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hän vie mukanaan valmiita ajatuksia, joita hetken
sysäysei hänessä synnytä, joita hän ei omasta lihas-
taan ja verestään ole luonut, kaataa tapahtumain
virta hänen rakennuksensa maahan, ennenkuin se
on valmis.

3. Tiedot ja ilmoitukset.
A. Tiedot.

Lähtökohtana sotatilannetta arvosteltaessa ovat
tavallisesti korkeammilta komentajilta saapuneet
käskyt. Nämä taas saavat vihollista koskevat tieton-
sa ensi kädessä sitä vastaan lähetetyiltä tiedustelu-
osastoilta, patrullijoukoilta ja urkkijoilta. Myöskin
takavarikoiduista sanomalehdistä, kirjeistä, asiakir-
joista, sähkösanomista,kunnisiepatuista ilmapallois-
ta, kirjekyyhkysten kuljettamista viesteistä y. m.
saadaan tietää sotatoimille tärkeitä seikkoja, -lo-
kaisen johtajan velvollisuus on panna toimeen tie-
dusteluja ja ilmoittaakorkeammallejohtajalle tulok-
set ja tärkeät tapahtumat; etenkin taistelussa pitää
heidän alituiseen lähettää ilmoituksia sen kulusta.

Suureksi avuksi tilannetta arvosteltaessa ovat
myöskin vankien ja jälelle jääneiden haavoittuneit-
ten lausunnot, samoinkuin kaatuneilta tai vangiksi
joutuneilta upseereilta tavatut paperit. Vangittuja
ja haavoittuneita on mahdollisimman pian kuulus-
teltava. Ellei tämä syystä tai toisesta ole mahdol-
lista, on ainakin otettava selko siitä, mihin joukko-
osastoon he kuuluvat, heidän korkeimpien johta-
jiensa nimistä, heidän viime yöpymispaikastaan ja
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marsseistaan, vihollisen armeijassa vallitsevasta
mielialasta j. n. e.

Ylijuoksijain kertomuksiin ei ole yleensä luot-
tamista, sillä, mikäli he eivät ole suorastaan vihol-
lisen lähettämiä urkkijoita, he kertovat tavallisesti
sitä, minkä arvelevat olevan itselleen edullista ja
kiinniottajilleenmieluista. Toisinaan voivat he olla
myöskin vartavasten lähetettyjä kertomaan erinäi-
sistä liikkeistä, joita muka heidän puoleltaan aijo-
taan tehdä, siten saattaakseen vihollisen väärään
luuloon vastustajan aikeista. Tätä keinoa venäläi-
set ovat käyttäneet usein nykyisessä sodassa.

Urkkimistoiminnalla on jo rauhan aikana suuri
merkitys vastaisten sotien varalta. Sodan aikana sitä
vaikeuttaa suuresti vihollisen valppaus ja ankarat
sotatilan määräykset. Senvuoksi jo rauhan aikana
suurten valtakuntien armeijan.]'ohdot koettavat urk-
kia tietoja linnoituksista, liikekannallepanosuunni-
telmista, rajalle aijottujen joukkojenliike- ja ryhmi-
tysehdotuksista sellaisissa maissa, joitten kanssa he
mahdollisesti joutuvat sotaan. Kaikellaiset palkatut
urkkijat, jotka käyttävät sellaisia keinoja kuin ka-
vallus, varkaus j. n. e., hankkivat tietoja, joita toi-
siinsa vertailemalla tarvittavat seikat saadaan ai-
nakin pääpiirteissään selville.

Fredrik Suuren aikana urkkimisjärjestelmällä
oli suuri merkitys, etenkin kun ratsuväkeä siihen ai-
kaan ei vielä ymmärrettykäyttää tiedustelupalve-
lukseen. Hänen sanojensa mukaan on olemassa
neljänlaisia urkkijoita: 1) köyhiäihmisiä, jotka tällä
toimella elättävät itseään; 2) urkkijoita, jotka palve-
levat kumpaakin vastustajaa yhfaikaa; 3) urkkijoi-
ta, jotka tätä tointa harjottavat isänmaanrakkau-
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desta, ja 4) urkkijoita, jotka väkisin pakotetaan tä-
hän onnettomaan toimeen. Hänen mielestäänurkki-
jat kannatti hyvin palkita,sillä ihminen, joka yleen-
sä uskalsi ryhtyä vaaranalaiseenurkkijatoimeen, oli
palkkansa ansainnut.

Napoleon I:llä oli kaikissa naapurivaltioissa
todellinenurkkijaverkko järjestettynä, ja urkkijat
tekivätkin hänelle sekä sodan että rauhan aikana
erinomaisia palveluksia.

