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luotisuihku maalissa tai mitkä korjaukset ovat tar-
peen tulenvaikutuksen suurentamiseksi. Tämä ha-
vainnonteko on kiväärin- ja joukkueenjohtajan
pääasiallisin tehtävä.

Tulilomieu aikana on kivääri pantava kuntoon,
öljyttävä ja täytettävä vedellä.

Yhteenliittyminen,kokoontuminen ja järjestyminen.
100. Taistelun jälkeen kokoontuu konekivääri-

komppania vaunuille. Komento: Kivääri vaunuihin!
Kun panokset ovat poistetut ja kivääri koottu, lähtee
kunkin kiväärin miehistösuljettuna vaunuille päin,
liittyen saman joukkueen toiseen kivääriin. Jouk-
kueet liittyvät myös yhteen, jos on mentävä pitkä
matka vaunuille ja komppania on pysynyt yhdessä.
Helposti on taistelun kuluessa voinut käydä niin,
että komppaniaon joutunut joukkueittain hajaantu-
maan eri talloille; myöskin vaunut voivat olla eri-
paikoissa. Silloin kokoonnutaan ensin joukkueit-
tain ja vasta vaunujen kanssa järjestyy komppania
taas yhteen.

9* Konekivääriopetus ja harjotus

Yleisiä viittauksia.
Seuraavassa esitetyt näkökohdat ja huomioon-

otettavat seikat 8 viikon aikana ovat laaditut sillä
edellytyksellä, että jalkaväen kouluutus, niin sisä-
kuin ulkopalvelukseennähden on läpikäyty. Varsi-
naisen konekivääriopetuksen ohella on ahkerasti
harrastettava ja kerrattava puhdasta jalkaväen
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harjotusta sekä suljetussa että avoimessa järjestyk-
sessä. Tähtäämistä ja ampumista jalkaväkikivää-
reillä ei ole unohdettava. Partio- ja erilaisia jalka-
väen taisteluharjotuksia on pantava toimeen, samoin
yhdistettyjä harjotuksia jalkaväen ja konekiväärin
kanssa.

Vapaaharjotuksissa on ensimäisinä viikkoina
otettava huomioon ranteiden ja käsien kehittämi-
nen. Erikoisesti vasemman käden, sormien ja en-
nen kaikkea peukalon kehittäminen voimakkaaksi
on ampumista varten aivan välttämätön. Samoin
on harjotettava selkä- ja vatsalihaksia, mikä teh-
dään parhaiten siten, että heittäydytään maahan,
pannaan kädet selän päälle tai ojennetaan eteen ja
kohotetaan vartaloa mahdollisimman korkealle jal-
kojen nousematta maasta. Tämän jälkeen käänny-
tään selälleen ja kohotetaan jalkoja polvet suorana
ja jalkaterät ojennettuina, mahdollisimman korke-
alle selän ja takaraivon kohoamatta maasta.

Valjastetulla komppaniallaon tehtävä kunakin
viikkona ainakin yksi pitempi marssi, jolloin mars-
sin pituutta on vähitellen pitennettävä.-

1. viikko.
1. Opetus.

A. Upseeriopetus. Konekiväärien merkityk-
sestä ja laajentuneesta käyttämisestä nykyajan so-
dassa.

B. Aliupseeriopetus. Konekiväärin eri osat,
purkaminen ja kokoonpano, sekä puhdistaminen.—

Konekiväärikomppanianjako ja kokoonpano.
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2. Harjotus ulkona.
Ainoastaan irroitetulla kiväärillä. Järjestys

kiväärillä, valmistuminen kantamaan, eri tähtäys-
asennot ja otteet niitä varten. Kivääri kokoon, pai-
kan vaihto, lataaminen, kertatulta ja kestävää tulta
varten, rivistöyksittäin, rivistö parittain, panosten
poistaminen. Nelin kantaminen rivistössä.

2. viikko.
1. Opetus.

A. Upseeriopelus. Konekiväärin ampuma-
opin alkuperusteet, viivalevy je sen käyttäminen.

B. Aliupseeri-opetus. Ensimäisen viikon ker-
taus; sysäyksenvahvistaja, vyöntäyttäjä, tähtäin-
kaukoputki ja etäisyyden-mittari. Lukon toiminta
ja kaikkien osien yhteisvaikutus.

2. Harjotus ulkona.
Ainoastaan irroitetulla kiväärillä. Sama kuin

ensimäisellä viikolla, erikoisesti lataamista eri täh-
täysasennoissa harjotettava. Kiväärittäin ampuma-
ketjun muodostaminen ja kokoontuminen; polvistu-
minen ja heittäytyminen maahan, aseinaan mene-
minen, syöksyttäin eteenpäin meneminen. Tähtää-
mis- ja vääntämisharjotuksia, ainoastaan syvyys- ja
leveystulta varten, jolloin erikoisesti on kiinnitet-
tävä huomiota siihen,että apuliipasin on aivan täy-
dellisesti painettu eteenpäin, niinkauan kuin tuli
kestää.

