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6. Ampumaopetus.
Yleistä.

Ampumaopetuksen tarkotuksena on kasvattaa
mies varmasti käyttämään ampuma-asettaan kai-
kissa taistelussa esiintyvissä tilanteissa ja tehdä
joukko kykeneväksi täyttämään kaikki suoritetta-
vat tehtävät johtajan käskyn mukaan.

Erittäin tärkeätä on, että ampumataidon opet-
tajiksi valitaanainoastaan henkilöitä,joilla itsellään
on harrastusta ampumiseen ja jotka siihen todella
kykenevät.

Harjottamalla ampumista ampumaradalla tulee
jokaisen sotilaan saavuttaa mahdollisimman suuri
ampumataito, joka on pääehto taisteluammunnan
onnistumiseen.

Koska ampumaradalla saattaa valvoa ampujan
jokaista laukausta ja ilmoittaa tuloksen, niin on kou-
luampuminen varmin keino kasvattamaan ampuja
huolellisesti ja tunnollisesti ampumaan jokaisen lau-
kauksensa.

Opetus
Opetuksen tulee tapahtua asteettani. Yksityiset

tehtävät ovat opittavat kukin erikseen ja vasta sit-
ten, kun niissä on saavutettu varmuutta, toistensa
yhteydessä. Kaikissa liikkeissä on huomioonotet-
tava oppilaan ruumiilliset ja henkiset erikoisuudet
ja ensitilassa pyrittävä siilien, että hän suorittaa
tehtävänsä tarkasti, vähemmin painoa taas pannaan
siihen, että kaikki tekevät eri liikkeet samalla ta-
valla.
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Ankaralla opetuksella ei saa viedä oppilaalta
halua. Huono ampuminen johtuu vain harvoissa
tapauksissa ampujan törkeästä huolimattomuudesta
tai velttoudesta, sillä yleensä miehillä juuri tähän
palvelukseenluonnostaan on erityistä halun. Opetta-
jan asiana on viimemainittuaominaisuutta kehittää.
Ilarjotukset alkavat sillä, että opettaja selittää help-
potajuisesi^ mitenkä ase toimii laukaistessa, sekä
tähtäinlaitoksen ja tähtäämiskäsitteen. Tämän ohella
tehdään selkoa maalitauluista.

Tälliin liittyy tähtäämis- ja sormenkoukistus-
opetus, minkä ohella harjotollaan eri ampuma-
asentoja.

Myöskin on tehtävä sellaisia vapaa-, kivääri- ja
telineliikkeitä, jotka erikoisesti ovat omiaan teke-
mään ammuttaessa toimivat nivelet notkeiksi ja voi-
mistuttamaan käsivarsi- ja sormilihaksia. Näitä
liikkeitä .ovat pään pyöritys, pään kääntäminen,
ruumiin taivutus, ruumiin pyöritys, käsivarren
ojennus ja heilutus, ranteen taivutus ja sormen ojen-
nus, etusormen koukistus, kiväärin ojennus, eteen ja
sivulle vienti ja piipunsuun alasvienti pystytähtäys-
asennosta, samoinkuin myös kaikki köysiliikkeet.

Sittenkun rekryytti on saavuttanut tarpeellisen
varmuuden tähtäämisessä, koukistamisessa ja ampu-
ma-asennoissa, aletaan harjotella paniauspatruu-
noilla ampumista. Vasta sen jälkeen siirrytään am-
pumaan kovilla patruunoilla.

Virheistä, joita ampuja tekee ampuma-asen-
nossa, täytyy usein huomauttaa häntä. Jotta opetus
vaikuttaisi tohoisamniin, ovat virheet korjattavat
heti, mielien vielä ollessa asennossa. Tällaiset neuvot
ovat annettavat mahdollisimmanrauhallisesti, multa



212

kuitenkin lyhyesti, jottei mies väsyisi liikaa nimen-
omaan vapaalta kädeltä ampuessaan.

Niiupiankuin ampuja tulee rauhattomaksi, on
hänen vietävä kivääri alas taikka jalalle.

Rekryytin näkökykyyn on kiinnitettävä eri-
koista huomiota. Se, jolla on puutteellinennäkö,on
heti ilmoitettava lääkärin tutkittavaksi saadakseen
tähtäämiseen ja ampumiseen tarvittavat silmälasit.

Rekryyttiajan alusta saakka on näkökykyä
parannettava harjottamalla miestä erottamaan ja nä-
kemään pitkien matkojen päässä olevia esineitä.
Vaatimuksia on vähitellen lisättävä ja rekryyttiä eri-
tyisesti harjotettava erottamaan pieniä taisteluken-
tällä esiintyviä maaleja.

Henkilöt, jotka puutteellisesti näkevät oikealla,
paremmin taas vasemmalla silmällä, oppivat ampu-
maan vasemmalta puolelta.

Tähtääminen.
Tähdättäissä annetaan kiväärille sellainen kor-

keus- ja sivusuunta, että tähtäysviiva on suun-
nattu tähtäyspisteeseen. Tähtäinharja on vaakasuo-
rassa, tasajyvä (jyvän huippu tähtäimen harjan
tasalla) keskellä uurnaa (kuva 28).

Kuva 28.
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Tavallisimmat tähtäysvirheet ovat:
Täysi tai hieno jyvä.
Tällöin jyvä on uurnassa liian vähän tai liian

paljon näkyvissä (kuv. 28 b ja c) aiheuttaen sen,
että laukaus menee joko liian ylös tai liian alas.