Aivan huomattavalla tavalla on japanilainen
urkkimisjärjestelmäkehittynyt sodassa v. 1904— 05.
Se kehittyi, korvaten ratsuväenkin puutteellisen toi-
minnan, mitä täydellisimmäksi. Uhrautuvat japani-
laiset olivat itse erinomaisen sopivia tähän toimeen;
he olivat valmiit käyttämään kaikkia keinoja palvel-
lakseen isänmaataan ja kuolemaan sen puolesta.
Sitäpaitsi yhteiskunnan alimpaan kansanluokkaan
kuuluvat kiinalaiset toimivat mitäovelimmalla taval-
la urkkijoina yhdessä japanilaistenkanssa. Japani-
laisilla oli ennen Kintschouta vastaan tekemäänsä
hyökkäystä venäläisten linnoituksista asemapiirrok-
sia, joihin oli merkitty sekä patterien sijoitus että
miinojen ja niiden sytytysjohtojen paikat.Ne kaikki
olivat laaditut kiinalaistenurkkijain hankkiman ai-
neiston mukaan. Seurauksena oli, että venäläisten
tykistö,vaikka se olikin hyvin kätketyssä asemassa,
hyökkäyksen kestäessä ammuttiin murskaksi.

Asemasodassa, jossa vastustajat kuukausimää-
riä ovat samalla paikalla,on tapana ajaa siviiliväes-
tö 10— 15 km päähän rintaman taakse urkkijavaa-
ran torjumiseksi. Kuitenkin onnistuu siitä huoli-
matta usein paikkakunnalta kotoisin olevien urkki-
jain yön pimeydessä, myrskysäällä ja sateella tun-
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keutua asemien läpi vihollisen puolelle tietoja vie-mään.
Nykyisessä sodassa on myös käytetty urkki-

joita. Sellaisina ovat toimineet varsinkin rajaseutu-
jen asukkaat kielitaitonsa perusteella ja tuntien tar-
koin seudut. Ollakseen varmoja siitä, etteivät palka-
tut urkkijat antaisi omista sotilaallisista asioista
tietoja viholliselle, on ollut tapana säilyttää urkki-
joita vankeudessa. Täältä he sitten silmät sidottuina
on viety asemaan, josta heidät on päästetty mene-
mään vihollisen puolelle.Jos heidän on onnistunut
palata takaisin ja tuoda tietoja, ovat lie luonnollisesti
saaneet suuren palkinnon. Toisinaan ovat urkkijat
saapuneet vihollisen puolelle sotilaspukuun puettui-
na, jolloin he ovat ilmoittaneet olevansa karkureita.
Jolleivät he jo silloin ole joutuneet kiinni sotkeutu-
mallapuheissaan, on heidät lähetetty, kuten tavalli-
set karkurit sotavankeina edelleen. Matkalla ja
määräpaikassa he ovat tietysti saaneet tilaisuuden
tehdä tärkeitä havaintoja. Kun he sitten ovat mieles-
tään saaneet tarpeeksi tietoja, ovat he yrittäneet
karata ja jos tämä onnistuu palata omalle puolelle.
On tapahtunut, että tällaiset urkkijat odotellessaan
otollista tilaisuutta päästäkseen omalle puolelle,
ovat saaneetpiileskellä rintaman takana viikkomää-riä, syöden ainoastaan marjoja, joita ovat löytäneet
soilta ja metsistä.

'Japanilaisten urkMnnsjärjctstelmä. Sekä japani-
laisten että venäläisten rintamalle oli järjestetty ketjun ta-paan tiednstelupaikkoja. Omalla puolella toimivat johta-
jina japanilaiset pääesikunnan upseerit, venäläisten puo-
lalla palkatut kiinalaiset luottamushenkilöt Upseerit sai-vat tehtäviä pääesikunnalta, antoivat nämä tehtävät edel-leon, vastaanottivat venäläisten puolelta saapuvia tietoja
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ja lähettivät tärkeimmät niistä esimiehilleen. Siten pää-
esikunnan upseerit järjestivät koko urkkimistoimen, kukin
omaa aluettaan vastapäätä olevalla vihollisalueella. Kiina-
laisten järjestöt pitivät huolta urkkijain asettamisesta tär-
keisiin paikkoihin, joista oli saatavissa tietoja venäläisten
joukkojen liikkeistä, vahvuudesta ja tarkotukcista-

Apureiksi kullekin urkkijalle annettiin kaksi tai kolme
miestä, joitten toimena oli viedä tieto tehdyistä havain-
noista kiinalaiseen toimistoon, josta he, kiertäen venäläis-
ten rintaman, saapuivat japanilaisten toimistoihin. Tätä
sanansaattajapalvelusta tekivät tavallisestikaupunkienköy-
liälistökortteleistakotoisin olevat kiinalaiset, jotka harjoit-
tivat tointa halvasta palkkiosta elinkeinonaan. Ulkonäöl-
tään nämä lähetit eivät millään tavalla eronneet tavalli-
sista kerjäläisistä, joita joukottani liikuskelee Mandshu-
riassa. Senvuoksi olikin tietojen kuljettaminen heille help-
poa. Venläisten rintamaei koskaan o lut 50— (30 kilometriä
leveämpi, joten yksi ainoa kolmea sanansaattajaa apunaan
käyttävä urkki]ainsaattoi melkein keskeytymättä antaa tie-
toja ja vastata japanilaisten kysymyksiin .'} tai 4 päivässä.

