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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-
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at monessa eri rivistössä, eri töillä,käyttäen täten
paremmin hyväkseen asumuksia. Talvella käytiin
myös sotaa. V. 1866 tekivät saksalaiset sen huomion,
että yhtämittainen leiriytyminen, hyvälläkin säällä,
lyhyessä ajassa harvensi rivejä. Maailmansota on
näyttänyt asumuksien tärkeyden etenkin talvella;
mieluummin asumukset sullotaan täpötäyteen,niin
ettei kaikki edes mahdu pitkälleen,kuin rakenne-
taan telttoja. Keskikesällä on asianlaita tietenkin
toinen. Nykyaikaisessa sodassa on tapahtunut, että
joukot ovat olleet pakotetut kovassa pakkasessa
(aina 30° C) nukkumaan ulkona. Tällöin on ryh-
dyttävä erikoisiin varokeinoihin, esim. miehet on
aina joka toinen tunti herätettävä ja juoksutettava
hetkisen, sekä annettavayölläuseampia kertoja kuu-
maa kahvia tai teetä. Nykyaikaiset taistelut kes-
tävät tavallisesti monta päivää. Tällöin suuri osa
joukoista nukkuu taivasalla.

Majoittuminen asutuille paikkakunnille tuottaa
joukolle suojaa huonoa säätä vastaan ja tarjoaa ti-
laisuuden muonituksen täydentämiseen ja paranta-
miseen. Lepo huonommassakin majapaikassa on
suurempiarvoinen kuin teltoissa. Erittäin hyvä he-
vosten säästämiseksi on, jos ne saadaan katon alle.

Vihollisen ollessa lähellä tai asuntojen ollessa
riittämättömät voi osa joukkoa leiriytyä paikkakun-
nalle rakennusten läheisyyteen. Tällä tavoin pysyy
joukko taisteluvalmiina, ja saa kuitenkin enemmän
suojaa kuin tavallisessa leirissä kentällä.

Jos joukon vihollisen välittömässä läheisyy-
dessä taktillisista syistä on oltava määrätyssä pai-
kassa, niin silloin täytyy sen leiriytyä sinne.
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2. Majoitus.
Tiheä on majoitus, jos lattialle asetetaan mies

miehen viereen. Jokainen mies tarvitsee 60 cm le-
veän ja 2 m pitkän alan; jos lasketaan 2 m-miestä
kohden,niin ainakin riittää. Esim. jos huone on 4,5
mleveä ja 0 m pitkä=27 m 2, niin siihen hyvin so-
pii14 miestä. Jos aika sallii,voidaan rakentaalavit-
soja, niin että huoneeseen mahtinienemmän miehiä,
tai että siellä 010 tuleemukavammaksi.Tällaisissa ti-
heissä majoissa on järjestys ja puhtaus hyvin tär-
keä. Rauhan aikana pikkumaisuuteen saakka vaa-
dittava puhtaus kasarmissa kasvattaa sotamiehen
järjestystä ja puhtautta rakastavaksi. Tottumukses-
ta hän pitää itsensä ja asumuksensa puhtaana huoli-
matta väsymyksestä. Raittiista ilmasta on myös
huolehdittava. Epäpuhtaus synnyttää kulkutauteja
ja vie sotajoukon perikatoon. Jokainen johtaja on
velvollinen kaikin voimin ylläpitämään puhtautta.

Jos yhteensattuminen vihollisen kanssa ei ole
mahdollinen, niin on ensi sijassa pidettävä huolla
joukon mukavuudesta, hyvästä majoituksesta ja
muonituksesta. Majoitusalue riippuu käytettävinä
olevien paikkakuntien luvusta ja suuruudesta, nii-
den asemasta yleiseenmarssisuuntaannähden,mars-
sirivistön syvyydestä, suoritetusta ja suoritettavasta
marssimäärästä kuten myös levähdysajan pituudes-
ta. Yksinkertaisinta ja mukavinta joukoille on, jos
majoitusalue jotakuinkin vastaa rivistönsyvyyttä.

Majapaikkojen jako eri joukoille tapahtuu sen
mukaan, miten joukot ovat ryhmitetyt tai miten ne
edelleen marssittaessa aijotaan ryhmittää. Sekoit-
tamalla aselajeja on pidettävähuolta siitä, että kaik-
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ki tila, tallit ja vajat, tulevat käytetyiksi. Marsseilla
on sopivaa miehittää marssitien varrella sijaitsevat
paikkakunnat tiheämmin.

Vihollisen läheisyydessä astuvat taktilliset näkö-
kohdat etusijaan. Miehitys tulee tiheämmäksi.
Vahvempia jalkaväkiosastoja sijoitetaan etlimaisiin
paikkakuntiin, ratsuväki sivulle, tykistöäoi koskaan
yksin, kuormasto kauimmaksi vihollisesta.

Esikunnat ovat sijoitettavat paikkoihin, joihin
ilmoitukset helposti saapuvat ja joista käskyjä hyvin
voi lähettää. Sähkö- ja puhelinyhteys, samoinkuin
teiden laatu ovat olettavat huomioon.

