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teikon osoittaa todellista etäisyyttä (siis ei co)
Silloin voivat kuvat olla esim. seuraavassa asen
nossa:

Siis toinen katonharja on lähempänä suorakai-
teen alareunaa kuin toinen. Silloin kierretään vain
korkeiidenoikaisurullaa kunnes molemmat katonhar-
jat ovat yhtä kaukana. Kiertämällä putkea pituus-
akselinsa ympäri saadaan molemmat katonharjat
ensin lähenemään vaakasuoraa viivaa, jolloin pa-
remmin voidaansilmällä huomata, milloin katonhar-
jat ovat yhtäkaukana suorakaiteen alasivusta.

Oikaisulaatan avulla korkeutta oikaistessa on
molempienmustien juovienoltava yhtäkaukana leik-
kauksen peruslinjasta.

7. Konekiväärikomppania (K. K. K.)
Konekiväärikomppanian kokoonpano.

Konekiväärikomppaniaan kuuluu 6 konekivää-
riä, joista kutakin johtaa aliupseeri tai jefreitteri
(yleensä siihen kykenevä sotamies). 2 kivääriä yh-
dessämuodostavat joukkueen, jonka johtaja on luut-
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nautti, tämän puuttuessa vääpeli, tai joku aliupseeri.
Kolme joukkuetta muodostavat lopuksi komppanian,
jonka johtajana normaalioloissa on kapteeni, nyky-
ään yliluutnantti, tai luutnantti. Kiväärien kuljet-
tamiseksi ovat ajoneuvot välttämättömät,joillekulle-
kin tulee yksi kivääri. Nykyisellä saksalaisella ki-
väärivaunulla kuljetetaan sitäpaitsi mukana 10 pat-
ruunalaatikkoa, joissa kussakin 500 patruunaa val-
miiksi vyötettynä kahteen vyöhön, siis kaikkiaan
8000 patruunaa, sitäpaitsi miehistön ruoka-astiat,
laukut, 4 vesikattilaa, telttakankaat, sekä joukko
sodassa tarvittavia työkaluja. istuinsäkissä sitä-
paitsi 2 päiväksi kauroja vaunun hevosparille n. s.
rautaisena annoksena. Kaksi suurta lapiota, risti-
kuokka, puukkosaha, 20 hiekkasäkkiä varakappa-
leita ja valjaita varten, vaunujen ja hevosten kiinni-
tysköysiä j. n. e.

Kutakin joukkuetta varten oli sodan alkuaikoi-
na yksi ampumatarvevaunu, joka oli samanlainen
kuin kiväärivaunu,mutta jolla kuljetettiin vain am-
pumavaroja. Nykyään ei niitä enää käytetä.

Paitsi edellämainittuja kuuluu komppaniaan
vielä 5 muuta vaunua. Näistä kenttäkeittiövaunu
ja sepänvaunu kuuluvat n. s. taistelukuormastoon,
toisin sanoen ne seuraavat aina kiväärivaunuja, sil-
loinkin kun kiväärit ovat taistelussa. Viimemaini-
tussa tapauksessa pitää komppanian ratsastava re-
liumestari huolta vaunuista.

Muonavaunu, hevosten rehuvaunu ja tavara-
vaunu kuuluvat kuormastoon, eivätkä siis seuraa
taistelevan komppanianmukana, vaan ovat kauem-
pana rintaman takana muodostaen koko taistelevan
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joukon vastaavien vaunujen kanssa yhteisen osas-
ton.

Vaunuista ovat rehuvaunu ja sepänvaiiiiu I-
valjakkoisia, muut vaunut ovat 2-valjakkoisia. 'Ny-
kyään eivät rehuvaunu eikä sepänvaunu kuulu
enää yksityiseen komppaniaan, vaan ovat yhteiset
saman rykmentin tai pataljoonan konekiväärikomp-
panioille kuuluen joukko-osaston esikuntaan.

Sodan alussa kulkivat ratsain: komppanian-
johtaja, joukkueenjohtajat, komppanian vääpeli, iv-

humestari ja kengitysseppä. Nykyään kuuluu rat-
suhevonen vain komppanianjohtajalle ja rehunies-
tarille. Alkuperäisen määrän mukaan kuului kone-
kiväärikomppaniaan kaikkiaan 4.'} hevosia, joista 2
varahevosta, nykyään 9 vaunua varten 18 vetohe-
vosta ja komppanianjohtajalle ja rehuniestarille kul-
lekin yksi ratsuhevonen, siis yhteensä 20 hevosta.