Sanomalehdistä ei meidän päivinämme enää
saada yhtä tärkeitä tietoja kuin ennen, koska ny-
kyään sodan alusta saakka ankara sotasensuuri es-
tää kaikkien vahingollisten tietojen julkaisemisen
lehdissä ja armeijanjohto sotakirjeenvaihtajien pää-
syn sotanäyttämölle.

Viranomaisten ja asukkaitten antamat tiedot
ovat omassa maassa tietysti paljon luotettavampia
kuin vihollismaassa. Kuitenkin omassa maassakin
on oltava varovaisia tällaisten tietojen suhteen, jos
ollaan tekemisissä oppimattomien ihmisten kanssa,
sillä he helposti arvostelevat, väärin joukkojen suu-
ruuden ja merkityksen. Paljon epävarmemmat
ovat nämä tietolähteet tietysti vihoUismaassa, missä
aina on oletettavissa, että asukkaat tallallaan anta-
vat vääriä tietoja. Kun kesäkuun lopulla 18(H>
preussilaisille joukoille oli tärkeätä peittää heikkou-
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tensa hannoverilaisilta joukoilla, jotka olivat me-
nossa Göttingenin kaupungista Eisenachiin, sanot-
tiin preussilaisella alueella oleville viranomaisille
ja asukkaille, että heidän hannoverilaisille partio-
joukoille piti kertoa vahvojen preussilaistenosasto-
jen liikkuneen paikkakunnalla. Sitäpaitsi merkit-
tiin talojen seiniin paljon joukko-osastojen merk-
kejä, jotta vihollinen luulisi näiden talojen olleen
mainittujen joukkojen majoitustaloina. Juoni on-
nistui. Hannoverilaiset luulivat preussilaisten lu-
vun suuremmaksi kuin se todella oli, minkä kautta
viimemainitut saivat aikaa joukkojen kokoamiseen
ja apuväen hankkimiseen.

B. Ilmoitukset.
Ilmoituksia laadittaessa on tehtävä ero sen vii-

lillä,mitä ilmoittaja itse on nähnyt, mitä joku loi-
nen on huomannut tai sanonut ja mitä ilmoittaja
vain otaksun.

Jos ilmoittaja itse on nähnyt jotakin, sanotaan
ilmoituksessa lyhyesti esim: Marssirivistö, 3—4
pataljoonaa, (5 konekivääriä, 3 patteria marssii
Ä:sta— B:hen, jalkaväkikärki 9,20 a. p. 2000 m B:n
länsipuolella." Jos joku toinen on sen huoman-
nut, kirjoitetaan ilmoitus seuraavaan muotoon:
Erään B:stä paenneen talollisen kertomuksen mu-
kaan %— 4 pataljoonan vahvuinen marssirivistö,ko-
nekivääreitä, \\ patteria j.n.e." On siis mainittava
lähde, inistä tieto on saatu. -Jos taas otaksutaan jo-
takin, on se perusteltava, esim. seuraavasti: 2 !L.
km pituisesta tomupilvestä ja tieltä kuuluvasta ko-
linasta päättäen 3—4 pataljoonan vahvuinen mars-
sirivistö j. n.e."
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Pääseikat, mitkä vihollisesta pitää ilmoittaa,
ovat seuraavat: 1) vahvuus, 2) aselaji, .'s) marssi-
suunta, 4) kulkutapa tai oliko joukko paikallaan,
levähtikö,oliko keittohommissa j. n. e., (ratsuväestä:
ravi,laukka j. n. e.),5) aika, jolloinrivistön alku \n\
loppupää oli jossain määrätyssä paikassa.

Vahvuus voidaan ilmoittaa seuraavalla tavalla
(3. 1.1.1Pi, K.) s. o. 3 pattr., 1esk., 1pattr. ja 1Pi.
K. Siis aina ensimäineii numero merkitsee patal-
joonaa, toinen eskadroonaa,kolmas pattereita. Muut
aselajit seuraavat näiden jälkeen täydellisemmin
merkittyinä.

Usein on jo tärkeä tieto siitä, missä vihollinen
ei ole näyttäytynyt.

Esimerkki:
Kreivi Zeppclinin partio 24. ja 2f>. 7. 1870. Saksalai-

silla oli se käsitys, että ranskalaiset olivat heitä pitemmällä
sotavalmUidessa ja että vihollisvoimia oli Lauterin etelä-
puolella Hagenaun ja Weissenburgin välillä. Kreivi
Zeppelinin johtama voimakas ratsastava patrullijoukko lähti
Lauterhurgista liikkeelle tästä selvää ottamaan. Se ilmoitti,
että Hagenaun pohjoispuolella oleva osa maata oli vapaa
vihollisista. Tästä ilmoituksesta teki Saksan armeijanjohto
sen johtopäätöksen, että vihollinen ei ollut Ala-Elsassissa
ryhtynyt valmistustoimenpiteisiin ja ettei tältäsuunnalta ollut
toistaiseksi mitään toimenpiteitä vihollisen puolelta odo-
tettavissa.