Mikäli olosuhteet sallivat, on majoitus edeltä-
päin valmistettava. Jos mahdollista, on siinä käytet-
tävä siviiliviranomaisten apua. Edeltäpäin lähetetään
majoittaia, joka järjestää majoituksen. Jos on aikaa,
annetaan majoituslipiit. Myöskin, jos majoituskäs-
ky annetaan vasta marssilla, on edullista lähettää
majoittajia edeltäpäin, jalkaväessä ratsastavia up-
seereja ja polkupyöräilijöitä. Lyhyt menettelytapa
on se, että joukko-osastolle määrätään erityisiä paik-
kakunnan osia, alaosastoille teitä ja taloja käytettä-
väksi, -loukkoja jaettaessa on otettava, huomioon
paikkakunnan puolustus. Tykit ja konekiväärit ovat
majoitettavat lykki- ja ajoneuvopihojensa läheisyy-
teen.

Aina ei voida vaatia, että kaikki kävisi erino-
maisessa järjestyksessä, vaan johtajat saavat itse
hakea paikan, mihin saavat joukkonsa sijoitetuiksi.
Taistelujen jälkeen majoitus tapahtuu usein siten,
että joukot sulloutuvat kyliin, talot täyteen väkeä.
Onpa itäisellä sotanäyttämöllä tapahtunut, että sa-
massa kylässä taistelujen jälkeen yöpyivät sekä sak-
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s,il;;isct että venäläiset Juukiii tietämättä toisistaan
ennen aamun tuloa.

Jokaisella paikkakunnalla on arvoltaan vanhin
upseeri ilman muuta paikallispäällikkönä, jos ei
semmoista ole erikoisesti määrätty. Kenraalit voi-

vat paikallispäälliköksi määrätä jonkun rykmen-
tinkomentajan tai esikuntaupseerin. Paikallispääl-
likkö jakaa paikan joukko-osastoille, jos sitä ei ole
ennen tehty, järjestää sisäisen palvelustoimen ja
ulkonaisei varustustoimenpiteet sekä määrää val-
miuden. Hän pitää huolta siitä, että myöhemmin

Jokaisella paikkakunnalla määrätään joku up-
seeri paikallispäivystäjäksi (suuremmissa olosuh-
teissa esikuntaupseeri). Tarpoen mukaan määrätään
myös tarkastusupseeri. Paikallispäivystäjänä oleva
upseeri ilmoittautuu paikallispäällikön luona ryh-
tyäkseen tämän ohjeiden mukaan ulkonaista varmis-
tusta ja sisäistä palvelustointa koskeviin toimenpi-
teisiin. Hän on kaikkien vahtien esimies, hän an-
taa heille ohjeet ja heidän asettaminen sekä silmäl-
läpito päivällä ja yölläovat hänen velvollisuuksiaan.

Jokaisesta pataljoonasta, ratsuväkirykmentistä,
tykistö- ja kuormasto-osastosta komennetaan yksi
upseeri kustakin komppan
kakunnalla olevasta osast
osaston päivystäjäksi (pai
hm päivystäjä, komppani
ilmoittautuvat heti paikalli
seerille, saadakseen häneli

aliupseeri huolehtii piiris

iasta j. n. e. tai sen paik-
;i yksi aliupseeri jonkko-
aljoonan päivystäjä, osas-
inpäivystäjä j.n.e.) Nämä
späivystäjänä olevalle up-
ä tarpeelliset käskyt.
stäjänä oleva upseeri tai
jään rauhallisuudesta ja

järjestyksestä ja pitää silmällä kaikkien joukko-

ipuvat joukko-osastoi tulevai majoitetuiksi.

Joukko-os aston ;>iiin
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osastojen ja paikallispäällikön määräämien toimen-
piteiden täytäntöönpanoa. Jos paikkakunnalla on
ainoastaan yksi joukko-osasto, niin on joukko-osas-
ton päivystäjä samallapaikallispäivystäjä.

Useissa tapauksissa on välitöntä varmistaa var-
ten asetettava ulkovahteja. Erinäisten olosuhteiden
vallitessa on näiden tehtävänä eristää paikkakunta
ympäristöstä. Ulkovahdit asettavat paikkakunnilta
johtaville teille jamuihin tärkeisiin paikkoihin kak-
sois- tai aliupseerivartioita. Jos saapuvilla on eri
aselajeja, niin asettaa jalkaväki säännöllisesti ulko-
vahdit. Jokaisessa vahdissa on yksi torvensoittaja.
Yhteydestä naapuripaikkakuntienkanssa on huoleh-
dittava. Ulkovahtia koskevat samat määräykset
kuin kenttävahtia.

Vihollisen läheisyydessä pidetään joukko-osas-
tot tarpeen mukaan suuremmassa määrässä valmii-
na sijoittamalla ne yhteen sopiviin huoneustoihin
(hälyytysmajat). Myöskin järjestyksen ylläpitoon
nähden voi tämä olla erittäinkin suuremmilla paik-
kakunnilla tarkotuksen mukaista.

Jokaiselle paikkakunnalle asetetaan sisäistä pal-
velustointa varten sisävaliti. Sen vahvuus riippuu
tarvittavista vartioista, joiden luku, varsinkin mars-
simajapaikoissa, on tehtävä mahdollisimman suu-
reksi. Yksityisissä joukko-osastoissa riittää useim-
miten yksi vartio lipun (komentajan) ja toinen ajo-
neuvojen luona. Säästääkseen vartioita voidaan
esim. pataljoonienliput sijoittaa yhteen rykmentin
komentajan luo, samoin kerätä ajoneuvoja suuri
määrä samaan paikkaan. Jokaisesta joukko-osas-
tosta otetaansen oman tarpeen mukaan miehiä sisä-
vahtiin. Siihen kuuluu aina yksi torvensoittaja.
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Järjestyksen ylläpito, väestön epävarma käy-
tös y. m. voivat vaatia tavallista vahvempia ja use-
ampia sisävahteja. Sisävahdit noudattavat karni-
soonipalvelusta varten annettuja ohjesääntöjä. Pie-
nemmissä olosuhteissa voi ulkovahti toimittaa myös-
kin sisävahdin tehtävät, mutta säilyttää kuitenkin
kenttävahdin luonteen ja noudattaasen ohjesääntöjä.

