 

SÄÄSTÖPANKKIEN 
KESKUS-OSAKE-PANKKI 

Helsinki 

OY VISTEMA AB 
Helsinki 

OY. HOECHST FENNICA AB 
Helsinki 

KIRJAVÄLITYS OY. 
Helsinki 

OULUJOKI OY 

KATTOHUOPAYHDISTYS R.Y. 
Helsinki 

INSINÖÖRITOIMISTO 
H. AURAMO 

Helsinki 

OY WICANDER & LARSON AB 

Helsinki 

SUOMALAINEN ALFA-LAVAL OY. 

Helsinki 

ERI OY 
Helsinki 

VILLA YHTYMÄ OY 
Helsinki 
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ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

ARKKITEHTITOIMISTO 
PEKKA RAJALA 

H:ki, Fredrikink. 61 

PARVISFILMI 
Helsinki 

MAA- JA VESIRAKENNUS
TOIMISTO 

K. A. NIEMELÄ 
Tapiola 

FIAT - SIMCA 

NIILO TAMMILEHTO OY 

H:ki, Pitäjönmäki 
puh. 45 31 75 

YHTYNEET KUVALEHDET OY 
- VALIOLEHDET OY 

Helsinki 

PAPERIHUOLTO OY 
Hel sinki 

ARKKITEHTITOIMISTO 
EERO KAJAVA 

H:ki, Aleksanterink. 26 A 

ARKKITEHTUURITOIMISTO 
N. KOKKO KY 

Helsinki 

TAPIO-AUTO OY 
Tapiola 

SIVENIN KONELIIKE OY 

Ruoholahdenk. 8 
Helsinki 

HOOVER Oy 

SA tar
vitsee 
kestäviä 
koneita. 

KONTTORIURA OY 
Kalevankatu 4 - puh. 61 171 

ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

OY SOFFCO AB 
METSÄ- JA UITTOVÄLINE OY 

Helsinki Helsinki, Korkeavuorenk. 47 
puh. vaihde 61 211 

1 

1 

KAARLO ZETTERBERG JA K:NIT RAKENNUS OY 
Helsinki Helsinki 

BARRY STAINES LINOLEUM OY OY KOPOS AB 

Helsinki Helsi nki 

SAVOKARLA OY MYYNTI MAINONTA OY 
Helsinki Helsinki 

OY ÖRUM AB 
KI INTEISTÖNOMISTAJAIN 
DESINFEKTIOKESKUS OY 

Helsinki 
Helsinki 

OY CONTROL AB TERÄSBETONI OY 
Helsinki Helsinki 
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ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

INSINÖÖRITOIMISTO 
HINTIKKA JA PEKKOLA 

Helsinki 

HYVINKÄÄN KENKÄTEHDAS 
OY. RENTTO 

Hyvinkää 

HAVIN OY - OY TEKA 
Riihimäki 

AJOKKI OY 

Tampere 

OLKAINVALMISTE KY 

Tampere 

FORSSAN LEIPÄTEHDAS OY 
Forssa 

1 

KAHILUS OY 

VIHDIN ELEMENTTI OY 

HAATO OY 
Korso 

TURENGIN SOKERITEHDAS OY 

Turenki 

KESKINÄINEN HÄMEEN 
VAKUUTUSYHTIÖ 

Hämeenlinna 

HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI 
Hämeenlinna 

HATTULAN SÄÄSTÖPANKKI 
Parola 

ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

YHTYNEET HARJA- JA 
SIVELLINTEHTAAT OY. 

Turku 

TURUN VARTIOKESKUS OY 
Turku 

AURAN KULTASEPPÄ OY 
Turku 

OY. LUMIVALKO AB. 

Rautatienk. 9-11 
Turku 

AUGUST LIPSANEN OY 
Pori 

E & J LEINO OY 
Salo 

1 

LITTOISTEN VERKATEHDAS OY 
Turku 

RÄJÄHDYSAINELIIKE 
FRANS LUNDELIN 

Turku 

SEPÄT OY 

Turku 

TURUN HOSPITS 
Turku, Yliopistonk. 21 

OY RAHKOLA AB 

Vaasa 

- Rahkolan lapioita -

OULU OSAKEYHTIÖ 

Oulu 

299 



ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

1 

ETELÄ-SUOMEN SANOMAT KYMEN SANOMAT 
Lahti Hamina 

RAKENNUSMUOVI OY KAJAANI OY 
Lahti Kajaani 

HOTELLI-RAVINTOLA J. MARTTIININ 
VALTAKULMA PUUKKOTEHDAS OY 

Lahti Rovaniemi 
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