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pimeänä aikana useammin. Komppanian päivystä-
vä joukkueenjohtaja tarkastaa kaikki komppanian
vartijat öin ja päivin niin usein, että hän on vakuu-
tettu kaikkien olevan valveilla ja tarkkaavan vihol-
lista, siis joka toinen tai kolmas tunti. Päivystävän
joukkueenjohtajan vuorot on vaihdettava olosuhtei-
den mukaan, pimeänä aikana useammin. Kun var-
tijain toimi vaatii aivan erikoista huomaavaisuutta
ja tarkkuutta, siis silloin kun vihollisella on jotain
tekeillä, tulee kunkin joukkueenjohtajan säännölli-
sesti tarkastaa joukkueensa vartijat ja komppanian-
johtajan komppaniansa, sillä he ovat vastuunalaisetsiitä, että vihollisen hyökätessä heidän alueensa var-
tijat ovat valveilla.

5. Marssi.
Suurin osa sotatoimista on marssimista. Kaikki-

en yritysten onnistuminen riippuu suuresti marssien
täsmällisestä suorittamisesta; oikealla ajallamäärät-
tyyn paikkaan ehtiminen ratkaisee usein taistelut.
Ollakseen täysin sotakelpoinen täytyy joukon olla
tottunut pitkiinmarsseihin.

Napoleon ilmaisi vaatimuksensa sanoilla:
vittäin marssittava 12 Lienes (= 36 km), tapeltava
ja sitten rauhassa majapaikkaan." Hänen sotaväken-
sä näyttivätkin hämmästyttäviä marssisaavutuksia.
V. 1796 kulki Napoleon joukkoineen Trientistä Bos-
sanoon, 80 kilometriä tietöntä, korkeavuorista
seutua kahdessa ja puolessa päivässä suorittaen
matkalla kaksi kiivasta ottelua (Levico ja Primalo-
na).Saavuttuaan tasangolle löihän samana päivänä,
heitä takaa yhtämittaa taistellen, kunnes 11 p:nä
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heitä takaa yhtämittaa taistellen kunnes 11 pnä
heitti heidät Mantuan linnoitukseen. Kaikkiaan siis
6 päivässä 180 km, suorittaen matkalla alppien sekä
useiden jokien ylimenon,yhden taistelun ja jokapäi-
väisiä pienempiäotteluja.

Sotaretkellään 180(i— 07 suoritti Napoleonmyös
ihmeteltäviä marsseja. Mainilta Jenan luo marssi-
essaan 8. 10—13. 10. kulki esim.kaarti 180 km tiet-
tömiävuoriseutuja pitkin, lukuunottamattamarsseja
majapaikkoihin ja niistä takaisin. Matkalla oli
myös kiivaita otteluja preussilaisten etujoukkojen
kanssa. Jenan ja Auerstedtin taistelujen jälkeen seu-
ranneessa takaa-ajossa tehtiin vielä suurempia pon-
nistuksia. Mutta tällöin menettikin esim. Launes,
suorittaessaan matkan Spandausta Prenzlauhun 110
km vajaassa kolmessa päivässä, i/| jalkaväestäänai-
noastaan marssirasitusten kautta. Murafin ratsu-
väeltä kuoli melkein puolet livosista väsymyksestä..
Mutta tämän voimakkaan takaa-ajon kautta saavutti
hän preussilaiset, ennenkuin he olivat ehtineet jär-
jestäytyä. Tämän kautta tuhottiin vihollinen täy-
dellisesti. <(

Mainittava on pikamarssi Schlesiasta Saksiin
pelastamaan vihollisten uhkaamaa Dresdeniä. Tiellä
Lorvenberg— Stolpev oli 100,000 miestä kulkien tä-
män 112,5 km matkan kolmessa päivässä. Ratsuvä-
ki ja tykistö käyttivät etupäässä tietä, jalkaväki
marssi vieressä, saaden kavuta kaikenlaisten estei-
den jopa muurienkin yli. Päästäkseen tien toiselle
puolelle estämättä tykistön marssia laskeutui jalka-
väki erään rotkon yli vieviin sillan luona vuorenrin-
nettä alas rotkoon, kulki siellä sillan alitse toiselle
puolen tietä ja kiipesi jälleen toista rinnettä ylös.
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Lyhyet lepoaikansa saivat sotilaat viettää usein mar-
kina ulkosalla ilman ruokaa.

Vaikka joukko onkin marsseihin hyvin harjaan-
tunut, vähenee sen marssikyky kuitenkin liikekan-
nalle pantaessa suuriin rasituksiin tottumattoman
täydennysmiehistönkautta. Sentähden on liikekan-
nalle asetettaessa ja sen jälkeen käytettävä jokaista
tilaisuutta marssitottumuksen saavuttamiseksi. Tä-
mä koskee erittäinkin jalkajoukkoja,joilleuudet jal-
kineetkin alussa tuottavat hankaluuksia.

Mainittu ilmiö on erittäinkin myöhemmissä so-
dissa tullut näkyviin. Ennen joukotmarssivat sota-
alueelle ja saivat siten tarpeellisen tottumuksen. Ny-
kyään sitävastoin tapahtuu kuljetus rautateitse, jo-
ten varsinkin täydennysmiehistöjoutuu marssiin tot-
tumattomana uusin jalkinein suoraan sotaliikkeisiin
osaa ottamaan. Siten kärsivät v. 1870 I. ja varsin-
kin 11. saksalainen armeija silloisen kovan kuumuu-
den vallitessa huomattavia marssihäiriöitä, s. o. oli
paljon jalkasairaita, jotka eivät voineet seurata mu-
kana, 11. armeijalla oli marssisairaita B—-108 — -10 %,
joista 2 % joutui kokonaan pois, loput kuljetettiin
ajoneuvoissa tai saapuivat vähitellen jälestäpäin
marssisairasosastoissa. — Kaartin armeijakunnalla
oli marsseillaan Metzistä Sedaniin, jolloin se kulki
10 päivässä 203 km, 5000— 0000 marssisairasta.

