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JÄÄKÄREIDEN TOIMITTAMA ''SUOMALAINEN SOTILASKÄSIKIRJA" 

JA SEN MERKITYS ITSENÄISEN SUOMEN PUOLUSTUSVOIMILLE 

"Suomalainen Sotilaskäsikirja" on jääk�reiden valmistama 

ensimmäinen ohjesääntö itsenäisen Suomen armeijaa varten. 

Jääkärit totesivat Saksassa koulutuksessa ollessaan suomen

kielisten ohjesääntöjen tarpeen. He toimittivat syksyst� 1917 

alkuvuoteen 1918 viisiosaisen Suomalaisen Sotilaskäsikirjan. 

Sen piti soveltua sekä jääkäreiden että tulevan Suomen armei

jan upseereiden ja aliupseereiden käsikirjaksi sekä joukkojen 

ohjesäännöksi. - Jääkäreiden palattua Suomeen vuonna 1918 

ryhmiteltiin Suomalainen Sotilaskäsikirja selvyyden vuoksi 

uudelleen kahdeksaan osaan. 

Suomalaisen Sotilaskäsikirjan syntyvaiheista on tässä tutki

muksessa pyritty selvittämään kirjan valmistamiseen osallis

tuneet jääkärit, toimitus- ja painatusvaiheet sekä esikuvana 

käytetty lähdeaineisto. 

Sisällöstä on pyritty tutkimaan kuinka paljon saksalaiset 

ohjes�ännöt ovat vaikuttaneet Suomalaiseen Sotilaskäs{kirjaan. 

Edelleen on pyritty osoittama�n. miten kirja vastasi valmis-

tuttuaan silloista sotataidollista tasoa sekä miten se soveltui 

Suomen oloihin. Samalla on pyritty selvittämään, mikä merkitys 

Suomalaisella Sotilaskäsikirjalla oli Suomen nuoren armeijan 

koulutusohjeena sekä kirjan vaikutus vapaussodan jälkeiseen 

sotilaskirjallisuuteen ja -sanastoon. / 
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Tutkimusmenetelmänä on vertailtu 1900-luvulla ennen ensim

mäistä maailmansotaa ja sen aikana ilmestyn�itä saksalaisia 

ohjesääntöjä sekä suomalaista 1920-luvulla valmistunutta 

sotilaskirjallisuutta jääkäreiden toimittamaan Suomalaiseen 

Sotilaskäsikirjaan. 

Tutkimuksia on teh�y Sotatieteen Keskuskirjastossa (Helsinki) 

sekä Militärgeschictliches Forschungsamtissa (Freiburg im 

Breisgau). - Tietoja on täydennetty haastatteluin. 

Suomalainen Sotilaskäsikirja on sisällöltään saksalaissävyinen. 

Kirja on pääosin käännetty suoraan ennen ensimmäistä maailman

sotaa julkaistuista sekä muutamista sodan aikana ilmestyneistä 

ohjesäännöistä. Kirjassa on tosin paikka paikoin myös jääkä

reiden omia ·oivalluksia ehkä tuoreen kenttäkoulutuksen ja 

sotakokemusten jäljiltä. Kun laajan lähdeaineiston käyttö 

urautui jo työn alkuvaiheessa melkein yksinomaan käännöstyöksi, 

rajasi se myös ·valmistuvan sotilaskäsikirjan sisällön sekä 

tason. 

Kirjaa on arvoste-ltava kielteisesti nimenomaan varsinaisen 

taktiikan puutteellisesta käsittelystä. Kirja ei myöskään 

yltänyt kaikilta osilta vuoden 1917 sotataidolliselle tasolle 

käytetyn lähdeaineiston vanhentuneisuuden takia. Siinä on 

vain muutama maininta viimeisistä sotakokemuksista. Kirjaa 

ei myöskään oltu sopeutettu Suomen erikoisoloihin. 

Suomalaisen Sotilaskäsikirjan vaikutus vapaussodan koulutus

ohjeena jäi vähäiseksi. Sitä arvokkaampi sotilaskäsikirja oli 

vapaussodan jälkeen Suomen armeijan asettuessa kasarmeihin 

ja rauhanajan koulutustyön alkaessa. Sotilaskäsikirja oli 

puutteistaan huolimatta ensimmäinen laaja suomenkielinen 

ohjesääntö, joka jo sellaisenaan loi henkeä ja kohotti 

nuoren armeijan itsetuntoa. 

Suomalainen Sotilaskäsikirja joutui 1920-luvulla käytännön 

testattavaksi. Vaikka sen käyttöarvo myönnettiinkin, niin 

koulutusvaatimusten kasvaessa sen puutteet ja heikkoudet 
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synnyttivät uusien ohjesääntöjen tarvetta. Suomalaisen Soti

laskäsikirjan vaikutus 1920-luvun suomalaiseen ohjesääntö

kirjallisuuteen on havaittavissa vuosikymmenen puoliväliin 

saakka. Kirjan taktiikan osuudesta puuttuneet hyökkäys ja 

puolustus ilmestyivät kenttäohjesääntöihin vasta 1920- ja 

1930-lukujen vaihteessa. - Sotilaskäsikirja on myös antanut 

suomalaiseen sotil�ssanastoon jääkäreiden luomia, yhä käy

tössä olevia termejä sekä välittänyt nykyiseen käyttöön vanhaa 

sotilassanastoa. 

Jääkäreiden työskentelyn tulosta, puolen vuoden aikana Saksassa 

syntynyttä 1558-sivuista perusohjesääntöä, on kuitenkin 

pidettävä ainutlaatuisena saavutuksena. Lienee ainutkertaista, 

että vieraassa maassa koulutettavan sotilasjoukon rivimiehet 

ryhtyvät omasta aloitteestaan toimittamaan ohjesääntöä äidin

kielellään. Tavallisesti ohjesääntöjen laatiminen annetaan 

vakinaisen armeijan ohjesääntötyöhön perehtyneiden upseerien 

tehtäväksi. Kirjan syntyvaiheet ja tapa, jolla se toimitet

tiin, kertovat jääkäreiden peräänantamattomuudesta sekä 

tahdosta toteuttaa ylivoimaiseltakin vaikuttavat tavoitteet. 
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JOHDANTO 

"Suomalainen Sotilaskäsikirja" on jääkäreiden valmistama 

ensimmäinen ohjesääntö itsenäisen Suomen armeijaa varten. 

Jääkäriliike syntyi vuosina 1914 - 1915 Suomen itsenäisty

misen valmisteluih�n liittyen. Suomella ei ollut omaa sota

väkeä, joten mahdollisessa itsenäisyystaistelussa tarvittava 

sotilaallinen oppi ja koulutus oli haettava muualta. Saksa 

lupasi apuaan. 

Suomalaisia miehiä - jääkäreitä - ryhdyttiin kouluttama�n 

Saksassa vuosina 1915 - 1918 Pfadfinder-kurssilla, 

Ausbildungstruppe lockstedtissa ja jääkäreistä muodostetussa 

Preussin Kuninkaallisessa Jääkäripataljoona 27:ssä. Koulutus 

tapahtui saksalaisen esikuvan mukaan. Pataljoonasta oli 

tarkoitus muodostaa itsenäisen Suomen upseeri- ja aliupseeri

kaaderi. Tämä joukko tarvitsi suomenkieliset ohjesäännöt. 

Ennen Suomeen lähtöään jääkärit toteuttivat itselleen asetta

mansa suururakan. He toimittivat Saksassa syksystä 1917 alku

vuoteen 1918 viisiosaisen Suomalaisen Sotilaskäsikirjan. 

Aikataulu oli tiukka; aikaa oli käytettävissä puolisen vuotta. 

Suomalaisesta Sotilaskäsikirjasta haluttiin mahdollisimman 

monipuolinen. Sen piti soveltua jääkäreiden itsensä sekä tule

van Suomen· armeijan upseereiden ja aliupseereiden käsikirjaksi 

sekä joukkojen ohjesäännöksi. 

Suomalaisen Sotilaskäsikirjan syntyvaiheista pyritään tässä 

tutkimuksessa selvittämään kirjan valmistamiseen osallistuneet 

jääkärit, toimitus- ja painatusvaiheet sekä esikuvana käytetty 

lähdeaineisto. 

Sisällöstä pyritään tutkimaan, kuinka suuri vaikutus saksa

laisilla ohjesäännöillä on ollut Suomalaiseen Sotilaskäsi

kirjaan. Edelleen pyritään osoittamaan, kuinka kirja vastasi 

valmistuttuaan sen ajan sotataidollista tasoa sek� kuinka se 
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soveltui Suomen oloihin. 

Samalla pyritään selvittämään, mikä merkitys Suomalaisella 

Sotilaskäsikirjalla oli koulutusohjeena sekä kirjan vaikutus 

Suomen sotilaskirjallisuuteen ja -sanastoon. 

Tutkimusmenetelm�n� on käytetty 1900-luvulla ennen ensimmäistä 

maailmansotaa ja sen aikana ilmestyneiden saksalaisten ohje

sääntöjen ja suomalaisen 1 920-luvulla valmistuneen sotilas

kirjallisuuden vertailua jääkäreiden toimittamaan Suomalaiseen 

Sotilaskäsikirjaan. 

Tutkimuksia on tehty Sotatieteen Keskuskirjastossa (Helsinki), 

Sota-arkistossa (Helsinki) sekä Militärgeschichtliches 

Forschungsamtissa (Freiburg im Breisgau). 

Tietoja on täydennetty haastatteluilla. 

Suomalaisen Sotilaskäsikirjan merkityksestä tutkitaan lähinnä 

sen vaikutusta ennen kenttäohjesääntöjämme
1) ilmestyneeseen

sotilaskirjallisuuteen. Tarkastelu painottuu vuosiin 1919 -

1927. 

Tutkittavasta teoksesta käytetään tekstissä nimeä Suomalainen 

Sotilaskäsikirja tai sotilaskäsikirja. 

1 SUOMALAINEN SOTILASKÄSIKIRJA 

1 .1 Yleistä 

Vuonna 1917 sotilaskirjallisuutemme oli ymmärrettävistä 

syistä varsin niukka. Autonomisen Suomen sotaväki oli lakkau

tettu vuonna 1901. Niinpä viimeksi venäjän kielestä suomen 

kieleen käännetyt ohjesäännöt olivat vuosilta 1886 - 1901. / 
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Mainitut ohjesäännöt käsittelivät pääasiassa ampumaharjoi

tuksia, jalkaväen muodollista harjoitusta, kenttäpalvelua, 

elämää linnoituksissa ja leireillä sekä ohjeita ratsastaville 

joukoille. Näitä ohjesääntöjä ei voitu pitää vuonna 1917 enää 

ajanmukaisina2) . Jääkärit eivät olleet ymmärrettävistä syistä 

kovin kiinnostuneita venäläisistä ohjesäännöistä. 

Jo Saksassa tapahtuvan koulutuksen alkuvaiheessa kävi ilmi, 

että saksan kieltä taitamattomat suomalaiset koulutettavat 

tarvitsivat kipeästi keskeisen saksalaisen sotilassanaston 

sekä ohjesäännöstön suomenkieliseen asuun saattamista. Syksyllä 

1915 laativat Gruppenf□ hrer Toivo Kuisma, Hilfsgruppenf □ hr8rit 

J A Tamminen ja K M Wallenius "Wörterbuch-sanakirjan" 3 ). Tämä 

154-sivuinen sanakirja sisältää tavallisimman komento- ja

palvelusanaston. Se oli tervetullut apu Ausbildungstruppe

Lockstedtiin saapuville suomalaisille ummikoille.