Kura 28. (Jafk.)

Kiväärin kallistuminen. Vika on siinä,että täh-
täinharja ei ole vaakasuorassa, vaankallellaan jom-
mallekummalle puolelle (kuv. 28 cl).

Laukaus menee sille puolelle, jolle kivääri on
kallellaan, sekä sattuu sitäpaitsi jonkunverran liian
alas.

Sivulle painunut on jyvä jos sen huippu ei ole
tarkalleen keskellä uurnaa, vaan sivulla. Vasem-
malle sivulle painunut jyvä aiheuttaa sen, että lau-
kaus menee vasemmalle (kuv. 28 e), oikealle painu-
nut taas saattaa laukauksen menemään oikealle
(kuv. 28 f).

Rekryyttien tähtäysharjotukset alkavat sillä,
että opettaja suuntaahiekkasäkille asetetunkiväärin
ja antaa miehen ilmoittaa tähtäyspisteen. Senjäl-
keeh on oppilaan sulkemalla vasen silmänsä suun-
nattava tähtäysviiva määrättyyn maaliin, jolloin
kohta alusta saakka on tarkattava, että tähtäinharja
on vaakasuorassa ja jyvä oikein uurnassa. Sellaiset
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henkilöt, jotka eivät saata sulkea vasenta silmää yk-
sinään, saavat pitää molemmat silmät auki.

Tähtäysharjotuksia hiekkasäkiltä on koko ope-
tusajan kuluessa jatkettava pitentämällä etäisyyksiä
ja tekemällä maaleja vaikeammiksi.

Tähtäystaitoa voi opettaja muunmuassa siten
koetella, että hän suuntaa hiekkasäkille asetetun
kiväärin johonkin pisteeseen 10 m. päässä olevassa
maalitaulussa ja antaa taulun luona seisovan mie-
hen rekryytin viittausten mukaan siirtääpientä,kes-
keltä reiällistä peltilevyä edestakaisin, kunnes täh-
täysviiva sattuu levyn keskustaan. Kun täyhtäys
taulussa merkitään lyijykynällä ja tämä menettely
vielä pari, kolme kertaa on toistettu, mielien välillä
koskematta^fkivääriin, saattaa siitä, mitenkä etäällä
lyijykynällä merkityt pisteet ovat toisistaan, arvos-
tella tähtäystaitoa. Tämän jälkeen seuraa tähtää-
minen istualta pöydän ääressä koskematta liipasi-
meen. Hiekkasäkin kiväärille antama tuki, jonka
jokainen ampuja laittaa itselleen sopivaksi, säästää
oppilasta väsymykseltä ja antaa opettajalle tilaisuu-
den valvoa häntä. Tähän käytetään myös tähtäys-
tarkastuskoneita ja tähtäyssilmälaseja.

Ampuja tukee molemmat kyynärpäänsä pöy-
tää vasten, vetää oikeaa hartiaansa hiukan taakse-
päin ja nojaamallakevyesti vasenta puolta ruumiis-
taan pöytää vasten käy oikeallakädellä kiinni tukin
kaulaan, vasemmalla tukin perään. Samalla kun
ampuja kevyesti hengittää sisään ja ulos, vetää hän
vasemmalla kädellä tukin tiukasti kaulan ja olka-
päänlihaksen väliseen kuoppaan, mutta olkaa ei
työnnetä eteenpäin eikä kohoteta. Samalla kertaa
kallistetaan pää kevyesti eteenpäin oikealle siten,
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että tähtäysviiva näkyy ja suunnataan tämä viiva
maaliin. On väärin asettaa tukki liian lähelle kau-
laa, solisluuta vasten tahi olkavarren lihaskimppua
vastaan. Ampuma-asennossa oltaessa ei saa irroit-
taa oikeata kättä eikä muuttaa sen otetta.

Kun kivääri on vedetty olkaan kiinni, suletaan
vasen silmä ja tähdätään tarkoin. Tähtäysviivaa
nostetaan kiväärin tukipistettä siirtämällä tahi aset-
tamallakyynärpäät lähemmäs tahi kauemmas toi-
sistaan, sivullepäin viedään kivääri siirtämällä kyy-
närpäitä sivullepäin. Väärin olisi suunnata kivääri
korkeammallekohottamalla toista kyynärpäätäpöy-
dästä.

Tähtäysvirheitä ja huonoja tottumuksia tähdät-
täessä, esim. liian kauvan tähtäämistä, on kaikin
mokomin kohta alusta alkaen vältettävä, myöhem-
min on niitä vaikea poistaa.

Hinnakkain tähtäysopetuksen kanssa neuvo-
taan miehelle otekiväärin kaulasta aluksi kiinni ole-
valla kiväärillä. Kaulasta käydään oikealla kädellä
kiinni niin etäältä, että etusormi ojennettuna liipa-
sinkaaren sisään koskettaa sen etureunaa ja koukis-
tettuna liipasinta ensimmäisellä nivelellä tahi toi-
sella nivelvarrella. Toiset sormet puristavat kaulaa
tiukasti ja mikäli mahdollista siten, että peukalo on
keskisormen ensimmäisen nivelvarren vieressä.
Kämmenen tulee koskettaa kaulaa ranneniveltä
myöten.