Tulta on käsiteltävä varovasti erittäinkin ulko-
salla keitettäessä. Kauemmin viivyttäessä on vält-
tämättä huolehdittava käymälälaitoksista. Paras
on kaivaa hautoja maahan.

Eri joukko-osastoille on aina määrättävä hä-
lyytyspaikat, joihin ne hälyytykscn sattuessa ke-
rääntyvät. Hälyytyspaikat ovat valittavat niin, et-
tä joukot voivat nopeastikokoontua ja toisiaan estä-
mättä mennä kokoontumispaikoille. Tykistön ja ko-
nekivääriosastojen hälyytyspaikat ovat niiden ajo-
neuvojen luona.

Eri olosuhteiden vallitessa voi olla hyödyllistä
määrätä suurempia majoituspiirejävartenhälyytyS-
kokoontumispailekoja, joihin rykmentit, prikaadit j.
n. e. häivytyksen sattuessa kerääntyvät ilman eri-
koista käskyä. Paras tapa on, että komppaniamää-
rää hälyytyspaikan, ja että jokainen ryhmä tietää,
millinpaikkaanaina sen on tultava. Jokainen mies
erikseen menee paikalleen. On tärkeä, että jokainen
tietää paikkansa esim. jonkun talon seinän suhteen,
että hälyytys pimeässä menee nopeasti ja ilman
suurta nielua.

Paikallispäällikön ja korkeimpien komentajien
asuntojen tulee olla helposti löydettävissä. Lipulla
tahi seipääseen kiinnitetyllä heinätukolla, yöllälyh-
dyllä ovatne tehtävät tunnettaviksi. Vahtien ja varti-
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öidentäytyy no tuntea, voidakseen viestintuojiay. tn.
neuvoa. Soittajien asunnot merkitään ruohoista pu-
notulla merkinantotorvella tai muulla tavalla. Sähkö-
lennätin- ja puhelinasemien tulee sijaita niiden ko-
mentoviranomaisten läheisyydessä, joiden käytettä-
vissä ne ovat; tarvittaessa ovat ne yhdistettävät hei-
dän asuntoihinsa puhelimilla. Sähkölennätinasemat
merkitään asemataululla (valkoinen T" punaisella
pohjalla) ja heinävihdalla, yöllä lyhdyllä. Ase-
malle ripustetaan, jos mahdollista johtoverkosta
luonnos, joka myössisältää tietoja esikunnista. Muu-
ten seurataan yksityisissä joukoissa käytettyjä mer-
kitsemistapoja.

Korkeampien komentovirastojen toimistot ovat
tehtävät tunnettaviksi ja riittävästi valaistavat. Nii-
den läheisyyteen on varustettava majapaikkoja käs-
kynnoutajille ja heidän hevosilleen. Kauemmin vii-
vyttäessä paikkakunnalla laajennetaan kaikki lai-
tokset samanlaisiksi kuin kotipaikalla.

Missä on tarpeen salata erityisten esikuntien ja
joukkojen saapuvilla010 vihollisen vakoilijoilta, jä-
tetään niiden majailupaikatmerkitsemättä.

-loukko-osastojen kuormastot voidaan paikallis-
päällikön määräysten mukaan sijoittaa paikkakun-
nalle, jos ci liike siitä häiriinny. Tykit,konekiväärit
ja kuormastojen ajoneuvot sijoitetaan, josmahdollis-
ta, vihollisesta poispäin paikkakunnanulkopuolelle,
sähkölennätinosastojen ajoneuvot lennätinaseman
läheisyyteen.

Jos paikallissuhteet eivät salli eteenmarssia si-
vulle tiestä, niin jäävät järeän tykistön ajoneuvot
tielle, kuitenkin jos mahdollista paikkakunnanulko-
puolelle, tiheästi suljetussa marssirivistössä,tien toi-
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selle reunalle. Yöllä on rivistön alkuun ja loppuun,
larvittaissa muuallekin, asetettava lyhtyjä.

Erittäin tiheä miehitys voi antaapaikallispäälli-
kölle aihetta erityisiin toimenpiteisiin järjestyksen
ylläpitämiseksi varsinkin pimeällä. Tällaisia ovat
vahvat sisävahdit, patrullien vilkas kulku, ravinto-
lain aikainen sulkeminen, väkijuomain myynnin
kieltäminen, aikaisen yölevon määrääminen, kairo-
jen jako. ajoliikkeen järjestäminen y. m.

Jos iso määrä joukkoja edeltäpäin valmistamat-
ta miehittää suuren paikkakunnan, esim. taistelussa
valloitetun,niin on heti asetettava paikallispäällikkö,
jonka käytettäväksi annetaan vahvoja voimia, jos
mahdollista rasittamattomia joukkoja sisäisen järjes-
tyksen toimeenpanemiseksi. Ensimäisiä toimenpi-
teitä ovat laaja vahtitoimi ja vahvat patrullit etsi-
mään hajaantuneita, piiloutuneita vihollisia.

