
Saksan suuret ratkaisevat taistelut idässä.
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Saksan suuret ratkaisevat taistelut idässä ovat an-

taneet meille mahdollisuuden eristäytyä Venäjän kansan yh-

teydestä ja luoda maamme vapauden, mutta vasta syntyneenä

itsenäisenä valtiona ei Suomi suinkaan voi luottaa tule- 1
vaisuudessa naapuriensa ,

etenkään Venäjän nykyiseen heik-

kouteen tai ystävyyteen* Meidän ei koskaan tule olla muis-

tumatta että Venäjä, jonka vuotuinen kansan - lisäys on -yh-

- suuri kuin. huomen koko väkilukuasi tahdo eikä voikaa

unohtaa, että maamme on kuulunut sil3.e, eritoten, koska Suc

men takaisin val>*itäminen on Venäjälle, kuten historia k?
lin selvin meille osoittaa, " sine qua non " Venäjän suu-

'l [|l
-ai ta-asemali e Euroopassa* -Joa—v-i-el-ä—otamme huomioon, että

meidän sotilaallis-poliittinen asemamme on nyt /kivan toinen

kuin ennen • Meillä on nyt kaksi rintamaa, läntinen Euotaif

vastaan ja itäinen sekä eteläinen Venäjää vastaan. Niillä
rajoilla, jotka meillä nyt ovat puolustettavanamme, on ver-

rattain suuri pituus - jo maaraja Venäjää vastaan, kuten tun-

nettu, on 3 ja I kertaa pitempi kuin saksan raja Ranskaa
vastaan, ja meidän vesirajamme yli 1000 kilometriä. Tästä

täytyy käydä selville, että meidän ei ainoastaan nyt, vaan M

myöskin tulevaisuudessa tulee ylläpitää niin vahvan ja ajan- j
mukaisen armeijan ja kuin me vaan suinkin kyke- |
nerame, sitä suuremmalla syyllä , kun toinen naapureistamme y
kaikesta huolimatta kumminkin taas tulee olemaan yksi mah- 1
tavimmista. Vjf

Puolustuslaitoksemme painopiste tulee kumminkin, huoli*'
matta suhteellisen pitkästä vesirajasta, kallistumaan . naarajj ai
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rannikkoinamme nousseen viholl sarmei jän sekä samaan aikaan
puolustaa joko pohjoista tai läntistä rajaamme.

niitä uudistuksia, joita tämä mailman sota tuonut muka

puolustamisen puoleen. Sotajoukon täytyy kyetä lyömään takai
£ S

sin hyökkäyksen idässä ja kaaospa maarajan yli ja voittaa

Meidän sotajärjestelmältänne vaaditaan siis, että se ky-

kenee pystyttämään helposti liikutettavan, strateegiseen ja
. t

taktilliseen offensiviin kykenemän 1 mahdollisimman monilukuisen

sotajoukon. Tähän tarkoitukseen eivät riitä ainoastaan aktii-
viset joukot, vaan sota jär jesteiniämme täytyy myöntää lukuisi-

en reservien ja paikallisjoukkojen järjestelyn, joita joukko-

ja jokaisen sodan sattuessa tarvitaan suorittamaan suhteel-
lisesti tois'arvoisia tehtäviä ,Vielä on otettava huomioon ,

että kansamme , kuten punainen kapina osoittaa, tarvitsee ko-

vaa kuria ja koulua, joka yhdistäisi ja sotilaallisesti kas-

vattaisi sitä, ja näin ollen tulemme siihen ainoaan tulok -

seen, että maamme, suojatakseen nuorta vapauttaan ulospäin se-

kä ylläpitääkseen lakia oikeutta sisäänpäin on tarvinnut

ja tarvitsee myös tulevaisuudessakin vakituisen armeijan.