Pääasia ei ole se, että lähetetään niin paljon il-
moituksia kuin suinkin, vaan se, että ne ovat tark-
koja ja tilanteen selvittämiseksi todella tarpeellisia.
Turhat ilmoitukset vaikeuttavat johtajan toimintaa.
Usein taas ilmoituksen lähettäjä hetken jännityksen
vuoksi voi saada väärän käsityksen seikoista, joita
hän arvostelisi toisin, jos hän voisi rauhallisesti
punnita näkemäänsä tai kuulemaansa.
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Pysyväistä yhteyttä pataljoonaa suurempien
joukko-osastojen välillä pitävät yllä erityiset tiedon-
antoupseerit, jotka heti omasta alotteestaan ilmoit-
tavat naapuriosastoille kaikki tärkeät asiat, kuten
osaston aikomukset, taistelun kehittymisen ja ku-
lun, vihollisesta saadut tiedot j. n. e.

Ranskan— Saksan sodassa 1870— 71 ei vielä tie-
donantoupseereja ollut olemassa. Siitä johtui, että
usein armeijakunnat kummallakaan puolella eivät
olleet selvillä toistensa toiminnasta, mistä seikasta
laas oli seurauksena pahoja väärinkäsityksiä. Niin-
pä esim. saksalainen 13. j. div. Spicherin luona ai-
van lyhyen matkan päässä päävoimista oli kadotta-
nut kaiken yhteyden niihin ja jäi siitä syystä pois
taistelusta. Toimelias tiedonantoupseeri olisi saa-
nul aikaan tuon yhteyden. Vasta meidän päivinäm-
me on tämä tiedonantotapa järjestetty.

Ilmoitukseen vihollisesta on ilman erikoista
käskyäkin lisättävä tärkeitä tietoja seudun luon-
teesta. Esim. 18. 8. 70 ilmoitti eräs ratsupartiokyl-
lä St.Privat kylän olevan vihollistenmiehittämällä,
mutta ei sanonut, mitään seudun luonteesta. Kylän
edessä oli noin 1200 m:n levyinen aivan paljas ala
ja sitäpaitsi kylä korkealla maalla. Tämän yli täy-
tyi kaartin hyökätä ilman tykistövalmistusta. Kun
aikaa ei saatu hukata, ei kaarti voinut kiertää tuota
avointa aluetta ja kärsi sen vuoksi suuria tappioita.

Ilmoituksen kirjallinen muoto.
»Jottei sanansaattaja unohtaisi ilmoitettavaa

asiaa, on nykyään tapana useimmiten laatia ilmoi-
tus kirjalliseen muotoon, Ilmoitus on tehtävä niin
lyhyesii 'y,\ selvästi kuin suinkin. On vältettävä mo-
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nimutkaisia lausuiitatapoja, joita ehkä vastaanotta-
ja voisi väärin tulkita.

Sellaisia sanoja kuin o ikea", vasen", ,,edes-
sä", t akana", ,,tällä puolella", tuolla, tuolla puolella" on
varovasti käytettävä ja mieluimmin sanottava il-
mansuunnissa samat asiat.

Puhuttaessa vihollisen oikeasta ja vasemmasta
sivustasta,on oikea",oikea" ja vasen", vasen" se, mikä vihollisen
silmällä katsottuna on oikea ja vasen, jos taas pu-
hutaan vihollisrintaman oikeasta tai vasemmasta
päästä, tarkotetaan sitä, mikä meidän katsomanam-
me on oikealla tai vasemmalla.Marssirivistötnimite-
tään sopivimmin johtajien mukaan, jollei selvempää
nimitystä ole tarjolla. Marssirivistön alku- ja lop-
pupäät nimitetään marssisuunnan mukaan.

Joukko-osastojen välisiä matkoja eteen- ja
taaksepäin sanotaan ,,etäisyyksiksi", sivuttaisia
matkoja väliksi"., väliksi".

Päivä, kuukausi ja vuosi lyhennetään kuten ta-
vallisesti,esim. 20. 6. 17. tai kesäk. 20 p. 1917.

Yö merkitään epäselvyyden välttämiseksi: yö
%. 9. tai syysk. %p:n välinen yö.

Aika merkitään tunneissa ja minuuteissa (9,15,
12,30) ja niihin lisätään vuorokauden aika. 12,1
aamulla 11,59 aamupäivällä välinen aika merkitään
a. p." ja aika 12,1 iltapäivällä 11,59:ään illalla
i. p."

Klo 12 päivällä ja klo 12 yölläon aina täydelli-
sesti kirjoitettava.

Paikan nimet, pitää kirjoittaa erityisen selvällä
käsialalla tarkalleen siten, kuin ne kartassa ovat.
Jos jossakin seudussa on samoja paikan nimiä, on
jokainen aihe väärinkäsitykseen poistettava tarkeni-
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min mainitsemalla esim: Anttila, 3 km Lahden
koillispuolella." Samaa merkintää on noudatettava
silloin, kun joku paikka on vaikeasti kartasta löy-
dettävissä.

Jos jonkun paikan nimeä ei tiedetä, on se mää-
riteltävä ja ilmoitettava siten, että väärinkäsitykset
eivät voi tulla kysymykseen.