Jouluksi 1915 jääkärit saivat Transfeldtin "Jalkaväen käsi

kirjan" suomennoksen4) . Tämä oli eräänlainen taistelijan opas. 

Sen käännöstyön oli tehnyt edellä mainittu kirjoittajaryhmä 

kuten myös sitten uutenavuotena jaetun "Saksan jalkaväen 

harjoitusohjesäännön" suomennoksen 5) . Tämä kirja sisälsi jo 

omintakeista suomalaista sotilassanastoa6) . Teoksessa käsi

tellään asioita vielä ennen ensimmäistä maailmansotaa vallin

neiden käsitysten mukaan. Siinä esiintyy mm "suljettu järjes

tys" ja "avoin järjestys", joka tarkoittaa ampumaketjujen 

1. 'kk 't .. 7) 11 e1 a .

Edellä mainitut kolme teosta olivat vaatimaton alku sille 

edessä olevalle ohjesääntötyölle, jonka välttämättömyyden ja 

kiireisen toteuttamisen jääkärit olivat hyvin tienneet. 

Huhtikuun lopussa 1917 asetettiin komitea laatimaan Suomen 

oloihin soveltuvaa harjoitusohjesääntöä. Sen työskentelystä 

ei käytettävissä olevissa lähteissä ole kuitenkaan mitään 

k. t" ... 8)mer 1n oJa. 
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Ryhdyttäessä laatimaan Suomalaista Sotilaskäsikirjaa ei 

jääkäreillä siis ollut paljonkaan apua aikaisemmasta suoma

laisesta sotilaskirjallisuudesta. Kääntymällä saksalaisten 

puoleen saatiin käytettäväksi ennen ensimmäistä maailmansotaa 

sekä sen aikana painettuja saksalaisia ohjesääntöjä. 

Kysymyksessä oli stis laajan vieraskielisen ohjesääntökirjal

lisuuden muokkaaminen jääkäreitä ja tulevaisuudessa perustet

tavaa Suomen armeijaa varten. Onneksi jääkäreitten joukossa 

oli tarpeeksi kielitaitoisia ja lukeneita miehiä. Hankittuun 

ohjesääntökirjallisuuteen perehtyroinen, aineiston seulominen 

ja suomenkieliseen asuun muokkaaminen yksittäisiä sotilas

termejä myöten oli mittava työ. 

1 . 2 Sotilaskäsikirjan syntyvaiheet 

1 . 2. 1 Työn aloittaminen 

Ensimmäisen tiedossa olevan aloitteen Sotilaskäsikirjan 

aikaansaamiseksi teki Gruppenfuhrer Toivo Kuisma. Hän oli 

ollut suomentamassa myös vuonna 1915 ilmestyneitä ohjesäJn-

t .. . .. 9)
Oja, 

Kuisma kirjoitti 28.6.1917 päivätyssä muistiossaan Hauptzug

fuhrer Erik Jernströmille: ttMeidän olisi ehkä heti syytä 

ryhtyä valmistamaan 'Suomalaisen aliupseerin Käsikirjaa' 

(Kuisman alleviivaus), jossa olivat kaikki tärkeimmät teo

reettiset asiat, esim räjäytyksiä koskevat tiedot jne. Se 

voisi samalla sisältää meidän erikoisen taktiikkamme - taktii

kan, joka perustuisi Suomen erikoisiin maisema ym suhteisiin 

sekä kaikista viimeisimpiin saksalaisiin sotakokemuksiin. 

Lisäksi siinä voisi olla erikoisia ohjeita vapaajoukkojen 

johtajille
101 ," - Kuisman tehtävän määrittely tulevasta

käsikirjasta on hämmästyttävän selkeä ja ytimekäs. 

Vapaajoukoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sotilaskoulutusta 
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saamattomia suomalaisia, joita jääkärit joutuisivat Suomessa 

lyhyen koulutusajan jälkeen johtamaan mahdollisesti tulevissa 

taisteluissa. 

Valmistelut sai tehtäväkseen OberzugfUhrer Armas Ståhlberg. 

Hän jätti jo 12.7.1917 Libaussa jääkäripataljoonan komenta

jalle Hauptmann Kn�thsille esityksen ''Suomalaissn sotilas

käsikirjan" päämääräistä, sisäll6stä ja kääntäjistä ("Vorschlag 

zu einem finnischen Militär-Handbuch").11)

Sotilaskäsikirja tulisi Ståhlbergin ehdotuksen mukaan olemaan 

1) ohje jääkäreille

2) koulutuskäsikirja Suomessa alijohtajille

3) oppikirja Suomessa alokkaille

Kirjaan tulisi sisällyttää 

a) kivääri- ja konekiväärijalkav�en sekä tykistan ase- ja

ampumaoppi

b) pioneerikoulutus (mm kenttälinnoittaminen, vesistajen

ylitys, tienrakennus ja räjäytystekniikka)

c) kenttäpalvelus (mm armeijan sodanaikainen jaotus, komp

panian ja patterin organisaatio ja varustus), käsky

tekniikka, ilmoitusten laatiminen, tiedustelu, varmistus,

marssit, majoitus ja huollon eri alat)

d) yleinen ja eri aselajien taktiikka (erikseen asema- ja

sissisotataktiikka) ja

e) alokaskoulutus erikseen 8 - 12 viikon ja 2 - 8 päivän

pituista koulutuskautta varten. 12)

Ståhlbergin ehdotuksesta puuttuvat Kuisman mainitsemat 

"erikoinen taktiikkamme, joka perustuisi Suomen erikoisiin 

maisema ym suhteisiin" sekä "kaikista viimeisimmät saksa

laiset sotakokemukset". 

Suomalaisen Sotilaskäsikirjan esikuvana oli ilmeisesti jääkä

reiden suuresti arvostama Lehnertin käsikirja "Handbuch fUr 

den TruppenfUhrer"13l. Se sisälsi tärkeimmät jalkaväen ali

johtajan tarvitsemat tiedot. Tya aloitettiin nähtävästi varsin 
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pian, koska GruppenfUhrer Bertil Pauligin päiväkirjassa on 

merkintä 17.7.1917: "En finsk handbok � la Lehnert 
1 4) utarbetas" . 

Hauptmann Knaths ja ZugfUhrer Johan Hägglund matkustivat 

24.7. Berliiniin. Knaths oli käsketty Berliiniin jääkäri

pataljoonan koulut4sohjelmien muuttumisen sekä pataljoonan 

mahdollisen Suomeen lähdön takia, mutta nähtävästi ainakin 

Hägglundin tarkoitus oli hankkia tarvittavaa kirjallisuutta 

t·1 k .. "k" . 1 t· . t t 15) K" . 1 t t k' so 1 as as1 1rJan aa 1m1s a var en . 1rJan a us ava 1r-

. ·t t ··t 1· . "k . t· 1 ·t tt 1 6 ) JOl us yo o 1 Jo samana1 a1ses 1 a 01 e u .

Sotilaskäsikirjan toimittaminen vaati yhteistoimintaa saksa

laisten viranomaisten kanssa. Se ei sujunut hankaluuksitta. 

Piti löytää rahat painatuskustannuksiin. Piti saada saksalai

set luovuttamaan ohjesääntönsä ja piti saada painatuslupa 

Saksan sotaministeriöltä, joka aluksi vaati suomalaisten kir

joittaman tekstin asiasisällön tarkastettavakseen. 17)

Syyskuun alussa Hauptmann Knaths, Oberzugfuhrerit Ståhlberg 

ja Malmberg matkustivat Berliiniin valmistelemaan sotilaskäsi

kirjan painatustyötä 18) . Epäluulot ja esteet hälvenivät vähi

tellen. Jääkäreiden asioita ajoi Berliinissä johtaja Samuli 

Sario 19) . Saksan pääesikunta alkoi suhtautua suopeasti suoma

laisten hankkeeseen. Pääesikunnan "Sektion Politik" -osasto 

otti vastatakseen painatustyön kustannuspuolesta2□) . Kirjan 

. t :h .... t·. 1 k k 1 2 1) paina usva1 eeseen paas 11n o a uun a ussa .

Kielikysymys ei aiheuttanut minkäänlaista kiist□a, Vaikka 

suuri osa pataljoonan päällystöä oli ruotsinkielistä, olivat 

kaikki yksimielisiä siitä, että käsikirja julkaistaisiin 

k. 1 11·· 22)suomen 1e e a. 

Sotilaskäsikirjan kirjapainoksi valittiin berliiniläinen 

Kuninkaallinen Hovikirjapaino Ernst Siegfried Mittler und 

Sohn. Toimitustyötä valvomaan komennettiin GruppenfUhrer 

T . K . 23)01vo u1sma. 
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1. 2. 2 Kirjan toimituskunta 

Oberzugfuhrer Armas Ståhlberg esitti, että käsikirjakomitean 

johtoon hänen itsensä lisäksi valittaisiin Oberzugfuhrerit 

Karl Lennart Oesch ja Lauri Malmberg sekä Gruppenfuhrer 

W .d (v·· . .. p ) 24) e1 emann aina asanen . 

Ståhlberg toimi komitean puheenjohtajana koko sen työskentelyn 

ajan. Toimituskuntaan olisi pitänyt tietenkin valita sotilas

koulutukseltaan parasta ainesta, Zugfuhrereitä. Heid�t tar

vittiin kuitenkin koulutus- ja hallintotehtäviin. Heitä sitoi

vat muualle jatko-opiskelu sekä välillä Suomeen tehtävät 

komennukset. Lisäksi moni heistä oli äidinkieleltään ruotsin

kielinen. Tämän takia jouduttiin käsikirjoitustyössä turvau

tumaan myös sotilaskoulutukseltaan vielä aliupseerin tai 

rivimiehen tasolla olleisiin suomenkielisiin jääkäreihin.25 ) 

Suomen Jääkärit -teoksen II osan mukaan kirjoittajia oli 

yhteensä kolmisenkymmentä26) . Ymmärrettävistä syistä tapahtui

komitean työskentelyyn osallistuneiden joukossa työn aikana 

runsaasti vaihdoksia. 

Kirjoitustyöhön osallistuivat Ståhlbergin lisäksi ainakin 

seuraavat jääkärit: Oberzugfuhrerit Lauri Malmberg (patteri) 

ja Karl Lennart Oesch (2. KKK), sotilaslääkäri Väinö Kaisla 

(esikunta), Zugfuhrerit Johan Viktor Arajuuri ( 1. K), Toivo 

Kuisma (2.· K) ja Viljo Einar Tuompo (2. K), GruppenHihrerjt 

Lahja Va 1 a kivi ( 2 . K K K ) , Väinö P a 1 o mäki ( P i on K) ja Väinö 

Pasanen (PionK, sitten viestiosasto), Hilfsgruppenfuhrerit 

Eino Hiltunen (patteri), Otto Nordenswan (patteri), Heikki 

Nurmio ( 3 . K ) , Toivo N i ko 1 a i P e h u ·- Lehtonen ( patteri ) j a 

Matti Räisänen ( 1. K) sekä jääkäri Erkki Hannula (4. K). 

