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Vuoria alas ratsastaessaan ratsastaja nojaa ylä-
ruumiillaan taaksepäin ja hellittää ohjia, kadotta-
matta kuitenkaan tulilinnusta hevosen suuhun.

D. Suksi- ja porojoukot.
Yleistä.

Taivon tulo voi joukkojen toiminnalle sodassa
luottaa monenlaisia vaikeuksia ja esteitä. Tosin toi-
selta puolen vesistöjen jäätyminen tuo mukanaan
laajemmat liikuntamahdollisuudet, mutta esim.
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■
odottamaton lumentulo voi tehdä mitä suuriin-
massa määrin haittaa, jopa joksikin aikaa mcl-
kein kokonaan keskeyttää sotatoimet. Suuri
lumenpaljous tekee esim. jalkaväelle — - tykistöstä ja
kuormastosta puhumattakaan —

liikkumisen mah-
dottomaksi muualla kuin lumeen avattuja teitä pit-
kin. Tämän lisäksi tulee vielä talven oliossa anka-
ran kylmyyden tuottamat kärsimykset ja rasitukset.
Niinpä entisajan sodissa sotatoimet tavallisesti lope-
tettiin taivon ajaksi ja joukot asettuivat talvileiriin.
Napoleon I vasta suuremmassa määrin teki poik-
keuksen tästä tavasta koettaen, mikäli mahdollista,
jatkaa sotaliikkeitään talvenkin aikana.

Nykyajan sodissa, jotka ovat monta vertaa mo-
nimutkaisempia kuin sodat entisinä aikoina ja joi-
den kustannukset nousevat suunnattomiin summiin,
ei enää voida talven ajaksi asettua lepäämään, vaan
koetetaan vastukset voittaen, mikäli mahdollista,
talvellakin sotimalla päästä pikemmin ratkaisuun,
vaikkakin tosin nykyisessäkin maailmansodassa,
varsinkin Venäjiin rintamalla, esim. Karpaateilla,
nimenomaan suuren lumentulon takia sotatoimet pai-
koittain ovat olleet suorastaan seisauksissa.

Keinona voittaa runsaan lumen aiheuttamat es-

teet on jalkaväen asettaminen suksille. Suksijou-
kolla on se etu, että se paksun lumen aikana, ole-
matta sidottu yleisiin kulkuteihin, voi liikkua mel-
kein missä hyvänsä ja sitäpaitsi nopeammin kuin
mikään muu aselaji tällaisessa tilanteessa. Esim.
partiotehtäviin talvella on valkeaan pukuun verhottu
suksimies aivan omiansa. Melkein näkymättömänä
ja kuulumattomana voi tällainen partiojoukko hiipiä
aivan lähelle vihollista, sen nopea liikuntakyky taas
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tekee sille mahdolliseksi välttää vaaroja. Mutta
myöskin suurempana joukkoyhteytenä, komppania-
na, pataljoonana, jopa rykmenttinäkin tulee hiihtä-
jien käyttökysymykseen. Kun sitäpaitsi myöskone-
kivääri voidaan asettaa suksille ja kuljettaa mukana
hiihdettäessä, saattaa kyllinvahvalla,konekivääreillä
varustetulla joukolla olla mitä suurin merkitys laa-
joissakin sotaliikkeissä,n. s. pikkusodasta puhumat-
takaan.

Näin voi erinäisissä tilanteissa lulla kysymyk-
seen suksi joukkojen käyttäminen m. m. ratsuväen
asemesta sekä tiedustelutehtäviin, milloin nopea
hyökkäys- tai saartoliike on tarpoen.