Se sotajoukko, joka vapaehtoisuuteen perustuen vapausso-

dan aikana loihdittiin maasta ja joka niin menestykselli -

sesti lopetti sodan, ei tietenkään maan vapauduttua voinut

jäädä pysyväiseksi. Uuden sotilas päällystön tehtävänä oli

nyt mahdollisimman pian luoda maalle armeija, jonka piti

kiintäs järjestelynsä, kurinpitonsa ja teknillisen opetuksensg

kantta taata maalle itsenäisyyden ulospäin, ja lakia ja oi-

keutta sisäänpäin. Maan epävarma sotilaallis-poliittinen asema

sekä äsken kukistettu kapina 80-tuhansine vankeineen vaati
verrattain suurien voimien kokoonpanoa, mutta armeijan suuruu

ta rajoitti kumminkin sotilaallisesti opetetun yli- ja ali-
päällystön puute ja mahdollisuus pitää lippujen alla kovin

monta vuosikertaa asevelvollisia ja lopuksi mahdottomuus ,

vallitsevan taloudellisen tilan johdost a, ruokkia ja vaateW'
taa kovin suurta armeijaa.

Suunniteltu ja osittain järjestelty armeijamme on laa*
dittu saksalaiseen malliin sekä huomioon-ottamalla kaikkia





suväki ei riitä kaikkia viesti- varten muodoste-

taan jokaiseen ratsuväki-rykmentti in yksi pyöräily-osasto,ase-
laji, joka tässä viime sodassa on osoittautunut hyvin käy-

tännölliseksi. Talvella varustetaan pyöräily-osasto suksilla.
Erinäisten taistelutehtävien ratkaisemiseksi on joka divisi-

onassa vielä 1 tykistörykmentti, jossa kussakin kuusi tykki-

ja kolme kenttähaupitsi—patteria, ja on tämmöinen jaotus

nykyisessä sodassa näyttäytynyt tarkoituksenmukaiseksi. Tämän

talven kuluessa on tarkoituksena muodostaa myöskin raskas
tykistö venäläisestä sotasaaliista, koska tämän tykistön

vaikutus yksityisessä taistelutehtävissä on suuri ja usein

välttämätön. Raskas tykistö muodostetaan, yhdeksi rykmentiksi,

joka kouluutetaah yhtenäiset i ja joka tulee kuulumaan suo-

ranaisesti armeijaan. Bodan syttyessä jaetaan raskas tykistö

seuraavasti: Divisionat saavat kukin raskaat haupitsipatta-
rit. Mörsärit sekä 10 en. patterit jakaa armeijan ylijohto
eri taistelu-tehtävien vaatimusten mukaan.. Tykistön lisäksi
muodostetaan miinanheittäjäkorappanioita ( joissa ainoastaan ke-

vyitä miinanheittäjiä) . käytettäviksi erittäin epätasaisissa

maan-muodostuksissa. Siinä takauksessa että jalkaväkirykmen -
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tit toimivat itsenäisesti voidaan, miinanheittäjäkomppanioitten
jakaantuessa 3 joukkueeseen ( jokaisessa 6 kevyttä miinan -

heittäjää) Joka jalkaväkirykmentille alistaa 1 joukkue. Nämä

seuraavat jalkaväkirykmenttejä ja lisäävät jopa korvaavat e-

pätasaisessa maan-muodostuksessa tykistön vaikutusvoimaa. Joka
divisionassa on lisäksi vielä : 1 pioneeripataljoona jaettu-

na 2 komppaniaan ja 1 valonheittäjä-joukkueeseen, yksi tie-
donantokomppania, johon kuuluu yksi puhelin - ja yksi merkin-

ant o joukkue. Jotta sodassa tarvittavia kolonneja varten olisi

tarpeellinen määrä sotilaallisen kasvatuksen saanutta alipääl-
lystöä, muodostetaan jo rauhan aikana joka divisionaan 1 kuor

mastokomppania. ?uoristoprikaatin muodostaminen tapahtuu samo-
jen periaatteiden mukaan kuin divisionain, jolloin kuitenkin
prikaatia varustettaessa on pidettävä silmällä sen liikehti-
mismahdollisuuksia maamme pohjois- ja itä-seuduissa.
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Teknillisten formationien välttämättömyys ilmenee seu-

raavasti:
Ilmailuvoimat

käynnissä 2 lentokoulua- Turussa ja Helsingissä. Hiin pian
n •

kuin /saatu opetetuksi tarpeeksi lukuisa lentokoneenohjaaja-
ja tiedustelu kantajoukko, kouluutushenkilökuntavähenne tään.