Jalkojenhuolellinen hoito lisää suuresti marssi-
kykyä. Talvella on pestävä jalat ainakin kerran vii-
kossa, kesälläuseammin. Tähän ei ole hyvä käyttää
kuumaa vettä, se kun tekee ihon pehmeäksi ja mars-
siessa täten helpommin syntyy rakkoja jalkoihin.
-Jalkoja karaistaan pesemällämahdollisimmanusein
kylmällä vedellä sekä hieromalla senjälkeen väkivii-
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nalla. Jos jalkoja ei huolella hoideta, voi pienistä-
kin vammoista syntyä kudostulehtumia, mitkä jäl-
keenpäin voivat vaikuttaa hyvinkin haitallisesti.

Pitkälle marssille lähdettäessä on jalat voidelta-
va talilla. Takaisin tultua on se pestävä pois läm-
pimällä vedellä ja saippualla,koska sulanut sekä
lämminnyt rasva kiillottaa ihoa.

Paras keino jalkahikeä vastaan on puhtaus (jo-
kapäiväinen pesu kylmällä vedellä ja saippualla se-
kä sukkien muuttaminen) ja jalkojen voiteleminen
formaliiniliuoksella; tämän tekee lääkintäaliupseeri
sairastuvassa. Myös boori, salisyylipulveri ja sali-
syylitali ovat tähän sopivia.

Kynnet pitää leikata saksilla (ei veitsellä) sekä
ainoastaan sen verran, minkä ne kasvavat varpaan-
pään yli; terävät kulmat ovatpoistettavat. Jos nur-
kat ja sivut myöskin leikataan, kasvaa kynsi hel-
posti sisään eikä mies kykene marssillemoneenpäi-
vään.

Liikavarpaat jakänsät on parasantaa lääkintä-
aliupseerin poistaa; jos niitä itse leikkelee tai repii,
voi saada verenmyrkytyksen.

Punertavat kohdat ja rakot häviävät, jos jal-
koja usein pestään ja joka kerta voidellaan salisyy-
litalilla. Kakkoja ei saa itse repiä rikki, vaan on
annettava lääkintäaliupseerinavata ne, jos säryn ta-
kia ei voi marssia. Pikkurakot kuivuvat itsestään;
niitä voidaan kuitenkin suojella laastarilapulla.Vil-
laisen langan vetäminen rakkoon on vaarallista ja
voi aikaansaada verenmyrkytyksen. Punertavai
paikat ovat näytettävät lääkintäaliupseerille.

Jalkineiden ja rarustcidcii kunnossapito, sa-
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nioin kuin hevosten huolellinen kengitys, ovat erit-
täin tärkeät. Saappaiden pitää sopia rinnasta niin,
ottci jalka pääse liikkumaan saappaassa; ne eivät
kuitenkaa saa ahdistaa. Samaten ne eivät saa pu-
ristaa varpaita. Niiden tulee olla edestä tarpeeksi
leveät, niin etteivät varpaathankaa toisiaan. Sisässä
ei saa olla mitään teräviä reunoja tai kohoavia sau-
moja.Liian ahtaat saappaat aiheuttavat rakkoja jal-
koihin, liikavarpaita, kynsien kasvamista sisäänpäin,
jalkojen ajettumista sekä talvella kylmänvikoja ja
kylmät jalat. Liian suurissa saappaissapääsee jal-
ka sensijaan taas liikkumaan ja voi helposti vään-
nähtää tai mennä sijoiltaan.

Jos jalkineet puristavat tai hankaavat, ovat ne
heti vaihdeltavat. Uusia saappaita pitää käyttää
useita kertoja ennenkuin niillä lähtee marssimaan.

Jalkalapuissa ei san olla saumoja ja pitää ne
kääriä tasaisesti, pehmeä nukkainen puoli jalkaa
vasten. Kylmällä ilmalla sivellään niihintalia. Vil-
lalaput ovat paremmat kuin liinaiset, samoin villai-
set sukat ovat paremmat kuin puuvillaiset,edelliset
kuin imevät hikeä. Sukkien pitää sopia hyvin, jos
ne ovat liian pienet, puristavat ne jalkaa, eivätkä
lämmitä, sekä haittaavat liikkumista, jos ne taas
ovat. liian suuret, muodostuu niihin laskoksia, mitkä
helposti voivat aiheuttaa rakkoja. Kovasti parsitut
kohdat, samoinkuin saappaisiin asetetut paikat,hie-
rovat jalkaa. Kirjavat sukat eivät ole hyviä, niiden
väri kun usein on myrkyllinen ja synnyttää ihotau-
teja.

Saappaiden nahka on pidettävä pehmeänä ja
on niitä sentakia usein voideltava varsinkin pohja-
sauman kohdalta; ensin on kuitenkin poistettava li-
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ka ja tomu puutikulla tai likaharjalla sekä pestävä
kiillotusaine pois haalealla vedellä.