Maailmansodassa on nimenomaan Venäjän rin-
tamalla usein suksi joukkojen käyttäminen osoittau-
tunut tarpeelliseksi. Tätä tarkoitusta varten on
Saksan ja Itävalta-Unkarin armeijoissa erikoisia suk-
sipataljootiia, joita on täytynyt erityisesti opettaa ja
liarjottaa. Tämä on ollut tarpeellisia, koska näissä
maissa hiihto muuten on miltei kokonaan tuntema-
tonta; mies, kyetäkseen toimimaan hiihtäjänä, on
mIIuI alusia alkaen opetettava liikkumaan suksilla.
Pohjoismaissa, esim. Suomessa, jossa melkein jokai-
nen ihminen jo lapsesta alkaen on tottunut käyttä-
mään suksia, oi suksi joukkojen muodostaminen sitä-
vastoin tässä suhteessa tarjoa mitään vaikeuksia.
Suomessa on taipeen tullen mikä joukko hyvänsä,
jos se vaan saa sukset ja tarpeelliset varustukset, ly-
hyen yhteisliarjotuksen jälkeen valmis suksijoukoksi.

Mutta joukon nopeassa muuttamisessa suksijou-
koksi on kuitenkin useita käytännöllisiä vaikeuksia,
nimenomaan joukon varustukseen nähden. Satun-
naista tarvolla varten voidaan pienelle joukolle aina
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saada välttämättömimmät varustukset maassa, jossa
hiihtäminen on yleistä. Mutta jos esim. odottamat-
toman ja runsaan lumentulon johdosta tulee kysy-
mykseen suuremman joukon — - komppaniasta alkaen
ylöspäin —

varustaminen mahdollisimman nopeasti
suksineuvoilla,saattaa kysymys, inistä saadaan yht-
äkkiä tarpeellinen määrä suksia ja muita tähän
kuuluvia varustuksia, kuten sanottu, kohdata useita
vaikeuksia. Tarkoituksenmukaisia on sentähden
rintaman taakse järjestää varastohuoneita suksia ja
muita hiihtäjän varustuksia varten. Mutta nopeassa
liikuntasodassa eivät tällaiset varastot sittenkään
aina ole tarpeeksi lähellä.

Myös sään vaihtelu tuottaa suksijoukon toiniin-
nalle vaikeuksia. Pakkasen muuttuminen yhtäkkiä
suojaksi ja pitkälliset vesisateet tekevät suksillaliik-
kumisen erittäin vaikeaksi, joten suksijoukko on pa-
kotettu jälleen toimimaan tavallisena jalkajoukkona.
Tällöin tulee ratkaistavaksi kysymys, missä hiihto-
tarpeet voidaan säilyttää ja miten parhaiten kuljettaa
mukana, niin että ne tarpeen tullen taas heti olisivat
saatavissa.

Vaikeuksia tuottaa myös kysymys suksijoukon
varustamisesta välttämättömillä ampuma-,elin- y. m.
tarpeilla ja niiden mukanakuljettamisesta. -Tavalli-
nen kuormasto saattaa vain harvoin seurata suksi-
joukkoa,se kun voi yleensä liikkua ainoastaan teillä.
Hiihtäjä itse ei myöskään saata kuljettaa kuin rajoi-
tetun määrän elintarpeita mukanaan, sillä vasta-
takseen tarkoitustaan hänellä täytyy olla mahdol-
lisimman kevyt kantamus.

Kaikki yllämainitut kysymykset ovat sellaisia,
joita tähänastisten kokemusten perusteella oi vielä
voida loDullisesti ratkaista
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Varustus.
Tärkeimmän osan hiihtäjän varustuksesta muo-

