
KETJUN MUODOSTAMINEN.

Ketju muodostetaan siten, että ruodun takamies aset-
ruotutoverinsa oikealle puolelle määrätyn väli-

matkan päähän (ellei erikoisesti määrätty, 6 askelta).
Ryhmäpäällikkö juoksee heti ketjunsa keskikohdalle 8 as-
keleen päähän ryhmästään.

Ryhmäketjut:
A) Paikalla.

Ellei siumtamiestä erikseen määrätä on se eturivin toi-
nen mies oikealta.

a) Komennus: Ryhmä Varpula perusviivalle ket-
juun! (mars-mars).

-tjunsa seistään lepoasennossa kivääri oikean jalka-
teriin sisäpuolella.

b) "Komennus: Ryhmä Ahonen perusviivalle oikealle
(vasemmalle) leviten ketjuun! (mars-mars).

Suoritus: Suuntamies on ryhmän vasen (oikea) sivusta-
mies eturivissä.

c) Komennus: Ryhmä Uimonen, suuntana etuvasem-
malla (eiuoikealla) oleva talo, perusviivalle ketjuuni
(mars-mars).

Suoritus: Suuntamies kuultuaan suunnan, ottaa heti
oikean määrätyn suunnan, jonka mukaan ryhmä ottaa heti
ojennuksen ja levittäytyy.

d) Komennus: Ryhmä Varmanen, suuntana etuvasem-
malla (oikealla) oleva kukkula perusviivalla oikealle (va-
semmalle) leviten ketjuun.

Suoritus: Suuntamies vasen (oikea) sivustamies etu-
rivissä, Muu sama kuin c:ssä.



13) Liikkeelle lähtiessä,

Komennus: Ryhmä Wegelius, suuntana etuoikealla
oleva korkea koivu, neljän askeleen välimatkalla ket-
juun (oikealle tai vasemmalle leviten ketjuun! (mars-
mars).

Suoritus: Suuntamies ottaa määrätyn suunnan, ryhmä
ottaa ojennuksen suuntamiehen mukaan. Ketju muodos-
tetaan edellä esitetyillä tavoilla. Mutta lähtee heti liik-
keelle.

Hu o m.! Ellei komennusta »perusviivalla» ole
sanottu, lähtee ketju aina liikkeelle. Kivääriä kannetaan
ketjussa oltaessa oikeassa kainalossa kammiotappi ylös-
päin. ,

C) Liikkeellä oltaessa.

Ryhmä kulkee ryhmärivistössä.

Komennus: Ryhmä Autio, suuntana vasemmalla oleva
punainen talo, kolmen askeleen välimatkalla ketjuun.
(Oikealle tai vasemmalle leviten ketjuun).

Suoritus: Sama kuin edellä, paitsi että kivääri vedetään
heti olalta oikeaan kainaloon.

Komennukset ketjun liikkeellä ollessa: Oikeaan (va-
sempaan) päin mars; etuoikeaan (etuvasempaan)
mars!

Suoritus: Käännös määrättyyn suuntaan ja ketjun liik-
kuessa hanhenmarssissa pidetään kivääri rynnäkköasen-
nossa.

Komennus: Täyskäännös mars!
Suoritus: Tehdään täyskäännös, jonka aikana kr j

ä lasketaan alas ja käännöksen tapahduttua jälleen
nostetaan kainaloon. Ryhmäpäällikkö juoksee ketjun läpi
toiselle puolelle 8 askeleen päähän ketjustansa.



KOKOONTUMINEN.
Ellei toisin määrätä, kokoonnutaan kun ketju on muo-

dostettu perusviivalla ruoduttain kokoon suuntamieheen,
joka pitää kivääriään ylöskohotettuna ja komennus »k o-
k o o n» tapahtuu ketjun paraillaan liikkuessa, viedään ki-
vääri heti olalle ja ruoduttain kokoonnutaan samaan ryh-
mämuotoon, josta on kehittäydytty, sekä marssitaan eteen-
päin. Jos taasen komento »kokoon» tapahtuu silloin kun
ketju on paikallaan, kokoonnutaan ruoduttain ruotu-
rintamaan, ellei nimenomaan ole toisin määrätty.

KETJUN MUODOSTAMINEN JOUKKUEESTA.
A) Joukkue on ruoturintamassa.

Komennus: Joukkue Pajari, ryhmä Haapio johtoryh-
mänä perusviivalla ketjuun (mars-mars).

Suoritus: Ryhmä H:n toinen ruotumies oikealta suunta-
miehenä muodostetaan ketju 6 askeleen välimatkoilla (ellei
toisin määrätä).

Komennus: Joukkue Pajari perusviivalla oikealle (va-
semmalle) leviten ketjuuni

Suoritus: Vasen (oikea) joukkueen sivustamies suunta-
miehenä muodostetaan ketju.

B) Joukkue on ryhmärivistössä.
(Joukkue jaettu kahteen puolijoukkueeseen.)

Komennus: Joukkue Pajari, suuntana etuoikealla (etu-
vasemmalla) oleva kukkula, 3 askeleen välimatkoilla
ketjuun!

Suoritus: Ensimäisen ryhmän toinen ruotumies etu-
rivissä on suuntamies. Ensimäinen ryhmä muodostaa
suuntamiehen mukaan ketjun ja ensimäisen puolijouk-
kueeseen kuuluvat ryhmät jatkavat ketjua oikealle ja toi-
sen puolijoukkueen ryhmät jatkavat ketjun muodostamista
ensimäisestä ryhmästä vasemmalle.



Kärki muodostetaan silloin kun etsitään kosketusta vi-
hollisen kanssa tai kun rintaman murto on tapahtunut ja
kuljetaan vihollisen alueella tai jos taistelutilanne on jo-
tenkin epäselvä. /** /V<LAA^lasA-fQjt#GC.

(Krataljoona määrää marssivarmistukseen kärkijoukon
tavallisesti kärkikomppanian.

Kärkikomppania määrää kärjen. Sen muodostaa taval-
lisesti upseerin johdolla oleva kärkijoukkue.

Kärkijoukkueen johtaja määrää itse kärjen sekä si-
vustapartiot. Kärkeen kuuluu tavallisesti upseeri tai ali-
upseeri ja kuusi miestä ynnä yhdysmiehet. Yhdysmiehet
pitävät yhteyttä kärjen sekä kärkijoukkueen välillä ja
taas kärkijoukkue pitää yhteyttä kärkikomppanian kanssa.

Kärkijoukkue lähettää marssisuunnan >ille par-
tioita, jotka ovat yhteydessä kärkijoukkueen kanssa.

Kärki kulkee tavallisesti marssisuunnassa tietä pitkin,
kuitenkin tavallisesti tien syrjää pitkin. Kärki ja yhdys-
miehet pitävät pääjoukon nopeutta, eivätkä hävitä yh-
teyttä pääjoukon kanssa. Kun vihollisen kanssa on saatu
kosketus, ilmoittaa kärki heti kärkijoukkueelle tiedot vi-
hollisesta ja pidättää vihollista kunnes kärkijoukkue on
tullut avuksi ja kärkikomppania kokonaisuudessaan on
kehittäytynyt taisteluun.