Lisäksi Gruppenfuhrerit Heikki Jussila sekä Väinö Valve osal-

1. t . t . k" . . "h k ·t t .. k t 1 2711s u1va aina 1n Jossain vai eessa om1 ean yos en e yyn. 

Komiteaan määrättiin myös 2. komppanian Zugfuhrerit Aarne 

Koskenalho, Kalervo Kari ja Sven Weckström, joiden osuutta 

k . . ·t t .. h.. . k ·t k 1 ·t t k" t 
281 /1rJ01 us yo on e1 u1 en aan o e voi u ar 1s aa. 

.. 
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Kirjoittajien saama sotilaskoulutuksen taso ei siis vielä 

ollut kovin korkea. Nykyisen asteikon mukaan heidän sotilas

arvonsa olisivat yltäneet korpraalista yliluutnanttiin29) . 

Kaikilla oli kuitenkin sotakokemusta. Joukossa oli mm yhdeksän 

t. t·· Pf df' d ... 3 □) T . ·t k 1· . . k ·1 en 1s a a 1n er1a . 01m1 us unnassa o 1 om1na1suu s1 -

taan erittäin pystyvää sotilasainesta, myöhemmin sotilasuralla 

kunnostautuneita j� pitkälle päässeitä 31) . Myös akateemiset 

tutkinnot kompensoivat kirjoittajien puutteellista sotilas

koulutusta. Hannula, Nurmio ja Ståhlberg olivat filosofian 

kandidaatteja, Malmberg ja Palomäki diplomi-insinöörejä 32) . 

Pasanen oli insinööri ja Kaisla lääkäri 33) . 

Kirjan painatustyötä valvoi Berliinissä Toivo Kuisma. Hänen 

apulaisenaan ja oikolukijanaan toimi Eino Hiltunen. Gruppen

fuhrer Karl.Emil Rydman, Hilfsgruppenfuhrer Arvo Leppänen ja 

jääkäri Leonard Echard Ahma toimivat latojina. Latojat olivat 

alan ammattimiehiä. Kuisma oli maisteri ja siviiliammatiltaan 

lehtimies. Hän oli työskennellyt Suomessa "Suur-Savon" toimi-

t "ht . .. 34) uss1 eer1na. 

Sotilaskäsikirjan toimituskunta oli valmis 'aloittamaan työnsä. 

Kirjan painattamiseen ryhdyttiin lokakuun alussa 1917 .35)

1. 2. 3 Toimituskunnan työskentely 

Berliinist� saapui Libaussa työskentelevän toimituskunnan 

käyttöön runsaita kirjalähetyksiä, jotka käsittivät ehkä 

suurimman osan Saksan maavoimien ohjesäännöistä 36J . Toimitus

kunta aloitti työskentelynsä Ståhlbergin johdolla elokuun 

alkupäivinä 1917 37) . Toiminnan keskuspaikk: oli Ståhlbergin 

asunto Kirchenstrassella 38) . Kirjoittajat tekivät pitkiä työ

päiviä, jotka usein venyivät melkein ympärivuorokautisiksi 39) . 

Ståhlberg halusi kirjasta mahdollisimman perusteellisen. 

Niinpä kirjasta tuli huomattavasti laajempi kuin Ståhlbergin 

esitys 12.7.1917 ja "Lehnerts Handbuch fur den Truppenfuhrer" 

edellyttivät. Johtaja Sari□ Berliinissä nähtävästi kauhistuikin 
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painatuskustannusten nousua, koska hän kirjoitti 12.11.1917 

Jernstr6mille, "ettei yleisesikunnan osoittamaa suopeutta 

pidä käyttä� väärin eikä kirjaan suinkaan ole välttämät6nt� 

ottaa mukaan koko maailman sotatieteitä" 4□ ). Sarion varoitus 

ei näytä vaikuttaneen Ståhlbergin ja hänen toimituskuntansa 

intoon. 

Sotilaskäsikirjasta päätettiin tehdä viisiosainen. Käsikir

joittajat saivat ty6nsä valmiiksi tammikuussa 1918. Ansaittu 

päättäjäiskaronkka pidettiin 12.1 .. Siihen osallistui yhdeksän 

kirjoittajaa: Ståhlberg, Malmberg, Oesch, Palomäki, Pasanen, 

A lt N . R .. . .. . H 1 41 la o, urm10, a1sanen Ja annu a. 

Kuisman komennuskunnan ty6 Berliinissä ei ollut helppoa. Huolta 

aiheuttivat käsikirjoitusten epätasaisuus ja heikko taso, mikä 

hidasti latomista ja nosti painatuskustannuksia. Ilmeisesti 

kirjoittajien tekstin koordinointi jäi aikapulan takia vähiin. 

Lisäksi Saksan yleisesikunnan byrokratia aiheutti jonkin ver

ran hankaluuksia. Näitten hankaluuksien lisäksi vaivasi henki-

16kohtainen rahapula Kuisman komennuskunnan jäseniä. 

Kuisma kirjoitti Jernstr6mille lokakuussa kirjeitä, joissa 

hän moitti kiivaasti käsikirjoitusten "kurjaa" tasoa. Paino

ty6 oli hidastunut heikon kieliasun ja lukuisten virheiden 

vuoksi. Kuisman mielestä jokainen kirjoitti omalla tyylillään, 

ja samankin kirjoittajan tekstissä esiintyi epäjohdonmukai

suuksia. Kuisma ilmoitti 25.10. latomisen tulevan noin 25 

prosenttia odotettua kalliimmaksi sekä hidastuvan, koska 

neljäsosa tekstistä jouduttiin latomaan uudelleen. Kuisma olisi 

lehtialan ammattimiehenä halunnut tarkistaa tekstin ennen 

latomista. Hän jopa ehdotti lomaa latojille siksi aikaa, kun 

hän Hiltusen kanssa korjaisi käsikirjoituksia.42 1

Lokakuun alussa Kuisman komennuskunnan rahapula oli miltei 

kestämät6n. Kuisman Jernströmille 19.10. lähettämän kirjeen 

mukaan ei Ausbildungstruppe Lockstedtin komentaja Hauptmann 

H6cker ollut maksanut komennuskunnalle kuuluvia lisäpäivä

rahoja431 . Kuisma ilmoitti 20.10. my6s komission lopettaneen 
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Berliiniin. Komannuskunnan rahatilanne näyttää parantuneen 

kuun loppupuolella45) . Latojatkin olivat käsikirjoituksia 

odotellessaan tehneet nähtävästi kirjapainolle omaan laskuunsa 

töitä, joista olivat saaneet tervetulleen maksun46) . 

Sotilaskäsikirjan �uvitukseen käytetyt kuvat, piirustukset ja 

painatustyöhön tarvittavat laatat oli jätetty Kuisman vas

tuulle. Hän ilmoitti 30.11., että eversti Immanuel oli antnnut 

luvan eräiden piirustusten lainaamiseen sillä ehdolla, että 

lähdeteos oli mainittava47) . Kuvien laatat oli todennäköisssti 

saatu sellaisinaan lainaksi saksalaisilta, mikä alensi kustnn

nuksia 48) . Suomenkielisellä tekstityksellä varustettuja kuvia 

varten oli kirjapainossa valmistettava laatat erikseen 49) . 

Kuisma ilmoitti 11.12. sotilaskäsikirjan kahden ensimmäisen 

osan olleen valmiina jo kolme viikkoa, muttei Saksan yleis

esikunnan antaneen lupaa niiden lähettämiseen. Se oli määrän

nyt, että kansilehdeltä oli- ensin poistettava painatuspaikkaa 

koskeva teksti! SO) 

Painatustyö jatkui vielä tammikuussa 1918. Kuisma kirjoitti 

24.1. ostaneensa "Sprengvorshrift" -ohjesäännön erään tarvit

tavan kuvan takia. Samassa kirjeessä hän toivoi painatustyön 

alkavan pian uudelleen.51)

Viimeiset kolme osaa saatiin valmiiksi helmikuussa ennen 

pataljoonan Suomeen lähtöä. Aikataulu oli tiukka. Latojat 

ehtivät takaisin Libauhun vasta 8.2. kuusi päivää ennen jjJkä-

'd S 1··ht"" 52 ) re1 en uomeen a oa. 

Suomen Vapaussota -teoksen I osan mukaan Sotilaskäsikirjaa 

painettiin "useampi tuhat kappaletta•• 53 ). Sen tarkempia tie

toja kirjan ensimmäisen painoksen kappalemäärästä ei tätä 

tutkimusta tehtäessä ole löytynyt. 
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1 . 3 Sotilaskäsikirjan sisältö 

1 . 3. 1 Yleistä 

"Koko maailman sotatieteen" käsittävän viisiosaisen käsi

kirjan yhteinen sivumäärä oli 1558 54) . Kirja oli siis todella 

Hannulan mainitsemaa Lehnertin 230-sivuista käsikirjaa laa-
. . 5 5) 

' 

Jemp1 

Ensimmäinen osa käsittää sotilassäädökset, "garnisoonivahti

palveluksen" sekä "harjoitus- ja aseopin". Toinen osa on kone

kivääriohjesääntö, ja kolmas käsittelee tykistöä. Neljännen 

osan painopiste on pioneeripalveluksessa; siinä on myös lyhyt 

luku ''koneellisesta tiedonannosta". Viides osa on kaikkein 

laajin: peräti 602 sivua. Tämä kenttäpalvelun osuus käsitti 

mm "käskyjen jakelun, tiedustelun, marssit, majoituksen, 

huollon, konekivääritaktiikan, metsä- ja yötaistelut, pikku 

sodan sekä strategian". 

Kirjojen kannessa lukee "Suomalainen Sotilaskäsikirja, jul

kaistu Suomalaisen Sotilasjoukon toimesta, vain virkap�Jve

luksessa käytettävBksi". Painopaikka ja vuosiluvut puuttuiv3l 

3 5 . t 56) . - , 0S1S a. 

1. 3. 2 Sotilassäädökset, harjoitus- ja aseoppi 

1 . 3. 2. 1 Sotilassäädökset 

Ensimmäisen osan ensimmäinen luku sisältää sotilassäädökset, 

esimiehet ja alaiset, kunnianteon, komppanian henkilökunnan, 

sisäjärjestyksen, terveydenhoidon ja "garnisoonivahtipalve

luksen." 5 7) 

Ensimmäisen luvun (92 sivua) esikuvana on ollut Transfeldtin 

kirja "Dienstunterricht f □ r den Infanteristen" ja sen suomen-
SB) K"" "k t t . k . t kk . nos . aanno se ova pa1 01n sana ar □Ja: muun muassa

tupajärjestys ja "garnisoonivahtipalvelus" on käännetty melko 
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suoraan Transfeldtin kirjasta; ne on vain varustettu suomen

kielisin selittein59) . Tästä on esimerkki liitteissä 1, 2 ja 3. 

1.3.2.2 Harjoitus- ja aseoppi 

Toinen luku (241 sivua) käsittää jalkaväen "harjoi tus- ja 

aseopin".BO )

Alussa on "voimisteluohjesäänt6". Sen mukaan sotilasvoimis

teluun kuuluu: vapaa- ja kivääriharjoitukset, telineharjoi

tukset, sovellettu leikki sekä juoksut ja leikit. Komennot 

ovat saksalaisen esikuvan mukaisesti samantapaisia kuin sul-

k . ... .  t k .. 61) e1sJarJes y sessa. 