dostavat luonnollisesti sukset. Sopivien suksien ja
tarkoituksenmukaisen suksimallin valitsemiseen on
sentähden kiinnitettävä mitä suurinta huomiota. Eri-
lainen maanlaatu vaalii erilaisia suksia. Vuorisilla
ja metsäisillä souduilla soveltuvat parhaiten lyhyet
ja leveät, tasangoilla taas pitkät ja kapeat sukset.
Mutta kun hiihtäjää ei tietenkään voida varustaa
kahdella suksiparilla, on valittava sellaiset sukset,
joita voidaan käyttää kaikenlaisella maaperällä.
Saksan ja Itävalta-Unkarin armeijoissa ovat yleisesti
käytännössä lyhyet ja leveät norjalaismalliset suk-
set. Karpaateilla ja Galitsian vuoriseuduilla, joissa
suksijoukkojen käyttöeniten on tullut kysymykseen,
vastaavatkin nämä erinomaisesti tarkoitustaan. Mut-
ta kun on kysymyksessä nopea hiihto tasaisella
maalla, eivät ne oh' edulliset, koska liikkuminen
niillä käy monta vertaa hitaammin kuin varsinai-
silla fasankosuksilla. Suomessa, ei ole korkeita vuo-
ristoja, joten yksinomaan liitä tarkoitusta varten
laadittu suksimalli tuskin tulee kysymykseen. Sen-
sijaan on maaperä meillä hyvinkin erilaista, lakeat
maat, pellot ja niityt vaihtelevat matalien vuorien,
mäkien ja metsäseutujen kanssa, joien pelkät tasan-
kosuksetkaan eivät ole tarkoitustaan vastaavia, var-
sinkaan sotamiehelle, jonka täytyy liikkua millä
maaperällä hyvänsä. Vuoristo- ja tasankosuksien
välimuoto olisi ehkä edullisin tässä tapauksessa.
Joka tapauksessa tulee sotamiehen suksien olla ly-
hoininät ja leveämmät kuin lavallisen huvihiihtäjän.
Mikäli mahdollista on myös silmälläpidettävä suk-
sien lujuutta, koska esim. taistelussa ei voida kiin-
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nittää huomiota katkeamisen vaaraan. Muuten ovat
sukset valittavat,miehen painon ja varustuksen, eikä
pituuden mukaan. Samoin tulee sauvojen olla kyl-
lin tukevat, ei kuitenkaan liian raskaat. Niiden tulee
ulottua miehen olkapäiden tasalle.

Mitä suksien kiinnitykseen tulee, on lässä suh-
teessa käytännössä erilaisia tapoja ja mielipiteet eri
tapojen paremmuudesta ovat hyvin erilaiset. Kes-
kusvaltojen armeijoissa on käytännössä n. k. norja-
lainen kiinnitystapa, jonka mukaan sukset nahkahih-
nalla sidotaan kiinteästi jalkaan. Tällä lavalla on
se etu, että suksi epätasaisella maalla ja esim. vuor-
ta ylösnoustessa oi niin helposti irtaannu jalasta ja
efiä suksi voidaan kiinnittää lavalliseensaappaaseen-
kin v. in. jalkineeseen, tarvitsematta tätä värien eri
koisia hiihtokenkiä. Mutia epäkohtana on kuitenkin
se, että suksen kiinnittäminen ja.irrottaminen vie
paljon aikaa, jonka vuoksi tämä kiinnitystapa esim.
konokivääriosastoillo ei sovi lainkaan, koska kone-
kiväärin ampumakuntoon laittaminen senkautta
viivästyisi. Sitäpaitsi voi tällaisen monimutkaisen
kiinnityksen helposti epäkuntoon joutuessa sen kor-
jaaminen loisinaan käydä vaikeaksi. Suoniossa on
tällainen kiinnitystapa tuskin lainkaan käytännössä.
Suomen oloihin soveltuvin onkin ehkä vielä yleisesti
käytetty tapa: yksinkerlainen nahkapaula suksissa
ja jalassa kiperäkärkiset pieksut. Hiihtäessä pysyy
suksi hyvin, jalassa ja jalka liukuu vapaasti ja suk-
sien iiToittaminen tapahtuu silmänräpäyksessä.

lliihtojalkineiden valinnassa on pidettävä eri-
koisesti silmällä sitä, eitä m; ovat jalalle mukavat
eivätkä mistään kohdasta paina tai purista, koska
epämukavissa jalkineissa jalat pian hankaantuvat
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verille, lliililojalkineiden tulee olla niin suuret, että
niihin hyvin mahtuu kaksi paria sukkia ja irtopoh-
jat.