Jos on pelättävissä yllätys asukkaiden avulla,
niin on ryhdyttävä erikoisiin varovaisuustoimenpitei-
siin, asukkaita on uhattava rangaistuksella, otettava
panttivankeja, kadut ja tiet ovat valaistavat,raken-
nukset pidettävä avoinna y.m. Miehistöpidetään val-
miina, Useimmiten hälyytysmajoissa. Ympäristöön
johtavat tiet ovat suljettavat. Paikan puolustautumi-
seen on valmistauduttava.

Tämmöisissä tilanteissa on käytäviä avaamalla
ja muilla toimenpiteillä pidettävä huolta siitä, ettei
tulla suljetuiksi pihoihin tai talleihin. -loukot ovat
sijoitettava! suljetuissa osastoissa (joukkueissa j. n.
e.) suuriin vajoihin, talleihin y, m. Miehistö makaa
pukeutuneena hevosten luona, karabinit ja patruu-
nai saatavilla. Upseerit ovat joukkueissaan. Raken-
nusten eleen on asetettava vartiot. Erittäin uhkaa-
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vissa oloissa voi olla tarpeellista pitää hevoset val-
jastettuina ja satuloituina sekä sijoittaa avonaisille
paikoille.

Uhatuissa majapaikoissa, on pantava toimeen
patrullikulku ympäristöön, ylläpidettävä yhteyttä,
vartioitava siltoja paikkakunnille johtavilla teillä.
Yksityinenpuhelinyhteys on asetettava tarkastuksen
alle, ulospäin johtavakatkaistava.

Vaaran uhkaamilla paikkakunnilla on jokaisen
pidettävä aseensa ja varustuksensa niin valmiina,
että pimeässäkin mitä lyhimmässä ajassa voi tulla
lähtövalmiiksi. Kaikki merkkipuhallukset, paitsi
hälyytykset, ovat kielletyt. Häivytys tapahtuu pu-
haltamalla ja rummuttamallahälyytys". Käskyn
tähän antaa arvoltaan vanhin upseeri tai paikallis-
päällikkö. Vihollisen äkkiarvaamatta ilmaantuessa
on myöskin jokainen vahti tähän velvoitettu, ja jo-
kainen upseeri omalla vastuullaan oikeutettu.

Joukkojen nopean kokoontumisen pitää voida
tapahtua myöskin ilman merkkipuhallusta (hiljai-
nen hälyytys).

Hälyytyksen tapahtuessa kokoontuvat kaikki
jalkaväen joukko-osastot täysissä varustuksissa
hälyytyspaikalleen tai miehittävät niille mää-
rätyt paikat. Konekivääriampujat ja tykkimiehet
rientävät kivääri- ja tykkipihoilleentai auttavat aja-
jia valjastaessa. Ratsastaville aselajeille ja kuor-
inastoille on paikallispäällikön,erittäinkin yöllistä
hälyytystä varten, annettava erityisiä ohjeita. Vah-
dit menettelevät saamiensa ohjeiden mukaisesti.

Jos vihollinen on äkkiarvaamatta tunkeutunut
kylään, niin kaikki jäävät majapaikkoihinsa ja puo-
lustautuvat siellä.
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Lepoonasettamiskäskyt.

Näkökohtia annettaessa käskyä
lepoonasettumiseen marssin jälkeen.

1. Joukot pysähtyvät.
2. Tiedustelu, joka ei levon aikana saa keskey-

tyä
15. Etujoukon tai jälkijoukon tehtävät.
4. Majoitus.
5. Hälyytyspaikat.
6. Muonitus.
7. Kuormastot.
8. Yhteyden aikaansaanti (puhelin ja sähköleii-

nätin).
9. Johtajan olinpaikka.

Esimerkkejä.
1. J. D. 1. 5. 17. 11,15 a.p.

Divisioonakäsky.
/. Divisioona, pysähtyy ja majoittuu
2. Rak. R. 1. tiedustelee
3. Etujoukko sijoittuu ja varmistaa, tiet

(alueen ); jalkaväen etumainen varmistus-
ketju

4, Majoitus: Majoitus-yleiskatsaus (talvi majapaikkojen tai
majoitusalueiden määrääminen yksityisille joukko-
osastoille).

ö. Hälyytyskokoontumispaikat
6'. Muonitus
7. Smirikuormasto saapuu (paikka/
8. Puhelinyhteys prikaatiesikuntiin, etujoukkoon, etuvar-

tioihin.
9. Divisioonaesikunta majailee ; käskyjen jako

siellä (aika). -tr ■Kari.
kcnr. luutn.

Polkupyöräilijöiden (autojen) tahi viestiratsastajien
kautta kirjallisesti (tahi monistettuna) prikaatille j.n. e.
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3. Leiriytyminen asutulle paikkakunnalle.
Jos joukkoja tilanpuutteen vuoksi ei voida ke-

konaan majoittaa,niin osa leiriytyy rakennusten lä-
heisyyteen, toreille, pihoihin, puistoihin j. n. e.

Huoneisiin majoitettua osaa varten oval voi-
massa majoitus-, leiriytynyttä osaa varten leiriyty-
misohjesäännöt. Paikallispäällikön on hyvissä
ajoin ryhdyttävä toimenpiteisiin tilan tarkotuksen-
mukaiseksi jakamiseksi. Erityisesti on järjestettävä
vedenotto ja pidettävä huoli siiiä, etteivät leiritulet
vahingoita rakennuksia. Usein tarvitaan erityisiä
toimenpiteitä järjestyksen ylläpitämiseksi pimeänä
aikana. Tiet ovat pidettävät vapaina. Paikkakunta
jaettava muonitus- ja hankintapiireihin.