Koukistnuiiiiou.
Tämän jälkeen siirrytään sormenkoukistamis-

liarjoluksiin.
Se tapa, millä liipasin laukeamiseen saakka ve-

detään taaksepäin, vaikuttaa suuresti osumiseen ja
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on sitä senvuoksi usein ja huolella harjotettava. Lau-
kaisemista niinikään harjotetaan ensin kiinnitetyllä
kiväärillä. Etusormen ensimäisellä nivelellä tai
toisella nivelvarrella kosketaan liipasimeen,minkä
jälkeen etusormi molempien ensimäisten nivelten
koukistuessa vetää sen yhdellä vedolla niin kauvas
taaksepäin, että siinä tuntuu huomattava vastus.
Sitten koukistetaan tasaisesti edelleen. Oikean kä-
den tulee tällöinranneniveftä myöten jäädä kivää-
rin kaulaan ja etusormen koukistamisen tapahtua
sen omissa nivelissä saamatta millään muotoa vai-
kuttaa käteen tai käsivarteen.

Sitten kun iskuri on lyönyt, jää etusormi vielä
hetkiseksi täysin takaisin vedettyyn liipasimeen ja
ojennetaansitten hitaasti.

Suositeltavaa on, että opettaja, panemallaoman
sormensa miehen sormelle, tekee tälle selväksi oi-
kean koukistustavan ja sitten päinvastoin antaa op-
pilaan asettaa sormensa oman sormensa päälle.

Tähtääminen ja koukistaminen.
Niinpian kuin rekryytti tähtäämisessä ja sor-

menkoukistamisessa on saavuttanut varmuutta, har-
jotetaan molempia yhdessä, aluksi istualta pöydän
ääressä.

Siitä hetkestä, kun kivääri vedetään olkaan,
aina laukaisuun saakka, on hengitystä pidätettävä.
Vedettäessä kivääri olkaan, suunnataan tähtäysviiva
heti tähtäyspisteeseen, suletaan vasen silmä ja ale-
taan kohta tasaisesti koukistaa parantamalla täh-
täyspistettä, jollei se jo ole täysin selvä. Vaikka
tähtäysviiva jonkunverran heiliinkin, ei tasaista lii-
pasimen vetämistä saa keskeyttää. .Jos tähtäysviiva
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suuremmassa määrässä poikkeaa oikeasta suun-
nasta, laskee ampujakiväärin poskelta, samoin siinä
tapauksessa, ettei hän arvele voivansa tasaisesti ve-
tää liipasinta laukeamiseen saakka.

Poskelta laskeminen ei luiitenkaan saa tulla
tavaksi. Ampujan täytyy alusta saakka tottua päät-
tävästi ja arkailematta vetämään liipasinta.

Laukaistuaan jää ampuja asentoon ja ilmoittaa
sen pisteen, johon tähtäysviiva laukaisuhetkellä oli
suunnattuna. Täten paraiten estetään sellaisten
vikojen syntyminen, jotka johtuvat levottomuudesta,
epävarmuudesta tai arkuudesta.

Alasviemisen tulee tapahtua rauhallisesti, am-
puja avaa vasemman silmän, oikaisee oikean etusor-
men ja laskee kiväärin alas kohottaen samalla pää-
tään. Oikea käsi jää tukin kaulaan.

Kaikkia liikkeitä, jotka ampuja suorittaa, on
mitä tarkimminvalvottava. Asentoa, ryhtiä, kivää-
rin asentoa, painamispisteen ottoa, koukistamista
j. n. e. saattaa opettaja paraitenpitää silmällä seis-
tessään vasemmalla etuviistoon ampujasta.

Laukaisemisen jälkeen hän ottaa puheeksi mah-
dollisesti ilmaantuneet virheet ja neuvoo, miten ne
ovat vältettävissä.

On pantava suurta painoa siihen, että oikeii;
ilmoitetaan se piste, johon kivääri oli suunnattu lau-
kaistessa. Jollei mies tätä varmasti nähnyt, on
häntä vakavasti ja kärsivällisesti kehoitettava se to-
della ilmoittamaan sanomalla: epävarma, epävarma laukaisu-
piste". Ainoastaan tällä tavalla jatkuva väsymätön
kasvatus aikaansaa parannusta ampumataidossa.

Käytettäessä pamauspatruunoita tai kovin pat-
ruunoita tulevat repäisy- ja hätkähdysviat esiin,
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ollen ne pääasiassa seurauksena siitä, että ampuja
pelkää ampuvansa harhaan.

Jos ampuja, saavutettuaan oikean tähtäyspis-
teen, pelkää menettävänsä oikean silmänräpäyksen
laukaisemiseen sekä hätäilee ja nykimällä vetäisee
liipasinta, niin hän ,,repii". Jos ampuja odottaes-
saan pamausta ja takaiskua nyökkää päänsä eteen-
päin, sulkee oikean silmänsä, työntää oikean har-
tiansa eteenpäin j. n. e., niin hän hätkähtää".,hätkähtää".

Kummassakaan tapauksessa ei voi olla kysy-
mystäkään varmasta ja tietoisesta laukaisemisesta.

Repäisy- ja hätkähdysviat enimmäkseen vasta
silloin oikein tulevat esille, kun patruuna vastoin
luuloa ei laukeakaan. Saadakseen miehen tietoi-
seksi vioistaan, on suositeltavaa, että hänelle silloin
tällöin annetaan harjotuspatruunoilla varustettu
kivääri käteen.