Suksiiniohen kantamuksen tulee olla kevyem-
pi kuin tavallisen jalkamiehen kantamus.Solkälauk-
kua hän ei tavallisesti kanna, vaan on hänellä muka-
naan ainoastaan n.k. rynnäkkökantamus:kivääri ja
patruunataskut, kaasunaamari, vyö, pistin, kirves,
leipälaukku, kenttäpullo, päällystakki käärittynä,
keittoastia ja viltti. Sitäpaitsi on hänellä mukanaan
kaksinkertaiset rautaiset annokset.

Tiiman lisäksi ovat ainakin etu- ja kärkijoukot
ja, jos suinkin mahdollista, koko suksijoukko varus-
tettava n. k. lumipaidoilla" ja -housuilla, jotka vede-
tään tavallisen asepuvun päälle estämään hiihtäjää
näkymästä valkeaa lunta vaston. Samasta syystä
peitetään päähine ja rukkasien selkämykset Valko-
sella kankaalla. *) Samoin kuin muissakin joukoissa
on myös hiihto-osastoissa ankara järjestys ja kuri
menestymisen ehtona. Liikkeet suoritetaan sääde-
tyssä järjestyksessä komennon tulikaan.

Liikkeet suljetussa järjestyksessä.
Asenio! Hiihtäjä seisoo ruumis suorana, sukset

yhdensuuntaisin;! noin suksen leveyden päässä toisis-
taan. Sauvat seisovat varpaallisten tasalla pysty-
suorassa, kiisin pidetään sauvoista kiinni niin että
kyynärvarret ovat vaakasuorassa, olkavarret hiukan
eteennojattuina. Ruumiin paino on jalkapohjien va-

*) Partioille on edullista, että tie ovat aivan valkeat,
kasvot myös valkealla peitettyinä,Sauvat ja sukset valkeaksi
maalatut, kivääri Valkosella kankaalla verhottu,
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rassa. Kivääri ripustetaan selkään vasemmalta oi-
kealle.

Lepo! Hiihtäjä saa seisoa mukavasti ja liikkua,
mutta ei saa jättää riviä.

Käännös oikeaan — päin! Käännös täytyy saa-
vuttaa kolmella askeleella tai hyppäyksellä. Täys-
käännös! täytyy saavuttaa viidellä askeleella, norja-
laisilla suksilla kahdella, ja se tehdään vasemmalle
päin, jos maanlaatu sen sallii.

Järjestäytyminen tapahtuu tavallisesti kahteen
riviin noin 2 m välimatkalla, komppania joukkue-
rintamassa, ryhmänjohtaja ryhmän oikeana sivusta-
miehenä. Komennolla, Liikkeelle! lähteealkupää heii
hiihtämään eteenpäin, muul seuraavat lilan salliessa.
Komennolla Seis! pysähtyy alkupää jamuut hiihtä-
vät eteenpäin, kunnes ho ovat aivan etumiehensä
lakana, dos seistään kahdessa (yhdessä) rivissä ja
tahdotaan liikkua kaksittain (yksittäin), kuuluu ko-
mento:Oikeaan liikkeelle!Kaikki tekevät käännöksen
oikeaan ja kulkevat uuteen suuniinin, 2 m vierusto-
verien viilillä. Jos seisotaan kahdessa (yhdessä) ri-
vissä ja tahdotaan liikkua yhdessä (kahdessa) rivis-
sä, niin komenlo kuuluu: Yksittäin (kaksittain) oi-
keaan liikkeelle! Tällöin tehdään käännös oikeaan
ja muodostetaan yksimiehinen (kaksimiehinen) jono.