Esikuvana lienee ollut "Turnvorschrift fur die Infanterie" 

vuodelta 1904, jonka mukaisesti voimisteluohj0säänta on lyhcn

nellen kirjoitettu62) . Vaikutteita on voitu saada my6s vuonna 

1910 ilmestyneestä voimisteluohjesäänn6n ehdotuksesta63) . 

Saksalainen kivääri mallia 98 ja venäläinen kivääri mallia 91 

esitetään samassa alaluvussa. Saksalaisista kivääreistä selvi

tetään melko perusteellisesti osat, käsittely, hoito sekä 

"ampumavarat"64) . Teksti noudattelee kuvineen Transfeldtin

vastaavaa kohtaa65) . Kivääri malli 98:n kuvat ovat liitteessä 4. 

Vaikutteita on varmasti saatu my6s kivääri 98:aa käsittele

vistä varsinaisista ohjesäänn6istä66) . 

Venäläinen kolmen linjan kivääri mallia 91 esitetään melko 

lyhyesti siitä huolimatta, että jääkäreiltä 6tettiin 7.9.1917 

pois saksalaiset kiväärit, ja he saivat tilalle venäläisen 

malli 91:n 67) . Olihan todennäk6istä, että tulevassa itsenäi

syystaistelussa venäläinen kivääri malli 91 olisi yleisin 

jalkaväen ase. Tästä syystä venäläisen kiväärin vähäistä 

käsittelyä on pidettävä puutteena siitä huolimatta, ettei se 

ollut jääkäreiden keskuudessa kovin suosittu. Tosin malli 91 

oli venäläinen ja jääkäreiden käsitysten mukaan tarkkuudel-

t k 1 . t k" .... . 98 h "k ·68 /. aan sa sa a1s a 1vaar1 :aa e1 ompi . 
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Jalkaväen harjoitusohjesäänt6 on toisen luvun tärkein koko

naisuus. Siinä ei kuitenkaan ole asiallisesti mitään uutta 

jääkäreiden vuoden 19 1 5 lopussa uuden vuoden lahjana saamaan 

Saksan jalkaväen harjoitusohjesäänt66n. Ennen ensimmäistä 

maailmansotaa painettujen Exerzier-Reglementin mukaisesti 

siinä selvitetään "suljettu järjestys" ja "avoin järjestys" 69 ). 

Ne selvitetään lii�teessä 5. 

"Suljetulle järjestykselle" on omistettu suurin sivumäärä. 

"Suljettuun järjestykseen" kuuluu "yksityisopetus" ja komp

panian koulutus. - Kummassakin kohdassa käsitellään sulkeis

järjestys: asento, lepo ja käänn6kset, marssi, juoksu ja 

''kk" k" . d 11· .. 1· 'tt 7□)rynna o se a ampuminen e e 1s11n 11 yen. 

"Avoimessa järjestyksessä" annetaan vaatimukset yksityiselle 

miehelle, ryhmän- ja joukkueenjohtajalle sekä komppanian

päällik6lle. - "Avoin järjestys" oli oikeasta2n ampumaketjujen 

liikkeitä sekä ammuntaa ampumaketjuista. Kirjan tässä kohdassa 

selvitetäänkin ampumaketjun muodostaminen, ketjun liikkeet ja 

asemaanmeno, ampumalajit ja komennot (joukkueportaassa) sekä 

sy6ksyt 71J . Painopiste "avoimessa järjestyksessä" on joukkueen 

koulutuksessa ja johtamisessa. Taakse jätettyä komppanian osaa 

kutsutaan "varajoukoksi" (rese.rvi) 
72).

Rykmentin ja prikaatin käsittelylle omistetaan vain muutama 
. 73) 

SlVU. 

Edellä onkin esitetty suurin osa sotilaskäsikirjassa esiinty

västä varsinaisen jalkaväen taistelukoulutuksesta ja taktii

kasta74). Sotakokemuksia ei ole otettu huomioon. Verdunin, 

Brusilovin kesähy6kkäyksen, Sommen, Aa-joen, Arrasin, Reimsin 

ja Flandersin taistelujen jälkeen olisi luullut uskon "sulje

tun järjestyksen" voimaan laantuneen ja maaston käyt6n merki

tyksen korostuneen75). Alalukuja hyökkäys, puolustus ja

viivytys ei esiinny 76) . Asiat käsitellään pikemminkin jaot

telun ryhmä, joukkue ja komppania mukaan77). / 
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Sotilaskäsikirjan ampumaoppia ja opetusta käsittelevä osuus 

on käännetty melko suoraan vuonna 1909 ilmestyneestä kirjasta 
» schiessvorschrift f□r die Infanterie »781 . Vaikutteita on

saatu myös muualta791 . Ampumaopista käsitellään lähinnä luodin

lentorata, hajonta (neljännekset kuten nykyään), tähtääminen,

1 k . . t80) au a1su Ja ammunna .

Kirjan jäsentely on paikoin sekava. Kivääri mallia 98 on esi

tetty ennen jalkaväen harjoitusohjesääntöä ja ampumaoppi sen 

jälkeen. Samoin ampumaopetusta on jonkin verran sotkettu 

»jalkaväen harjoitusohjesääntöön ».811

Sekavuus johtunee esikuvina käytettyjen saksalaisten ohje

sääntöjen melko suorasta kääntämisestä. Myös niissä käsitel

lään sekaisin taistelukoulutusta sekä ase- ja ampumakoulu-
82)tusta. 

Johdonmukaisin järjestys tässä olisi ollut seuraava: kivääri

mallit 98 ja 91, ampumaoppi ja -opetus, taistelunmukaiset 

ammunnat sekä omina lukuinaan »jalkaväen harjoitusohjesääntö'' 

ja "voimisteluohjesääntö". 

Viikkopalvelusohjelmien esimerkkien laatimisessa oli jääkä

reillä lukuisia vaihtoehtoja. Jääkäreiden omien viikko

ohjelmien lisäksi oli saatavilla ohjesääntöjä, joissa oli 

viikko-ohjelmien malleja. Ensimmäisen maailmansodan aikana 

Saksassa alokasajan pituus oli 12 viikkoa 831 . Sama alokas�j�n 

·t t tt·. .. S 1 . S t·1 k .. . k. . El4lp1 uus o e 11n myos uoma a1seen o 1 as as1 1rJaan 

- Menettely oli ilmeisesti onnistunut, koska alokasaikamm8 on

edelleen kolme kuukautta.

Sotilaskäsikirjaan on otettu 12 ensimmäisen viikon ohjelma 

jokseenkin suoraan vuonna 1917 ilmestyneestä ohjesäännön 

ehdotuksesta "Anleitung f□r Kompagnief □hrer » .85)

Ohjeen vapaajoukkojen harjoituksesta ovat j1ääkärit todennä-
' 

köisesti laatineet itse. Tuskin perusteelliset preussilaiset 

olisivat voineetkaan käsittää sitä, että täysin kouluttamat

tomista miehistä saataisiin muutaman päivän harjoituksen 
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Vapaajoukkojen harjoitusohje on selvästi laadittu Suomessa 

käytävää vapautustaistelua varten. Lähtökohtana pidettiin 

sitä, että johtajaksi soveltuva jääkäri saa koulutettavakseen 

50 miestä 871 • Sotilaskäsikirja toteaa: "Vapaajoukkojen muo

dostamisen ja harjqittamisen täytyy tapahtua nopeasti ja 

tarmokkaasti. Onhan mahdollista, että joukkojen jo parin 

päivän kuluttua kokoontumishetkestään on pakko taistella. On 

vaikea yht'äkkiä saada harjaantumattomia miehiä koulutetuksj 

kunnon sotilaiksi, ellei joukossa vallitse pyhä innostus j 

syvä viha vihollisia kohtaan ja sittenkin on tuollainen 

joukko heikompi kuin harjaantuneet sotilasosastot 881 ." 

Vapaajoukkojen koulutuksessa korostettiin alusta alkaen ehdot

toman kurin merkitystä. Kahdessa päivässä vapaajoukoille ope

tettiin "suUettu ja avoin järjestys", ampumaopetus, hyökkäys, 

puolustus, marssit ja vartiopalvelu 89) . Taktiikasta todetaan, 

että "vapaajoukkojen para� taktiikka on selvä ihmisjärki'' go )_ 

Maininta ihmisjärjestä on tässä yhteydessä varsin mielenkiin

toinen. Se todistaa, että kirjoittajat puutteellisesta ja 

vieraasta sotilaskoulutuksestaan huolimatta olivat omaksuneet 

perinteellisen ja perin suomalaisen terveen järjen ja oman 

harkintakyvyn arvostamisen. 

Jääkäreiden voidaan todeta suhtautuneen tuleviin kouluttajan 

tehtäviins� varsin realistisesti, vaikkakin he myöhemmin oli-

sivat halunneet Suomessa taistella yhtenä joukkona.911

Pistintaistelusta, valopistooleista, käsikranaateista ja 

"syöksyjoukoista" ei tutkimusaineistosta löytynyt mitään 

suoranaista kirjallista esikuvaa. Useassa ohjesäännössä tai 

ohjeessa esitetään kyllä edellä mainittuja kohtia, mutta 

todennäköisimpänä perusteena lienee ollut jääkäreiden saama 
92)koulutus. 

"Syöksyjoukkojen" käsittely perustuu suureksi osaksi silloi

siin sotakokemuksiin. Tässä iskuosastomaisessa toiminnassa 
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esitetään ta·isteluhaudan vy6rytys ("hautojen vy6ryttäminen") 

.... . . t . k . t . tt "d k 93) M t 11 paap11r e1n ny y1s en per1aa e1 en mu aan . uu ama a

sivulla käydään läpi "liekkiruisku, granaatiriheittäjä, mii

nanheittäjät, miinoittaminen sekä kaasuhy6kkäys ja puolustau

tuminen sitä vastaan 1194l . - Mitään yksityiskohtaisia ohjeita 

esimerkiksi kaasunaamarin käyt6stä ei anneta. Esimerkkinä 

mainitaan englantilaisten puhaltaman taistelukaasun vaikutus 

k 1 . t . . . S t · t 1 95) sa sa a1s en ase1s11n ommen a1s e ussa .

Ratsastusopetuksen esikuvana on ollut "Reitvorschrift", jonka 

alkuosa kuvineen on lyhennellen käännetty Sotilaskäsikirj�an 96)

Esimerkki kuvista on liitteessä 6. Sotilaskäsikirjassa käsitel

lään vain ratsastuskoulutus; tässä yhteydessä ei puhuta ratsu

väen käyt6stä tai merkityksestä sodankäynnissä97) . Ratsuväen 

käytta tulee esille 5. osassa 98)

Jääkäri E Hannula on kirjoittanut Suomalais�n Sotilaskäsi-

kirjan 1. osan lopun. Aiheena ovat "suksijoukot" ja "poron 

k .. tt" . t t k ·t k · · " 99)ay am1nen so a ar 01 u s11n . 

Jääkärit olivat saaneet Saksassa my6s hiihtokoulutusta. Jääkä

reistä muodostettua hiihto-osastoa oli käytetty Aa-joen tnis

teluissa tammikuussa 19 1 7 100) . Hannula käsittelee suksijou

koista lähinnä historiaa, varustusta ja "liikkeet suljetussa 

järjestyksessä". Hannula toteaa muun muassa: "Joka tapauksessa 

tulee sotamiehen suksien olla lyhyemmät ja leveämmät kuin 

t 11. .h 'h''ht····· 101) " S 1· tt . .. . t t ava 1sen uv1 11 aJan . - u Je u JarJes ys perus unes

k 1 . "k 
102)sa sa a1seen es1 uvaan . 