Viiipiuna-aseiiiiot.
Kaikissa eri ampuma-asennoissa pysyy katse

maaliin suunnattuna, ruumiin tulee olla vapaana
ilman liiallista lihasjännitystä, kivääri vedetään tiu-
kasti olkaan, tätä kuitenkaan eteentyöntäinättä tahi
kohottamatta. Samalla kun kivääri vedetään ol-
kaan, hengitetään keveästi sisään ja ulos,'minkä jäl-
keen laukaisemiseen saakka hengitystä pidätetään.

Dos ruumista luonnottomalla tavalla väänne-
tään tahi liiaksi pinnistetään, järkkyy kiväärin rau-
hallinen asema ja tähtääminen käy silmälle vai-
keaksi. Myöskin ovat huonosti sopivat vaatteet ja
varustukset esteenä aseen vapaallekäytölle.

Makaavassa asemassa tuelta tahi vapaaltakädel-
tä ammuttaessa lepää ruumis hiukan vinottain maa-
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liin siten, että oikea jalka ja oikea ruumiinpuoli
ovat maalia kohti. Jalat ovat kohtalaisen levällään
ja ojennettuina tai myös ristissä. Ruumis nojaa
vakavasti molempiin kyynärpäihin. Oikea käsi on
tukin kaulassa, jota oikea peukalo painaa ylhäältä-
päin. Vasen käsi, peukalo oikaistuna pitkin vartta,
muut sormet koukistettuina ja höllästikiinni pitäen,
tukee kivääriä täydellä kämmenellä liipasinkaaren
edestä. Molemmat käsivarret suuntaavat kiväärin
tähtäyspisteeseen. Oikea käsi vetää sitä voimak-
kaasti olkaan.

Tuelta ammuttaessa on ampujalle myös sallit-
tua vetää vasemmalla kädellä tukinperää olkapää-
hän.

Ammuttaessa pitkiltämatkoilta on kivääri tuet-
tava olkapäähän alempaa.

Polvistuvassa asennossa saattaa ampuja vasem-
man jalan, oikealla päkiöllä kääntyen, noin yhden
askeleen verran oikean jalan karen eteen ja laskeu-
tuu oikealle polvelle, istuutuen oikealle kantapäälle.
Oikea jalka saa tällöin olla joko oikaistuna, kou-
kussa tahi syrjällään maassa. Ampuja saa myöskin
mielensä mukaan vetämällä vasenta jalkaansa
eteen- tai taaksepäin mukaannuttaa ruumiinsa
asentoa.

Kivääri otetaan sitten esiin siten, että tukki tu-
lee oikeanpuoleisen patruunataskun päälle ja pii-
puiisuu silmien korkeudelle. Oikea käsi käy kiinni
tukin kaulaan, oikea käsivarsi on tukin ulkokyljessä.
Kivääri nojaa vasempaan kämmeneen painopisteen
kohdalta. Vasen käsivarsi nojaa vasempaan pol-
veen siten, että joko kyynärpää on aivan polven ylä-
puolella olevalla paksulla lihaksella tahi että se
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kohta käsivarresta, joka on juuri kyynärniveleen
yläpuolella, asetetaan polvelle. Sitten viedään ki-
vääri niin paljon eteen, että tukki ei ota kiinni kai-
naloon, minkä jälkeen vasen käsivarsi suuntaa sen
tähtäyspisteeseen. Oikea käsi vetää samalla sen
lujasti olkaan, kohottamatta kyynärpäitä hartioitten
yläpuolelle. Pää on eteenpäin taivutettuna tukissa
kiinni, kaulalihakset eivät saa olla jännitettyinä.
Liiallinen lihasjännitys haittaa kiväärin oikeata
asentoa.

Korkeussuuntaa muutetaan koukistamalla tahi
oikaisemalla oikeata jalankärkeä, työntämällä eteen
tai vetämällä taaksepäin vasenta jalkaa tahi muut-
tamalla tukipistettä vasemmalle polvelle. Virheel-
listä olisi sitä varten kohottaa vasenta jalankärkeä
tahi vasenta kättä.

Korkeammalla tähtäimellä ammuttaessa täytyy
tukki asettaa alemmaksi.

Nopeasti sivuttaiseen suuntaan liikkuviin maa-
leihin täytyy ampujan myöskin tottua tähtäämään
polvistuen vapaalta kädeltä, s. o. tukematta vasenta
käsivarttaan.

Ampuessaan seisoen vapaalta kädeltä, kääntyy
ampuja, kohottaen kivääriä, vasemman jalan päki-
öllä puolioikeaan, siirtää oikean jalan noin puolen
askeleen verran oikealle siten, että oikean jalan
kärki ja vasemman jalankantapää tulevat samalle
vaakasuoralle viivalle ja asettaa kiväärin oikean
jalan viereen sen sisäpuolellesiten, että liipasinkaari
on etupuolella. Polvet ovat vähän taaksepäin pai-
netut.

Lanteet ja olkapäät tekevät saman käännöksen
kuin jalat.
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Ruumiinpaino on tasan kummankin jalan ko-
roilla ja päkiöillä.

Kivääri viedään samoin kuin polviasennosta
oikealle puolelle rintaa, suunnataan sitten molem-
milla käsillä tähtäyspisteeseen ja vedetään pää-
asiassa oikealla kädellä tiukasti olkaan. Oikea
kyynärpää nostetaan suunnilleen olkapään korkeu-
teen.

Pää on kohtalaisesti eteenpäin taivutettu noja-
ten kevyesti tukkiin. Kaulalihakset eivät ole jänni-
tetyt.