Jos saappaat ovatmärät, täytetään ne paperilla,
oljilla tai heinillä sekä asetetaan lämpimään paik-
kaan kuivumaan (ei kuitenkaan liian lähelle lämmi-
tettyä uunia,nahka kun silloin käy kovaksi ja mur-
tuu ja saappaat kuivuvat liian pieniksi). Vasta sitten
kun saappaat ovat täysin kuivat,voidaanne rasvata,
sillä rasva muodostaa yhdessä vedenkanssa nahkaa
vahingoittavaa happea. Jos nahka on käynyt ko-
vaksi, saadaan se pehmeäksi hieromallasitä kovasti
haaleallavedelläsekä sittenhyvällä öljyllä(kuten ri-
siini- ja oliiviöljy).Miesten, joilla on jalkahikeä,on
voideltava saappaansa hyvin usein. Jos korkorauta
tai joku anturanaula on pudonnut, pitää saappaat,
heti viedä suutarille.

Terveydenhoidolla ja hyvällä ravinnolla on suu-
ri merkitys. Kokemus on osottanut, että mitä enem-
män marssiessa juo, sitä enemmän janottaa. Juota-
va on ainoastaan pieniämääriä kerrallaan sekä vie-
lä lisäksi lyhyitä väliaikoja pitäen. Täten sammuu
jano nopeammin kuin nauttimalla suuria määriä
kerrallaan. On edullista haukata pala leipää juo-
dessa. Paljon veden juominen voi olla vahingollis-
takin. Se rasittaa vatsaa sitä kuitenkaan vahvista-
matta sekä voi aiheuttaa oksentamista ja suolihäiri-
öitä.

Jos vai pysyy liikkeessä, ei juominen vahingoi-
ta vaikkakinruumis olisi lämmennyt.Vesi ei kuiten-
kaan saa olla erittäin kylmää. Samaten on äitelä,
katkera, hapan tai muuten vastenmieliseltä haiseva
tai maistuva vesi terveydelle vahingollista, samoin
samea, kellertävä vesi. Viimemainittu voidtinn kui-
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lenkin 20 minuutin keittämisellä sekä lisäämällä sii-
hen teetä saada nauttimiskelpoiseksi.

Vanha sääntöon, että vasta sitten on viimeinen
kulaus kenttäpullosta otettava, kun jo majoituspai-
kan katot ovat näkyvissä.

Verenvuoto nenästä marsseilla ja suurien pon-
nistusten jälkeenerittäinkin kesällä kuumilla ilmoil-
la on yleistä nuorilla voimakkaillamiehillä. Tämän
tukkimiseksi riittää useimmiten varusteiden ja pu-
vun,erittäinkinkauluksen ja kaulaliinan irroittami-
nen, leposekä nenän huuhtelu kylmällävedellä, mi-
hinon hyvä lisätä vähän etikkahappoa;samaten aut-
taa vuotavan nenäontelon tukkiminen pumpulitukol-
la sekä sen painaminenkiinni sormella useammaksi
minuutiksi.

Pään laskemista alaspäin, niistämistä, nenään
painamista ja puristamista on vältettävä sekä sen-
sijaan asetuttava seisomaan ryhtisuorana, nostettava
käsiä ylös rintakehän laajentamiseksi ja hengitettä-
vä syvään. Jos verenvuoto nenästä kaikesta huoli-
matta jatkuu, on siitä mitä pikemmin ilmoitettava
lääkintäaliupseerille.

Miehet, jotka hoipertelevat, tulevat veltoiksi ja
tarkkaamattomiksi, eivät kuule, jos heitä puhutel-
laan, tai muuten herättävät huomiota joko tahmean
hikensä, kasvojen kalpeuden tai sinertävän värinsä
vuoksi, on heti toimitettava pois rivistä sekä asetet-
tava jos mahdollista pitkälleen varjoisaan, ilmavaan
paikkaan virkistymään. Varustukset on otettava
pois päältä sekä vaatteet tuuletettava. Useimmiten
voi tästä toipua jo lyhyen levon jälkeenniinpaljon,
että saattaa seurata joukkoja, joskin hitaasti.
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Jos joku luulee lisääntyvää väsymystä, jatku-
vasti nousevaa janoa, mikä ei häviä juomallakaan,
suun kuivumista, hien ylenmääräistä erittymistä,
huimausta, hengityksen salpautumista j. n. e., ei
kunnianhimosta eikä muitten seikkojen vuoksi ole
koetettava laahautua joukosssamukana, vaanon as-
tuttava rivistä pois, ennenkuin vakavampia häiriöi-
tä ilmaantuu. Jos joku huomaa toverinsa voimatto-
muuden tai auringonpistoksen merkkejä, on hänen
heti vaadittava häntä poistumaan ja lepäämään sekä,
elleihänen vaatimuksiaan noudateta, ilmoitettava ta-
pauksesta aliupseerilletai upseerille.

Auringonpistos alkaa tavallisesti siten, että mies
lakkaa puhumasta, käynti muuttuu laahustavaksi ja
hengitys käy nopeaksi.Kasvot muuttuvat punaisiksi
ja iho on runsaan hien peittämä. Sairasta alkaa
pyörryttää,hän rupeaa horjumaan ja lopuksi äkkiä
lyhistyy kokoon.

Pakkasilmalla on miehistönkeskenään tarkatta-
va paleltumisen merkkien esiintymistä sekä asiano-
maiselle heti näistä huomautettava, esim. valkoiseksi
muuttuvista paikoista ihossa. Käsien yhteenlyönri-
nen sekä korvien,nenän ja poskipäitten hierominen,
jos nämä tulevatkylmiksi tai tunnottomiksi, ovat yk-
sinkertaisimmat keinot paleltumista vastaan. Val-
koiseksi muuttuneita paikkoja ihossa on hierottava
lumella,kunnes ne jälleen muuttuvat punaisiksi.