Joukkojen ja alipäällikköjen tulee keskinäisellä
yhteistyöllä ja käytännöllisillä toimenpiteillä auttaa
paikallispää11ikköa.

4. Leiri.
Leiriä käytetään vaan. jos joukon taktillisista

syistä täytyy sijoittautua määrätylle seudulle (esim.
taistelun edellä, etuvartiona) tai asuntojen puuttees-
sa. Yleensä on edullista leiriytyä pienissä ryhmissä;
Siten voidaan sopivia paikkoja paremmin käyttää
hyväksi ja joukko pysyy taisteluvalmiimpana. Lei-
rit järjestetään .yleensä joukkorylimityksen mukaan
taktillista tilannetta vastaavaksi, rintama yleensä
viholliseen päin; suoja- y. tn. toimenpiteel voivat
kuitenkin aiheuttaa poikkeuksia. Osastojen nhniit-
tymisen määräävät seutu, muonitus, veden ja puun
saanti ja eri aselajien erikoistarpeet.

Leiripaikan tulee sijaita niin, ellei vihollinen si-
tä näe; hyvä kulkuyhteys on suuriarvoinen. Leiri-
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paikan tulee olla kuivan ja tarjota mahdollisimman
paljon suojaa säätä vastaan. Niityt eivät ole hyviä,
sillä niistä nousee, vaikka ne näyttävät kuiviltakin,
yölläkosteutta ja sumua. Kostealla maalla nukuttu
yösaattaa aiheuttaa enemmän häiriötä kuin taistelu.
Kova maa tahi harva metsä ovat säännöllisesti sopi-
via.

Jos suuria joukkoja on kerättävä yhteen, niin
tuleeriittävien välien erottaaeri joukko-osastoja toi-
sistaan. Vähintäin 20 askelta pitää olla pataljoo-
nien, jalkaväki-, ratsuväki- ja tykistörykmenttien,
patterien, osastojen,keveiden ampumavarakuormas-
tojen, samoin eri aselajiosastojen välillä. Jos olo-
suhteet vaativat syvää leiriä, niin ovat etäisyydet
käymälälaitosten vuoksi tehtävät riittävän suuriksi
tai ovat käymälät sijoitettavat sivuun.

Leiripäällikkö rientää edeltäpäin valitsemaan
leiripaikkaa. Häntä seuraa ratsastavia upseereja
eri joukko-osastoista. Jokainen joukko-osasto ryh-
tyy viipymättä laittamaan leiriään kuntoon. Kaikki
jälkeenpäin tapahtuvat siirtelemiset häiritsevät suu-
resti rauhaa jaon niihin vain välttämättömistä syis-
tä ryhdyttävä. Korkeat komentoviranomaiset ovat
virkatoimiensa vuoksi majoitettavat mahdollisuuden
mukaan asuttuihin paikkoihin tai taloihin.

Jokaisessa leirissä on arvoltaan vanhin upseeri
ilman muuta leiripäällikkö. Hänen olinpaikkansa
tulee olla helposti löydettävissä ja kaikille vahdeille
tunnettu. Leiripäällikkö järjestää varmistuksen.
Hän määrää joukko-osastoille paikat, järjestää kai-
vojen käytön j. n. e. Hän on erittäinkin siitä vas-
tuunalainen,että kaikki tarjolla olevat apukeinot tu-
levat heti tarkotuksenmukaisesti käytetyllesi, jotta
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joukko niinpiankuin mahdollista saisi lepoa ja suo-
jaa säätä vastaan (olkien, puun y. m. hankinta).

Leiripäällikönavuksi komennetaan eri joukko-
osastoista upseereja,aliupseereja j. n. e. samoinkuin
majoituttaessakin.

Vihollisen läheisyydessä vaatii varmistus ulko-
vahtien asettamista. Niitä voivat olosuhteet vaatia
myöskinleirin erottamiseksi ympäristöstä.Ulkovah-
dit noudattavat yleensä samoja ohjesääntöjä kuin
majoituttaessakin.

Yksinään leiriytyneelle ratsuväelle ovat ulko-
vahdit erittäin tärkeät. Niiden tulee olla niin lukui-
sat ja vahvat, että ne voivat estää vihollisen patrul-
leja leiriä häiritsemästä. Jos ratsuväki tulee leirissä
yllätetyksi, niin tarttuvat kaikki karabineihin.

Sisävahdit järjestää jokainen joukko-osasto tar-
peittensamukaan. Niiden vahvuus riippuu tarvitta-
vien vartioiden luvusta. Lipuilla, ajoneuvoilla ja
pihoilla tulee olla vartiot. Sisävahdit noudattavat
samoja määräyksiä kuinkotipaikalla.Kuitenkaan ei
tapahdu vaihdon huutamista eivätkä vahdit ja var-
tiat tee kunnianosotuksia. Sisävahtien asettamisen
ja tarkastamisen sekä ohfeiden antamisen toimittaa
päivällä ja yöllä joukko-osaston päivystävä upseeri.
Miehistöt,eivät anna esimiesten läsnäolon häiritä it-
seään, jolleivätnämä heitä puhuttele.Jos sotatilanne
sallii,niin leiripäällikkö antaa soittokunnan hänen
määräämällään ajalla soittaa sekä puhalluttaa ilta-
huudon, tavallisesti rykmentittäni oikealta sivustal-
ta alkaen. Komppaniat, eskadroonat,patterit j.n. e.
kokoontuvat ja kaikki asettuvat levolle. Herätyksen
puhaltavat vahtien soittajat.



