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Sensijaan arvioidaan matka liian pitkäksi:
1) jos maali on epäselvästi tai vain osaksi nä-

kyvissä, siis esim. väräjävällä ilmalla (suuressa
kuumuudessa), auringon paistaessa edestäpäin, syn-
källä, sumuisella ilmalla, hämärässä, metsässä,
taustan ollessa tumman sekä vain osittain näky-
vissä olevaa vihollista vastaan;

2) polvillaantai pitkällään maassa oltaessa.
Öisin näyttävät siis valot, leiritulet j. n. e. ole-

van kauempana, kuin ne itse asiassa ovat. Kor-
keat esineet näyttävät tavallisesti olevan lähem-
pänä kuin matalat, samoin vaaleat esineet lähem-
pänä kuin tummat.

Ensin on selvästi painettava mieleen 200, 300
ja 400 metrin matkat. Suuremmalla etäisyydellä
voi olla hyvä jakaa koko matka kahteen osaan sekä
arvioida nämä erikseen.

Usein on myös hyvä arvostella, mitenkä suuri
etäisyys enintään voi olla sekä miten paljon se vä-
hintään on, ja ottaa sitten keskiarvo.

Usein voidaan tappelussa myöskin antaa yhden
tai useamman ryhmän ensin ampua muutamia yh-
teislaukauksia johonkin määrättyyn pisteeseen sekä
tällöin luotien sattumisesta maahan päättää tarvit-
tava tähtäin.

8. Jalkaväen opetus.
Yleistä.

Opetuksen tärkotus on kasvattaa miehistä so-
tilaita. Historia osottaa, että n. k. vapaajou-
kot, vaikkakin ne ovat olleet aseenkäyttöön täy-
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sin perehtyneitä, eivät ole voineet vastustaa järjes-
tyneitä sotajoukkoja. Niinpä esim. buurit, jotka
metsästyksen ja neekerien kanssa käytyjen sotien
kautta olivat kehittyneet paremmiksi ampujiksi kuin
englantilaiset ja joilla sitäpaitsi oli paremmat kivää-
rit, tunsivat maansa ja olivat tottuneet sen sääsuh-
teisiin ja vaikeuksiin, silti taistelussa englantilaisten
kanssa joutuivat tappiolle, vaikkakaan englantilaiset
eivät aina olleet ylivoimaisia. Tämä johtuu suu-
rimmaksi osaksi siitä, että buureilta puuttui sotilaal-
linen kuri. Johtajat valittiin ja erotettiin. Nämä ei-
vät itsenäisesti saaneet tärkeitä asioita ratkaista,
vaanpidettiin tällöinsotaneuvottelu. Jos joku mies
kyllästyi taisteluun, saattoi hän ilman muuta lähteä
kotiinsa, johtajan voimatta sitä estää. Niinpä taval-
lisesti noin kymmenesosa joukoista oli lomalla. Si-
täpaitsi puuttui buureilta kasvatus hyökkäyssotaa
varten. Yleensä oli heillä tapana miehittää joku
hyvä asema, esim. harjanne, jonka edessä oli avoin
kenttä, rajottuen melkein yksinomaan puolustuk-
seen, ja he saattoivat hyvällä kivääritulellaan saada
aikaan suuria tappioita englantilaistenriveissä. Lo-
pulta sentään englantilaiset jollain kohdalla saavut-
tivat menestystä, jolloin buurit olivat pakotetut pe-
räytymään. Samaten saksalaiset voittivat helposti
ranskalaisen nostoväkiarmeijan v. 1871, vaikkakin
se oli innostunut ja vihasi saksalaisia. Toiselta puo-
len näemme, kuinka Suomen sodassa 1808— 09 har-
jaantumattomat, huonosti asestetut talonpoikaispar-
vet, joissa vallitsi innostus ja viha venäläistä koh-
taan ja halu päästä viholliseen käsiksi niinpian kuin
mahdollista, saattoivat lyödä luvultaankin vahvem-
man vihollisjoukon.
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Siis harjaantumisenkin puuttuessa saattaa
pyhä innostus ja luontainen urhoollisuus ja kylmä-
verisyys, joka taistelun tuoksinassakin säilyy tehdä
kansan kykeneväksi murtamaan harjaantuneen
vihollisen ylivoiman. Tällaisessa " tapauksessa
ei puolustuskannalla oleminen johda mihin-
kään tuloksiin,vaan vie varmasti tappioon. Menes-
tymisen ehtona on hurja hyökkäyshalu, jonka jo
alusta alkaen tulee synnyttää vihollisessa pelkoa.
Pienimmänkin sissijoukon tulee olla valmis toimi-
maan tähän suuntaan, kaikkia tilaisuuksia käyttäen,
lymyilemällä teiden varsilla ja täältä hyökkäämällä
vihollisen rivistöjenkimppuun, yöllä kaikessa hiljai-
suudessa tappamalla vihollisen vartijoita, poltta-
malla sen majapaikkoja herättää siinä kauhua.

Mutta tämän ohella tarvitaan myös suuria jär-
jestettyjä joukkoja, jotka avoimissa kenttätaiste-
luissa kykenevät hyökkäämään ja voittamaan vi-
hollisen. Sitävarten on välttämätöntä, että jokai-
nenmies alistuu johtajan tahdon alle, vaikkakin hä-
neltä vaadittaisiinäärettömiäponnistuksia, jotka so-
dassa ovat tavallisia. Hengenvaarasta hän ei saa
välittää, vaan epätoivoisessakin tilanteessa hänen
tulee taistella viimeiseen asti.

-Johtajan tulee kehittää ja ylläpitää hyvää kuria.
Hänen tulee olla oikeudenmukainen, vaan ei hento-
mielinen. Se, joka taistelussa arkailee, on hänen pa-
kotettava täyttämään velvollisuutensa. Petturia ei
ole säälittävä. Joukkoa opetettaessa on muistettava,
että mutkikkailla muodoilla sodassa ei ole menes-
tystä,vaan että ainoastaan yksinkertaisetmuodotvie-
vät voittoon. Hyökkäysintoa ja toimintahalua on
erikoisesti istutettava miehiin. Huimalla hyökkäyk-
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sellä on menestys. Kaikkia sotamiehiä, etenkin
alijohtajia on kasvatettava itsenäisyyteen. Jokai-
nen mies on erikseen kasvatettava. Yksinomaan
osastoa harjottamalla ei yksilö tule kasvatetuksi.
Yksilön huolellinen yksityiskohtainen kasvatus ta-
kaa joukonkelpoisuuden,etteikomppania esim. en-
simäisen granaatin räjähtäessä itsestään hajoa.
Jalkamiehenpitää osata käyttää asettaan taitavasti,
toimia taistelussa tarkotuksen mukaisesti, hänen pi-
tää kyetä marssimaan pitkät matkat vaikeissakin
oloissa, nurkumatta kärsimään nälkää, vilua y. m.
vaivoja sodassa*). Asetettuna vartioimaan nuk-
kuvia tovereitaan tulee hänen tunnollisesti valvoa ja
voittaa väsymyksensä. Johtajansa käsky tulee hä-
nen ehdottomasti täyttää. Ilman käskyjäkin tulee
hänen toimia itsenäisesti ja kaikin keinoin pyrkiä
vahingoittamaan vihollista. Aivan epätoivoisessakin
tilanteessa**) pitää hänen muistaa sotilaskunniansa,

*) Paras sotamies ei ole se, joka on ruumiillisesti
kestävä, vaan kaikki riippuu sisusta. Niinpämarssisaavutus
riippuu sisusta. Silloin vasta on mies marssinut kylliksi,
kun hiin tunnottomana kaatuu. Kun hiin vielä voi kulkea
tiepuoleen ja siellä istuutua, ei hän ole mikään sotamies.
Taistelussa sama.