Johtajan tulee alituisesti tarkastaa miehistöä ja
hevosia, toimittaa tarvitseville huojennusta sekä lo-
ma-ajalla ja majapaikoissa asianmukaista hoitoa.

Kaikki järjestys marssia vartenriippuu siitä, on-
ko yhteensattuminen vihollisen kanssa mahdollinen.
Jos näin ei ole, voidaan kaikki toimenpiteet joukon
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säästämiseksi ottaa huomioon (matkamarssi). Mel-
koista huojennusta tuottaa marssiminen pienissä
joukoissa ja aselajittain.

Jos vihollisen kohtaaminen on mahdollinen,
niin asettuvat etusijaan toimenpiteet, joiden kautta
joukko pidetään valmiina taisteluun. Näihin kuu-
luu joukkojen taktillinen ryhmitys, tarkotuksenmu-
kaisen marssijärjestyksen valinta, tärpeenvaatiaessa
marssisyvyyden vähentäminen, kuten myös varmis-
tustoimeniteet (sotamarssi). Johtajiin asia on mää-
rätä, minkä taktillisten syiden vuoksi täytyy tapah-
tua ja mitä voimien säästämiseksi saa tapahtua.

Mitä suurempi marssiva joukko on, sitä rasitta-
vammaksi tulee määrätyn matkan suoritus. Yksi-
tyisille joukko-osastoilletulevat varsinaisen marssin
lisäksi vielämatkatkokoontumispaikkaan jamarssi-
tieltä majapaikkaan.

Miten kokoontuminen kulloinkin tapahtuu, riip-
puu joukkojen suuruudesta, majoitusalueesta
ja taktillisesta tilanteesta. Joukko-osastojen yhty-
minen tapahtuuyleensä marssisuuntaan. Kiertoliik-
keitä tulee välttää. Liikkeelle ei saa koskaan lähteä
aikaisemmin kuin on tarpeellista.

Yleensä ei ole tarkotuksenmukaistakoota suuria
joukkoja ennen lähtöä samaan paikkaan. Siitä joh-
tuva lähtövuoron odottaminen on hyvin väsyttävä.
Jos joukkojen täytyy samasta paikasta lähteä, niin
on parasta antaa niiden saapua lähtökohtaan kun-
kin aikanaan, n. H) min. ennen lähtöä, joten turha
odottaminenvälttyy.

Useimmiten on edullista muodostaamarssiriris-
tö marssHlellef ryhmittämällä joukot niiden maja-
paikkojen mukaan (etujoukko, pääjoukon eri osat).
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Edelläkäypä eri osien kokoontuminen tuottaa vaan
matkaa lisää ja ajanhukkaa. Jos joukot lepoa var-
ten ovat ryhmittyneet suurempiin osiin, niin pysyy
liikkeelle lähdettäessä kukin joukko levolla, kunnes
sen aika tulee yhtyä marssirivistöön.

Marsseilla ja kokoontumispaikoissa eivät kuor-
mastot saa estää joukkojen liikettä.

Lähtöaika riippuu olosuhteista. Tilanne, sää ja
marssin pituus saattavat vaatia sangen varhaista
matkaan lähtöä. On otettava kuitenkin huomioon,
että riittämätönyölepo vähentää joukon kykyä.

Pian lähdönjälkeenkomennetaan »marssijärjes-
tys." Hyvä marssijärjestys on ehdottomasti välttä-
mätön. Epäjärjestys tekee marssimisen yksityiselle
rasittavaksi; ilmavirta ei voi päästä rivistönläpi ei-
kä voi kuljettaa pölyämukanaan, ellei marssita tar-
koin etumiehen takana sekä pidetä huolta sivuojen-
nuksesta. Samaten pitenee rivistö helposti, ellei
etäisyyksiä tarkoin säilytetä. Sotavahvuinen jalka-
väkidivisioona esim. on marssirivistössä 13 km pit-
kä; sen eteenmarssi taisteluunkestää noin 2 ja puoli
tuntia. Sotavahvuisen armeijakunnan taistelevat
joukot muodostavatmarssijärjestyksessä25 km pit-
kän jonon ja tarvitsevat 5 tuntia eteenmarssia var-
ten. Jos siis tällaisissa joukoissa marssitaan huo-
limattomasti ja sen vuoksi rivistöpitenee,voivat ta-
kimmaiset osastot joutua tunninkin myöhästyneinä
taisteluun, seikka mikä voi aiheuttaa tappion.

Marssirivistössä ja — järjestyksessä saa kivää-
riä kantaa vapaassa asennossa oikealla tai vasem-
malla olkapäällä sekä myöserikoisesta määräykses-
tä hihnasta tai kainalossa. Sivustamiesten on kan-
nettava kivääriään niin, ettei vahingoita ohitse rat-
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sastajia. On lupa puhua, laulaa ja tupakoida, ellei
sitä erikoisesti kielletä. Kunnianosotuksia ei suori-
teta.

Ankarasti on kielletty sopimattomien laulujen
laulaminen,huuteleminen, äänekäs puhelu j. n.e.

Huudot, jotka tulevat takaapäin, esim. ,,oikealle
puolelle!",on heti annettava eteenpäin ja on niitä
heti noudatettava eikä jäätävä odottelemaan, mitä
edellä olevat tekevät.