Asennossa rintavarustuksen takana nojaa ruu-
miin etupuoli varukseen, molemmat kyynärpäät no-
jaavat sen päälle.

Kouluampumaharjotuksesta.
Tavallisesti asetetaan ampujalle erityisiä vaati-

muksia; niinpä Saksan sotaväessä alin vaatimus
ensi vuoden sotilaille on 3 laukauksella 150 m.mat-
kalla makaavasta asennosta tuelta päärengastau-
luun ammuttaessa, että jokainen laukaus on vähin-
täin 8 tahi yhteensä 27 rengasta, joista ei mikään
alle 6. Vapaalla kädellä makuulta on alin vaati-
mus 150 m. matkalla: jokainen laukaus vähintäin G
tahi yhteensä 21 rengasta, jolloin ei mikään laukaus
alle 4. Korkeimmat ampumavaatimukset upseereil-
ta, aliupseereilta ja vanhemmilta sotamiehillä ovat
kolmella laukauksella: 200 m. matkalla, maaten va-
paalta kädeltä päärengastauluun, jokainen laukaus
vähintäin 7 tahi yhteensä 24 rengasta, joista ei mi-
kään alle 5.
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Ampumaradoista jaampumajärjestyksestä.
Kouluampuminen.

Ennenkuin ampumaharjotukset alkavat, on
komppanianpäällikön tehtävä selväksi alaisilleen
upseereille ja aliupseereille tehtävät ja varovaisuus-
toimenpiteetammuttaessa.

Komppanian ase-aliupseeri suorittaa valmistuk-
set ampumista varten ja hankkii tarpeelliset esineet
ampumaradalle.

Sen lisäksi on hänen tehtävänään pitää ampu-
misesta luetteloa, valvoa komppanian kiväärejä,
ampumavaroja j. n. e. ja pitää niisiä kirjaa.

Kouluainpvmiseen käytetään ampvmarataa,
jonka tulee olla sellaisen, että lähitienoilla liikuske-
levat henkilöi eivät ole vaarassa tulla ammutuiksi.

Radan pitää olla rauhan aikana 400 m. pitkä, n.
10 m. leveä, sen toisessa päässä, johon maalitaulu
sijoitetaan, riittävän paksu ja vähintäin 10 m. kor-
kea suojusvalli, joka estää harhaan ammutut kuulat
lentämästä kauemmaksi. Estämään kovin paljon
sivulle muuttuja luoteja lentämästä kauemmaksi
seutuun, on pitkin rataa kuminallekin puolelle teh-
tävä valleja. Radalle merkitään etäisyydet maa-
lista kullekin 50 metrille. Maalin luo rakennetaan
luoteja kestävii koppi miehistöä varten, joka hoitaa
maalitaulujen esille asettamista ja ampumatulosten
ilmoittamista.

Hätätilassa riittää 200 in. pitkä, pari metriä
leveä rata, jonka toisessa päässä on luoteja kestävä
2 — 3 metrin pituinen ja saman levyinen valli, kallio
tai muu este. Suojaksi maalinhoitajia varten voi
maalin eteen laittaa kuopan, joka heille tarjoaa var-
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mau suojan luoteja vastaan. Sopiva vipu- tahi nuo-
ralaite välittää taulun alas- ja ylösottoa.

Ammuttaessa tulee radalla vallita järjestyksen
ja rauhan. Huutaminen ja kovalla äänellä puhumi-
nen on kielletty, koska sen kautta ampuja häiriin-
tyy. Tarpeelliset ilmoitukset ampuvasta osastosta
maalitaulun hoitajalle ja näiltä osastolle annetaan
merkeillä.

Ladattua kivääriä ei saa laskea kädestä pois.
Kivääri- tai tähtäysharjotuksia ei saa radalla tehdä.

Ammuttaessa pitää radalla olla seuraavat johto-
henkilöt:

1. Upseeri, joka johtaa koko toimitusta, tarkas-
taa, että kaikki radalla on kunnossa ja ettei patruu-
noita katoa, neuvoo ampujia j. n. e.

2. Aliupseeri, joka valvoo ampujan toimia ja
tulosten ilmoittamista.

3 Jefreitteri, joka hoitaa patruunoitten antoa
ja valvoo, että käyttämättömät paruunat an-
netaan takaisin, sekä pitää huolen siitä, että ampu-
jat oikein astuvat riviin ainpumisvuoronsa tullessa.

4. Kirjuri, joka merkitsee luetteloon ampujien
niinet sekä ampumatulokset.

Ampumataulun luona olevassa kopissa tulee
ampumisen kestäessä olla tarpeellinen määrä mie-
hiä, tavallisesti 4, joista yksi on johtajana, hoita-
massa taulun esille asettamista ja kunkin laukauk-
sen tulosta ilmoittamassa. Ampumisen kestäessä ei
kukaan heistä saa jättää suojakoppia, ennenkuin
heitä tullaan noutamaan. Sopivinta on lukita kopin
ovi ulkoapäin.

Ampvmaharjotokseen marssitaan ase-aliupsee-
rin edeltäpäin määräämässä järjestyksessä pienissä
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osastoissa, jottei kenenkään tarvitse pitkiä aikoja
odottaa ampumisvuoroaan.

Osaston saavuttua paikalle johtaja tarkastaa,
että varovaisuustoimenpiteitä noudatetaan.