**)Epätoivoisettilanteeteivätolesodassaharvinaisiä.Usein
ajatellaan yksinomaan vain omaa huonoa tilaa muistamatta,
ettil näin saattaa olla vastustajankin laita. Sitäpaitsi voi
osa joukosta hetkellisesti olla vaaranalaisessa tilanteessa,
vaan sen on silti kestettävä, kunnes ehtii saada apua muiden
joukkojen toiminnalta. Arvostelukyvyttömät vapaajoukot.
luulevat vain, että johtaja on erehdyksissä tehnyt jonkun
virheen, jos heidän osalleen tulee tavallista suuremmat pon-
nistukset- ja rasitukset, jos taisteluntuoksinassaaseina näyttää
sekavalta ja epätoivoiselta.Taistelussa tosin usein tehdäänkin
tyhmyyksiä ja virheitä, johtuen siitä, että tilanne ajoittain
on epäselvä. Pääasia on, että, mikä tehdään, se on tehtävä
arkailematta ja ripeästi.
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koota viimeiset voimansa ja pistin sojossa hurraata
huutaen rynnätä vihollisen kimppuun. Tällainen
teko voi useinkin tehdä tärisyttävän vaikutuksen
viholliseen.

Ennen opetuksen alkua on tehtävä tarkka ope-
tussuunnitelma. Sitä varten tulee olla selvillä, mi-
ten paljon aikaa on käytettävänä, miten suuri opet-
tajakunta, miten suuri opetettavien lukumäärä on
ja edelleenmitä tarketusta varten opetus tapahtuu:
asema-, liikenne- vai sissisotaa varten. Aina sen
mukaan on pääpaino pantava eri puolille opetuk-
sessa. Kaiken tämän mukaan on laadittava viikot-
tainen tai päivittäinen ohjelma, sitäpaitsi edellisenä
iltana tehtävä tarkka suunnitelma seuraavan päi-
vän opetusta varten. Muuten on tarkotuksenmu-
kaista ennen opetusta selvittää alijohtajalle opetuk-
sen kulku.

Opetussuunnitelma viikkoihin jaettuna.
Opettajina toimivat komppaniassa sen upseerit,

aliupseerit,komppanianjohtaja itse ja joku pataljoo-
nan lääkäreistä.

1. viikko.
1. Opetustunnit.

Upseerit: Sotilastoimen merkitys. Sotilassää-
dökset. Kurinpitorangaistukset. Tilanne sotanäyt-
tämöillä.

Aliupseerit: Kasarmi-, tupa- ja majoitusjärjes-
tys, ruumiin- ja jalkojen hoito, kunnianosotukset,
esimiehet.

Komppanianjohtaja: Neuvoja alijohtajille ope-
tuksen kulusta ja opetustavasta. Partioharjotus.
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Lääkäri: Suojeleminen sukupuolitaudeilta ja
toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä sellaisen saa-
dessa.

2. Kkseeraus.
Yksityisen miehen asento kivääri jalalla, olalla

ja ilman sitä (J. H. O. 55 ja 30). Rekryyttiosaston
nopea järjestäytyminen lepoasennossa (J.H. O. 78).
Kunniantekoa, vapaata käyntiä kivääri mukana ja
ilman kivääriä.

Lataaminen ja varmistaminen harjotuspatruu-
nilla. Ryhmän liikkeitä ilman tahtia ja tahdissa
(J. H. O." 21—23). Ryhmä- ja marssirivistö (J. H.
O. Kuv. 3, 4ja 5). Polvistuminen ja maahan (J. H.
O. 31—34). Kiväärien yhteenpano(J. H. O. 90—01).

3. Yksityiskohtainen tnistcluharjotus.

Ryhmissä (J. H. O. 138— 144). Ketjun muodos-
taminen (J. H. O. 153—159) ja sen liikkeitä (J. H.
O. 160—104). Maahan, polveile, asemaan (J. H. O.
165— 166). Valmistuminen syöksyyn ja lyhyitä
syöksyjä (J. H. O. 167— 169). Ryömimisharjotuksia
ja hiipimistä huolellisestihyväkseen käyttäen maan-
muodostuksia. Liikkeitä sellaisessa paikassa, missä
maanmuodostukset estävät vapaan liikunnan. Ko-
koontuminen ja järjestyminen (J. H. O. 189— 192).
Silmän totuttaminen huomaamaankaikki, mitä seu-
dussa on nähtävissä. Käskyjen antaminen edelleen
(J. H. O. 179).

4. Ampuinapalvelus.
Ampumaopin yksinkertaisimpien käsitteiden

selittäminen. Ampuma-asentopöydän ääressä istuen,
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maaten, tuelta ja vapaaltakädeltä. (Tällöin on aina
tähtäystarkastuskoneita käytettävä). Kiväärin suun-
taaminen, etusormen koukistaminen.

5. Ruuiniinharjotukset.
Paljon vapaaliikkeitä, (siv. 93), hyvällä säällä

myös yläruumis paljaana. (Näiden harjotusten kaut-
ta on opittava tuntemaan miesten ruumiinominai-
suudet.) Paljon urheiluleikkejä. Urheilunmukai-
nen esterata on laitettava estejuoksua varten. Lau-
luopetusta, kuoron perustaminen.

(>. Pistintaistelu.
Asento ja työntö(siv. 269). Pistoja hiekkasäk-

kejä vastaan puukivääreillä.

7, Käsigranaattiliarjotukset.
Käsigranaattien selittäminen. Ellei sopivaa har-

jotuskenttää ole, on sellainen heti tehtävä. Heittoa
harjotuskäsigranaateilla maaliin ja pituusheittoa
seisaalta.

8. Kenttlilinnoitukset.
Pilkallaan kaivautumista maahan kaulaa myö-

ten ja aseman merkitseminen.
9. Erikoisharjotukset.

Muutaman kerran viikossa muutaman kilomet-
rin marssi harjotuspaikaile. Harjotusmarssi 10 km
ja sen yhteydessä partioharjotus kahdessa puolu-
eessa. Yömarssi 5 km, jonka yhteydessä näkö- ja
kuunteluharjotuksia. Kaikki nämä Ilarjotukset suo-
ritetaan kiväärit mukana, ilman varustuksia. Ker-
ran hälyytys ilman sitä seuraavaa harjotusta.
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2 viikko.
1. Opetustunnit.

Upseerit: Ampumaoppi (siv. 197). Valittami-
nen. Käsite sotilassalaisuus". Urkkiminen ja
urkkimisvaara. Päivä- ja yöharjotuksia. Ilmaantu-
neitten asioitten selvittely. Selonteko yleisestä sota-
tilanteesta.

Aliupseerit: Kivääri, sen käsittely ja puhdista-
minen, sopivimmin kiväärinpuhdistuksen yhtey-
dessä. Puhdistus- ja ompelutunnilla selvitettävä
vaatetus ja varustukset. .Arvomerkit.