Automobiili joukot:

Tiedonanto joukot:

Jokaisen divisionen sekä vuoristoprikaatin varustaminen
yhdellä lentokone-osastolla on saavutettujen kokemuksien mu-
v ” 4 - *j ..,1- ‘ V *i_, r . i
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käan vähin määrä, mikä tarvitaan tiedustelutoimintaa varten.
-

, j Irr ! 'Suomen maan-pintasuhteet vaativat kesäisin yksinomaan vesi-

lentokoneitten käyttämistä, koska maahanlaskupaikkoja aaalehto-
koneita varten silloin puuttuu, ja talvisin maaldhtokoneit -

ten, jotka laskeutumista varten jäätyneille järville, varus-
tetaan jalaksilla. Koska lentojoukkueen pikainen muodostaen -

nen sodan aikana ei ole mahdollista on opetus vakinaises-
sa lentokoulussa rauhan aikana välttämätön, ja on meillä nyt

Jotta tarpeellinen määrä automobiilejä ja kulutusainei-
ta henkilö- ja tavarain kuljetusta varten olisi taattu, on
välttämättönääti saatava aikaan luja järjestely. Senvuoksi on
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muodostettava automobiili joukkojen päällikön esikunta, jonka
alaisena on kantakorappania sekä pää-asema auton kuljettaji-
en kouluutusta sekä korjausten toimittamista ynnä tarpeitten
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käsillä pitämistä varten. Tarpeitten jälki hankintaa sekä

haavottuneitten pois-kuljettamista varten muodostetaan sitä

paitsi 4 kuorma-auto kolonnaa ( 1 kutakin disisionaa koh -

den sekä vuoristoprikaatia varten)' ja kaikkiaan yksi

saniteettiauto—kolonna suorastaan armeijan käytettäväksi.Tar-
koitus on rauhan aikana käyttää näitä kolonnia väestön ta-
loudellisiin harrastuksiin.

Tiedonanto joukkojen yksinäistä opettamista varten sekä

henkilöitten ja tarveaineitten korvaamisen ja kokoamisen tal
.

kaamiseksi on välttämätöntä nimittää tiedonanto joukkojon pääl-
likkö. Hänen alaisiaan ovat yllä mainitut tiedonantojoukot
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Koulut:

Jalkaväen taistelu-koulu Hamina
Upseerikokelas—kurssit Viipuri

Tykistöampuma kenttä

sen ohessa Lappeenranta»

Tykistö upseerikokelas koulu,

Tykistö ampumakenttä

Waasan K,K, aseseppä kurssit. Waasa
K,K, aseseppä-ja kivääri aseseppä Kuopio
Oppijakso telefonisteja ja merkin-

antajia varten Helsinki

Pioneeri opetuspataljoona Hämeenlinna
Automobiilikoulu Helsinki

Lentokoulu Helsinki

Perkjärvi

MT/Ua

Kengityskoulu Turku

Hevoshoito kurssit Viipuri

Saksaan heitä varten järjestettäville kurseille.

teknillisessä suhteessa sekä armeija- kipinälennätinosastot >

sekä kipinä asemat. Armeija-kipinälennät in osasto on muodos-

tettu siten, että raskas kipinä-asema sodan aikana jää ar- i

meijän käytettäväksi ja kevyet kipinäasemät ja vuoristoki-
pinäasemat jaetaan divisionien ja vuoristoprikaatin kesken.
Kaikkiaan siis 1 raskas ja 4 kevyttä kipinä-asemaa.

Rautatie-joukot:

Sodassa tarvittavien rautateitten rakentamista ja käyttöj

varten on sotilaallisesti koulutettu henkilökunta välttämä -

tön, Jo-ta ei [ voida tilapäisesti saada kokoon, Senvuoksi on

rautatie— pataljoonan muodostaminen rauhan aikana suunnitel-

tu ja tulee sen vahvuus olemaan 2 rakennus « ja 1 lii-
kenne komppania.