3. viikko
1. Opetus

A. Upseeriopelus. Konekivääriampuma-oppia
ja erilaisten maalien ampumista konekiväärillä.
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B. Aliupseeriopetus. Kaluston kertauksen
ohella häiriöt ja niiden poistaminen,johon on erikoi-
sen suurta huomiota kiinnitettävä, myöskin käy-
tännössä näytettävä; kiväärin valmistaminen ampu-
mista varten. Hevosen hoito ja tallitoimet. Etäisyy-
denmittari.

2. Harjotus ulkona.
Eri tähtäinasentojen ohella on harjotettava eri-

koisesti myöskin lataamista kaikissa mahdollisissa
eri asennoissa. Häiriöiden poistaminenkäytännöl-
lisesti, piipunvaihto ja lukonvaihto, joukkueittain
aseinaan meneminen, tähtäysasento maaten, otaksu-
tun maalin kuvaaminen, syöksyttäinen eteenpäin
meneminen. Tähtäinkaukoputken käyttäminen.
Valjastamattoinilla vaunuilla miehistön liikunnot,
vaunuihin istuminen ja alashyppääminen, kiväärin
irroittaminen ja vaunuihin vieminen. Tähtäämis-
ja vääntämis-harjotuksia maalitauluun, yhdistetty
syvyys- ja leveystuli, jossa samat seikat ovat silmällä
pidettävä kuin ennen. Pistetilien harjottamista pa-
mauspatruunilla.

3. Tallissa..
Hevosen puhdistaminen, ruokkiminen, satuloi-

minen ja valjastaminen.

4. viikko.
1. Ozetus.

A. Upseeriopetus. Erilaisten maalien ampu-
minen konekiväärillä.
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B. Alinpseeriopetus. Erikoisesti kerrottava
häiriöt ja niiden poistaminen. Vaunut,hoito ja puh-
distaminen. Pistooli 08. Hevosen hoito ja käsittely.

2. Harjotus ulkona.
Edellisen lisäksi, josta erikoisesti kerrataan,

mitä 3:11a viikolla on opittu uutta, joukkueittain
asemaan meneminen, ryömien kiväärin asemaan
vieminen, ratsuväen ammunta tähtäysasennosta pol-
villaan. Valjastaniattoniilla vaunuilla: miehistön
liikuimot, vaunuihin astuminen ja alashyppäämi-
nen, kiväärin irroittaminen ja vaunuille vieminen,
vaunun katkaiseminen ja ampuma-asento ratsuvä-
keä vastaan takavaunulta, vaunun yhdistäminen.
Pamauspatruunilla syvyys- ja leveystulenharjotta-
mista. — Tähtäämistä pistoolilla. Ahkerasti harjo-
tettava patruunavyön täyttämistä ampuma-aliupsee-
rin johdolla.

3. Ampuminen.
Kertatuli ja koetuli. Ammuttaessa erikoisesti

selitettävä ampumis- ja tähtääniisasentoa sekä häi-
riöiden sattuessa pidettävä perinpohjaisia selityk-
siä niistä.

—
Pistoolilla 25 m etäisyydeltä rengas-

maalitauluun.

5. viikko.
1. Opetus.

A. Upseeriopetus. Ampumaoppia, konekivää-
rien käyttäminen liikuntosodassa jalkaväen yhtey-
dessä ja erillään.

B. Aliupseeriopelus. Häiriöt,konekiväärin vai
niistäminen ampumista varten, käsittely ainptuni



152

sen aikana ja jälkeen. Lukon purkaminen ja ko
koaniinen.

2. Harjotus ulkona.
Joukkueittain peräytymis- ja hyökkäystaiste-

lua; ratsuväen hyökkäyksen torjuminen. Taistelu-
harjotuksia mahdollisuuden mukaan jalkaväen
kanssa. Yöharjotuksia, konekiväärin asettaminen
valmiiksi puolustusasemaan ja ampumakuntoon,
eteenpäin meneminen pimeässä kiväärien kanssa.
Mahdollisuuden mukaan käytettävä harjotuksissa
pamauspatruunia. Tähtäämis- ja vääntämisharjo-
tuksia maalitauluun ja luonnosta otettuihin maalei-
hin. Patruunavöiden täyttämistä.

3. Ampuminen.
3:as harjotus (leveystuli) ja pistetuli sodanai-

kaisista harjotuksista. Otettava huomioon viikon
virheet. — Valikoitava ja muistiin kirjoitettava hy-
viä tähtääjiksi sopivia miehiä, kuten kaikissa seu-
raavissa ampumistilaisuuksissa.

6. viikko.
1. Opetus.

A. Upseeriopetiis. Konekiväärin kuljettaminen
rautateillä, majoitus ja leiriytyminen. Eläinlääkä-
rin tai rehumestarin kautta opetusta hevostaudeista
ja ensimäisistä apukeinoista niiden sattuessa.