Komppanianjohtaja: Ohjeita alijohtajille ope-
tuksen menosta ohjesääntöjen mukaan. Selonteko
päivä- ja yöharjotuksista. Selvittely komppaniassa
sattuneista tapahtumista.

2. Äkseeraus.
Asento kivääri jalalla ja olalla ja ilman kivää-

riä, tuntuma, myöskinvinossa rintamassa (J. H. O.
74— 75). Ojennusharjotuksia jonkun eteenastuneen
miehen mukaan (J. H. O. 100). Harjotusmarssi il-
man kivääriä. Kunnianteko kivääri mukana ja il-
man sitä. Lataaminen ja varmistaminen (J.H. O.
45, 46, 53) kaikissa ruumiin asennoissa ja käydessä,
myöskin pimeällä. Lataaminen kilpaa. Otteet yk-
sitellen (J. H. 35—37).

3. Yksityiskohtainen taisteluaarjotus.
Taisteluharjotukset tehdään samoinkuin ensi-

viikolla ryhmittäin. Lyhyitä, tarmokkaita syök-
syjä, asemaan, maahan (J.H. O. 166— 167). Ryömi-
mistä. Tulenavaus (J. H. O. 170— 172) aina maa-
leja kohti. Ampumakuri (J. H. O. 119—141). Ko-

Sotllaskäsikirja. 1. Osa.. -yQ



242

koontuminen ja järjestyminen (J. H. O. 180— 192).
YHiteisharjotus.

4. Ainpumapalvelus.
Kiväärin suuntaaminen kouluammunnan- ja

taistelunmukaisia maaleja kohti aina 500 m mat-
kalla. Ampuma-asento maaten, tuelta ja vapaalta
kädeltä (siv. 218). Valmistavia harjotuksia ja
ampumista, helpot vaatimukset: 150 m istuen pöy-
dän ääressä, rengastaulu, 5 laukausta. Etäisyyden
arvioimista 500 m ja sitä lyhemmiltämatkoilta.

5. Ruumiinliarjotukset.
Paljon vapaaliikkeitä (siv. 93) ja urheilu-

leikkejä. Pikajuoksua, kestävyysjuoksua. Juoksua
esteradalla ilman kivääriä. Lauluopetusta.

6. Pistintaistelu.
Samoin kuin ensimäisellä viikolla puukivää-

reillä. Jalkojen asennon ja liikkeitten harjottamista.

7. Käsikranaatit.
Harjotusgranaattien heittoa kuten ensimäisellä

viikolla, myös polvelta ja makuulta, ampurnahau-
dasta, ampumahaudasta toiseen sekä rintavarustuk-
selta toiselle erimatkoilta. Vapaataheittoa käsigra-
naateilla.

8. Kenttälinnoituksct
Ainpumahaudan kaivaminen asuinsuojineen,

käytävineen, vartiopaikkoineen. Esteitten rakenta-
minen.
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9. Erikoisiini,jotokset.
Päivän aikaan 15 km marssi etuvartioharjotuk-

sen yhteydessä kahdessa puolueessa. Yönaikaan 10
km marssi partioharjotuksen yhteydessä kahdessa
puolueessa,kiväärit mukana, ilman varustuksia.

3 viikko.
1. Opetustunnit.

Upseerit: Kansantalouden merkitys sodassa.
Yleinen sotatilanne. Hyökkäys- ja puolustussota.
Maan muotojen hyväksikäyttäminen. Selonteko vii-
meksi tapahtuneistapäivä- ja yöharjotuksista.

Aliupseerit: Vartion velvollisuudet ja tehtä-
vät. Yleiset ja erikoiset ohjeet. Toimet ennenmars-
sia ja sen jälkeen.

Komppanianjohtaja:Kuten toisella viikolla.
Lääkäri, ja kaasunsuojelitsaliupseeri: Kaasun-

suojelusvälineet ja niiden käyttö. Paleltuminen.
Auringonpistos.

2. Äkseeraus.
Molempien ensimäisten viikkojen Ilarjotukset

toistetaan. Pistimen kiinnittäminen kaikissa ruu-
miin asennoissa. (J. H. O. 41— 45). Juoksut (J. H.
O. 54— 61). Liikkeet ja kaarrot yksittäin ja ryhmit-
täin (vain lyhyen aikaa). Ryhmäkaarrot (J. H. O.
117). Käännökset paikalla ja liikkeessä (J. H. O.
26—29).

3. Yksityiskohtainen taisteluliarjotus.

Molempien ensimäisten viikkojen saavutusten
toistaminen ja parantaminen.Pitempiä ampumaket-
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jujen liikkeitä yöllä. Totuttamista näkemään maa-
leja 800 m saakka.

4. Ampumapalvelus.

Kiväärin suuntaaminen taistelunmukaisia maa-
leja vastaan 800 m ja sitä lyhemmillä matkoilla.
Polviampuma-asento(siv. 219). Ampuminen150 m
matkalta tuelta rengaspäätauluun. 5 laukausta.

5. Ruuiniinharjotukset.
Estejuoksua kivääri mukana. Pika- ja kestä-

vyysjuoksua. Laulua.

6. Pistintaistclu.
Työntöjä täytettyjä hiekkasäkkejä vastaan

kiinnitetyllä pistimellä. Väistöjen harjotusta opet-
tajan pistäessä harjotuskiväärillä.

7. Käsikranaatit.
Vapaata heittämistä harjotusgranaateilla. Har-

jotusgranaattien heittämistä polvi- ja makuuasen-
noista sekä juostessa.

8. Kenttälinnoitukset.
Asuin- ja pommisuojien rakentamista, miinoitta

inistä,palvelus ampumahaudassa.

9. Erikoisliarjotukset.
Hyökkäys,molemmat sivustat nojattuina. Ha

lyytys, marssi asemaan ja sen äänetönmiehittämi-
nen yöllä.20 km marssi päivän aikaan partioharjo-
tuksen ohella, varustuksina kivääri ja tyhjä selkä
1aukku.
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4 viikko.
1. Opetustunnit

Upseerit: Luodin vaikutus. Suoja. Tähtäys-
piste. Käsigranaatit. Kartan selitys. Päivä- ja yö-
harjotusten selostaminen.

Aliupseerit: Divisionan jaotus. Käyttäytymi-
sestä lomalla oltaessa ja rautateillä lomamatkoilla
ja komennuksilla.

Komppanianjohtaja: Kuten toisella viikolla.
Lääkäri: Haavakääreiden käyttäminen, valti-

mon tukkiminen, kunkin velvollisuudet itsensä ja
toverinsa haavottuessa. Varotus alkohoolin ylen-
määräisestä nauttimisesta.

Ennen opitun kertaaminen ja lujittaminen.En-
nen kaikkea ryhmäharjotuksia. Harjotusmarssi ki-
vääri olalla.

3. Ampumakctjuharjotus.
Kertausta ja vanhan varmentamista. Ankara

kuri. Harjotteluapaljon ryhmittäin. Kulku tykki-
tulen alaisena olevan paikan läpi, eteneminenhyök-
käyksessä ja rynnäkössä. Lapion käyttö erittäin-
kin hyökkäyksessä.