Upseerien ja aliupseerien erikoiskouluutusta varten,jot-
vahvat laivat vaativat meripuonu
ka tulevat olemaan armeijan koulutuksen kantajoukkona, on

eri aselajeja varten suunniteltu toistaiseksi seuraavat kou-

lut ja oppijaksot:

Sitäpaitsi komennetaan rajoitettu määrä maa- ja meriupseereja





Sotilaslääkärien ja eläinlääkärien lisäopetusta varten
on toimeenpantu erikoisia oppikursseja Helsingissä,

Laivasto:

Järjestelysuunnitelma tätä syksyä varten vaatii noin

30 ,000 miestä , johon ei ole luettu muodostettuja vartio-

rajavartio- ja meriväen formationeja» Koska ottamalla perus-

luvuksi 1 % väestöstä tätä armeijan lukumäärää 30,0000, ei

myöhemminkään voitane sanottavasti korottaa, vähennetään siis

rauhan tultua turvatuksi muutamien formationien mieslukua»
Tällainen vähentäminen ei ole tällä hetkellä mahdollista,
kun ei vielä ole olemassa mitään palveluksesta päästettyä

vakavasti kouluutettua kantamiehistöä, eikä niin muodoin voi-

taisi sodan sattuessa asettaa liikekannalle joukot, jotka
seudun puolustus täytynee perustaa pääasiallisesti xenttä ..

siis olisivat täydellisesti immobilit.

Suomen laaja rannikko-raja sekä naapurimaiden verrattain
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vahvat laivastot vaativat meripuolustukseen ehdottomasti vah-
van, vakinaisen laivaston. Mutta sellaisen luominen vaatii
ei ainoastaan huomattavan pitkää aikaa vaan myöskin niin

suuria rahamääriä, ettei maamme siihen kykenisi, åsian näin
ollen on meripuolustus järjestettävä passiviselle perustalle

ja tulisi siten muodostettavaksi pääasiallisesti pieneksi
laivastoksi, johon kuuluisi torpeedo- ja vedenalaisia laivo-
ja sekä sitä paitsi miinaesteitä ja rannikkopattereja»Maam~
me meripuolustus tulisi aluksi perustumaan pää-asiallisesti
Venäjältä oiettuun sotasaaliiseen—— kymmenkunta torpeedovenet-

tä, muutamia rannikkovahti —laivoja, miinanetsijä-laivoja,moot-

tori- ja hinaajalaivoja- sekä Venäläisten jättämiin, verrat-
tain hyvässä ja käyttökelpoisessa kunnossa oleviin rantapat-

tereihin, Helsingin ja Viipurin lähistöllä, Laatokan puolustus
jolla on suuri merkitys maallemme, tulee ratkaistavaksi Kar-
jalan kannaksen uudelleen järjestettävän puolustuksen' yhtey-
dessä sekä tuli åi siihen kuulumaan: 1) Rivi pienempiä pat-

tereita suunnilleen linjalla Vuoksi- Käkisalmi-Valamo- Salmi;
>

sekä 2) pienempi rannikkovartialaivasto Laatokalla, johon kuu-
luisi muutamia nopeakulkuisia asestettuja moottorilaivoja se-
kä pienempiä rannikkovartialaivoja» Koko Suomen rannikkopuo -





Linnoituksia: Venäläisten maassa rakentamia linnoituksia

lustus tulisi kuulumaan Suomen laivaston Päällikön alaiseksi

joka taas toimiessaan olisi Pää-esikunnan ja Ylipäällikön

alaisena, sekä hallinnollisessa suhteessa Sotaministerien alai-
sena» Rannikkppatterien miehittämiseksi -ja hoitamiseksi oli-

si muodostettava rannikkopuolustus-rykmentti, johon kuuluisi

3 pataljoonaa—Helsingin, Viipurin ja Laatokan.

Viipuria ja Helsinkiä ei voitane käyttää ennen lopullista

kuntoonpanoa, joka vaatisi satoja miljooneja. Näistä molemmis

ta linnoituksista on puolustukselle suuremmasta merkitykses-

tä Viipuri, mutta viime sodan antamien kokemuksien nojalla

seudun puolustus täytynee perustaa pääasiallisesti kenttä -

linnoituksiin sekä aikaisemmin järjestettyihin asemiin, jotka

suovat armeijallemme täydellisen liikehtimis vapauden saatta-
matta sitä saarroksiin, josta aikaisemmin tai myöhemmin seu-