Korkeintaan 5 miestä astuu yhtaikaa esiin parin
askeleen päähän ampumapaikan taakse. He ampu-
vat vuoronperään ja palaavat taas senjälkeen riviin.
Kun he ovat ampuneet poistuvat he ja uudet miehet
astuvatheidän tilalleen. Ellei ampujan tarvitse am-
pua kaikkia laukauksia peräkkäin, varmistaa hän
kiväärinsä ja astuu sivulle odottamaan uutta vuo-
roaan. Kun ampuja on kaikki laukauksensa ampu-
nut, jättää hän kiväärin lukon auki. Jos patruuna
ei heti laukaisusta pamahda, on kuitenkin hetkinen
odotettava tähtäysasennossa, koska joskus, etenkin
ampumavarojen ollessa huonoja, patruuna syttyy
vasta joku silmänräpäys laukaisemisen jälkeen.
Myöskin voi sattua, että sama patruuna, joka ensi-
kerralla eisyttynyt, toisesta laukaisustasyttyy.

Jos ampumista ohjaavalla upseerilla on syytä
luulla,että joku erittäin huono tulos riippuukivää-
rin huonoudesta, voi hän sillä ampua tai ammut-
taa joitakuitakoelaukauksia.

Taistelunmukainen ampuminen.
Taistelunmukainen ampuminen on ampuma-

opetuksen tärkein osa. Sen kautta kehittyy mie-
hestä itsenäisesti ja päättävästi toimiva ampuja.
Taistelunmukaisessa ammunnassa tulevat kysymyk-
seen sekä ne seikat, jotka opitaan kouluammun-
nassa, että ne, jotka opitaan taisteluharjotuksissa.
Pääpaino on pantava sille, että ampuva osasto käyt-
täytyy kuten todellisessa taistelussa.
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Opetuksen kulku.
dotta yhteisammunnalla taistelussa olisi tarko-

tettu vaikutus, on jokainen mies erikseen ensin kou-
luutettava oikein käyttämään kivääriään taistelussa.
Sen vuoksi aluksi opetetaan yksityisiä miehiä, sit-
ten ryhmää, joukkuetta ja komppaniaa.

Sen lisäksi, mitä mies oppii kouluammunnassa
ja taisteluharjotuksissa, on häntä eritjisesti harjo-
tettava tähtäämään ja ottamaan ampuma-asentoja,
käyttämään tähtäintä eri etäisyyksien ollessa kysy-
myksessä.

Jokaisen miehen pitää ampua rauhallisesti
joka laukaus ja jokaisella pitää olla luja tahto osata
viholliseen.

Ennen kaikkea on häntä vähitellen totutettava
vaikeasti havaittavissa oleviin maaleihin ja muodos-
tumiin erilaisissa seuduissa. Harjotuksia kovilla
patruunoilla ei pidä alottaa liian aikaisin. Ali-
johtajat ovat totutettavat johtamaan luotisuihku
maaliin. Ampumaharjouksiin on myöhemmin
otettava myöskin konekiväärejä mukaan, jotta mo-
lempien aselajien yhteistoiminta saataisiin rekryy-
tille selväksi.

Tällöin jokainen mies ja ruotii on perusteelli-
sesti harjotettava seuraavalla tavalla:

Komennolla Maahan! mies heittäytyy heti maa-
han ottaen niin hyvän suojan kuin suinkin. Ko-
mennolla Asemaan! hän kävelee, komennolla Ase-
maan, mars, mars!hän juoksee ja komennollaRyö-
mien aseinaan! hän ryömii ryhmänjohtajansa ta-
salle ja heittäytyy pitkälleen. Vasta sitten hän ha-
kee sopivan paikan maassa, sellaisen, josta hyvin

Sntihiskiisikirja. 1. Osa. ]f.
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voi ampua, mutta joka samalla tarjoo suojaa vihol-
lisen luoteja ja näköä vastaan.Sitten hän asettaa ki-
väärin tähtäysasentoon, koettaa, voiko siitä ampua,
ja asettaa, jos mahdollista, kiväärin mättäälle tai
muulle tuelle. Jos tähtäämistä haittaa joku oksa tai
ruoho, on se poistettava,minkä jälkeenkivääri taas
asetetaan käsivarrelle katse viholliseen päin. Kun
komennetaan esim.: Suoraan edessä olevalla kukku-
lalla ampujia, tulee miehen katsella mainittuun koh-
taan seudussa ja hakea vihollinen näköpiiriinsä.
Ellei hän vihollista näe, on hänen se ilmaistavaryh-
mänjohtajalle. Nähtyään vihollisen hän itse arvioi
etäisyyden ja huutaa arvioimansaetäisyyden lähim-
mälle johtajalle.

Komennolla Tähtäin 600! mies asettaa tähtäi-
men manitulle numerolle ja vie, katse eteenpäin, oi-
kean kätensä varmistimeen, mutta ei käännä sitä.
Komennolla Ampukaa! poistetaan varmistus varmis-
timeen katsomatta, tähdätään rauhallisesti^ ja lauais-
taan samoin kuin ampumaradalla. Jos kaikki am-
puvat ensimmäisen laukauksen yhtaikaa ja kaikki
yhtä huolellisesti, vaikuttaa tulen avaaminen hyvin
tähdätyn yhteislaukauksen tavoin, järkyttäen jo
alussa vihollista.