Poroja käsittelevä luku on mielenkiintoinen. Siinä todetaan 

poron sopivuus kuormaston vetojuhdaksi sekä poron helppo

hoitoisuus, vaikkakin poro vaatii harjaantuneen ajajan. Poron

lihan merkitys todetaan my6s elintarvikehuollossa. 
103 ) /
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1. 3. 3 Konekivääri ja tykistö 

1.3.3.1 Konekivääri 

Konekiväärijoukkojen ohjesäännöksi tarkoitetun sotilaskäsi

kirjan toisen osan ( 1 59 sivua) ovat todennäköisesti kirjoit-

taneet Oberzugf □hr�r Oesch ja ehkä myös Gruppenf□ hrer Valakivi 

. H'lf f"h R"' .. 1o4) 1Ja 1 sgruppen u rer a1sanen . 

Toinen osa käsittelee pääasiassa saksalaista konekivääriä oe

ja sen käyttöä. Kirjassa selvitetään seuraavat kohdat: käsit

tely ja hoito, häiriöt, ampuminen, pistooli 08-15, etäisyys

mittari 14 ja konekiväärikomppanian harjoitusohjesääntö 10S)

·Kevyt konekivääri 08/15 saa osakseen muutaman sivun 106).

Venäläisestä konekivääristä - joka Suomessa oli myöhemmin 

yleisin - todetaan muutamalla sivulla lähinnä sen erot saksu-

1 . k k . .. ... 08 tt 107) a1seen one 1vaar1 :aan verra una .

Jääkärit olivat mieltyneet saksalaiseen konekivääriin, koska 

"venäläinen konekivääri on yleensä hankalampi liikutella ja 

'käsitellä kuin saksalainen, sen asentoon saattaminen vie 

enemmän aikaa ja sen käsittely ei ole yhtä kätevää."108 ) 

Konekivääreiden tulinopeuksista, kantamista ja painoista ei 

ole mainintaa. Lähdeaineistona lienevät olleet jääkäreiden 

saaman koulutuksen lisäksi vastaavat yksityiskohtaiset saksa-

1 . t h.· .. .. "t 109) a1se o Jesaanno . 

Ammunnoista käsitellään erikseen kouluammunnat ja taistelu

ammunnat. Taisteluammunnan tulilajeista tunnetaan "koetuli'' 

ja "kestävä tuli"110). Lisäksi selvitetään "hakuammunta" ja

"vaikutusammunta"111).

Konekiväärikomppaniaan kuului etäisyydenmittari 14 (Zeiss). 

"Paitsi etäisyydenarvioijia, joiden antama tulos perustuu 

vain silmämäärään, on konekiväärikomppaniassa, jonka kuudella 

kiväärillä on erittäin suuri tulivoima, myös erikoinen kone 

etäisyyksien aivan tarkkaa määräämistä varten. Tällä koneella 

voidaan mitata etäisyyksiä 400 - 10 000 m".112) /
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Eri kohtina käsitellään konekiväärikomppanian kokoonpano ja 

konekiväärikomppanian harjoitusohjesääntö. Ohjesääntö noudat

telee vastaavaa saksalaista Exerzier-Reglementiä, johon sisäl

tyy konekiväärikomppanian "suljettu järjestys" ja "avoin jär

jestys". Avoimessa järjestyksessä selvitetään ampumaketjujen 

muodostaminen, tulilajit ja tulenjohto. 113)

Toisen osan lopussa on konekivääriä varten kahdeksan ensim-
··· . 'k t h' 1 114)ma1sen v11 on ope uso Je ma. 

Konekiväärin merkitykseen taistelukentällä palataan myöhemmi 

t·1 k .. 'k· . . 'd .. 11 5)so 1 as as1 1rJan v11 ennessa osassa. 

1.3.3.2 Tykistö 

Käsikirjan kolmas osa on omistettu tykistölle (256 sivua). 

Kolmannen osan ovat todennäköisesti kirjoittaneet käsikirja

toimituskuntaan patterista komennetut Oberzugfuhrer Lauri 

Malmberg ja HilfsgruppenfUhrer Eino Hiltunen. 11 6)

Alussa on saksalaisen esikuvan mukaan "kenttätykistön kouluu

tusohjesääntö"117 ). Perustana on ollut "Exerzier-Reglement 

fur die Feldartillerie" vuodelta 1 9071 181. "Kouluutusohje

säännössä" käsitellään sulkeisjärjestyksenomaisesti "kouluutus 

jalan'' , "kouluutus valjastamattoman tykin yhteydessä" ja 

"kouluutus.valjastetun tykin yhteydessä"119 ).

Etenemismuodot ovat saksalaisen mallin mukaisia. Suomen peit-

t . t" t . k 't t 't" . 1 t tt h · 1 2□)e1s a maas oa Ja ape1 a e1 a e1 o e o e u uom1oon. 

Sotilaskäsikirjan tykistön suuntausohjesääntö ja ampumaohje

sääntö olivat ajanmukaisia. Ne olivat vuoden 1917 saksalaisen 

t k. t" h' .... .. hd t k 
1 211 H · t y 1s on ampuma□ Jesaannon e o u sen suomennos . avain □-

kuva "tähystäjän" toiminnasta on liitteessä 7. 

Suora-ammunta oli yleinen menetelmä, mutta myös epäsuora 

ammunta tunnettiin. Yleisen periaatteen mukaan patterinpääl

likkö johti tulta patterin lähellä olevasta tähystyspaikasta. 
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Asemasodassa saattoi tulenjohtopaikka olla myös etulin-

. 122)Jassa. 

Ohjesääntö selittää perusteellisesti ilmaräjähteiden käytön 1 23).

Tähän saattaa olla myös tulenjohdollinen syy: tykin vieressä 

seisova tulenjohtaja näkee ilmaräjähteen paremmin kuin maahan 

tulevan iskemän. Ohjesääntö tuntee aikasytyttimistä palo- ja 

k 11 1 ·t . .. . t 1 .. 1 24) e o a1 eJarJes e man .

Saksalaisen esikuvan ja sotilaskäsikirjan mukaisten ilma

räjähteiden sirpaloitumiskuvioista on esimerkki liitteessä B. 

Samantapaisia sirpaloitumiskuvioita opetellaan yhä edelleGn urj 

sotakouluissa. 

Käsikirja antaa ohjeet "kimmoavista ammuksista" ja "miina

ammunnasta" (kimmoke-ammunta ja hidasteiset sytyttimet) 125).

.... . . 1 'tt . k t t t 126) Aan1- Ja va om1 ausJou o unne aan .

Sotilaskäsikirjassa panssaritorjunta mainitaan ainoastaan

tykistön yhteydessä� "Ampuminen voi tapahtua koko patterilla 

tai likitaistslua varten varatuilla yksityisillä tykBilla." 

Menestymisen ehtoina ovat varma etäisyyden arvioiminen, selvät 

ja terävät komennot, nopea päätös tulen avaamisesta ja suorit

tamisesta sekä koko miehistöltä vaadittava suuri nopeus ja 

tarkkuus. Ampuminen tapahtuu "panssarigranaateilla", ja siinä 

pyritään aluksi 50 metrin haarukkaan. Tämän jälkeen ammunta 

. tk 'k. t 127)Ja uu p1 a-ammun ana . 

Kaasuammunnasta todetaan, että sitä varten on olemassa eri 

h. t 128) 
0 J 88 • 

Sotilaskäsikirjan ilmatorjunnan osuus kuitataan tässä asia

yhteydessä lauseella "Ammunta ilmassa oleviin maaleihin vaatii 

erikoiskoulutuksen.11 129 )

Suuntausvälineistä tunnetaan "suuntauslasi, kulmamittari, 

suuntauskaari ja varatähtäin, suuntauskehä ja haarakaukoputki". 

Samoin selvitetään "patteritaso ja karttakulmamittari".13□) /
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Varsinaisesta tykistön viesti- ja mittaustoiminnasta ei 
. ·t ·t···· 131)maini a mi aan . 

Kenttätykeistä on käsitelty ainoastaan kevyt saksalainen 

105 mm:n kenttähaupitsi 96.09. Tämän tykin jääkärit tunsi

vatkin saamansa koulutuksen vuoksi parhaiten 132) . Haupitsi 

käsitellään melko Pfrusteellisesti; sille omistetaan 36 sivua. 

Sivuilta eivät selviä kuitenkaan aseen kaliiperi, paino, tuli

nopeudet, tuliannokset, kantama eikä kuljetusnopeus 133).

Kolmannen osan lopussa selvitetään tykistön ampumatarvikkeita. 

Kranaateista tunnetaan "shrapnelli, granr.1atti ja yhtGisluo1:i". 

Sytyttimistä käsitellään isku- ja aikasytytin. Kuvat on s�ntu 

kuninkaallisten sotakoulujen aseoppaasta 134) . Liitteessä 9 on

esimerkki shrapnellista. 

1.3.4 Pioneeri- ja viestitoiminta 

1.3.4.1 Yleistä 

Neljäs osa (169 sivua) on kirjoitettu pioneeri- ja viesti

ohjesäännöksi, jossa painotetaan pioneeritoimintaa. Kirjoit

tajina olivat todennäköisesti Gruppenfuhrerit Palomäki ja 
1 3 5 )Pasanen. 

Neljäs osa jakautuu kuuteen kohtaan: "kenttävarustukset, 

vesistöjen puolustaminen ja meno niiden yli, räjäytykset, 

liikenneväylien katkaiseminen ja koneellinen tiedonanto". 

1.3.4.2 Pioneeritoiminta 

Pioneeritoiminnassa on otettu huomioon ensimmäisen maailman

sodan kokemuksia ja niiden merkitys taktiikalle. Johdanto

osassa ("Yleistä") todetaan muun muassa: "Saksalainen, cnnr.n 

sotaa vallinnut perussääntö, jonka mukaan rakennettiin vain 

yksi kaikin keinoin varustettu asema, on osoittautunut vää-
.. k · 136)" N"· ·· . Fl d . . t 11 19 1 7 . ··tra si . --- iinpa esim an erin rin ama a v eiva 
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ensimmäisessä asemassa tule enää linjat kysymykseen, vaan 

ensimmäistä asemaa kutsutaan taisteluvyöhykkeeksi (n 3 km 

syvä), jossa ei puolusteta mitään erikoista linjaa vaan jossa 

taistelu tapahtuu hyökkäysten ja vastahyökkäysten muodossa 

granaattikuoppakentällä 137) ". Lapion todetaan olevan sotilaalle 

t . t 1 . k . 13 8 )a1s e ussa arvo as esine 

"Varustukseen" eli puolustusasemaan kuului ainakin kaksi 

asemaa, joiden piti olla niin kaukana toisistaan, ettei vihol

linen voinut "pommittaa" molempia tehokkaasti yhtä aikaa
139) . 

Jokaisessa "varustetussa asemassa" piti olla useita linjoja, 

joiden etäisyys toisistaan ;li 150 - 300 m 140) . Sulkulinjan 

muodostivat kaksi kahden puolustuslinjan välissä olevaa varus

tusta. Tunkeuduttuaan ensimmäisen varustuksen läpi joutui 

vihollinen sekä "rintama-" että "syrjätulen" vaikutuksen 

1 . k .141) a a1se s1 .