Tiet ovat mainittavat kahden paikan mukaan.
Tien mutkat ja risteykset ovat erikoisen huolellisesti
ilmoitettavat.

Useimmat käskyt annetaan kartan mukaan.
Jos käskyn saajalla ei ole karttaa, on tämä seikka
käskyä annettaessa otettava huomioon ja käsky laa-
dittava niin, että sen voi ymmärtää ilman karttaa-
kin. Jos saattaa syntyä epäilyksiä,on kartta, jonka
mukaan tiedot annetaan, mainittava.

Jos piste ilmoitetaan korkeusluvulla,on se aina
tarkemmin ilmoitettava, esim. kukkula 342, 2 km
Heinolan pohjoispuolella.

Mainittaessa seudun osia tai joukkojen olin-
paikkoja on alettava omasta oikeasta, vihollisen va-
semmasta sivustasta, s. o. aina oikealta, omaltakan-
nalta katsoen.

Komentoviranomaisia ja joukkoja saa merkitä
lyhennyksillä, kunhan se vain ei saa aikaan epätie-
toisuutta siitä, mitä tarkotetaan.

Lyhennyksiä.
A. K. Armeijakunta.
A. K. P. M. = Armeijakunnan päämaja,
S. 1\ M. t= Sumi päämaja.
Rs. =.-. Esik vula,
-. .1. D. - 2. jalkaviikidivisioona.
3. .1. Pr. 8. jalkaväkiprikaatti»



J. K. 7. - <. jalkaväkirykmentti,
Patl. = Pataljoona.
Komp. — Komppania.
Es. I. ja TI./27 tai J. R. 27. Es. I.Tl.=27:nnen jalkaväki.

rykmentin esikunta sekä I. ja 11. pataljoona.
9./J. li. 25. = 25:nnen jalkaväkirykmentin 9. komppania.
J.1./.T. R. 25. = 25:nnen jalkaväkirykmentin 2. pataljoona
Jääk. 27. = 27:sjääkäripataljoona,
K. K. K. Konekiväärikomppania.
k. k. =Konekivääri.
K.K. Os. 1. = 1. Konekivääriosasto.
P. P. Os. = Polkupyöräilijäosasto.
Esk. - Eskadrona.
R. Pr. = Ratsu väkiprikaatti.
11. I). = Ratsuväkidivisioona.
R. R.

----- Ratsuväkirykmentti.
Hus. K. 3. = Husaarirykmentli '■'
Rak. R. 5. =Rakuunarykmentti 5.
Kyr. R. J. = Kyrassiirirykmentti.
UI. K. = Ulaanirykmcntti.
Es. 1. 3. 4./Ul. R. 14. tai \ Iknncn ulaanirykmentin esi
UI. R. 14. (ilman 2.) f kunta sekä 1.. H. ja 4. esk
K. T. Pr. = Kenttätykistöprikaati.
Pattr. = Patteri.
Rask. T.R. =Raskas tykistörykmentti.
K. T. Pattr. = Kenttätykistöpatteri.
R.K. T. Os. = Ratsastava kenttätykistöosasto.
R. K. T. Pattr. = Ratsastava kenttätykistöpatteri.
K. T. Os. = Kenttätykistäosasto.
K.H. Pattr. =Kenttähaupitsipattcri.
K.H. Os. = Kenttähaupitsosasto.
Rask. K.H. Pattr. = Raskas kenttähaupitsipatteri,
Rask. K. H. Patl.= Raskas kenttähaupitsipataljoona.
Mörs.Pattr. = Mörssäripatteri.
Mörs. Patl.=Mörssäripataljoona.
Es. ja R./K. T. R. 34 tai\ 34:nnen kenttätykistörykmen-
K. T. R. 34. Es. ja R, i

"(in esikunta ja ratsast.osasto
11. (,H)/K. T. R. 4. = 11. (kenttähaupitsi-) osasto 4. kent-

tätykistörykmenttiä.
lOs. ja I. (Jiir. K. H.)/Jiir. T. R. 4. = Järcän tykistöryk

mentin esikunta ja I. (järeä kenttähaupitsi-) pataljoona
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lv. Am. K. = Kevyt ampumavarakuormasto.
lv. (H) ,Am, K.

-- Kevyt (Haupitsi) ammuskuormasto.
2. ja 3./Pi, Patl. 1. = 2. ja ;>. komp. pioniiripataljoonastal.
pj. Os. =Pioniiriosasto.
1 Sap. Komp. = 1 Sapöörikomppania,
I). S. K. =s Divisioonan siltakuortnasto,
A. K. 8. K. = Armeijakunnan siltakuormasto.
Lent. Os. = Lentäjäosasto.
K, llmal. Os. = Kenttä-ilmalaivaosasto.
Kaasuk. = Kaasukuormasto.
fSälik. Os.

— Sähkölennätinosasto.
Puh. Os. = Puhclinosasto.
Kip. Sähk. Os. = Kipinäsähkötinosasto.
L. Komp. =Lääkintäkomppania.
L. Kuorm.