Taistelussa pitää ruotukumppanien toimia yh-
teisesti, ammuttaessa hitaasti ampuvat he vuorotel-
len. Jos taistelussa komennetaan uusi tähtäin, niin
muuttaa tähtäimen ensiksi se, joka ei ole tähtäys-
asennossa, ja toinen ampuu edelleen, kunnes edelli-
nen on valmis jatkamaan ampumista. Jos molem-
mat ovat tähtäysasennossa, muuttaa etumies tähtäi-
men ensiksi. Jos molemmat ruotukumppanit yhtai-
kaa muuttaisivat tähtäimen, taukoisi ketjussa am-
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punainen hetkeksi, mikä ei saa tapahtua. Samalla
tavalla suoritetaan pistimen kiinnitys.

Jos vihollinen on 800 m. tai pitemmän matkan
päässä, ammutaan hitaasti, noin I—21 — 2 laukausta mi-
nuutissa. Jos vihollinen lähenee, ammutaan nope-
ammin; aivan lähellä, noin 50—100 metrin päässä,
voi laukausten luku nousta aina 7 minuutissa. Jos
vihollinen saa lisäväkeä, kiihdytetään ampumista,
samoin jos vihollinen tekee syöksyn. Jos omalla
puolella joku osa ketjusta hyökkää eteenpäin, on
myöskin ampumisnopeutta lisättävä. Ennen ryn-
näkköä on jokaisen ammuttava mahdollisimman
nopeasti, ainpumistarkkuuden siitä kuitenkaan kär-
simättä. Kun vihollinen katoaa näkyvistä, on am-
puminen itsestään lopetettava. Jokaisen miehen tu-
lee aina olla selvillä siitä, kuinka monta patruunaa
hänellä on jälellä, ja muistettava, että ammuttaessa
vain yksikin patruuna minuutissa yhdessä tunnissa
kuluu 60 patruunaa. Jos siis miehellä on patruunia
lavallinen määrä, 200, mukana taisteluun joutues-
saan, loppuisivat ne 3 t. 20 minuutissa. Kuitenkin
taistelu usein voi kestää päivän ja parikin yhtä
päätä, ilman että patruunia voidaan saada lisää.
Suurinta säästäväisyyttä on siis noudatettava, mie-
luummin ammuttava liian harvoin kuin liian no-
peaan.

Kaikki edellä oleva tulee ampujan oppia teke-
mään itsenäisesti, ja sen on tultava harjotuksen
kautta hänelle siinä määrin luontaiseksi, että hän
kovimmassakin taistelussa menettelee samalla ta-
valla kuin harjotuksissa on oppinut. Jos taiste-
lussa johtaja kaatuu tai johto muusta syystä lakkaa,
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on kunkin ampujan itsestään toimittava taktiikalli-
sen tilanteen mukaan siinäkin suhteessa, että jokin
ryhmästä ottaa johdon käsiinsä sanoen: Entinen
ryhmä (joukkue) Mäkelä kuuluu Korhosen komen-
toon. Jos kovassa tulessa cd johtajan ääntä kuulu,
on joka miehen itsestään hyökättävä eteenpäinnäh-
dessään johtajan sen tekevän. Hyökkäyksissä pi-
tää jokaisen miehen olla hyökkäysinnon läpitun-
kema, häntä tulee kannustaa ajatuksen eteenpäin
vihollisen kimppuun, maksakoon mitä tahansa". —
Puolustuksessa pitää jokaisella miehellä olla luja
tahto pysyä väistymättä paikallaan.

Tulen vaikutus ja jolito.
Tulen vaikutus riippuu kiväärien lukumäärästä

ja niiden asianmukaisesta käyttämisestä. Sivutu-
lolla on erittäin suuri vaikutus.

Tulen johtoon kuuluvat lyhyesti sanoen seu-
raavat tehtävät:

1) Maalin valinta ja nimittäminen, jolloin tär-
kein periaate on se, että ammutaan vasta silloin,
kun voi varmasti luulla tulella olevan vaikutusta.
Ensi tilassa on ammuttava taktiikallisesti taikoihin
maaleihin, vasta toisessa sijassa huomioon otettava
maalin suuruus. Jos vihollinen saa apujoukkoja,
ei tähtäintä ole syytä muuttaa, koska kuitenkin
luotisuihku on niin syvä että nokin saavat siitä
osansa. Maali on nimitettävä niin tarkoin, ettei ku-
kaan jää epätietoiseksisiitä,mitä tarkotetaan.

2) Etäisyys on varmasti arvioitava.
Il) Oikea tähtäimen määrääminen. Tällöin on

yleensä 1000 m. saakka käytettävä yhtä tähtäintä.
Jos syntyy epävarmuutta oikeasta etäisyydestä, on
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tähtäin määrättävä lyhyemmälle. Jollei saada etäi-
syyttä yli tuhannen metrin päässä olevaan maaliin
tarkoin määrätyksi, saattaa ampua kahdella 100 m.
eroavalla tähtäimellä. Jos laukauksia vastaava
määrä luoteja sattuu maaleihin tahi jos luoteja sat-
tuu maahan yhtäpaljon maalin etoen ja taakse, voi
olla varma siitä, että tähtäin on oikoa.