Erikoisvarustukseensa nähden poikkeaa kone-
kiväärikomppania jalkaväestä siinä, että kullakin
miehellä on pistooli 98 (parabellum), jota kannetaan
kotelossa vasemmalla puolella, vyöhön kiinnitet-
tynä. Kuormastomiehet ovat kuitenkin varustetut
kivääreillä.

Pistoolin sijasta käytetään usein erikoisissa rat-
sastavissa konekivääriosastoissa karabiineja mie-
histön asestuksena, jota kannetaan selässä hihnan
varassa ripustettuna oikealta olalta poikki selän va-
semmalle piippu ylöspäin.

Paitsi pistintä riippuu vyössä
ykkösellä piikkikirves,
kakkosella tähtäinkaukoputki,
kolmosella pieni työkalutasku ja lapio,
nelosella lapio,
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varamiehillä joko lapio, piikkikirves tai rauta-
lankasakset.

Jokaiselle kiväärinjohtajalle kuuluu kiikari,
joka nykyajan sodassa on aivan välttämätön esi-
ne. Tätä tulee kiväärinjohtajan, usein myöskin
tähtääjän, käyttää erittäin ahkerasti ja taitavasti;
kiikarilla keksitään vihollinen, kiikarilla seurataan
sen liikkeitä ja kiikarilla tähystetään suihkun ase-
maa maalissa.

Painavan kiväärin ja patruunalaatikkojenkan-
tamiseen käytetään kantohihnoja, jotka kuuluvat
sekä kiväärinjohtajalle että miehistölle.

Konekiväärikomppanian sisäpalvelus- ja toimitus-
aliupseerit.

Asestuksen tuntuva erilaisuus aiheuttaa, että
konekiväärikomppania sisäiseen järjestykseen ja
toimintaan nähden monessa suhteessa eroaa tavalli-
sesta jalkaväkikomppaniasta joskohta molemmat
pääperusteiltaanovat samanlaisia.

Konekivääri on painoltaan siksi raskas ase,
että sen kuljettaminen pitempiä matkoja miesvoi-
min käy mahdottomaksi, josta siis suorastaan seu-
raa, että konekiväärikomppaniassa on suurempi
määrä sekä hevosia että vaunuja tarpeen. Tämän
vuoksi jakaantuu miehistö ja palveluskin tässä
komppaniassa kahteen osaan: varsinaiset kivääri-
miehistöt ja hevosmiehet eli ajajat. Joskohta on
tarpeellista, jopa suorastaan välttämätöntä, että
varsinaiset kiväärimiehistöt siksi paljon ottavat
osaa tallitöihin,että kykenevät tarpeentullen hoita-
maan, satuloimaan ja valjastamaan hevosen, ja että
tullimiehet puolestaan kykenevät käyttämään ko-
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nekivääriä,kulkee molempienpalvelus sisäisen jär-
jestyksen vuoksi siinä määrin eri teitä, että kivääri-
miehet toimittavat palveluksen kiväärillä ja ajajat
hevosella, molemmat pitäen ennenkaikkea huolen
omista neuvoistaan. Kaiken varalta olkoon kuiten-
kin mainittu, ettei palveluksen erilaisuuden vuoksi
ajajien ja kiväärimiesten välillä saa syntyä min-
käänlaista rajaa, vaan toisen on toistaan tuettava ja
autettava. Hyvän toverihengen tulee vallita, mi-
tään riitoja ei saa syntyä.

Varsinaiset kivääriniiehet jaetaan tasan kuta-
kin kivääriä kohti, jolloin on pidettävä silmällä,
että sekä henkiset että ruumiilliset kyvyt jakaantu-
vat tasaisesti. Ennen kaikkea ovat hyvillä tähtääjä-
ampujaominaisuuksilla varustetut miehet tasaisesti
jaettavat.Samoin on varottava, etteivät kaikki ruu-
miillisesti heikommat miehet joudu samaan kivää-
riin,vaan jakautuvat tasaisesti, jotta työkykykussa-
kin kiväärissä olisi yhtä suuri. Kunkin kiväärin
miehistö muodostaa oman korpraalikunnan, jonka
johtaja on tavallisesti aliupseeri, harvemmin jefreit-
teri. Tämä on samalla kiväärin johtaja ja on siis
vastuunalainen paitsi miehistönsä ulkoasusta, puh-
taudesta ja käyttäytymisestä, myöskin kiväärin ja
siihen kuuluvan kaluston, patruunalaatikoiden, pat-
ruunavöiden, kaikenlaisten varaosien, puhdistus-
välineiden, ajopelien, sekä niihin kuuluvien esinei-
den säilyttämisestä ja kunnossa pysymisestä. Tässä
suhteessa hän tietysti jakaa työt tasan koko mie-
histölleen.