4. Ruuiniinharjotukset,
Estejuoksua kivääri ja kantamus mukana.

Maan muodosta johtuvien vastusten voittaminen.
Puuhun kiipeäminen. Urheiluleikkejä, kestävyys-
ja pikajuoksua. Harjottelua kaasunaamari päällä
kulkemaan, puhumaan puhelimella, tähtäämään,
heittämään harjotuskäsigranaatteja. Kantamaan
taakkaa ja juoksemaan. Laulua.

2. Äkseeraus.
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5. Ampumapalvelus.

Ennen opitun kertaaminen ja sen varmempi
taito. Kiväärin tähtäysasentoon asettaminen taiste-
lunmukaista taulua ja ympäristöstään erotettavia
kaistaleita kohti manpinnassa aina 1200 m päässä.
Ampuma-asennot puiden ja suojien takaa, rintasuo-
juksen takaa. Kolmas harjotusammunta: 5 lauka-
usta maaten vapaaltakädeltä 150 m päästä, maalina
rengaspäätaulu. Etäisyyksien arvioiminen 1200 m
saakka. Eri harjotukset valmistavaan ammuntaan
pamauspatruunoilla: Ampuminen 100 m päästä
haudasta äkkiä lyhyeksi hetkeksi esiintyviä, jälleen
katoavia päätauluja vastaan.

(». Pistintaistelu.
Ennen opitun kertaaminen ja lujittaminen.

Työnnöt olkikupoja vastaan hautaan juostessa ja
siitä syöksyttäessä. Vapaa pistintaistelu harjotus-
kivääreillä ilman vauhtia.

7. Käsigranaatit.

Urheilusääntöjen mukainen harjotus käsigra-
naattien heittämiseen, niiden heittäminen suojakil-
pien takaa ja haudasta eri pitkien matkojen päähän
vihollisen hautaan ei ainoastaan päivällä vaan yöl-
läkin.

8. Kenttlilinnoitukset.
Rynnäkköaseman kaivaminen yöllä. Käytä-

vien kaivaminen ja betonityöt. Hautojen kattami-
nen huomaamattomiksi. Harjotuspaikan laittaminen
metsään. Valeasemat.
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9. Erikoisharjotukset.
Yöharjotus harjotuspaikalla vastustajan

kanssa. Siinä on harjoteltava ottamaan vihollisen
valtaama räjähdyskuoppa, hävittämään vihollisen
pesäpaikka. Tarkotus ottaa vankeja ja saalista,
erittäinkin konekiväärejä ja kulettaa ne takaisin.
20 km pituinen päivämarssi kiväärillä ja tyhjällä
laukulla varustettuna, ja hämärtyessä etuvartioiden
asettaminen molemmin puolin.

5 viikko.
1. Opetustunnit.

Upseerit: Taistelunmukainen ammunta. Keit-
täminen, leiri, majotus, etuvartiot, marssivarmistus,
yleisen sotatilan käsittely sekä selonteko päivä- ja
yöharjotuksista.

Aliupseerit: Neljänä ensi viikkona opittu ker-
rataan. Ilmoitusten laatiminen.

Komppanianjohtaja: kuten toisella viikolla.
2. Äkseeraus.

Harjotusta ryhmittäin ja joukkueittain: ojen-
nus, tuntuina, etumies, käännökset, marssi, otteet,
polvelle, maahan, liikunnot, katkaisut, eteenmars-
sit, jono, kaarrot, merkkien tunteminen, kunnian-
teko, rynnäkkö.

3. Ampumaketjuharjotus.
Ennen opitun harjottelu joukkueittain. Sen li-

säksi: ketjun täyttäminen, sen uudestaan jako,
syöksy, taistelu metsässä.

4. Ampumapalvclus.
Ennen opittujen tähtäysasentojen harjottami-

nen. Kiväärin asettaminen tähtäysasontoon taisto-
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lunmukaista maalia kohti noin 500 m päässä. Esi-
harjotuksia ryhmäammuntaa varten. Edellisen vii-
kon ohjelmassa mainitun valmistavan ammunnan
suoritus 15 laukauksella. Neljäs harjotusammunta
esiharjotuksineen: 5 laukausta 200 m päästä rinta-
suojuksen takaa rengaspäätauluun. Huonojen am-
pujien tähtäysharjotuksia.

5. Ruuiniinharjotukset.
Voimisteluleikkejä, kestävyys- ja pikajuoksua,

estejuoksua täysissä varustuksissa, myös kaasunaa-
mari päällä. Kapuamista hiekkakuopasta. Laulua.

6. Pistintaistelu.
Kertausta. Vapaata pistintaistelua harjotuski-

vääreillä molempien vastustajien hyökätessä tar-
mokkaasti vauhtia ottaen. Pistäminen rynnäkkö-
vauhdissa haudassa olevaan olkikupoon,myöskaa-
sunaamari päällä, sama vastustajan ollessa hau-
dassa. Tällöin on opettajan esitettävä vihollisen
työntöähyvin pitkällä tangolla ja miehen on hau-
dassa kyykistyttävä antaakseen heti sen jälkeen
työnnön.

7. Käsigranaatit.
Kertausta ja harjotuskäsigranaattien heittä-

mistä urheilun sääntöjen mukaan. Marssi- ja juok-
suharjotuksia harjotuskäsigranaatit mukana, niillä
vahvasti varustettuna, kaasunaamarit päällä. Har-
jotukset kovilla käsigranaateilla alotetaan.

8. Kenttälinnoituksot.
Paalumaja-aseman valmistus, puiden kanto ja

rakentaminen, missä paikalliset olosuhteet sen sal-
livat. Kulku vesien yli apuneuvoja käyttäen.
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9. Erikoisharjotukset.
Hyökkäys ja sen perään partioharjotus paalu-

maja-asemassa. Rynnäkkö paaluinaja-asemaa vas-
taan. 25 km. pitkä päivämarssi ja sen yhteydessä
kulku jonkin veden yli, mukana kivääri ja selkä-
laukku, jossa on työpuku ja nauhakengät.

6 viikko.
1. Opetustunnit.

Upseerit: Taistelunmukainen ammunta. Var-
tio- ja partiopalvelus asemasodassa. Selvittelyjä
lentäjistä. Ylikaranneiden ja vangiksi saatujen kä-
sittely. Puhetta päivä- ja yöharjotuksista. Selon-
teko yleisestä sotatilasta.

Aliupseerit: Käyttäytyminen leirillä ja majoi-
tuspaikoilla. Seikälaukun ja rynnäkkökantamuk-
sen käytännöllinen laittaminen. Aseiden, varustus-
ten ja ampumatarpeidenkäsittely.

Komppanianjohtaja: kuten edellisellä viikolla.
Varusaliupseeri: - Suhtautuminen latausvas-

tuksiin ja aseihin tulleihin vikoihin.
2. Äkseeraus.

Edellisen viikon ohjelma. Harjotus ,,Ampuma-
asento! — Valmis!" (J. H. O. 47).

3. Ampumaketjuharjotus.
Kertausta. Metsä- ja kylätaisteluita, hyökkäys

suojakilvet mukana. Samalla käytetään kaasunaa-
maria.

4. Ampumapalvelus.
Opittujen tähtäysasentojen harjottelua. Kivää-

rin asettaminen tähtäysasemaan ja etäisyydenarvioi-
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minen 1,500 m saakka. Tähtääminen liikkuviin
maaleihin. Esiharjotukset ryhmä- ja joukkueam-
muntaan pamauspatruunoilla. Viides harjotusam-
munta esiharjotuksineen: 5 laukausta 200 m päästä
polvelta rengaspäätaulua vastaan. Huonojen ampu-
jienkolmikulmatähtäystä.