raisi sen tuhoutuminen, Helsingin suhteen on sotilaallista
merkitystä ainoastaan ulommilla rantapattoteilla, jotka suo-

jaavat kaupunkia vihollisen laivaston mahdolliselta hyäkkä -

ykseltä, Maapnolustusta ei voitane keskittää linnoitukseen,
siihen kun vaadittaisi suuria voimia, jotka voisivat aino-
astaan viivyttää vihollista, mutta muun maan yhteydestä kat-
kaistuina pian joutuisivat tuhon omaksi.
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Rajan- vankeinvartioiminen: Pitkän maarajan, joka osit-

tain kulkee attioitten ja vaikeasti kuljettavien seutujen
läpi, sekä suuren vankimäärän ja satoihin miljooniin nouse-

van sotasaaliin tuloksellinen vartiointi vaatii suunnattomia
sotavoimia, joita kansamme ei nykyään kykene asettamaan,Maa-

armeijan, jota sk ei sillä aikaa voitaisi harjoittaa, nu«
‘j

distaa ja sotakuriin kasvattaa, tähän vartiointiin käyttämi-

nen seurauksena voisi olla , että maamme, uusien levottomuuk-
sien ja selkkauksien ilmetessä olisi täydellisesti vailla
puolustusta» Tämän johdosta olemme olleet pahoitetut, lukuun-
ottamatta n»k» vakinaista sotavoimaa, asettamaan toistaiseksi
näitten lisäksi vielä joukon rajavartio ja vahtipataljooneja,
joita samoinkuin II luokan formationeja, täydennettäisi van-





Suojeluskunnat:

Armeijan budj etti 1 päivästä heinäkuuta 30 p:ään jou-
lukuuta 1918 on tehty yllämainitun armeijan järjestysehdotuk-

hemmilla ikäluokilla sekä osittain sellaisilla upseereilla ja

aliupseereilla, jotka ikäänsä ja sairautensa takia tai vas-

taavan sotilaallisen koulutuksen puutteessa, ovat vähemmän so-

veliaat palvelemaan vakinaisessa armeijassa. Näillä pataljoo-

nilla olisi tilapäinen luonne ja järjestely ja tulisivat

sitämukaan. kuin vakituinen armeija saataisiin uudelleen muo-

dostetuksi ja vankien lukumäärän vähentyeésä suurimmalta osal-

taan vähitellen linjoitettaviksi.

Sisälliset olot maassamme sekä välttämätön armeijan täyden-

täminen, niin kauan kuin ei vielä voitu reservi-muodostumia
kehittää, jotta olisi jossain määrin kehittynyttä ja luotetta-
vaa miehistöä käytettävänä, on pakoittanut Hallituksen asetta-
maan nämät vapaaehtoisesti syntyneet joukot sotilaallisen tar-

kastuksen ja johdon alaisiksi. Vastaisuudessa, armeijan saavu-
tettua täydellisen sotakuntoisuuden, voidaan näitä suojeluskun-

tia jossain määrin uudestaan muodostaa, esim. Ruotsin ampuma-

yhdistysten mallin mukaisiksi.
Kaikki yllämainitut jär jestelyéyät ovat nyttemmin käynnis-

sä sekä osaksi loppuun suoritetut.lukuunottamatta osaa teknil=

lisistä joukoista ja tykistöä, jotka vaativat suhteellisen pit-
kän ajan opetusta ja järjestelyä varten. Kovin haitallisesti
järjestely-työhön on vaikuttanut Sotakomissarioiden puute, kut-

suntojen pituus y.m. seikat, sekä pakko samaan aikaan opetus-
ja järjestelytyön ohella vartioida kokonaista armeijaa vanke-
ja sekä runsasta ympäri koko maan hajallaan olevaa sotasaa-
lista. Nämät vaikeudet ovat tällä haavaa suurimmaksi osaksi
voitetut ja voidaan toivoa, että puhtaaiM sotilaallinen työ
ripeästi tulee edistymään ja että kevät-talveen ja kesään
mennessä armeijamme järjestelytyö tulee olemaan enemmän tai
vähemmän loppuun suoritettu, Aseissa olevien luku on tällä
haavaa noin miestä jalkaväkeä, miestä tykis-
töä, miestä ratsuväkeä ja miestä meriväkeä.