--
Lääkintäkuormasto.

lv. Sair. —--
Kenttäsairaala.

Div. Sair. Divisioonansairaala.
Ei saa käyttää sellaisia kirjoitusneuvoja, että

kirjoitus sateella lähtee pois tai tahraantuu. Lyijy-
kynäkii-joitukset, jotka otetaan asiakirjavihkoihin,
pitää ensi tilassa sivellä sellaisella aineella (maidol-
la,miedolla kumiliuoksella), joka tekee kirjoituksen
pysyväksi. Imoituksia varten käytetään erityisiä
ilmoituskorttikaavakkeita.

Sarakkeeseen »lähettäjä" merkitään viranomai-
nen, joukko-osasto tai se toimi, joka lähettäjällä sil-
lä hetkellä on. (12. J. 1).

—
Kenttävahti nro 1/ 9. 21- Ups. partio«5/ UI. 4. — j. n. e.

Päällekirjoitus kirjoitetaan lyhyesti: 12 J. Di-
visioonalle," tai 12. J. D:n etujoukonjohtajalle."
Sarakkeen alle kirjoittaa lähettäjä nimensä ja ar-
vonsa. Lähetyspaikka, tunti ja minuutit merkitään
viimeksi. Vastaanottaja kuittaa vastaanottamisen
merkiten kortin saapumisajan.

Elmoituskortiksi on käytettävä lujaa,ohuita pa-
peria.

Hotllaskttsiklrja. f). < »su. r,
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Jos jostakin paikasta lähetetään useampia il-
moituksia samalle vastaanottajalle,voidaan nemer-
kitä numeroilla. Ilmoituskortti suljetaan kuoreen
vain siinä tapauksessa, että sen sisältö on salainen
tai yksityistä laatua. Viimemainitussa tapauksessa
on kuoreen merkittävä „Yksityinen."

C. Käskyjen ja ilmoitusten lähettämistavat.
Käskyt ja ilmoitukset lähetetään edelleen, olosuh-

teista ja etäisyyksistä riipuen, lähettien kautta, jär-
jestämällä viestiasemia tai käyttämällä teknillisiä ja
muita apukeinoja.

Yksityiset lähetit.
Varmin keino toimittaa ilmoitus perille on lä-

hettää henkilö viemään se. Erityisiksi läheteiksi
joukko-osastoihin asettaa ratsuväki ratsumiehiä ja
auto-osastot moottoripyöräilijöitä tai erityisiä sa-
nansaattaja-autoja. Jalkaväessä kouluutetaan polku-
pyöräilijöitäsiihen tarkotukseen. Jollei mitään täl-
laisia erityisiä sanansaattajia ole käytettävissä, on
etenkin lyhyillä matkoilla turvauduttava jalkamie-
hiin, jotka sitten saattavat käyttää hyväkseen kaik-
kia mahdollisia keinoja matkan jouduttamiseksi,
kuten venokyytiä, joskus ehkä luistimia, suksia j.
n. e.

Jotta yksityinen sananviejä helposti löytäisi
viestien vastaanottajan, on ylempien komentajien
esikuntien asemapaikat merkitty erityisellä merkki-
lipulla, jonka tietysti pitää olla sijoitettu siten, että
vihollinen ei sitä huomaa.

Suurimmissa oloissa järjestetään erityisiä vies-
tirnkolcoamispailrlcoja, joitten kautta kaikki ilmoi-
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tukset kulkevat. Niitten täytyy olla niin vahvoja,
että ne voivat puolustautua pieniä vihollisosastoja
vastaan. »Jokaista tällaista kokoamispaikkaa joh-
taa upseeri, joka tarkastaa saapuneet ilmoitukset ja
määrää, millä tavoin ja kuinka nopeasti ne ovat lä-
hetettävät edelleen. Jos useat ilmoitukset koskevat
samaa asiaa, voidaan ne lähettää edelleen yhdistet-
tyinä yhdeksi ilmoitukseksi.

Ylemmillä johtajilla on apunaan käskyjen jake-
lussa ensi kädessä esikunnat. Jalkaväkirykmentti-
en tai pienempien itsenäisten jalkaväkijoukkojen
esikuntiin voidaan komentaa rätsumiehiä sananvie-
jiksi.

Paitsi tavallisia sotamiehiä käytetään ylemmis-
sä esikunnissa sauanviejinä lähettiiipseereja.

Napoleon I käytti aina upseereja viemään tär-
keimpiä tietoja, käskyjä ja ilmoituksia. Hänen oli
tapana sanoa kenraaleilleen: Suosittelen,Suosittelen teille että
annatte ajutaiittienne ja apulaistenne ratsastaa he-
vosensa kuoliaaksi. Jakakaa heidät viestiasemiin,
jotta mahdollisimman nopeasti voin saada tietoja
teiltä."