B. Aliupseeriopelus. Edellisen lisäksi vastus-
tajan (vihollisen) konekiväärin tuntemista.

2. Harjotus ulkona.
Joukkueittain ja koko komppania yhdessä

irroitetuilla kivääreillä ayoiinen järjestyksen eri
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muodot läpikäytävä pienten taisteluharjotusten
muodossa. Valjastetulla komppanialla suljetun jär-
jestykset muodot ja tästä nopeasti kiväärien irroit-
taminen ja ampumaketjun muodostaminen; ratsu-
väen ampuminen takavaunulta eri suuntiin. — Val-
jastetun komppanian hälyytys. — Tähtäämis- ja
vääntämisharjotuksia luonnonmukaisia maaleja
käyttäen.

3. Ampuminen.
Neljäs harjotus; edistyiieimmät voivat ampua

tähtääjän harjotuksen. Näiden ohella sitäpaitsi so-
danaikaisista harjotuksista myöskin 2:nen harjotus.
Ainoastaan edistyiieimmät voivat ampua nämä Ilar-
jotukset. — Ennen ampumista perusteellisesti har-
jotettava ilman panoksia kysymyksessä olevat Ilar-
jotukset.

7. viikko.
1. Opetus.

A. Upseeriopetits. Konekiväärien käytäntö,
liikunto- ja asemasodassa eri muodoissa ja tapauk-
sissa. — Ampumaopinkertausta.

B. Aliupseeri-opetus. Edellisen lisäksi kivää-
rinjohtajan ja saman kiväärin eri mieliien tehtä-
vistä ja velvollisuuksista asema- ja liikuntosodassa,
tuliasemassa, leirissä ja majapaikassa. — Kiväärin
hoitamista ja käsittelyä.

2. Harjotus ulkona.

Yhteisiä hyökkäysharjotuksia jalkaväen kanssa.
Konekiväärin miehistön kaivautuminen maahan,
aseman hakeminen ja rakentaminen juoksuhau-
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dassa. Juoksuhaudan miehittäminen konekivää-
rien kanssa. Aseman verhoilu ja peittäminen. Hä-
-jytys juoksuhaudassa, aseman vaihto, kaasuhälyy-
tys, kaasunaamarien nopea päähänpaneminen ja
tähtäämis- ja vääntämisharjotuksia kaasunaamari
päällä.

3 Ampuminen.

Taistelunmukaisia maaleja käytettävä maalina.
Sodanaikaisista harjotuksista kolmas.

8. viikko.
1. Opetus.

A. Upseeriopetus. Lentäjien ampuminen ko-
nekivääreillä. Edellisen, eritoten ampumaopin
tarkka kertaus.

B. Aliupseeriopetus. Edellisen kertaus
2. Harjotus ulkona.

Edellisen tarkka kertaaminen. — Konekivää-
rien käyttäminen juoksuhaudassa oman joukon ja
vihollisen hyökätessä. — Vääntämisen täytyy olla
jo tällä viikolla aivan verissä, samoin häiriöiden
poistamisen. Nopea ja tarkka tähtääminen.

3. Ampuminen.
Harjotettava erikoisesti tähtääjiä sekä koulun,

että taistelunmukaisilla maaleilla. Pistoolilla am-
pumista pääkuvioon.

Näkökohtia ajajien opetuksessa.
Suunnilleen se, mitä varsinaiset kiväärimiehet. a 4 ensimäisen viikon aikana ovat oppineet, tulee
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myöskin ajajan konekivääristä tietää. Antaa aja-
jien ainakin kerran ampua kovilla panoksilla on
suositeltavaa. Pistoolilla ja kiväärillä ampumista
on harjotettava. Patruunavöiden täyttäminen on
ajajien erittäin täydellisesti opittava.

Seuraavassa on neljän viikon ohjelmassa esi-
tetty ajajien opetuksen pääpiirteet.

1. viikko.
1. Opetus. Hevosen hoito ja käsittely; rehu ja

alaset; tallivahdin velvollisuudet; valjaiden koetta-
minen ja hoito.

2. Harjotus ulkona. Ajoharjotuksia.
2. viikko.

7. Opetus. Satuloiminen ja satulatamineiden
käsittely; hevosen rakenne, tavallisimmat hevossai-
raudet ja niiden hoito;kengitys.

2. Harjotus ulkona. Ajo- ja ratsastusharjo-

3. viikko.
7. Opetus. Hevosen kengitys; vaunujen ja

valjaiden väliaikainen ja pikainen korjaaminen;
käyttäytyminen marssilla ja taistelussa; hevossai-
raudet.

2. Harjotus ulkona. Ratsastus- ja ajoharjo-
tuksia.

4. viikko.
1. Opetus. Valjakkoparien valikoiminen;ken-

gitys; vaunujen johtaminen taistelevan komppanian
jäljessä.

2. Harjotus -ulkona. Ajo- ja ratsastusharjo-
tuksia vaihtelevilla, maisemilla (taistelutehtävien
muodossa).
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Kuva 53.
Komento: „Komppania — etuvasemmalle

— - mars!"
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Kuva 54.
Komento:Komppaniarivistöön oikealle
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