193

Hätyytettäessä ryhtyvät ulkovahdit puolustautu-
maan. Jalkaväki ottaa varustuksensa ja rientää ki-
vääreille. Ratsuväki satuloi, istuu satulaan ja es-
kadroonat kokoontuvat kälyytyspaikalleen. Tykistö
j. tl. e. satuloi ja valjastaa. Sisävahdit pitävät liuol-
ta jalolle jääneistä tavaroista ja seuraavat mukana,
kun kaikki on koossa.

Esimerkki leirikäskyn muodosta

J. R. J (paikka).
J. K, 2. (paikka).
K. T. K. J. ynnä 2. K. Am. K. (paikka).
1/Pi. 1. tykistön vasemmalle sivustalle.

2. Leiripäivystäjät:Majuri D. .1. K. l:stä sekä jokaisesta
rykmentistä 1 upseeri. Ilmoittaminen1,15 i.p. minun
luonani.

.'?. Ulkovahdit:
J. E.1:
J. K. 2:

4. Hankinta, vedennouto, sairaat, hevoset:
J. E. 1
.7. R. 2
Tykistö ja Pi. K.... j. n e.

5. Tulet sammutettavat 0,00 i.p. Soitto kielletty.
(>. Matkatarvekuormasto saapuu (paikka) ja on

siellä juokkojen noudettavissa (aika).
7. Minun telttanion J. E. l:n luona, siellä käskyjen-

jako 10,00 i. p.
Ajutanteille ja käskyn- C,
noutajille saneltu. eversti ja leiripäällikkö.

5. Esimerkkejä yllätyksistä joukkojen ollessa
majoitettuina.

Estm. 1.
29. 11. 1870, 5,^0 ja 6,00 välillä illalla saapui eversti

v. Rex Etrepagnyiin ja asettui sinne yöksi mukanaan
Notilaskiißikir.ia. 5. Os/<. L3

Leiri luona. 14. 9. 17. 12,30 i.p.
Leirikäsky,

1. Leirit:
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seuraavat joukot: 2. ja 5./Gren, 100, 8./Käartin ratsiiv., 2./
UI. R. 17., 2 tykkiä 2. r./12.

Oltiin läheisessä kosketuksessa nähtävästi vahvan vihol-
lisen kanssa, Yö oli hyvin pimeä ja kylmä, kadut olivat
iljanteella.

Joukot olivat seuraavalla tavalla majoitetut:
2./100 linnassa kaupungin kaakkoislaidassa; 5./100 hä-

lyytysraajassa läntisellä portilla,; kaartin ratsuv., ulaanii
ja tykistö 5 tallissa torin ympärillä.

Upseerit ja miehistö olivat puettuina; joka eskadroo-
nasta oli 1 joukkue satuloituna; tykistön vetohevoset olivat
valjastettuina, ratsuhevoset satuloituina, miehistö hevosten
luona. Jalkaväen upseerit makasivat miestensä luona hälyy-
tysmajassa. ratsuväen upseerit yksityismajoissa. Komppaniat
olivat asettaneet kiväärinsä viiteen hiilyytysmajojen ulko-
puolelle.

Varmistukseksi oli erääseen taloon torin varrelle ase-
tettu vahti, johon kuului 1 ups., 44 jalkani., 14 rats. Se oli
asettanut 4 kaksoisvartiota: länsi-, itä- sekä koskimaisille
pohjois- ja eteläportille kullekin yhden. Täten eivät kaikki
portit olleet miehitetyt. Patrullikulku oli järjestettykau-
pungin ympäri. Le Thiliin johtavalle tielle oliasetettu rat-
supatruQi.

Ranskalainen kenraali Briand päätti yllättää aamun
sarastaessa 30 p:nä ratsuväkidivisioonan, jonka hän otak-
sui olevan Gisorsissa ja marssi o osastona eteenpäin; Pää-
osastoon, jota kenraali itse johti, kuului : l komppaniasis-
sijoukkoja, 1 Linjapataljoona, 4 pataljoonaa mobilikaartia,
2 eskadroonaa, 10 tykkiä, yhteensä 5200 miestä. Tämän
osaston piti marssia Ecouis— Etrepagnyn kautta Gisorsia
kohti. Osasto saapui keskiyön aikaan Le Thiliin, jossa se
tiedustelijoilta sai tietää, että myöskin Etrepagny oli mie-
hitetty ja ainoastaan paikallisesti, siis ei etuvartioiden
kautta, varmistettu. K:lo 1,30 a. p. kohtasi ranskalaisten
etujoukko (sissikomppania) mainitun ratsupatrullin, joka
heti ratsasti takasin viemään ilmoitusta. Länsiportillaoleva,
kaksoisvaltio ampui sitten useita laukauksia, mutta rans-
kalaiset tunkeutuivat niin nopeasti kaupunkiin, että saksa-
salaisilla joukoilla ei ollut aikaa miehittääkaupungin laitan
tahi kokoontua hälyytyspaikallcen. Syntyi hurja katutais-
telu, jossa, kaikki yhtenäisyys lakkasi. Villit i murtausi läpi;
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osa 5/100 ei päässyt enää kivääreilleen ja jontui vangiksi,
toinen osa pääsipakoon,mistäkin suuri joukko ilmankivää-
rejä. 2/ioo kiiruhti paikalle, hankkiakseen ratsuväelle tilai-
suuden päästä pois ja hyökkäsi hurraten torille kokoontu-
neiden ranskalaisten kimppuun. Kaartin ratsuväki pääsi
pakoon ilman suuria häviöitä, ulaanit ja tykistömurtau-
tuivat häviöin läpi;erittäinkinulaanit ajoivathajalle tiheitä
joukkoja, koettivat estää heiltä ulospääsyä. K.lo 3,00 a.p.
päättyi taistelu. Saksalaiset joukot kokoontuivat Gisors'in
suuntaan. Häviöt olivat hyvin tuntuvat: 7 upseeria, 157
miestä, 86 hevosta, 1 tykki, 2 ampumavaravaun.ua j 2 up-
seeria, 100 miestä oli näistä joutunut vangiksi. Ranskalai-
set jäivät tähän, eivätkä jatkaneet yritystäänenää Gisorsia
vastaan. He ilmoittivat häviönsä 8 kuolleeksi, 40 haavoit-
tuneeksi.