4) Tulen jakaminen sekä ampumisnopeudeu ja
tähtäyspisleen määrääminen. Tähtäyspisteenä on
yleensä maalin alareuna. Vihollisen ollessa hyvin
lähellä, voi tähtäyspiste olla vapaa. On noudatet-
tava sitä periaatetta, että luotisuihkun mennessä
liian kauas tai lähelle on tähtäin eikä tähtäyspiste
muutettava. Ratsuväkeä ammutaan 700 m. tähtäi-
mellä, tähtäyspisteenä hevosen kavio, sillä tällöin
ei lentokorkeus nouse yli ratsukorkeuden. Hyvin
läheltä ammutaan suoraan rintaan. Jos sivultapäin
kovasti tuulee ja maali on kapea, voi esim. vasem-
malta tuullessa määrätä, että tähdätään vasem-
malle. Esim.: Tähtäyspiste S m oikealle tai täh-
täysalu f) metristä 20 metriin oikealle tahi kaksi
maalin leveyttä oikealle. Joukkueenjohtajanasia on
määrätä, mitä osaa maalista hänen joukkueensa on
ammuttava.

5) Ampvmiskuri. (J.11.188, 141— 144).

Suoritus.
Taistelunmukainen ampuminen.

Taistelunmukaison ampuinison suoritukseen
ottavat osaa miehistö, aliupseerit ja upseerit. Joh-
tajana on aina upseeri.

Alliksi suoritetaan valmistava ampuminen, sit-
ten ryhmä- ja joukkueampuminen,sen jälkeen am-
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puminen suuremmissa osastoissa ja lopuksi koeam-
munta.

Valmistava ampuminen.

Valmistavan ampumisen tarkotuksena on m. m.
ampumakurin kasvattaminen. Sitä on juurtajaksain
harjotettava,niin että se menee vereen.

Ampuminen ilman johtoa.

Sopivinta on pitää harjotukset ryhmässä tar-
kastamalla siinä kunkin yksityisen miehen toimin-
taa. Jos harjotus tapahtuu ampumaradalla, on so-
pivinta,että aluksi vain kaksimiestä ampuu samalla
kertaa, kumpikin omaan maaliinsa. Vielä ryhmäs-
säkin ammuttaessa on määrättävä kullekin ampu-
jalle oma maalitaulunsa, jotta jokaisen miehen am-
pumatulokset tulevat näkyviin.

Ryhmä- ja joukkue-ampuminen. Ampuminen
suuremmissa osastoissa.

Ryhmäampumisen tarkotuksena on vakiinnut-
taa ampumiskuria ja kouluuttaa ryhmänjohtajat
tehtäviinsä. Tehtävien tulee olla helppoja, mie-
luimmin siten järjestettyjä, että ampuva ryhmä
asetetaan osana ketjuun, jossa muut eivät ammu.
Tällöinryhmänjohtajan tulee harjaantua itsenäisesti
antamaan tulenavauskäsky ja muutenkin edelleen
johtamaan ampumista ryhmässään. Joukkueanimun-
nassa tulee ryhmänjohtajan tottua yhteistoimintaan
toisten kanssa. Joukkueenjohtajien tulee siinä op-
pia itsenäisesti toimimaan. Ammuttaessa suu-
remmissa osastoissa tulevat vaikeudet suurem-
miksi ja on niissä totutettava miehet, alkuperäisten
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joukkueitten sekaannuttua, uusiin jakoihin. Tär
keätä on, että kukin mies suurissakin osastoissa oi
lessaan ampuu yhtä huolellisestikuin yksinään.
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Ampumataulut.
Ampumataulut on paras tehdä pahvista tai

kankaasta ja varustaa ne puukehyksillä. Niitä on
kahta lajia:

1) Rencjastaulu (kuv. 29) on valkonen, 170 cm.
korkuinen ja 120 cm. levyinen.12:nnen renkaan säde
on 5 cm., muitten renkaitten säteet kasvavat aina 5
em:llä. 10:sja ll:s rengas ovat mustat.

■<— SOcm —-J
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2) Päärenyastaulu (kuv. 30) on muuten samal-
lainen, kuin edellinen, paitsi että mustat renkaat
puuttuvat ja sensijaan tauluun on maalattu miehen
pään ja hartioitten hahmo kuten kuvassa näkyy.

7. Etäisyyden arvioiminen.
Tehoisan tulenvaikutuksen saavuttamiseksi on

oikean tähtäimen valitseminen sekä tätä varten taas
viholliseen olevan matkan tarkka arvioiminen välttä-
mätöntä. Muutamissa tapauksissa voi kyllä mah-
dollisesti tulla kysymykseen karttojen tai erikoisten
etäisyysmittarien käyttäminen, mutta useimmiten
on kuitenkin turvauduttava paljaaseen silmämää-
räiseen arvioimiseen.

On selvää, että tämä vaatii ahkeraa harjotusta.
Monet seikat, kuten esim. maalin näkyväisyys,
maan laatu, valo, sää j. n. e. voivat aiheuttaa eten-
kin vasta-alkavalle tuntuvia vaikeuksia sekä tämän
mukaan myös tuntuvia virheitä.

Useimmiten arvioidaan matka liian lyhyeksi:
1) jos maali on erikoisen selvästi näkyvissä,

siis voimakkaalla auringonpaisteella, kirkkaalla il-
malla (kuten ukonilman jälkeen sekä valoisina,
kylminä talvipäivinä), auringon paistaessa takaa-
päin sekä maalin taustan ollessa vaalean;

2) tasaisella maalla, suurilla veden tai lumen
peittämillä aloilla,pitkilläniityillä j. n. e.;

3) epätasaisella maalla, erittäinkin jos muuta-
mat osat eivät ollenkaan ole näkyvissä;

4) todellisessa taistelussa, silloin kun kiihty-
myksen vuoksi luulee vihollisen olevan lähempänä
kuin mitä tämä itse asiassa on.