Kiväärin- ja korpraalikunnanjohtajan velvolli-
suus on ennenkaikkea pitää huolta, että hänen oma
miehistönsä on mahdollisimman kokonainen ja yk-
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siinielinen toiminnassaan, että toinen täydentää toi-
sensa. Hänen on tehtävä selväksi miehistölleen,
että kivääri ja siihen kuuluvat tavarat ovat koko
miehistön yhteisen huolenpidon alaisia. Kaikkien
yhteisesti ja yhden kaikkien puolesta on koetettava
pitää kiväärin ja palveluskunnankelpoisuutta yllä.

Konekiväärikomppanian vääpelin tehtävät ovat
samat kuin jalkaväkikoinppanian vääpelin. Hän on
komppanian äiti" jonka alati täytyy pitää huolta
sisäisestä järjestyksestä, toimessaan tietysti mukau-
tuen komppanianjohtajan antamiin yleisiinmääräyk-
siin. Tarpeellista on, että vääpeli on perillä hevos-
asioista, komppanian suuren hevosmäärän vuoksi.

Ase-, lääkintä-, muona- ja varusaliupseerin
tehtävät ovat niinikään samanlaiset kuin jalkaväki-
komppanioissa. Asealiupseerille tulee vaan lisäksi
monipuolisemman ampumatarvevaraston ja siihen
kuuluvan kaluston hoito. Hän pitää huolta,
että komppaniassa on tarpeeksi kaikkia kiväärin-
puhdistusaineita, että vyöntäyttäjät, patruunavyöt
ja laatikot ovat kunnossa; samoin, että tarvittava
määrä vöitä on aina täytettynä ja ampumakun-
nossa. Vyötettyjen patruunani määrästä antaa
komppanianjohtaja ajoissa määräyksen.

Konekiväärin monimutkaisen rakenteen, vara-
osien ja kaluston suuren paljouden ja monipuolisuu-
den vuoksi on konekiväärikomppaniassa aseseppä
välttämätön;hänellä on joko aliupseerin tai jefreit-
terin arvo. Hänellä on aina tarpeenmukaan yksi tai
kaksi komppaniasta määrättyä, tähän toimeen sopi-
vaa oppilasta, jotka toimivat hänen apulaisinaan.
Asesepän tehtävänä komppaniassa .yksinomaan
korjata epäkuntoon joutuneita kivääreitä ja ajope-
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lejii sekä niiden osia, mihin tarkotukseen hänellä
täytyy olla erikoinen työhuone. Toimeensa hän
tarvitsee suuren määriin mitä erilaisimpia sepän
työkaluja, jotka konekiväärikomppanian kaluston
välttämättömänä osana vaativat suuren vaunun, n.
s. sepänvaunun.

Ajajien lähin esimies, kouluutiiksen ja opetuk-
sen johtaja on rehumestari, arvoltaan aliupseeri
(harvoin jefreitteri tai varavääpeli). Kullakin aja-
jalla on määrätyt hevoset hoidettavana, joiden puh-
taudesta, valjaista ja satulasta hiin pitää huolla.
Rehumestarin on pidettävä huolta, että kaikki tämä
tapahtuu; sitäpaitsi on hän vastuunalainen hevosten
käyttökelpoisuudesta, tallin puhtaudesta ja järjes-
tyksestä, hevosten ruokinnan täsmällisyydestä ja
hevosten täsinällisoHtä saapumisesta palvelukseen.
Yleensä on hänen pidettävä liuolta niistä asioista,
jotka koskevat ajajia, hevosia ja tallia.

Hevosten suuren lukumäärän vuoksi on K. K.
K:ssa myöskin kengitysseppä tarpeen, jonka tehtä-
vänä paitsi satunnaisia, ei suorastaan asesepälle
kuuluvia sepäntöitä,on pitää huolta, hevosten ken-
gityksestä ja kavioista. Tässä toimessa on tavalli-
sesti aliupseeri tai jefreitteri.

Sekä rehumestarin että kengityssepän tulee olla
erittäin perehtyneitä hevosmiehiä, jos mieli menes-
tyksellä hoitaa heille iskotlua tointa. Melkein tin-
kimätön (dito heidän tietojensa ja taitojensa suhteen
on myös että he oval jossain määrin perillä hevos-
lääkinnästä kyeten tavallisimmissa ja lievemmissä
tapauksissa toimimaan eläinlääkärinä.