Etrepagnyyn sijoitettu joukko-osasto oli täten kärsi-
nyt suuren häviön. 5000 miestä oli yllättänyt 600 miestä,
joiden varmistustoimenpiteet olivat virheelliset ja vaillinai-
set. Kaikki kaupungista johtavat tiet olisi pitänyt sulkea
ja varustaa vahvoillaulkovahdeilla. Komppaniat eivät olisi
saaneet jättää kiväärejään ulos, vaan olisi niiden pitänyt
ottaanemukaansa makuupaikkoihinsa.Erittäinkäanei ollut
tarkotuksenmukaista sijoittaa a/100 kauaksi erilleen linnaan.
Sen olisi pitänyt olla majoitettuna ratsastavien joukkojen
luona, torin varrella. Patrulleja olisi pitänyt lähettää kau-
aksi eteen.

Esim,. 2.
Samana yönä osotti Les Thiliers'iin sijoitettu sak-

silainen osasto, että yllätysyritys voidaan ajoissa huo-
mata ja lyödä1 takasin, jos varmistustoimenpiteet ovat
riittävät ja tarkotustaan vastaavat. Les Thiliersissämajaili
samoissa olosuhteissa, kuin Etrepagnyssa: 3. ja 4./Gren. 100,
5./UI. 18. ja 2 tykkiä 2. r./12.

Les Thiliers on pieni paikka ja helpommin suljetta-
vissa kuin verrattain laaja kaupunki Etrepagny. Varmis-
tuksena oli kenttävahti länteen johtavantien lähtökohdalla,
kaksoisvartiot kaikkien teiden lähtökohdissa, seisova ulaa-
nipatrulli 500 askelta kylästä länteen. Villersiin johtavan
tien varrella. Joukot makasivat taisteluvalmiina hälyyty.s-
majoiHKa. Klo 3,00 a. p. huomasi ulftflnipatrulli äänettö-
mästi lähenevän ranskalaisen jalkaväkiosaston ja ratsasti

13*
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heti takasin viemään ilmotusta. Sitäpaitsi tuli kenttävahti
ajoissa hätyytetyksi sen kautta, että ranskalaisten kärki
ampui ulaanipatrullia. Kenttävahti otti ranskalaiset vas-
taan niin vaikuttavalla pikatulella, että sissijoukkojen ja
mobilikaaitilaisten keskuudessa — 3500 miestä — syntyi
pakokauhu ja ranskalaiset luopuivat hyökkäyksestä.

Esim. S.
Chatillon sur Seine

— kaupunki, jossa oli
noin 5000 asukasta — oli tärkeä etappipaikka 11.
saksalaisen armeijan takana. Siellä oli 16. 1lista alkaen
3 komppaniaa maanpuolustusväkeä ja 1eskadroona vara-
väenhusaareja (yht. 400 miestä jalkav. ja 94miestäratsuv.).
Vaikka tilanne oli hyvinepävarma,olivat joukot kuitenkin
majoitetut asukkaiden luo aivan kuin rauhan aikana;
puolet husaarihevosista oli sijotettu erääseen vaunuvajaan,
josta pääsi ainoastaau yhden oven kautta ulos. Varmistuk-
seksi oli asetettu ainoastaan 50 miehen suuruinen pääv-
ahti" kaupungintalolle ja yöksi kenttävahti erään aliup-
seerin johdolla Montbardiin johtavan tien lähtökohtaan.
Kenttävahdille oli annettu käytettäväksi 1aliupseeri ja 0
miestä husaareja.

Tätä joukkoa vastaan lähti RicciottiGaribaldi muka-
naan 7 sissikomppaniaa (800 miestä), enimmäkseen väkeä,
jo.a tarkalleen tunsi seudun. Pikamarsseilka ja suurin
varovaisuustoimenpitcinsaapui Ricciotti 18 p:nä ill. koko-
naan saksalaisten huomaamatta Couluciers le See'iin, 14
km etelään Chatilon'ista.