Polvelle! Hiihtäjä polvistuu oikealle polvelle ja
työntää vasemman polven eleen, vasen sääri on pys-

Ylös! Hiihtäjä nousee eteenpäin ylös.
Maahan! Hiihtäjä ottaa haara-asennon ja heit-

täytyy suksiensa väliin vatsalleen lumeen. Komen-
nolla Ylös! nousee hiihtäjä eteenpäin ylös.
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Suljettu osasto liikkuu yksi- tai kaksirivisessä
jonossa, poikkeustapauksissa nelimiehisissä. Eteen-
päin mentäessä ei saa välejä venyttää liianpitkiksi.
Kumminkin täytyy takamiehen voida etumiehenkaa-
tuessa väistyä syrjään. Kahdessa rivissä perättäin
seisottaessa eivät takamiehen sukset saa aivan kos-
kea etumiehenkantoihin. Sivuttainen väli miehestä
mieheen on noin 2 m riippuensuksien pituudesta.

Hiihtäessä voidaan kahdesta rivistä muodostaa
yksi ja yhdestä kaksi.

Yhteen riviin oikealle (vasemmalle)! Takiinai-
set hiljentävät vauhtia ja vasen (oikea) rivi sulkeu-
tuu oikeaan (vasempaan), niin että kukin tulee oi-
kean (vasemman) vierusmiehensä taakse.

Kahteen riviin oikealle (vasemmalle)! Etumai-
set hiljentävät vauhtia ja kunkin ruodun takamies
eroaa rivistä puolioikealle (puolivasemmalle) etu-
miehensä rinnalle muodostaen uuden rivin.

2. Liikkeet avoimessa järjestyksessä.
Ampua voidaan ainoastaan ampumaketjussa.

Siksi joukon liikkeet ampumaketjussa ovat samo-
jen sääntöjen alaiset kuin jalkaväen liikkeet.

Jos liikutaan kaksimiehisessä jonossa, niin ta-
pahtuu ketjun muodostaminen siten, että ruodut
hiihtävät eteen asettuen edellisen vieroen. Ensi-
mäinen puolijoukkue leviää oikealle, toinen puoli-
joukkue vasemmalle, ellei erikoisesti komenneta,
että kaikkien tulee mennä joko oikealle tai vasem-
malle. Yksimiehisestä jonosta muodostetaan ketju
siten, että joka mies hiihtää etumiehensä viereen.

Suksijoukon kulkunopeus on keskimäärin noin
6— B km tunnissa. Suljetussa järjestyksessä hiihto

Sotilaskilsikirja. 1. Osa. oi
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on vaikeampi kuin yksin, ja hyvät hiihtäjät ovat
pakotetut odottamaan huonoja. Lisäksi tulee kivää-
rin ja varustuksen paino, joka on hyvin tuntuva.
Yksityiset miehet ilman muuta kantamusta kuin ki-
vääri voivat hiihtää noin 12 km tunnissa.

E. Poron käyttäminen sota-
tarkotuksiin.

Pohjoismaissa, kuten Suomessa, jossa talvet
yleensä ovat kylmiä ja lumisia, voisi porolaumojen
käyttäminen ehkä johtaa erinomaisiin tuloksiin, ei
ainoastaan Pohjanperillä, jossa porojen käyttö on
yleistä, vaanmyös etelässä, jos vaan voitaisiin tyy-
dyttävästi järjestää poron pääravintoaineen, jäkä-
län, hankinta. Eritoten suksijoukoille soveltuisivat
porokuormastot varmaankin parhaiten, porolla-
ajo kun ei ole rajotettu mihinkään yleisiin kulku-
reitteihin, vaan voidaan sen avulla kulkea maape-
rällä, jossa minkään muun vetoeläimen käyttö ei
voi tulla kysymykseenkään. Poron pääravinto on,
kuten tunnettu, jäkälä, jota ilmanse tuskin voi tulla
toimeen. Heiniä tai muuta tavallista karjanrehua
se ei syö kuin poikkeustapauksissa, ja on sattunut,
että poro, jolle ei ole voitu jäkälää antaa, on kuollut
nälkään. Sitäpaitsi syö poro myös kuusen naavaa
ja kortteita sekä myöspuiden lehtiä. Ajoporon voi
totuttaa myös leipään. Porojäkälän kasvupaikat
ovat Pohjöis-Suomen ja Lapin jäkäläkankaat, joilta
jäkälä on kesän aikana koottava jakorjattava poron