Taisteluasemien syvyyden ja sivustatuliasemien merkitys oli 

opittu ensimmäisen maailmansodan kokemuksista. Huomio kiinnit

tyy siihen, että näitä asioita ei tuoda esille taktiikan vaan 

pioneeritoiminnan yhteydessä. 

Kirjassa todetaan naamioinnin merkitys. Myös harhauttaminen 

tunnetaan: "Valevarustuksia on laitettava lukuisasti". Erit

täinkin on laitettava "valeampumahautoja" ja "syrjätuli

asemia". V�hollisen hyökkäyksen todetaan muodostuvan vaikeak

si, jos varustuksia ja sen miehistöä ei huomata kaukoputkella 
. k .. ". 1 t k .. . " 142 ) e1 a 1 m a s a a s 1 n . 

Pioneeritoiminnan yhteydessä selvitetään myös Sotilaskäsi

kirjan ainoat taktiikan esimerkit. Neljässä puolustuksen 

esimerkissä käsitellään joukkueen, komppanian, pataljoonan 
. k t· . 1 t t 143 ) Ja ry men 1n osien puo us us a. 

Sivulla 10 on mielenkiintoinen kuva "tukikohta-asemasta". 

Nykyinen jalkaväen taisteluohjesääntö III ryhmittää joukkueen 
. 144 ) samankaltaiseen puolustusasemaan. / 
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Varsinaisten "kenttävarustusten" esikuvina ovat todennäk6i

sesti olleet kaksi ennen ensimmäistä maailmansotaa julkaistua 

ohjesäänt6ä: "Leitfaden f□r den Unterricht in der 

Befestigungslehre, Pionierdienst, Verkehren und Kampf um 

Stellungen auf den K6ninglichen Kriegsschulen 11145) sekä Feld

Pionierdienst aller Waffen" (Entwurf) 
146). Esimerkit "tähys

tysasemasta" ja tyk,in tuliasemasta ovat liitteessä 10. 

"Kenttävarustuksista" käsitellään jalkaväen erilaiset "haudat" 

ja "suojat", konekiväärin ja kenttätykistan "suojat", esteet, 

"varustust6iden" suoritus ja "kenttävarustukset hy6kkäyksessä". 

Teksti on saatu pääosin edellä mainitusta kuninkaallisten sota-

k 1 · · · "k' · t 147) K tt··1· ·tt . .. ou uJen p1oneer1opp1 1rJas a. en a 1nno1 e1s11n on 

t 'k tt 't hk" .. L h t· k' · t 148) p
· 

saa u vai u e1 a e a myos e ner 1n 1rJas a . 1oneer1-

t6iden vaatimaa aikaa, tyavoimaa ja rakennustarpeita koskeva 

osa on saatu Feld-Pionierdienstista 149) . Parhaana esteenä 

'd t"'' . "kk'l k t tt"15D) p1 e aan p11 1 an aes e a .

Kirjassa on esimerkki "kenttävarustusten" rakentamisesta 

puolustuksessa. Siinä selvitetään tilanne, "seudun tarkasta

minen", rykmentin komentajan käsky, joukkueenjohtajan k�sky, 

t"'d ·t k . . t"'h' t 'tt 'k 151) 01 en suor1 us omppan1assa Ja 01 1n arv1 ava a1 a .

"Kenttävarustukset" on käsitelty melko perusteellisesti, 

jääkäreiden Saksassa saaman hyvän pioneerikoulutuksen mukai-

t. 1 52 ) ses 1 .

Kohtaan "v�sistajen puolustaminen ja ylimeno" on saatu otsakP 

k 1 . . t h' .... ... t"153) Ot kk t h 1· suoraan sa sa a1s1s a o Jesaanno1s a . sa ees .a uo .. 1-

matta käsitellään tässä luvussa jokien puolustaminen vain 

t 11 · 11 154 ) P"" . 1· t . . P'k muu ama a sivu a . aapa1no on y 1meno 01m1nnassa. 1 a-

sillat on jätetty jostakin syystä pois, vaikka ne ovat kylli' 

eräässä esikuvana käytetyssä ohjesäänn6ssä 155) . Lauttojen 

käytt6 ohitetaan pintapuolisesti. Ponttooneille on omistettu 

· 1· · 156) L' 'tt .. 1 1 k 'lt . k t vain puo 1 sivua . 11 eessa on uva s1 oJen ra en a-

misesta. 

Kirjassa on esimerkki rykmentin ylimenosta. Ylimeno jakautuu 

ensimmäiseen ylimenoon (valeylimeno) ja pääylimenoon. Yli

menoa tukevat kenttätykist6, konekiväärit ja jalkaväki. 157) /
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Teiden valintaa ja korjaamista selvitetään yhden sivun 
1 58 ) T ·d k t . 1· 

• 
11 t . t ... .. k .. verran . e1 en ra en am1nen 1enee o u vieras a Jaa a-

reille. 

Räjäytyksistä käsitellään räjähdysaineet, ruudit, sytytys

välineet, erilaisten kohteiden räjäyttäminen, miinat ja 
tt varovaisuustoimenpiteet tt . Esikuvana on ollut todennäk5isesti 

tt Sprengvorschrift••159 ). Räjäytystaulukot ovat liitteessä 12.

Nykyisin tunnettu käsite "porapatruuna tt on käännetty saksan

kielisestä vastineesta ttBohrpatrone tt1691 • Sähk6sytytykseen

tarvittiin ensimmäisen maailmansodan aikana tt hehkusytytin. 

metallijohto, sytytyskoje ja johtokoetin (galvanometri)", 

siis pääpiirtein samat välineet kuin nykyäänkin1611 .

Liikenneväylien katkaiseminen käsittää vain yleisiä näk6-

kohtia. Tästä kohdasta puuttuvat räjäytyskaavat sekä tarvit

tavien räjähdysaineiden määrät162) . Hyvinä räjäytyskohteina 

pidetään siltoja, rautateiden mutkia ja 

vetureita. Teiden sulkemiseen käytetään 

. k tt . . . . t . 163) r1 o UJa aJoneuvoJa Ja vas aav1a .

leikkauksia sekä 

puu- ja kivimurroksia, 
1 

Suluttamisesta ja sulutteiden raivaamisesta ei miinojen 

yhteydessä ole mainintaa. Miinoittamista käsitellJän 

1 h t. " .. k . kk . " k .. ·tt 1 .. .. 1 1 64 1y yes 1 syo syJou □Ja as1 e evassa uvussa. 

1.3.4.3 Viestitoiminta 

"Koneellisen tiedonannon" osuus on jäänyt vähäiseksi. Kir-

. ·tt . 1· G f .. h P 1 65 1 T d ··k··· t· JOl aJa 1enee ruppen u rer asanen . o enna 01ses 1 

hän kirjoitti siitä, mikä hänelle koulutuksen perusteella 

oli tuttua. 

Koneellinen tiedonanto jaetaan "optilliseen tiedonantoon, 

puhelimeen, sähk6lennättimeen ja langattomaan sähk6lennät-

t. 1· k . . .. .. hk ···· " 1 66 )1meen e 1 1p1nasa oon . 
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"Optilliseen tiedonantoon" kuuluvat valo- ja lippumerkit. 

Viittoilulla saadaan hyvissä olosuhteissa 2 - 3 kilometrin 

ht 167) K' · 1 't t"" . 'tt ·1 ( . t . . . )y eys . 1rJassa se v1 e aan v11 01 u- p1s e Ja v11va 

sekä morsemerkit. Myös salakirjoitusta kehotetaan käyttä-
.... 16 8)maan 

Puhelin on selvitetty perusteellisesti. Siitä todetaan seu

raavaa: "Tärkein koneellinen tiedonantokeino sotajoukoille on 

puhelin. Puhelinjohtoja asetetaan etenkin varustettuihin 

asemiin käskyjen ja tietojen välittämiseksi. Puhelinjohto 

muodostaa yhteyden esikuntien ja taistelevien joukkojen 
"1' 11" ,, 169 )va 1 a. 

Puhelimen käytön periaatteet ovat samat kuin nykyään. - Viesti

huoltotoimista mainittakoon kennojen täyttöohje, joka on 

samanlainen kuin neuvostoliittolaisten lipeäakkujen täyttö

ohje nykyään (Nesteen imeyttäminen täyteaineeseen ei ole uusi 

k k .  t'' ) 170)es ln O • •  

Sähkölennättimen todetaan olevan paras yhteyskeino pitkillä 

t... k '11"
171) J hd t t "'l t . k 1·. ht . 11 17 2)e a1syy s1 a . o o ova 1 ma- a1 aape 1Jo □Ja 

"Sähkölennätin on luotettava sekä ilmasto-olosuhteista mel

kein riippumaton tietojen välityskeino" 173). - Tämä pitänee

paikkansa nykyäänkin "ilmajohtoja" lukuunottamatta. 

Langaton sähkölennätin eli "kipinäsähkötin" todetaan tiedon

antoon edulliseksi kaukana toisistaan olevien joukkojen 
"1' 11" 1 74)va 1 a. 

Puheradioita ei tuohon aikaan tunnettu. 



1.3.5 Kenttäpalvelu ja taktiikka 

1.3.5.1 Yleistä 
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Sotilaskäsikirjan viides osa on teoksen laajin. Se käsittää 

kaikkiaan 602 sivua. Tähän viimeiseen osaan haluttiin ilmei

sesti sisällyttää kenttäpalvelu ja taktiikka sekä näiden 
. 

lisäksi strategia ja huolto. Aihepiiri tuntuu yhtä osaa varten 

liian laajalta. Ty6 on jäänyt ilmeisen kiireen takia kesken

eräiseksi. Taktiikka on käsitelty vain osittain. Hyökkäys ja 

puolustus puuttuvat, viivytys ("peräytyminen") on esitelty 

puutteellisesti. Taktiikka sisältää oikeastaan vain koneki

vääritaktiikan. Lisäksi painovirheitä on runsaasti. Si8ltö 

täältä puuttuu kuvia valmiiden kuvatekstien kohdalta.1751

Viides osa on kirjoitettu lähinnä johtajien ja alijohtajien 

ohjeeksi. Tämä osa muistuttaakin eniten Lehnertin ryhmän

johtajan käsikirjaa, minkä Hannula mainitsi alun perin olleen 

S t'l k" 'k' . 'k 1761o 1 as as1 1rJan es1 uvana. 

1.3.5.2 Kenttäpalvelu 

Viidennen osan alkuun ("Sotajoukon kokoonpano, käskyjen jako, 

tiedot ja ilmoitukset, partiotiedustelu ja varmistus, marssi") 

on olemassa kaksi selvää esikuvaa: Immanuelin Handbuch der 

T kt. k . t T . 1 . L h t. k" . k. . 177) A 1 . .. t J a 1 , ers er e1 Ja e ner 1n as1 1rJa . un Jasen e .y

on pienin muutoksin sama kuin Immanuelilla. Tietoja □n t�y

dennetty Lehnertin kirjasta. Immanuelin teoksesta - hämmi:istyt

tävää kyllä - puuttuvat tilanteen arvostelu ja päätöksenteko. 