Saatuaan vakoilijoilta tarkat tiedot saksalaisten vail-
linaisista varmistustoimenpiteistä, päätti Riceiotti yllättää
heidät 12 p:nä ennen päivännousua. Hän läksi keskiyöllä
liikkeello mukanaan 5 komppaniaa jasaapui päivän aikana
0,30 aam. yhä vielä saksalaisten huomaamatta siihen koh-
taan, mistä sivutie haaraantim Tonuerresta tuovalle tielle.
Ricciotti kääntyi nyt täie tielle mukanaan4 komppaniaa,
tunkeutuakseen Tonuerresta tulevan vartioitsemattoinan
tien kauttakaupunkiin. Etujoukkokomppanian tulimars-
sia Montbardista johtavaa tietä edelleen, hyökätä sillan
luona olevan kenttävalidin kimpuun ja vallata ravintola,
johon useimmat saksalaiset uppseerit olivat majoitetut.
Etujoukko ei tavannut kuitenkaan mitäänvastarintaakau-
pungin ulkopuolella,sillä konttävahti, jonka vasta pitipois-
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tua päivän noustua, oli jo lähtenyt aikaisemmin. Kenttä-
vahdin käytettäväksi annetut husaarit olivat myös tehneet
tiedustelutoimensa huonosti. Illalla Montbartiin päin lähe-
tetty patrulliilmoitti 12 lähetessä yöllä ratsastaneensa pe-
ninkulman eteenpäin, huomaamattamitään erikoista, mutta
jälkeenpäin tuli soiville, että tämä patrulli olikin viettänyt
koko ajan eräässä rakennuksessa aivan kaupunginedustalla.
Siten valtasi komppania sillan luona olevanvartion ja tun-
keutui eteenpäin ravintolaakohti. Samaan (aikaan saapui
Ricciotti lännestä ja eteni pääkatua pitkin, yksi rivi kum-
mallakin puolella,kaupungintalolle saakka. Syntyi katu-
ja rakennustaistclu, joka päättyi siten, että ranskalaiset
saivat suurimman osan kaupunkia haltuunsa. Saksalaiset
vetäytyivät taistelun kestäessä joen vasemmalla rannalla
olevaan kaupunginosaan, jossa he puolustautuivat, kunnes
saivat apua.

Ricciotti vetäytyi pian takaisin Montbartiin päin ja
voi olla erittäinkin kepposeusasiveelliseen tulokseen tyyty-
väinen. Yllätys onnistui, koska oli lyöty laimin yksinker-
taisimmat varmistustoimet, sillä tosiasiassa ei kaupunki
(i,30 a.p. ollut lainkaan varmistettu. Erittäinkin oli kaksi
upseeria, patrullin- ja kenttävahdinjohtajat, törkeästi lyö-
neet laimin velvollisuutensa.

Saksalaisten häviötolivat: kuolleita 1 ups., 13 miestä,
haavoittuneita 2 ups., 9 miestä, vangiksi joutui 7 ups.,
170 miestä. 4 aliupseeria ja 40 husaaria tulivat suljetuiksi
vaunuvajaan japakotetuiksi antautumaan. Ricciotti ilmoit-
ti häviönsä G kuolleeksi ja 10 haavoittuneeksi.

Esim. 4.
Esimerkin mallikelpoisista varmistustoimenpi-

teistä antoi eräs \viirttembergilainenkomennuskunta, joka
oli lähetetty suojaamaan erästä sotakas.san ynnä muiden
tavaroidenkuljetusta. Tämä komennuskunta, johon kuu-
lui 1 upseeri, 1 aliupseeri ja 21miestä, läksi Epinalista23.
10. 1870 ja saapui VesouTin kautta 27 p:nä Gray'hm,jossa
se luovutti kuljetuksensa, suoritettuaan 5 päivässä 1,200
km. Komennuskuntaa häiritsivät usein sissijoukot, mutta
onnistui sen kuitenkin ilman häviötäpäästä perille. Joukko
marssi aina yöhönsaakka ja asettui sitten aivan oootta-
matta yömajaan, joksi se ei koskaan valinnut asuttua
paikkakuntaa, vaan yksinäisen, helposti vartioitavat! ja
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puolustettavan talon. Paikka, la tefctiin hftti ■ puolustunkun-
toon, elintarpeita ja vettä pidettiin valmiina, asukkaitu
otettiin panttivangeiksi.

7. Maan luonteen merkitys sodankäynnissä.
1. Yleistä.

Maan luonteella on joka suhteessa suuri merki-
tys taisteluiden ja sodan johdossa, koska siitä riip-
puu mahdollisuus liikuttaa, majoittaa ja ruokkia
joukkoja. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että johta-
jat ja joukot osaavat oikein arvostella ja käyttää hy-
väkseen maan luonnetta. Maan luonteen merkityk-
sen suhteen sodankäynnille on maailmansota tuonut
mukanaan yllätyksiä. Tähän saakka luultiin, että
ratkaisevat taistelut Alpeillaja Pripetin sekä Stocho-
din suoseuduilla ovatmahdottomia, koska joukkojen
on näissä seuduissa erittäin vaikea kulkea ja kehit-
täytyä. Myöskään suuria metsäseutuja, jollaisia
Venäjällä samoinkuin meidänkin maassamme on, ei
pidetty sopivina ratkaiseville taisteluille. Tannen-
bergin taistelu tapahtui Itä-Preussin järvi- ja suo-
maisemilla, Masurian talvitaistelu Lyekin ympäris-
tössäolevilla soilla. Karpaateillatapahtui ratkaise-
via taisteluja keväällä 1915, Transylvanian alpeilla
syksyllä 1916. Wolhyynian soilla on tapahtunut suu-
ria taisteluita eivätkä Serbian korkeat vuoret voi-
neetpidättääMackensenin voittoisaa etenemistä syk-
syllä 1915. Samoin ei alppimaisema Etsch'in ja
Brentan välillä tarjonnut voittamattomiaesteitä un-
karilais-italialaisille taisteluille, eikä alppivuoret
italialaisten niille rakentamille vahvoine varustuksi-
neen kyennyt pysähdyttämään saksalais-itävalta-
laisten joukkojen hyökkäystä marraskuussa 1917.