Aina 20 km pituisella taipaleella lasketaan rat-
sastavan lähetin kulkevan kilometrin ">- S minuu-
tissa, mutta jos seudun väestö on vihollisen puolella
tai jos vihollisjoukkoja liikuskelee siellä, ei näin
suurta nopeutta saavuteta. Silloin Lähetin usein
täytyy tehdä mutkia, jottei hän joutuisi vihollisen
käsiin. Sen lisäksi ratsumies vieraassa maassa, ol-
len usein ilman karttaa, voi eksyä tai hänen hevo-
sensa uupua.

Sotahistoriassa kuuluisa lähettiratsastus on si-
vusta-ajutantti kreivi von Finkensteinin ratsastus
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Königräzin tappelun edellisenä yönä (2. 3. 1866).
Hän lähti puolen yön aikaan suuresta päämajasta
Gitsebinissä viemään II armeijan ylikomentajalle
Königenhofiin perin tärkeätä tietoa, josta koko sota-
retken kohtalo riippui. Vaikka kreivi v. Finken-
stein suoritti tämän matkan (37,5 km) täysin tunte-
mattomassa seudussa, saattoi hän kuitenkin jättää
kenraali v. Boninille osotetunkirjelmän jo 3,15 a.p.
eräässä etuvartiossa olevalle upseerille. Kirjelmä
saapuiIA. K:n esikunnalle 4,45 a.p., 111 armeijalle
4,00 a.p. — Samassa sodassa suoritettiin prinssi
FriedrichKaarlen päämajasta aina 150 km:n ratsas-
tuksia yhtenä päivänä samalla hevosella. Nykyään
saavutetaan jo rauhan aikana järjestelmällisesti
harjottamalla vielä parempia ennätyksiä.

Jos tiet ovat epävarmoja, on syytä lähettää sa-
ma ilmoitus kahta eri tietä. Olipa ilmoituskirjalli-
nen taisuullinen,lähetin onaina se saadessaan tois-
tettava sen sisältö ja painettava se mieleensä niin
tarkoin, että hän muistaa sen perille tultuaan. Il-
moituksen lähettäjän on harkittava, missä paikassa
vastaanottaja voi sen saadakäsiinsä, ja sananviejälle
selvitettävä,kenelle ja mitä tietä käsky on vietävä.
Tarpeen vaatiessa on lähetille annettava matkaan
luonnos käytettävästä tiestä. Lähettien tulee aina
tietää, mihin heidän on mentävä tehtävänsä suori-
tettuaan.

Ylemmät upseerit ovat oikeutetut saamaan tie-
don ilmoituksen sisällöstä. Tästä heidän tulee tehdä
merkintä ilmoituskortille.

.Lähetit säilyttävät saman matkanopeuden ta-
vatessaan esimiehiä. Jos välitön vaara uhkaa, on
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heidän [liuotettava lyhyesti johtajalle ja joukko-osas-
toille.

Kaikkien upseerien velvollisuus on auttaa lä-
hettejä heidän hakiessaan henkilöä, jolle ilmoitus
on osotettu.

Tehdessään ilmoituksia tai ojentaessaan käsky-
jä jäävät lähetit hevosen selkään.

Ratsumiehen kulkunopeus 20 km matkalla:
X= kilometri taivallettava 7—B minuutissa.

XX= » » 5—6 M

XXV^r hevosen kykyyn katsoen niin nopeasti kuin
mahdollista.

Autoja tai polkupyöriä käytettäessä määrätään
kulkunopeus samaan tapaan ristillä.

Pitemmillä matkoilla määrätään nopeus kussa-
kin tapauksessa erittäin. Hevosen kunto, sää sekä
teitten laatu voivat aiheuttaa tuntuvia muutoksia
nopeuteen. Useimmiten ratsastaa upseeri nopeam-
min kuin viestiratsastajat, joilla ei ole niin hyviä he-
vosia.

Ilmoituksien pitää olla niin selvät ja lyhyet
kuin mahdollista. Ei yhtään sanaa liikaa, mutta
silti ei saa mitään puuttua. Ellei ole painettuja il-
moituskaavakkeita, ilmoitus voidaan kirjoittaa esim,
seuraavaan muotoon:
Ratsupartio Anttila.

Pysäkki rautatiellä Turku— Paimio
"1 km länteen Paimiosta.

Vihi. rats. v. (noin 500 ratsua) 2 tykkiä.^ajavat"ravia
Turusta Saloon, loppupää 10,25 a. p. pysäkin kohdalla.
KapteeniEssenille.

Vicstint. Pessi. Anttila, aliupseeri.
Nopeus >( X X-

10. 8." 17. 10,30 a. p
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Ratsupartio Miikelii.

2. 3. 17., 12 päivällä.
Vihollinen (3. 1. 1.) lepää marssirivistössä. Klo 11,4.r>

a. p. se lähti marssimaan tietä pitkin Jämsän kirkonkylästä
Korpilahtea kohti, kärki .Jämsän kirkon luota. Tarkastan
vihollista edelleen.
Etuvartioston komentajalle.

Viestintuoja Nikula. Miikelii, varavääpeli.
Nopeus X X'

Nämä esimerkii sisältävät kaiken sen, mitä il-
moituksen näissä tapauksissa pitää sisältää. Toi-
sissa tapauksissa pitää ilmoituksessa tietysti olla
asian vaatimia selityksiä; etenkin, jos hyökkäys on
kysymyksessä, partion pitää ilmoittaa seudun luon-
ne j. n. e.