5. Ruumiiniiarjotukset.
Kertausta. Urheilukilpailut palkintoineen.

6. Pistintaistelu.
Kertausta, ennen kaikkea se, mitä edellisellä vii-

kolla on opittu.

7. Käsigranaatit.
Jatkuvaa harjotusta kovilla käsigranaateilla.

Kaasunaamarin käyttöä sen ohessa. Urheilunmu-
kaista harjotusgranaattien heittämistä sekä marssi-
ja juoksuharjotuksia suurella käsigranaattimäärällä
varustettuna.

8. Kenttälinnoitukset.
Pika- ja juoksusillan rakentamista, räjähdys-

kuopan valmistusta. Vihollisen etumaisen haudan
saattamista puolustuskuntoon.

9. Erikoisliarjotukset.
25 km päivämarssi, kivääri, selkälaukku, jossa

työpuku ja nauhakengät, viitta ja telttakangas.
Kaksi puoluetta marssivarmistuksineen, jotka koh-
taavat toisensa ryhtyen taisteluun. Yöllisiäkekseli-
äisyysharjotuksia.

Mahdollisimman suuren miehistömäärän opetta-
mista oman ja vihollisen konekiväärin käyttöön.
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7 viikko.
Opetustunnit.

Upseerit: Yötaistelut. Ampumavarojen han-
kinta. Lääkintäapu taistelussa, (haavoittuneiden
poiskantaminen telttakankailla). Taistelunmukai-
nen ammunta. Selontekoa ryhmä- ja joukkueam-
munnan tuloksista, päivä- ja yöharjotuksista sekä
yleisestä sotatilasta.

Aliupseerit: Keittäminen. Esimiehet. Ruumiin-
ja jalkojenhoito. Aseiden käsittely.

Komppanianjohtaja: Samaa kuin edellisellä vii-
kolla.

Lääkäri: Sukupuolitaudit ja niiden vastustami-
nen.

2. Äkseeraus.
Joukkueharjotuksen kertaamista ja lujittamis-

ta. Yhä uudistuvaa ryhmäharjotuksiin palaamista.

3. Ampumaketjuharjotus.

Kertausta. Erittäin ankara sääntöjen noudatta-
minen. Paljon taisteluja. Ilmoitusketjujen muodos-
tus, suullisten ja kirjeellisten ilmoitusten kulotus.

4. Ainpumapalvelus.
Ryhmä- ja joukkueammuntaa, jokaisella 25 pat-

ruunaa, samalla ampumista haudasta hautaan. Am-
pumista yöllä vapaalta kädeltä sekä tuelta. Hyök-
käyksiä, myös kaasunaamari päällä. Kullekin ryh-
mälle annettava erikoinen tehtävänsä ja sen jälkeen
keskusteltava niiden suorituksesta. Kuudes harjo-
tusammunta esiharjotuksineen: 5 laukausta 300 m
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päästä maaten vapaaltakädeltä rengaspäätauluun.
Huonojen ampujien kolmikulmatähtäystä.

5. Ruuiniinharjotukset.
Urheiluleikkejä,kertausta, nopeaa maanmuodos-

ta johtuvien vastuksien voittamista.Estejuoksua täy-
sissä varustuksissa. Laulua.

6. Pistintaistelu.
Edellisen viikon ohjelman kertausta.

7. Käsikranaatit.
Harjotusta edelleen ja edellisen viikon ohjelman

kertausta.
8. Kenttälinnoitukset.

Miinoittamista. Makuultaan kaivautumista maa-
han kaulaa myöten. Täten syntyneiden kuoppien
yhdistäminen juoksuhaudoiksi. Hautapalvelusta
harjotuspaikalla. Peräytyminen haudasta, joka on
vihollisen tykkitulen alaisena.

9. Erikoisharjotukset.
Peräytyminen. Marssi edestakaisin ampu-

mapaikalle sekä samalla leiriytyminen ja keittämi-
nen. Hälyytys ja sitä seuraava yöllinenpartiopal-
velus metsäisellä seudulla kahdessa puolueessa täysi
kantamus mukana.

Mahdollisimman useiden miesten opettamista
oman ja vihollisen konekiväärin käyttöön.

8 viikko.
1. Opetustunnit.

Upseerit: Kielto ryöstää saalista ja harjottaa
pakkohankintaa. Käyttäytyminen vihollisinaan
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asujainistoa kohtaan. Yhteistyö muiden aselajien
kanssa. Yhteysvälineet. Selittelyä päivä- ja yöhar-
jotuksista sekä yleisestä sotatilasta.

Aliupseerit: Palkkakirjan, merkkilaatan ja
rautaisen annoksen merkitys. Esimiehet, Käytös
tovereita kohtaan. Yleiset ja erikoiset vartio-ohjeet.

Komppanianjohtaja: Keskustelua alijohtajien
kanssa opetuksen kulusta, aine ohjesääntöjen mu-
kaan. Selittelyä päivä- ja yöharjotuksista sekä
komppaniassa sattuneista tapauksista.

Lääkäri: Kulkutautien välttäminen. Haava-
kääreet.

Varusaliupseeri: Aseiden käsittely ja puhdis-
tus, kun puhdistusvälineistä on puute.

2. Äkseeraus.
Joukkueharjotuksen kertausta ja lujittamista.

Aina on myös muistettava ryhmäharjotuksia.

3. Ampuinaliarjotus.
Kertausta. Kaasunaamarin käyttäminen. Har-

jaantuminen itsenäisyyteen taistelussa.

4. Ampumapalvelus.
Opittujen tähtäysasentojen lujittaminen. Kivää-

rin suuntaaminen ja etäisyyksien arvioiminen 1,500
m saakka. Sivullepäin liikkuvien maalien tähtää-
minen. Seitsemäs harjotusammunta esiharjotuksi-
neen: 5 laukausta 400 m päästä rintasuojnksen
takaa, 400 m maalia vastaan. Huonojen ampujien
kolmJkulmatähtäystä.
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5. Ruuiniinharjotukset.
Paljon urheiluleikkejä ja paljon estejuoksua täy-

sissä varustuksissa ja kaasunaamari päällä. Kiipei-
lemistä hiekkakuopissa ja hyppyjä kiväärimuka-
na. Laulua.

6. Pistintaistelu.
Kertausta kuten edelliselläviikolla

7. Käsigranaatit.
Edelleen harjottelua ja kertausta kuten edel-

lisellä viikolla.
8. Kenttälinnoitukset.

Yön vietto harjotuspaikalla. Silloin on harjo-
teltava: ampumahautamiehistönvaihtoa, ampuma-
hautapalvelusta, tähystelyä, hälyytystä, pommisuo-
jiin menoa ja niistä nopeaa ulostuloa puolustautu-
maan vihollisen hyökätessä, vihollisen poiskarkoit-
tamista sen valtaamasta haudasta. Miinoittamista.