Kukaan ei saa omasta alotteestaan ottaa mitään
enkoisva-pauksia, esim. kauluksen tai takin ylänap-
pien avaamista, päähineen poistamista j. n. e. Jos
sellaiset huojennukset ovat välttämättömiä tai toi-
vottavia,määrätään ne kaikille yhteisesti. Kypärän
vetäminen takaraivolle, niin että otsa paljastuu, ei
ole sallittua. Sensijaan on laukun ajottainenkohot-
taminen selässä luvallista,samoin sen tukeminen kä-
sin.

Joka ominluvin jättää paikkansa, saa arestia
(sotilassäädös 23). Kukaan ei saa poistua tarpeil-
leen ilman osaston perässä marssivan upseerin lu-
paa. Mutta jos on jotakin korjattavaa jaloissa, ei
ole kuitenkaan hetkeäkään viivyteltävä; parempi on
poistua, kuin kävellä jalkansa piloille.

Levon aikana on tyydytettävä tarpeet. Jalki-
neet ja varustukset pannaan järjestykseen. Korke-
ampien esimiesten tullessa paikalle jää miehistö
rauhaan, elleiheitä puhutella tai huudeta. On väl-
tettävä heittäytymistä pitkälleen, istuutumista kos-
tealle maalle, tästä kun voi helpostikylmettyä. Jos
lepopaikan lähellä on asumuksia, ei huoneisiin saa.
mennä sisälle, ei ottaa hedelmiä puista j. n. e.
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Asuttujen paikkojen läpi marssittaessa ci 010
väsymystä näytettävä. Tahdissa marssittaessa jää-
vät määrätyt huojennukset vaatetuksessa entiselleen.

Jos tien varrelle on asetettu vesiastioita, täyte-
tään niistä kupit samalla kuitenkaan pysähtymättä.
Se joka saa jättää rivistönjuodakseen,kiiruhtakoon
nopeasti jälkeen paikalleen. Kupit ovat aina pidet-
tävät puhtaina. Niitten huuhtominen yleisissä vesi-
astioissa on kiellettyä.

Edessä marssivat vallitsevatparemman puolen
tiestä. Jos tie on molemmin puolin samanlaista,
käytetään oikeanpuolista. Nopeus on pidettävä ta-
saisena, ettei synny marssitukkeutumista ja tästä
seuraavaa kiiruhtamista, joka erittäinkin jälessä
marssivia suuresti rasittaa.

Toisen puolen tiestä täytyy ainakin niin paljon
olla vapaana, että yksityiset ratsastajat voivat no-
peaa vauhtia kulkea ohi. Huonolla tiellä ja kuu-
malla ilmalla voidaan marssia molemmin puolin
tietä ja jättää keskus vapaaksi. Jos on avattava tie,
kuten esim lumessa, niin on edessä marssijoita sil-
loin tällöin vaihdettava.

Suurta huojennusta tuottaa ja marssikykyä li-
sää sellcälanklcujen kuljettaminenajoneuvoilla. Tä-
mä lisää kuitenkin kuormastoa ja on käytettävissä
ainoastaanpoikkeustapauksissa ja pienemmissä suh-
teissa. Yksityisten erittäin rasittuneidenmiesten sel-
kälaukkuja on kuljetettava joukkojen ajoneuvoilla
(kun selkälaukuista on otettu pois ampumavarat ja
rautaiset annokset), niin paljon kuin niihin voidaan
ottaa. Enimmäkseen täytyy laukut jättää jalolle,
jos joukon on erittäin nopeasti ja täysilukuisena ke-
rittävä taistelukentälle. Tämä on kuitenkin toiselta
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puolen hyvin haitallista, joien sitä on käytettävä ai-
noastaan viimeisenä keinona. Ampumatarpeet, rau-
taiset annokset, päällystakki ja keittoastia ovat joka
tapauksessa otettava mukaan.

Japanilaisillaoli sodassa 1904— 05 tapana heit-
tää selkälaukut pois taisteluun mennessään; rautai-
nen annos, keittoastia, päällystakki,varustusaseet ja
150 patruunaa tulivat mukaan. Heillä oli jokaista
rykmenttiä kohti 250- tai300-miehinen n. s. työmies-
komppania, jonka tehtävänä on kuljettaa laukkuja
keveillä käsirattailla rykmentin jälessä.

Jalkaväki marssii, marssirivistössä". Komppa-
nianjohtaja ratsastaan siellä, mistä hän parhaiten
voi pitää komppaniaasilmällä. Joukkueenjohtajatei-
vät myöskään ole sidotut määrättyihin paikkoihin.
Komppanian jälessä marssii upseeri tai vääpeli ja
yksi torvensoittaja.

Ratsuväki marssii suuremmissa joukoissa ta-
vallisesti neljä rinnan. Kaksi rinnan marssiminen
on mukavampaa, mutta marssisyvyys tulee siten
kaksinkertaiseksi. Eskadroonan ja joukkueiden joh-
tajain paikat ovat siellä, mistä he parhaiten voivat
pitää joukkoa silmällä. Eskadroonan perässä rat-
sastaa upseeri ja torvensoittaja.

Kenttätykistön marssimuoto on tykit yksitellen
peräkkäin. Patterin ja jaoksien johtajat eivät
ole sidotut määrättyihin paikkoihin.Tykkien johtajat
ratsastavat joko tykkinsä vieressä tai jälessä. Tyk-
kimiehistömarssii, jos se ei istu ajoneuvoilla, joka
tykin jälessä tai vieressä. Patterin jälessä ratsastaa
upseeri ja torvensoittaja.

Konekivääriosastoihin sovitetaan samoja mää
räyksiä.
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Järeässä tykistössä ovat tykit yksitellen peräk-
käin. Muut määräykset samat kuin kenttätykistön.