Nämä taas löytyvät Lehnertin kirjasta 1781. Kirja "Leitfaden

der Taktik" on saattanut antaa myös vaikutteita 1791 . 

Jääk�reiden omaa, joskin vaikeasti jäljitstt�vä� osuutta ei 

kuitenkaan saa unohtaa. Kohta "Johtajan persoonallisuus", 

jonka professori Matti Lauerma olettaa Ståhlbergin kirjoit

tamaksi, alkaa seuraavasti: "Urhoollisuus, rohkeus ja selvä 

jä�ki ovat pääominaisuudet, jotka sotapäälliköltä vaaditaan. 



27 

Kaikkien suurten sotapäälliköiden yhteisenä ominaisuutena on 

ollut rohkeus� 801 ". Sanoista kuvastuu - kuten myös Lauerma 

t t 't ... .. k .. 'h k'1811 o eaa - a1 o Jaa ar1 en 1 .

Sotajoukon kokoonpanot on otettu lähinnä Lehnertiltä 182) . 

Kokoonpanot ovat ensimmäistä maailmansotaa edeltäneeltä ajalta. 

Sotilaskäsikirja ottaa huomioon kuitenkin myös sotakokemuksia. 
. 

Tulivoiman kohottamiseksi on konekiväärien lukua lisätty niin, 

että kuhunkin jalkaväkipataljoonaan kuuluu yksi konekivääri

komppania sekä jääkäripataljoonaan kaksi konekiväärikomppaniaa. 

Sitä paitsi useimpiin jalkaväki- ja jääkärikomppanioihin kuuluu 

kuusi kevyttä konekivääriä (malli 08-15). - Pataljooniin on 

muodostettu "rynnäkköjoukkoja", joita käytetään sekä hyökkäyk

sessä että puolustuksessa sellaisten tehtävien ratkaisuun, 

joihin tavailinen jalkaväki ei yksin kykene. Aivan uusia muo

dostuksia ovat "granaatinheittäjä ja miinanheittäjä sekä 

tuliruiskuosastot". 

Ilmatiedustelusta käsitellään kiintopallot, ilmalaivat Ja 

lentokoneet. Ilmalaivoilla katsottiin olevan vielä merkitystä 

tiedustelussa ja "pomminheitossa" huolimatta ensimmäisessä 

. 1 d . k t ' t t . . t 1 83) S ' k. t maa1 manso assa JO oe u1s a app101s a . uur1n mer 1 ys

kuitenkin annetaan lentokoneille 1 8 41. "Niitten tehtävänä on

lähi- ja k�ukotiedustelu, pomminheitto, tykkitulen ohjaus, 

taistelu vihollisen lentokoneita, ilmalaivoja, kiintopalloja, 

t 1 . . . t k' t" . . k . lk "k "k' t " 185 )so a a1v0Ja Ja y 1s oasem1a, JO a Ja ava ea 1n vas aan 

Lentotiedustelun merkitystä korostetaan asemasodan tiedustelu

tehtävissä, joissa ratsuväen käyttö on mahdotonta. 

"Suurin osa sotatoimista on marssimista", todetaan marssia 

kuvaavan luvun alussa 186) . Marssisuoritusten esimerkit ovat 

Napoleonin sodista ja Preussin-Saksan sodasta 1871 . / 
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Jalkaväen päivämarssien pituudeksi määritetään 22,5 kilo

metriä ja ratsuväen 40 - 100 kilometriä. Polkupyöräilijät 

ajavat hyvällä tiellä 30 - 40 kilometriä kahdessa tunnissa. 

Tämän kohdan esikuvina lienevät olleet Immanuel ja Lehnert 188).

Majoittumisessa ja leiriytymisessä ei ole juuri otettu huo

mioon Suomen oloja,, vaan on noudatettu saksalaista esimerkkiä. 

"Lepo huonommassakin majapaikassa on suurempiarvoin□n kuir1 

teltoissa" 1 89). - Toisaalta voidaan todeta, ettei sittemmin

vapaussodan joukoilla ollut käytettävissä telttoja 190) . 

Esikunnat on sijoitettava paikkoihin, joihin "ilmoitukset 

helposti saapuvat ja joista käskyjä hyvin voi lähettää" 191 1.

Sähkö- ja puhelinyhteydet sekä teiden laatu on otettava huo-

. 'k . 'k 1· 1 92) S t . tt t tm1oon es1 unnan pa1 an va 1nnassa • ama per1aa. ee ova 

voimassa nykyisinkin. 

Alaluku "Maan luonteen merkitys sodankäynnissä" näyttää lupaa-

valta, mutta jää vain lupaukseksi. Luvussa ei ole pohdittu 

Suomen erikoisaloja eikä niiden merkitystä sodankäynnille. 

Alussa kyllä todetaan sotakokemusten osoittaneen, että sotaa 

voidaan käydä vaikeissakin oloissa 193). Tasankoa pidetään

jalkaväen hyökkäykselle vaikeana "maisemamuotona" 194 ). 

"Maan luonteesta" käsitellään keskieurooppalaiseen tyyliin 

tasangot, kukkulat, laaksot, rautatiet, tiet, metsät, niityt, 

nummet, suot, "kylvetyt alueet", vesistöt ja asumukset.195)

Kartat, karttamerkit, luonnokset, karttapiirrokset, "näköala

piirrokset" ja suunnistaminen ("oikeaan osaaminen") sivuute-

t ' t 1· t·196) S . t . 11 . t t . aan p1n apua 1ses 1 . uunn1s am1se e om1s e aan noin

kaksi sivua. Suunnistaminen voi tapahtua kompassin, Pohjan-

t .. hd k 11 . d . h · · k 19
7) P · · a en, e on, pu1 en Ja muura a1spes1en mu aan . - 11r-

rosten ja luonnosten laatiminen oli ensimmäisen maailmansodan 

aikana arvokas taito, koska karttoja ei aina ollut saatavissa. 
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Näiden taitojen opettamiseen käytetäänkin kolme sivua 198) 

Havaintoesimerkeiksi tarkoitetuista kuvista on kirjaan saatu 

. 1·tt t 199) vain se 1 ee . 

1.3.5.3 Huolto 

Seuraavat seitsemän lukua käsittelevät huoltoa. Oman lukunsa 

saavat "muonitus, ampumavara-täydennys, rautatiet, sairaan

kantajain ohjesääntö, eläinlääkintätoiminta sotajoukoissa, 

kuormastot ja yhteys taaksepäin (etappilaitos) ".200)

Muita paitsi lääkintään liittyviä lukuja käsitellään ylemmän 

johtoportaan, lähinnä divisioonan ja armeijakunnan näkökul

masta. 

Esitettäköön muutamia poimintoja huollosta. Muona-annoksista 

käytetään nimityksiä "jokapäiväinen sota-annos, särvinannos" 

ja hevosten "sotarehuannos" sekä miehistön ja hevosten ''rau

taiset annokset".
201

Eurooppalaisen käsityksen mukaisesti rautateitä pidetään 

tärkeinä joukkojen kuljetuksessa. Tässä yhteydessä käsitellijJn 

myös Suomen rautateitä. Asemien etäisyyden todetaan olevan 

Suomessa keskimäärin toistakymmentä 

k . 1 "h" 202) M . ·tt k OJa o evan va an . a1n1 a oon

Suomen rautateillä: 1 000 miestä, 6 

kilometriä ja ohituspaik

esimerkki kuljetuksesta 

kenttätykkiä hevosineen 

ja vaunuineen sekä yhtä konekiväärikomppaniaa varten tarvit-

t .. 4 . . ht .. 116 2D3) 11n Junaa Ja y eensa vaunua .

Kuormastot on jaettu taistelu- ja suuriin kuormastoihin. 

Näistä on esimerkit komppaniasta rykmenttiin. Lisäksi tunne

taan armeijakunnan kuormastot ja etappikuormastot.204 )

Kuorma-autojen nopeus oli 12 km/h ja päivämarssin pituus 

60 kilometriä.20S)

Yhteydet taaksepäin eli etappilaitos selvitetään lukuisten 
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esimerkkien avulla. Esimerkeille on varattu enemmän sivuja 

kuin varsinaiselle tekstille. Saksalaisiin oloihin soveltu

viin esimerkkeihin on liitetty taulukkoja, joissa on mallit 

kuljetusten vaunutarreen laskemisesta. Etappilaitos käsitel

lään ennen kaikkea elintarvikehuollon kannalta.206 )

Lääkintähuoltoa ei käsitellä armeijakunnan tasolla. Sairaan

hoitajain ohjesääntö on lyhennellen käännetty vastaavasta 

sak�alaisesta ohjesäännöstä20?) . Se sisältää lääkintämiehelle 

tarpeellisia tietoja, ensiavun antamista ja potilaan kuljet

tamista. Saksalaisen perusteellisen esikuvan mukaisesti Soti

laskäsikirjaan on kirjoitettu myös kohta "Kuoleman merkit" 
. 206) (Kennzeichnen des Todes) .

Lukujen keskinäistä epätasaisuutta kuvaa se, että "eläin

lääkäritoiminta sotajoukoissa" on käsitelty huomattavasti 

t 11. . k . " . k t . . h' .... t .. ,. 209)perus ee isemmin uin sairaan an aJain o Jesaan o 

Eläinlääkäritoiminta on todennäköisesti Väinö Kaislan kirjoit

tama210). Eläinlääkäri toiminnassa käsitellään otsikosta huo

limatta vain hevosten hoitoa. 

1.3.5.4 Taktiikka 

Sotilaskäsikirjassa käsitellään taktiikasta ainoastaan "kone

kivääritaktiikka, takaa-ajo, taistelun keskeyttäminRn, pP.röy-

t ' . .  t . t 1 'k ' ' 1 ht ' "211) H "kk'' t"yminen Ja ais e u eri 01sissa o osu eissa . yo ays·�

ja puolustusta ei ole käsitelty omana lukunaan. Takaa-ajo, 

taistelun keskeyttäminen ja peräytyminen käydään läpi Vdrsin 

pintapuolisesti. 

Jäsentelyn mallina ovat olleet Friedrich Immanuelin taktiikan 

käsikirjan·r ja II osa, kuninkaallisten so�akoulujen taktiikan 

'k' . .  L h t· h .. . ht . k" 'k'. · 212) S k oppi 1rJa Ja e ner 1n ry manJo aJan as1 1rJa . a sa-

laisten esikuvien ja sotilaskäsikirjan sisällysluetteloja 

vertaamalla todetaan, että kirjoittajilla on alun perin ollut 

tarkoitus ottaa mukaan hyökkäystä (Angriff) ja puolustusta 

(V t 'd' ) k" 'tt 1 "t 1 t213) N . t ..... ter e1 1gung asi e eva uvu . e vain ova Jaanee 
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laatimatta syystä tai toisesta. Näin voidaan olettaa liitteen 

13 perusteella. Syiden pohdiskeluun palataan tuonnempana. 

Taktiikan osuuteen liittyy tiheällä painettuja historiallisia 

esimerkkejä. Esikuvan tällaiseen käytäntöön on antanut 

I 1. t kt· "k k"" "k" . · ··· 214) 
E 

· 
mmanue 1n a 11 an as1 1rJan ens1mma1nen osa. s1-

merkki konekivääri� kehittämisestä on liitteessä 14. 

Konekivääritaktiikkaa käsittelevässä luvussa on selvitetty 

konekiväärin käyttö hyökkäyksessä, puolustuksessa ja viivy-

t k 
.,- 2 1 5) 

y sessa. 