9. Erikoisharjotukset.
Kahdessa puolueessa yhteentörmäystaistelu. 30

km pituinen päivämarssi. Kahdessa puoluees-
sa, jolloin harjotellaan etuvartio- ja partiopalve-
lusta, mukana täydet varustukset. Yöhälyytys ja
sen ohella kulku vaikeapääsyisten maanmuodostu-
mien kautta täysissä varustuksissa sekä 2 km mars-
si, mukana rakennusaineita, pikaesteitä, lähitaistelu-
välineitä ja iso lapio. Mahdollisimman suuren mie-
histömäärän opettamista oman ja vihollisen koneki-
väärin käyttöön.

Syöksy- ja vakoilujoukkojen, ilmoittajien ja tä-
hystäjien opetusta (näön ja kuulon tarkistamista,
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vihollisen huomion kaikin keinoin välttämistä), har-
jotuksia maannntotojen arvostelemisessa ja kartan
piirtämisessä.

9 viikko.
1. Opetustunnit.

Upseerit: Suhtautuminen lentäjiin. Suhtautumi-
nen valonheittäjiin ja valopommeihin. Erikoisuudet
vihollisen asemienrakennus- ja taistelutavoissa. Par-
tiopalvelus. Rynnäkkö asemaa vastaan. Käsigra-
naatit. Selvittelyä päivä- ja yöharjotuksista sekä
yleisestä sotatilasta.

Aliupseerit: Päivittäiset työt ampumahaudassa
asemasodassa. Piikkilankaesteiden rakentaminen.
Divisioonan jako. Kivääri ja sen käsittely.

Komppanianjohtaja: Keskustelu alijohtajien
kanssa opetuksen kulusta aina tarkasti sääntöjen
mukaan. Selvittelyä päivä- ja yöharjotuksista ja
komppaniassa sattuneista tapauksista, kuten edellä.

Varusaliupsecri: Kahdeksannen viikon ohjelma.

Komppaniakouluutuksen alku (J. H. 60— 119)
alussa näyttämällä muotoja paikalla. Aina on sen-
tään muistettava harjotuksia joukkueittain ja ryh-
mittäin.

3. Ampuinaketjuharjotus.
Taisteluharjotuksia komppanioittani. Palaa-

mista silloin tällöin joukkue- ja ryhmäharjotuksiin.
Viestinviejien harjottaminen. Harjotusta itsenäiseen
toimintaan taistelussa.

2. Äkseeraus.
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4. Ampuinapalvelus.
Täyhtäysasento seisoen vapaalta kädeltä.

Kahdeksannen viikon ohjelman kertaus. Kahdek-
sas harjotusammunta esiharjotuksineen: 7 laukaus-
ta, 85 sekunnissa, 400 m päästä maaten vapaalta
kädeltä 400 m taulua vastaan. Parhaiden ampujien
(vähintään 20 miestä) harjottaminen käyttämään
kiikarikivääriä. Huonojen ampujien kolmikulma-
tähtäystä.

5. Ruuiniinharjotukset.
Edellisen viikon ohjelma.

6. Pistintaistelu.
Edellisen viikon ohjelma.

7. Käsikranaatit.
Edellisen viikon ohjelma.

8. Kenttälinnoitukset.

Yön vietto harjotuspaikalla kuten edellisellä
viikolla. Vedenlaskutöitä, esteiden rakentamista.
Esteiden räjäyttämistä käsigranaateilla. Miinoitta-
mista.

9. Erikoisharjotukset.
30 km päivämarssi täysissä valaistuksissa,

sen ohella sillan rakennus, hyökkäys sitä vastaan
sekä sen puolustus. Yöhälyytys, jota seuraa ryn-
näkkö harjotuspaikkaa vastaan. Samalla harjote-
taan kulkua ryhmärivistössä ja jonorivistössä tiettö-
milläpaikoilla ja metsässä, sekä yöllä.
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Mahdollisimman suuren miehistömäärän opet-
tamista oman ja vihollisen konekiväärin käijttöön.

Harjotuksia erikoisia syöksy- ja vakoilujouk-
koja sekä ilmoittajia ja tähystäjiä varten.

Harjotuksia lääkärin ja kaasusuojelusaliupsee-
rin johdolla ainakin 10 miehelle „itsepelastajan"
käyttämisessä.

10 viikko.
1. Opetustunnit.

Upseerit: Sotilassäädökset, rangaistukset, kielto
kirjottaa sotilaspalveluksista kotia. Taloudellisten
kysymysten merkitys. Hyvän ja luotettavan mieli-
alan ylläpitäminen kotimaassa, kaikkienkauhua he-
rättävien juttujen leviämisen estäminen. Esimerk-
kejä uskollisuudesta ja urhoollisuudesta.

Aliupseerit:Ruumiin ja jalkojen hoito. Velvol-
lisuudet. Selkälaukun täyttäminen.

Komppanianjohtaja: Neuvoja alijohtajille ope-
tuksen kulusta, aina tarkasti sääntöjenmukaan, ku-
ten edellä.

Lääkäri ja kaasitsuojelusaliupseeri: Taistelu
kaasua vastaan. Sukupuolitaudit ja niiden vastus-
taminen.

2. Äkseeraus.
Taistelutehtäviä komppanioittani. Apu koneki-

väärien ja niiden ampumatarpeidenkantamisessa.

3. Ampumaketjuliarjotus.
Taistelut komppanioittani vastuksellisilla pai-

koilla. Tottumus suojien löytämiseen lentäjiä vas-
Sotilaskftsikirja. 1. Osa. 17
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taan. Viestinviejien opettaminen. Harjotus itsenäi-
syyteen taistelussa.

Yhdeksännen viikon ohjelman kertaus. Yhdek-
säs ammuntaharjotus esiharjotuksineen: 5 laukausta
100 m päästä juoksuhaudasta, apujyvää käyttämäl-
lä, paikallaanolevia päätauluja vastaan. Parhaiden
ampujienharjotusta edelleen kiikarikiväärillä. Näinä
ampuvat saman harjotuksen kiikarikiväärillä. Huo-
nojen ampujien kolmikulmatähtäystä. Kilpailuam-
munta.

6. Ruuiniinharjotukset

Esiharjotuksia urheilujuhlia varten. Urheilu-
juhla pälkintoineen.

6. Pistintaistelu.
Kahdeksannen viikon ohjelma

7. Käsikranaatti
Kahdeksannen viikon ohjelma

8. Kenttälinnoitukset.
Miinoittaminen. Tienteko. Kapulaportaiden

rakentaminen. Yöhälyytys ja sen jälkeen hyökkäys
harjotuspaikalla kaasunaamari päällä ja valloitetun
aseman laittaminen puolustusta varten.

9. Erikoisharjotukset.
30 km päivämarssi kahdessa puolueessa ja täy-

sissä varustuksissa sekä samalla etuvartio-, marssi-
varmistus- ja partiopalvelus. Yömarssi,mukana ra-

4. Ainpuinapalvelus



259

kennustarpeita, pikaesteitä, likitaisteluvälineitä ja
iso lapio. Matka 2 km. Samalla kekseliäisyyshate-

lotuksia.
Mahdollisimman suuren miehistömääränopetta-

minenoman ja vihollisen konekiväärin käyttöön.
Harjotuksia erikoisia syöksy- ja vakoilujouk-

koja sekä ilmoittajia ja tähystäjiä varten.

11 ja 12 viikko.
Kaiken ennen opitun kertausta ja lujittamista.