Kun annetaan merkkipuhallus tie vapaaksi",
joka tapahtuu ainoastaan upseerin käskystä, niin on
kaikkien siirryttävä marssirivistössä tiheästi sille
tiensivulle, jolla marssitaan. Jos marssitaan mo-
lemminpuolin tietä, niin on keskus jätettävä va-
paaksi.

Etteivät yksityisissä joukko-osastoissa sattuvat
marssisyvyyden vaihtelut jatkuisi läpikoko rivistön,
eri osastot marssivat määrätyn etäisyyden päässä
toisistaan: komppaniat ja eskadroonat 10 askelta;
pataljoonatkonekivääriosastot, patterit ja kuormas-
tot 15 ask.; rykmentit ja kenttätykistöosastot 20
ask.; järeät tykistöpataljoonat40 ask.; prikaatit 40
ask.; divisioonat 120 ask.

Ratsastavat upseerit, soittajat, talutettavat he-
voset y. rh. lasketaan rivistönsyvyyteen eikä etäi-
syyksiin. Etäisyyksien pituus saa ohimennen vaih-
della. Niiden tarkotuksena on ainoastaan tehdä
marssirivistö joustavaksi ja siten tasottaa sattuvat
marssitukkeentumiset.

Suurempien joukkojen marssinopeus pitemmil-
lä matkoillaon 1km 15 minuutissa. Pienemmät
joukot suorittavat varsinkin lyhemmillä matkoilla
1 km 12:ssa jopa 10 min:ssa. Ratsastavat aselajit
käyttävät 1km:iin 4— 5 min (ravi) tai7— B min (ra-
vi ja käynti). Päivämatkan 22,5 km suorittaa jou-
tuisten olosuhteiden vallitessa jalkaväki s—o5 — 0 tunnis-
nissa, ratsastavat aselajit 3— 5 tunnissa. Ratsuväki
kulkee keskimäärin lyhemmän ajan kuluessa päivit-
täin: divisioona 40— 50 km, pienemmät osastot 70
km tai enemmän, patrullit 100 km tai enemmän, le-
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popäiviä lukuun ottamatta. Ajan pitkään ei ratsu-
väkidivisioonan päivämatkaksi voi laskea enempää
kuin 30 km. Polkupyöräilijäthyvällä tiellä 30— 40
km 2 tunnissa.

Suurempien joukkojen ollessa marssilla tuottaa
tavallisen marssinopcurlen kohottaminen harvoin toi-
vottua tulosta. Jos on kiiruhdettava,on ennen kaik-
kea pidettävähuolta,ettämarssi sujuukeskeytymättä.

Matkaan lähdettyä pidetään 15 minuutin kulut-
tua ensimäinen lyhytmarssiloma puvun ja varustei-
den järjestämistä sekä tarpeiden suoritusta varten.
Sitäpaitsimatkan, sään tai tienmukaan jokoyksi lo-
ma senjälkeenkun suurin osa on matkasta kuljettu,
tai aina 2 t. kuluttua useampia pitempiä levähdyk-
siä. Suotavaa on ilmoittaa edeltäpäin levähdysajan
pituus. Käytännöllistäon lähettää edeltäpäin rat-
sastajia tai polkupyöräilijöitä etsimään sopivaa py-
sähdyspaikkaa,hankkimaan juomavettäy.m.

Myöskään kiireellisissä tapauksissa ei ole edul-
lista lyödä laimin tarpeellisia levähdyksiä. Ainoas-
taan, jos on tarpeen saada vaikkakin vaanosa jou-
koista määrätyllä hetkellä taisteluun tai tärkeään
paikkaan, on joukkoa säästämättä riennätettävä
eteenpäin.

Yksinkertaisinta on levähtää marssirivistössä.
Vedensaantia varten on usein marssitettava joukot
tien varrella oleviin kyliin tai vesipaikkoihin.Vihol-
lisen läheisyydessä on turvallisuuden vuoksi lyhen-
nettävä marssirivistöä Levähdettäessä. Jalkaväki
muodostaa tällöin syvärivistöjä tai useampia rivis-
töjä rinnakkain.

.Jalkaväen on jos suinkin mahdollista jätettävä
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tie vapaaksi.Jos kiväärit ovat pantavat tielle yhteen,
niin ovat ne asetettavat aivan tien laitaan. Kapeita
kohtia ei saa sulkea. Kuormastot jäävät tavallisesti
tielle. Tykistö levähtää säännöllisesti tiellä ja jos
marssisyvyyttä on vähennettävä,muodostaa se kak-
sinkertaisen rivistön. Levähdykset ovat aina tar-
peenvaatiessa varmistettavat.

Lepopäiviä ei sodassa voida säännöllisesti pitäii.
Siitä syystä täytyy jokainen tarjoutuva tilaisuus
käyttää miehistön ja hevosten lepoon, aseiden, va-
rusteiden ja puvun kunnostamiseen.

Yömarssitrasittavat joukkoa suuresti ja vähen-
tävät sen toimintakykyä seuraavanapäivänä. Tilan-
ne saattaa niitä kuitenkin vaatia. Pimeän aikaan
voidaan joukkojen siirtoja tehdä vihollisen huomaa-
matta. Myös voi erittäin kuuma vuodenaika pakot-
taa yömarsseihin. Tällöin on erittäin huolehdittava,
ettei eksytä ja että joukko pysyy yhdessä. On han-
kittava oppaita ja lyhennettävä etäisyyksiä (väli-
matkoja). Vihollisen läheisyydessä on noudatettava
suurinta hiljaisuuta.