Viestiasemat.
Nopeasti välittämään käskyjä ja ilmoituksia

matkoilla, joilla sähkö- ja puhelinyhteys on epävar-
maa, voidaan käyttää viestiasemia. llatsuväkivies-
tiasemat heikontavat joukkoa. Niitä on senvuoksi
käytettävä ainoastaan siellä, missä pyöräilijöitäja
autoja ei ok; tai ei voida käyttää.

Viestiasemien välimatkat riippuvat teitten laa-
dusta sekä siitä, kuinka pitkä koko asemaketju on
ja mikä on sen tarkotuksena. Lähettien lukumäärä
riippuu liikenteen suuruudesta ja paikan turvalli-
suudesta sekä siitä, kuinka pitkäksi aikaa he ovat
asetetut.

Ratsuväkiviestiasemien välimatkat ovat pitki-
en matkojen kysymyksessä ollessa 15— 20, pyöräili-
jäviestiasemien 30— 40 km. Yksityiset talot tien vie-
ressä sopivat paraiten asemapaikoiksi. Yksi mies

Konkolan talo 2 km pohjoiseen Palojärveltä.
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vartioi tiellä. Viestiaseman paikka varustetaan yöl-
lä ja päivällänäkyvällä merkillä. Jollei pitkään ai-
kaan viestiä kulje, täytyy aseman vartion ottaa sel-
ko siitä, vieläkönaapurivartioon paikallaan.

Sellaisella alueella, niissä liikkuu vihollisen
partioita, sopii viestiasemat asettaa suojattuihin
[laikkoihin tien viereen.

Vartion johtajan on pidettävä kirjaa kaikista
aseman kautta kulkevista kirjeistä, niiden päällekir-
joitusten unikaan, sekä merkittävä myöskin kirjeen
tuojan ja edelleenviejän niinet; viimemainitulle an-
netaan mukaan todistuskaavake, johon seuraava
vartio merkitsee perilletulon.

Kirjekyyhkyset.

Paitsi henkilöitten kautta voidaan käskyjä ja
tietoja antaa edelleen muillakin keinoilla. Ikivan-
hoista ajoista saakka on käytetty tähän tarkotuk-
seen kirjekyyhkysiä. Kun ne tulevat vanhemmiksi,
lentävät ne aina takaisin pesäpaikkaansa kuinka
pitkien matkojen päästä hyvänsä. Ranskan— Sak-
san sodassa 1870— 71 käytettiin yleensä kirjekyyh-
kysiä hyvällä menestyksellä.Niiden suhteen on kui-
tenkin aina vaara tarjona, että vihollinen ampuu ne
taipaleella tai ne joutuvat petolintujen saaliiksi.
Tämä viestinlähettämistapa voi vieläkin tulla käy-
täntöön. Sitä osoittavat erinäiset sotaa käypien
valtioitten määräykset, että kirjekyyhkysiä ei saa
maasta kuljettaa eikä maahan tuoda sodan aikana,
koskapa niitä vihollinen helposti voisi käyttää urk-
kimisella hankittujen tietojen lähettämiseen.
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Teknilliset keinot.
Metsättömissä (seuduissa, joissq on paljon kuk-

kuloita, voidaan pitkilläkin matkoilla käyttää me-
nestyksellisesti opiHiisiä sananlennätinkeinoja; Ase-
mat ovat rakennetut kukkuloille ja niitten välillä
annetaan valomerkeillä tai päivällä auringonva-
lossa peileillä ilmoituksia, käyttämällä joko Morse-
kirjaimistoa tai muita sovittuja merkkejä. Tällais-
ta sananlennätintapaa ei voida käyttää sumuisella
tai sateisella ilmalla.

Tärkeimmät teknilliset tiedonlaliettämiskeinol
ovat sähkölennätin ja kipinäsähkötin.

Autojen sekä moottori- ja polkupyörien käy-
töstä on jo aikaisemmin puhuttu. Lentokoneita voi-
daan tietysti myös käyttää ilmoituksien ja käskyjen
periHetonnittamiseen.

4. Partiotiedustelu ja varmistus.
Yleisiä.

Partiotiedustelu ja varmistus ovat toisistaan
eroavia tehtäviä. Varmistusjoukot ovat paikalli-
sesti sidotut varmistettavaan joukkoon. Tiedustelu-
joukkojen taasen täytyy sovittaa toimintansa vihol-
lisen mukaan ja voida liikkua vapaasti. Jos jonkun
joukon samalla kertaa tulee pitää huolta molemmis-
ta tehtävistä, on tarkotukseninukaista jakaa eri teh-
tävät eri osastoille.

Partiotiedustelu ja varmistustehtävä asettavat
joukon toimintakyvylle suuret vaatimukset. Sen-
vuoksi ei tähän tehtävään saa käyttää enemmän
voimia, kuin ehdottomasti on tarpeellista.