Kurin koventamista ja oppimista mahdollisimman
suureen itsenäisyyteen. Viikottain 1päivä- ja yö-
harjotus. Paljon tähystelyharjotuksia. Vielä kerran
ryhmä- ja joukkueammuntaa, kuten seitsemännellä
viikolla. 10: s ammuntaharjotus esiharjotuksineen:
5 laukausta 150 m päästä seisoen vapaalta kädeltä
rengaspäätauluun.

Paljon harjotusta käsigranaateilla ja kaasunaa-
mareilla.

Syöksy- ja vakoilujoukkojen sekä ilmoittajien ja
tähystäjien opetusta, kuten aikaisemmin. Harjotuk-
sia edelleen kone- ja kiikarikiväärillä.

Sodanmukainen vaatettaminen ja varustaminen.
Lääkärintarkastus. Käynti syöpäläissaunassa.

Vapaajoukkojen harjotus.
Vapaajoukkojen kasvatus päiväsiä päivään.

Esiiiuomautus.
Vapaajoukkojen muodostamisen ja harjottami-

sen täytyy tapahtua nopeasti ja tarmokkaasti. On-
han mahdollista, että ne jo parin päivän kuluttua
kokoontumishetkestään ovat pakotetut alkamaan
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taistelun. Opetus saattaa senvuoksi tulla vain vail-
linaiseksi. On vaikea yhtäkkiä saada harjaantu-
mattomia miehiä kouluutetuksi kunnon sotilaiksi,
ellei joukossa vallitse pyhä innostus ja syvä viha
vihollista kohtaan ja sittenkin on tuollainen joukko
heikompi kuin vihollisen harjaantuneet sotilas-
osastot.

Kouluutettu, johtajaksi kelpaava jääkäri saa
kootuksi esim. 50 miestä, joille hänellä on kiväärit.
Hänen on harjotettava joukko, muodostettava se
käyttökelpoiseksi.Hänen oman esiintymisensäpitää
olla varmaa, innostavaa ja tarmokasta. Heti alusta
alkaen hänen on vaadittava sotilaskuria ja täsmälli-
syyttä. Hän määrää esim. ensi harjotuksen alkavan
klo 5 aamulla, jolloinehdottomasti jokaisen on olta-
va paikalla; myöhästyminen on rikollista, mahdo-
tonta kunnon sotilaalle. Elleivät miehet ole tuttuja,
saavat he itse valita parhaat, luotettavimmat miehet
alijohtajikseen.

Seuraavana aamuna täsmälleen sovittuun ai-
kaan alkavat harjotukset. Joka myöhästyysaa jää-
dä eri joukkoon,myöhästyyopetuksessakin.

1päivä.

Ensimäisen päivän ohjelma on esim. seuraava:
Aluksi johtaja pitää lyhyen puheen toiminnan tarko-
tuksesta ja sotilaallisista asioista, täsmällisyydestä
ja varsinkin sotilaskurin välttämättömyydestä. Sit-
tenhän suorastaankäy opetukseen.

Ampumaopetus. Johtaja ottaa kiväärin,selittää
miten se toimii, miten lukko avataan ja suljetaan,
lataamisen ja tähtäimen j. n. e.
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Nyt heti jaetaan miehille kiväärit. Jokainen
avaa lukon, harjottelee lataamista ja varmistamista
(10 min).

Johtaja selvittää tähtäämiskäsitteen, sormien
koukistamisen ja tähtäysasennon, minkä jälkeennoin
-Y2tuntia harjotetaankiväärin suuntaamista. Määrä-
tään yhä vaikeammin erotettavia ja kauempanaole-
via maaleja, ne etsitään,matkat arvioidaan. Johtaja
kirjoittaa listan miehistä ja jonkunverran muistiin-
panoja heidän tähtäyskyvystään.

Määrätyn ajan kuluttua kutsuu hän kaikki ko-
koon, selittää aivan tarkasti otteet kiväärin kaulasta
ja sormenkoukistamisen, minkä jälkeen näitä erik-
seen harjotetaannoin 20 min. sopivimmin siten, että
miehet asetetaanvastakkain.

Taas kutsutaan miehet kokoon, selitetään eri
tähtäysasennot, joissa tähtäämistä harjotetaan %
tuntia.

Tämän jälkeen15 min. kivääriharjotuksia. Joh-
taja näyttää, kaikki tekevät sekä ne että muita va-
paaliikkeitä ilmankomentoa.

Suljettu järjestys. Kun ampumaopetukseen
määrätty aika on kulunut, selitetään tärkeimpiä su-
letun järjestyksenmuotoja.

Asento selitetään tarkasti ja korjataan virheet,
joka yksityisen miehen tehdessä sen erikseen. Eri-
koisesti on painostettava,että milloin ikinä Asento!
komennetaan, on miehen seisottavaaivanhiljaa,liik-
kumatta. Samalla harjotetaan kivääriotteita. Ot-
teista vaaditaan vain, että mies saa kiväärin olalle,
seisoo sitten hiljaa kantaen kiväärin suorassa ja vie
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sen taas jalalle. Harjotukseen pantu aika noin M
tuntia.

Sitten miehet kootaan ruoturintamaan,harjote-
taan siihen järjestymistä. Joukkue jaetaan ryh-
miin; ryhmänjohtajat ovat rivissä ryhmän oikeina
sivustamiehinä. Harjotellaan asento, ryhmäkaarrot,
ryhmärivistö ja liikkeitä ryhmä- ja marssirivistössä,
kaartoja j. n. e. kaiken kaikkiaan noin 15 min.

Seuraavat 15 min. harjotellaan käännöksiä,
m aahan", ,,polvelle", lataamista, varmistamista ja
kiväärien yhteenpanoa. Käännöksistä vaaditaan,
että komennon mukaan joka mies osaa tehdä kään-
nöksen oikeaan suuntaan ja sen tehtyään seisoo
hiljaa.

Harjotusten lomassa on joukon virkistämiseksi
pidettävä lyhyt väliaika. Ennen sen alkamista huo-
mautetaan, että kukaan ei ilman lupaa saa mennä
rivistä pois ja että johtajaa puhuteltaessa on seisot-
tava perusasennossa.

Avattu järjestys. Väliajan kuluttua selitetään
ampumaketju; se tehdään ensin ruodussa, sitten ryh-
mässä ja vihdoin koko joukkueessa. Nämä tärkeät
asiat ovat tarkasti selitettävät, jokamiehen pitää tie-
tää paikkansa ampumaketjussa. Ampumaketjun
liikkeitä ja kokoontumista harjotellaan noin V,
tuntia.

Ampumakurin selitys on samoin erittäin tärkeä.
Ensin harjotetaanruodussa, sitten ryhmässä maalien
määräämistä, tulen avaamista ja lopettamista ko-
mennon mukaan. Syöksyjä harjoteltaessa asetetaan
2 ryhmää vastakkain, jolloin toiset ryhmät katsele-
vat ja kukin ryhmä vuoroonsa harjottelee. Tällöin
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vaaditaan etenkin, ettei kukaan saa ampua, ennen-
kuin tulee komento Ampukaa! On ehdottomasti vält-tämätöntä, että joka mies oppii hillitsemään kiihty-
myksensä taistelussa, ampumaan komennon mu-
kaan. Yksi ainoa hätiköity laukaus voi pilatakoko
suunnitelman ja"tuottaa tappion varsinkin »sissijou-
koille", joiden täytyy useimmiten yrittää yllättää
voimakkaampi vihollinen, vaania sitä salassa ja
viekkaudella koettaa tuhota se. Patruunia ei saatuhlata, ei ammuta yhtämittaa kaikkia patruunia,
mikä olisi suoraa hulluutta. »Sissijoukoilla" ei ole
liiaksi patruunia, siksi niitä on säästettävä, tähdät-
tävä tarkkaan ja ammuttava tyynesti, vasta kun
varmasti tietää osuvansa viholliseen. Joka miehellä
pitää olla luja tahto osata viholliseen. ■* Ampuma-
kurin opetukseen käytetään :,/4 tuntia, minkä jäl-
keen noin puoli tuntia toimeenpannaankertaushar-
jotuksia joukkueessa. '-.Il— '41 on sopivin pitää
päivällisloma.