Tarpeeksi leveillä teillä marssirivistöä voidaan
lyhentää muodostamalla kaksinkertainen marssiri-
vistö siten, että joko joukko-osastot (komppaniat y.
m.) muodostavatkaksi rivistöä rinnatusten tai kaksi
joukko-osastoamarssii vieretysten. Kenttä- ja järeä
tykistö marssiin siten, että tykki ja ampumavara-
vaunut ovat vieretysten, ratsastava tykistö myöskin
joukkuerivistössä, konekivääriosastoi joukkuerivis-
töissä.

Joukko-osastojen välisiä etäisyyksiä on ainoas-
taan harvoin ja väliaikaisesti lyhennettävä. Rivistö-
jen tihentäminen ei ole edullista.
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Lyhennettyä marSsirivistöä käytettiin sodassa
1870— 71 harvoin. Lukuisat hyvät tiet tarjosivat
melkein aina tilaisuuden joukkojen jakamiseen usei-
hin erikseen marssiviin rivistöihin.

Liian aikainen joukkojen yhteen sullominen ra-
joittaa liikuntakykyä ja vaikeuttaa johtoa, kun taas
tarpeeksi lukuisat pienet rivistöt helpottavat seudun
ja teiden hyväksikäyttöä.

Ehtiäkseen ajoissa taisteluun täytyy tykistön
usein ajaa jalkaväen ohitse. Tällöin on määrättävä,
kummaltako puolen ohiajo tapahtuu,ettei synny ris-
teyksiä jalkaväen kanssa. Jos ristiinajoa ei voida
välttää, niin on jalkaväelle annettava tilaisuus rien-
tää tykistössä olevien aukkojen liipi. Jos jalkaväki
marssii molemminpuolin tietä, niin ei tykistöäsaa
siirtää väliin, koska se siten rikkoo joukko-osastot,
vaan on jalkaväen ensin mentävä toiselle puolen.
Ohiajettuaan ei tykistö saa estää jalkaväen marssia
siirtymällä liian aikaisin sen eteen.

Keittäminen marssilla tuottaa enemmän vaivaa
kuin maja- tai leiripaikalla. Usein on vaikea hank-
kia puita ja vettä. Siitä syystä on edullisempaa
marssia keittämättä ja toimittaa se vasta majapaik-
kaan saavuttua. Jos matkan keskeyttäminen pitem-
mäksi aikaa on tarpeen, tai pitemmän loman jälkeen
on marssittava myöhään iltaan tai yöhön saakka,
niin tulee keittäminen välttämättömäksi. Tällaisen
tapauksen varalta on hyvä kuljettaa laukussa rauo-
nitusannoksia ja kuivaa puuta.

Aterioiminenmatkalla tulee paljon yksinkertai-
semmaksi, jos on käytettävänä ajettava kenttäkeit-
tiö. Siinä voidaankeittää ruokaa marssiessa ja ly-
hemmänkin pysähdyksiin aikana jakaa miehistölle.
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Kenttäkeittiön avulla tulee mahdolliseksi pitempien-
kin taistelujen aikana toimittaa miehistöllesäännöl-
lisesti lämmintä ruokaa. Hyvä on myös pitkillä
marsseilla pitää kenttäkeittiössä kahvia tai teetä
saatavana.

Lepoon asettumista tai varmistusta koskevat
käskyt ovat, jos mahdollista, annettavat jo marssin
kestäessä tai edellisen pysähdyksen aikana, ettei tur-
hanpäiten synny joukkoja rasittavaa odottelemista.

Varmistusosastojen marss[järjestyksen määrää
tavallisesti niiden johtaja; tämän voi tehdä myöskin
ylijohtaja.

Pääjoukon marssijärjestyksen määrää ylijohta-
ja. Jos hän ei tahdo olla pääjoukon luona, niin ni-
mittää hän pääjoukonjohtajan.Tämän tulee huoleh-
tia osastojen määräaikaisesta lähdöstä, marssin
säännöllisestäkulusta, alituisesta yhteydestä etujou-
kon ja sivujoukkojen kanssa sekä järjestää tarpeel-
linen sivustasuojelus. Poistuessaan pääjoukosta
määrää hän sijaisensa. Pääjoukonjohtajan toimi
lakkaa taisteluun kehittäydyttäessä.

Sen, missä järjestyksessä joukot marssivat,
määrää niiden mahdollinen käyttäminen. Pääjou-
kon etupäässä marssii jalkaväkeä, joka kuuluu sa-
maan joukko-osastoon kuin etujoukon jalkaväki.
Kenttätykistö ajaa niin kaukana edessä, kuin sen
turvallisuus sallii ja sen käyttö taistelussa vaatii.
Erityisissä olosuhteissa voidaan jalkaväkikomppa-
nioita tai -joukkueita sijoittaa pitkän tykistörivis-
tön sisään. Sitten seuraa muu jalkaväki.Kenttäty-
kistön keveät ampumavarakuormastot kulkevat ta-
vallisesti divisioonan jalkaväen jälessä. Ne voidaan
myöskin siirtää kauemmaksi eteen; etujoukkoonkin
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voidaan sijoittaa keveitä ampumavarakuormastoja.
Järeä tykistö seuraa pääjoukon lopussa kenttäty-
kistön keveiden ampumavarakuormastojen jälessä.
Jos sen käyttö on odotettavissa, niin ovat taistelu-
patterit siirrttävät niin kauas eteen, että niiden eh-
timinen taisteluun ajoissa on taattu. Tähystysvau-
nut kulkevat yleensä pataljoonanedessä, mutta voi-
daan johtajan määräyksestä siirtää aina etujouk-
koon saakka. Järeän tykistön staffelit marssivat
pataljoonainsa jälessä. HaupitsipatalJoonien keveät
ampumavarakuormastot seuraavat pataljooniaan.
Kun haupitsipatalJoonat siirretään eteen, jäävät nii-
den keveät ampumavarakuormastot kenttätykistön
ampumavarakuormastojen jälkeen tai taistelujouk-
kojen loppuun.