Iltapäivällä pidetään ensiksi opetustunti, jolloin
voidaan ottaa puheeksi sotilashyveet, tottelevaisuus,
urhoollisuus j. n. e. Selitetään yksinkertaisimmat
jalkaväen taistelutavat: hyökkäys ja puolustus.
Vapaajoukkojen toiminnan täytyy yleensä olla hyök-
käävä. Missä ikinä tietää vihollisen osastoja, muo-
navarastoja y. m. olevan tai liikkuvan,niitä on häi-
rittävä, tehtävä niille vahinkoa, tappiota ja mikäli
mahdollista tuhottava tai vallattava ne. Missä, ei
suorastaan voida hyökätä vihollisen kimppuun,
sielläon käytettävä viekkautta, kavaluutta. Jos teitä
pitkin kulkeminen on vaarallista, mennään metsiin.
Liian suuret kiertelemiset kuitenkin hidastuttavat
liiaksi. Vapaajoukkojen pitää osata ryömiäiiäky-
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mättöminä, vaania sopivissa kätköissä ja sieltä
tehdä tihutöitään, ilmaantua yhtäkkiä ja taas tar-
peen tullen kadota jäljettömiin. Vapaajoukkojen
paras taktiikka on selvä ihmisjärki. Viholliseen on
saatava luulo,että meikäläisiäon joka puolella,joka
pensaasta vaanii kivääri, joka metsä kätkee hyök-
käämään valmistuneen joukon. Yöllisethyökkäyk-
set ovat suositeltavia. Pimeässä yllättämällä vihol-
lisen saa sen kauhun valtaan, joka voi johtaa pako-
kauhuun ja yleensä on vihollisenkimppuunkäytävä
sellaisella tarmolla ja häikäilemättömyydellä, mikä
on omiaan järisyttävästi vaikuttamaan vihollisen
mielialaan ja lamauttamaan sen taisteluintoa. Toi-
mintahalua, yritteliäisyyttä ja hyökkäysintoa on
erittäin vapaajoukoissa aina pidettävä vireillä.
Hyökkäävällä puolella oh useimmiten suuremmat
voitonmahdollisuudet, siinä jo itsessään on mahtava
moraalinen voima, mistä saksalaistenkin mainiot
menestykset johtuvat. Jos on hyökättävä, on pyrit-
tävä pääsemään vihollisen kimppuun sivusta päin;
sivustahyökkäyksellävoi tuottaa viholliselle suurem-
pia tappioita ja saada aikaan hajaannusta sen ri-
veissä. Jos taas puolustaudutaan,ei ole tyydyttävä
vain pysymään asemissaan, vaan yritettävä sivulta
vastahyökkäystä.

Opetustunnin jälkeen pidetään puolen tunnin
väliaika. Klo 2— 4 kerrataan aamupäivän Ilarjotuk-
set.

y2s—-> 45— ->4 6 on opetustunti. Puhutaan ensiksi
marssista ja marssivarmistuksesta. Joukon marssi-
kykyä on kehitettävä. Siinä suhteessa miehistöltä
vaaditaan paljon. Velttouden tähden ei kukaan saa
jäädä jälelle. Suomalaisella sisukkaisuudella on kes-
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tettävä ankarimmatponnistukset. Joukosta ei sovi
jäädä ennenkuin väsymyksestä kaatuu maahan.
Toiseksi otetaan puheeksi tiedustelutoiminta ja par-
tiot. Selvitetään, miten on urkittava kaikki mah-
dolliset tiedot vihollisesta. Siviili-ihmisten tietoihin
on suhtauduttava varovaisesti, ne voivat usein olla
liioteltuja.

Kun päivän työ on lopetettu, asetetaan yöksi
vahdit ja vartiot.

2 päivä.

Toisena päivänä otaksutaan jo marssittavan
korkeamman johdon määräämään paikkaan. Mat-
kalla harjotetaanmarssivarmistusta.

Seuraavat päivät.
Seuraavina päivinä kerrataanedelliset Ilarjotuk-

set, niitä tarkistetaan ja lisätään; opetustunteja pi-
detään ja taisteluharjotuksia, joissa aina on kaksi
puoluetta.

Laajemmat ohjeet vapaajoukkojen harjotuksia
varten saadaan osasta B.

Lopuksi huomautettakoon, että on tärkeä heti
hankkia joukolle lääkäri ja määrätä yksi mies pitä-
mään huolta ruokavarojen hankkimisesta, varustuk-
sista, jalkineista ja lämpimistä vaatteista.

Joka päivän harjotuksia varten on johtajan lai-
tettava itselleenpieni lista, jossa on harjotusohjelma,
ne asiat, mitkä hän tahtoo saada päivän kuluessa
harjotelluiksi,esim.:
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B. Likitaisteluvälineet.
1. Pistintaistelu.

Pistintaisteluharjotukset jaetaan: kouluharjo-
tuksiin ja erikoisiin käsikähmäliikkeisiin.

Kouluharjotukset.
Pistintaistelun kouluharjotukset ovat tarkotuk-

senmukaisena voimisteluna omiaan olemaan suu-
rena apuna miehen yleisessäkin sotilaskasvatuk-
sessa. Ne kehittävät ja vahvistavat kaikkia lihaksia,
tekevät jänteet joustaviksi ja ruumiin notkeaksi
sekä vastustuskykyiseksi. Mies oppii nopeasti ajat-
telemaan ja päättäväiseen toimintaan. Silmänrä-
päyksessä täytyy hänen oppia tekemään päätök-
sensä tilanteesta ja sen mukaisesti toimimaan. No-
peat liikkeet ja itsetietoinen luottamus omaan it-

Jlarjotusohjclnin.
Kl:o 5— 5,15 kiväärinselitys. Kl:o 8— 8,15 väliaika.

5,15— 5,30 tähtääminen, 8,15— 9 avattu järjestys.
koukistus. 9— 9,45 ampumakuriri

5,30— 0 kiväärien jako, selitys.
suuntaamista. 9,45— 10,30 kertausta,

G— 7 tähtäysaeennot. harjotus joukkueessa.
„ 7—7,20 kivääriharjo- „ 10,30—12,30 päivällis-

tuksia, loma.
7,20— 8suljettujärjestys, l „ 12,30— 1,30 opetustunti.

asento, kivääriotteet, | 1,30—2 väliaika.Iruoturintama, ruotu-ja 2— 4 kertausharjoituksia.
ryhmärivistöjkäännölc- 4,30—5,30 opetustunti,
set, maahan, polvelle,
kiväärien yhteenpano
i. ". c
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