Puhelinosastot marssivat niin edessä, että ne
taistelun tai levon alkaessa heti voivat ryhtyä johto-
jen asettamiseen.

Jos divisioonan siltakuormaston käyttöon odo-
tettavissa, niin se lähetetään etujoukossa marssi-
vaan pioniirikomppaniaan, muussa tapauksessa
kuormastoon. Pioniirikomppaniaanvoidaan antaa
myöskinyksityisiä divisioonan siltakuormaston ajo-
neuvoja. Armeijakunnan siltakuormasto marssii
kuormaston mukana, mutta voidaan tarvittaessa
siirtää kauemmaksieteen.

Lääkintäkomppaniat seuraavat niitä joukkoja,
joidenkäytettäväksi ne ovat annetut, kenttätykistön
keveiden ampumavarakuormastojen edellä.

Marssi sotasilloilla.

Sotasiltojcn ylimarssittaessa on kaikkia asian-
omaisen pioniiriupscerin määräyksiä noudatettava.

öotilaskiisikirja. 5. Osa. 12
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-Jos sillankomentaja komentaa seis", niin on jokai-
sen heti pysähdyttävä. Tarpeen vaaliessa on jokai-
nen palveluksessa oleva pioniiriupseeri oikeutettu
antamaan komennon pysähdykseen. Ylimennessä
tulee vallita järjestys ja rauha. Tukkeutumisia sil-
lalla ja vastaisella rannalla tulee kaikessa tapauk-
sessa välttää. Ylimenon kestäessä saavai ainoas-
taan asianomaiset pioniirit kulkea sillalla vastai-
seen suunta;!'!. Joukkojen tulee vähintäin 100 askelta
ennen sillalle tuloa asettua ylimenoa varten mää-
räilyyn marssimuotoon ja saavai aikaisintaan LOO
askelta sillan toisella puolen muuttaa jälleen toiseen
muotoon.

Jalkaväki kulkee rivistösiltojen yli marssiri-
vistössä ilman tahtia. Ratsastavai upseerii astuvat
alas hevosiltaan; ratsuhevosei seuraavai pataljoo-
nan jälessä kaksi rinnakkain ratsuväelle annettujen
ohjeiden mukaisesti.

Ratsuväki marssii sillan ylä taluttaen hevosi-
aan kaksi rinnakkain, hevoset keskellä, miehet mo-
lemmin puolin. Jokainen ylimennyt eskadroona rat-
sastaa hevosilleen noustuaan käyden, etteivät jälellä
tulevat hevose! tule levottomiksi. Taluiushevosei tu-
levat rykmentin jälessä.

Tykistöt ja könekivääriosastot menevät, siltojen
yli ajoneuvot peräkkäin, ajajat pysyvät hevosillaan
ja ohjaavat pitkin keskustaa. Upseerit, tykin-, vau-
nun- ja kiväärinjohtajai marssivat valjakkojen edel-
lä, tykkimiehei ja konekivääriampujat molemmin
puolin. Ratsastavan tykistön tykkimiehet astuva!
alas hevosiltaan ja marssivat kuten ratsuväki. Säh-
kölennätinjoukot, kuormastot y. m. noudattavat ty-
kistölle annettuja ohjeita.
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Ratsuväen siltatarpelsta rakennettuja vahvistet-
tuje juoksusiltoja voivat käyttää: yksityiset ratsas-
tajat, hevosiltaan astunut ratsuväki peräkkäin tihe-
ässä jonossa, jalkaväin marssirivistössä,ilman tah-
tia,rivietäisyyksien ollessa kaksinkertaiset, patruuna-
ja kuormastovaunut 10 askeleen etäisyydellä toisis-
taan (etuvaunut, tykit ja takavaunut erotettuina).

Vesien yli mentäessä on noudatettava pioniiri-
upseerien ohjeita. Joukkojen jakaminen aluksiin
niiden kantavuuden mukaan ja ottaen huomioon tak-
tilliset kokonaisuudet samoin kuin menettelyohjeei
annetaan pysähdyspaikalla tai kiireellisessä tapauk-
sessa marssin aikana. Aluksiin mennään edeltäpäin
osotettuja teitä pilkin rauhallisesti ja äänettömästi.
Jos ei ole rantasiltoja, niin jalkaväki kahlaa aluk-
siin. Käytettäessä yksityisiä ponttooneja heittää mie-
histö laukut pois ja istuutuu pohjalle.Hevoset asete-
taan aluksiin siten,että ne seisovat piiat vastavirtaan
päin; rauhattomat hevoset sijoitetaan keskelle tai vie-
dään viimeksi yli. Ajoneuvojen pyörien alle pannaan
kiilat.

6. Majoitus ja leiriytyminen.
1. Yleistä.

Ennen Napoleonin aikoja sotajoukko liikkui sul-
jettuna joukkona taistelu järjestyksessä, ja majoitus
tapahtuimyös samassa muodossa. Tällöin oli ainoa
mahdollinen majoitustapa leiriytyminen. Talveksi
käytiin talvimajoihin. Napoleonin armeijat marssiv-