"Taistelu erikoisissa olosuhteissa" on sikäli mielenkiintoinen 

osakokonaisuus, että sen voidaan katsoa sopivan ainakin 

osaksi Suomen olosuhteisiin. Jaottelu on seuraava: "paikka

kuntataistelu, metsätaistelu, yötaistelu, taistelu kapeista 

paikoista, taistelu jokilinjoista, vuoristosota, maihinnousu, 

pikku sota, rajavartiosto ja taistelu linnoituksista". 
2 1 6) 

"Taistelu erikoisissa olosuhteissa" ei ole kuitenkaan lähtöi

sin jääkäreiden kynästä, vaan se tukeutuu saksalaisten ohje

sääntöjen vastaaviin kohtiin
217)

. Jäsentely
1 

on miltei sama 

kuin teoksen "Leitfaden f □ r den Unterricht in der Taktik auf 

d e n K ö n i n g 1 i c h e n K r i e g s c h u 1 e n " v a s t a a v a k o h t a " G e f e c h t e u n t e r· 

besonderen Verhältnissen". Sotilaskäsikirjasta puuttuu ain�as

taan katu- ja barrikaditaistelu sekä maavoimien ja laivaston 

yhteistoiminta. Katso liite 13. 

"Paikkakuntataistelun" (nyk, asutuskeskustaistelun) ja "metsä

taistelun" yhteydessä käsitellään lyhyesti myös hyökkäys ja 

puolustus
218)

. - "Metsässä liikuttaessa on opetettava miehis

töä niin yöllä kuin päivälläkin kulkemaan varovasti ja äänet

tömästi, jotta ei viholliselle ilmaistaisi joukon lähestymistä. 

Äänekkäitä komentoja ja huutamista on vältettävä, joukko toimii 

sovittujen yksinkertaisten merkkien mukaan
21 9)

. - Harvassa
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metsässä voidaan kulkea eteenpäin tiheässä ketjussa, jota 

suljetut osastot seuraavat lyhyen matkan päässä. Suljettu 

järjestys on säilytettävä mahdollisimman kauan, jotta väl

tettäisiin joukon hajaantuminen. Sivustoja suojaavat taakse

päin porrastetut osastot. Tiheässä metsässä ja pensaikossa 

voidaan joukko jakaa kapeihin rivistöihin, joitten välillä 

11 .. 'd tt" .. ht 11 22□ ) T k t· .. h 'tt . on y ap1 e ava Y, eys . e s 1ssa on ava1 av1ssa

nykyistenkin oppien mukaista käytäntöä, mutta "suljetusta 

järjestyksestä" (geschlossene Ordnung) ei ole haluttu vielä 

luopua. 

Yötaistelulle taisteluesimerkkeineen on annettu tilaa peräti 

23 sivua221) . Kirjassa todet�an kuitenkin, ettei yötaiste-

lulla ole ratkaisevaa merkitystä. Yöllä tiedustellaan, varmis

tetaan, usein täytyy myös toteuttaa "yöllisiä marsseja", 

tt t . t 1 tk . t ... "11"222) IJ kk . . . tmu a a1s e u ra a1s aan pa1va a . - , ou oJen s11rro 

yöllä eivät ole mikään uusi keksintö! 

"Taistelulla kapeista paikoista" tarkoitetaan taistelua jouk

kojen liikettä kanalisoivista maastokohdista. Tässä nähdään 

kolme vaihtoehtoa: 1. "Asema valitaan kapean paikan edest/3", 

2 . " Ase t u t aan k a u e mm a ks i kapea n p a i k a n taa ks e " j a 3 • " A s 8 t -

tautuminen itse kapeaan paikkaan 11223) . Samat taktiikan peri

aatteet ovat nykyäänkin voimassa 2. kohtaa lukuunottamatta 

taisteltaessa pidettävistä maastokohdista. 

"Taistelu Jokilinjoista", "vuoristosota" ja maihinnousu 

selvitetään keskieurooppalaisten esimerkkien avulla. Meihin

noususta todetaan: "Maihinnousua vihollistulessa voidaan 

't"" hd tt 11 22 4) T" .. t k' 'h' 'kk p1 aa ma o omana . aman a 1a ma1 1nnousupa1 a on

salattava mahdollisimman pitkään ja laivaston on tehtävä 

h h t 1. · kk 't"225) S . t .. k . . .. ar au us 11 e1 a . - ama per1aa e on myos ny y1s1ssa 

ohjesäännöissämme. 

"Pikku sot a" (der kleine Krieg) on mielenkiintoinen luku 
· · d t 226) J""k'' ·t 1 tt· t S 1 tt . 

s1ss1so as a . aa ar1 o e iva uomeen pa a uaan Jou-

tuvansa ilmeisesti "pikku sodan" kaltaisiin taisteluihin. / 
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"Pikku sota" on Erkki Hannulan kirjoittama2271 . Sen mukaan 

sissitoiminnan kaltaiseen sotaan voidaan joutua silloin, kun 

maasto eli "seudun luonne" on sellainen, että suurten joukko-

t . t . ' t "k t t . k"' hd tt k · 22 81 -.. 1 osas OJen O1m1n a vai eu uu a1 ay ma o oma s1 . la -

16in joukot jaetaan pieniin itsenäisesti toimiviin osastoihin 

ja sodankäynti muuttuu "pikku sodaksi"2291 • 

"Pikku sotaan" voidaan joutua my6s silloin,! kun vastustaja on 
1 

niin ylivoimainen, ettei sen etenemistä voida estää tavanomai-

11 d k .. ·11·· 230) T"'ll"" t·· t k "k " hd 11·. se a so an aynn1 a . a O1n ay yy a1 1n ma o 1s1n 

" "kk d " k . . h .. . ·t·· . h" · tt "h Jl" t 2311 p1 u so an e1no1n a1r1 a Ja va 1ngo1 aa v1 o. 1s ,a . 

Samalla turvaudutaan "kansankapinaan"2 3 21 • "Kansankapinan" 

organisoiminen menestykselliseksi vaatii suurta taitoa ja 

kykyä2331 • Väärään aikaan ja umpimähkääh aloitettu kapina 

. ht " . . . tt k . .  ,,234) Jo aa suur11n onne □muu s11n .

Mitä pitemmälle vihollinen etenee, 

h lt · kk . 235 1 
v·· . .  t t·· uo aa J□u □Jaan . a1Jy ys a 

d 11. t . t 1 1 . . 236) e u 1sena a1s e u aJ1na .

sitä vaikeampi sen on 

pidetään "pikku sodalle" 

"Pikku sodassa" on siis hav�ittavissa nykyisen paikallis

puolustuksen periaatteita. 

Kun päämääränä on maan vapauttaminen, todetaan sen ehdotto-

d 11 t k .. 1 " . .. h ""kk"" t . · 11 237 ) mana e e y y sena o evan r1pean yo ays O1m1nnan 

Puolustus ei johda tuloksiin, vaan se antaa Sotilaskäsikirjan 

mukaan vastustajalle tilaisuuden "järjestää ja koota voimansa

k . t k h d t t . k . " 238) 0 h . .. .. .. t .. .. k h d h apinan u a u am1se s1 . Jesaannon aman o an en-

gessä jääkärit toimivat sittemmin vapaussodassa. 

Rajavartiolaitos (Grenzschutz) - edelleen "taistelua erikoi

sissa olosuhteissa" - kuvaillaan saksalaisen mallin mukaan. 

Rajavartioston tehtävänä on "ensisijaisesti rajaseudulla 

tapahtuvan liikekannalle asetuksen eli mobilisoimisen varmis

taminen ja jossain määrin my6s joukkojen eteenmarssin turvaa-

. " 239) m1nen . 

Lukuun "taistelu linnoituksista" on pyritty ottamaan mukaan 
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. .. . ·1 d lk . k. k k · 24□) N'' ·· ens1mma1sen maa1· manso an a uvuos1en o ·emu s1a . ama

perustuvat kuitenkin keskieurooppalaisiin olosuhteisiin. 
L. 't k '  ' 'd tt .. .. 11··tt tt · 241) H" ·· .1nno1 u s1a e1 p1 e y enaa va 01 ama omina . ammas-

tyttävää kyllä, jalkaväe� ohella pidettiin ratsuväkeä vielä 

hy6kkäysaseena linnoituksi� vastaan. �Hy6kkäys alkaa tykist6-

taistelulla, jonka aikana ratsuväki etenee. Jalkaväki ja 

t k. t" t ' . t k" . k"d ""242) y 1s o 01m1va · �s1 a essa . 

1.3.5.5 �trategia 

Strategiar i jaottelu noudattelee Wilhelm Blumen teosta 

"Strategie"243), jonka 43 Ö-sivuinen esitys on �ot·ilaskäsi

kirjassa tiivistetty 22 sivuun.· 

Strategia ja taktiikka eritellään t�isistaan seuraavasti: 

strategia on taito.voittaa sota, taktiikka on taito voittaa 
. 244)taistelu. 

Sodan todetaan olevan kansojen väkivaltaista ja aseellista 

toimintaa valtiollisten etujen saavuttamiseksi. Clausewitzin 

t ' "S t 1 ' t . .  k . t·k . .. .. · .. · · k · "245) avoin o a on po 1 11 an Ja oa Ja sen aar1mma1s1n e1no .

Sotilaskäsikirjassa tbdetaan edelleen: "Ei ole luultavaa, että 

sodat koskaan lakkais�vat tai tuiisivat väh�mmän verisiksi, 

huolimatta sivistyksen kohoamisesta, päinvastoin on sotajouk
koja ja varusteita yhä suuren�ettava"246). - Edellä mainittu

□n osoittautunut pelottavalla tavalla paikkansa pitäväksi.

Sotilaskäsikirjassa varoitetaan liian pitkälle menevistä 

"sotasuunnitelmista". Liian pitkälle rauhan aikana tehty 

suunnitelma voi johtaa sotatilanteessa toimintavapauden menet

tämiseen. Suunnitelman tulee oll_a yksityiskohtaisen tarkka, 

vain liik�kannallepanaa ja joukkojen keskittämistä varten 
1 d'tt 247)aa 1 u. 

Kirjoituksessa on pyritty ottamaan huomioon ensimma1sen maail-
d k.k k .t248) E ·. k··t t k 't k' l''h' ..manso an o emu se . s1mer 1· ova u1 en 1n a 1nna 

Napoleonin, Preussin - Ranskan ja Balkanin sodista� Ilma

voimia - yilättävää ky1lä - ·ei _käsitellä strategian yhteydessä. 



35 

Muuten strategian päälinjat muistuttavat nykyisiä peri

aatteita. 

1.3.5.6 Ratsuväki 

Strategian yhteydeqsä on myös ratsuväkeä käsittelevä kappale. 

Ratsuväkitaktiikka olisi kuulunut kohtaan "eri aselajien 

taktiikka". Ratsuväkeä käsittelevän osuuden käsikirjoitus 

valmistui oletettavasti vasta kirjan painattamisen viime 

hetkillä. Niinpä se ladottiin viidennen osan loppuun juuri 

ennen kirjan ilmestymistä. Pääasiallisin lähde lienee ollut 

Immanuelin "Handbuch der Taktik" 249 ). Saksalaisten esikuvien 

mukaan annetaan Napoleonin ratsuväelle suuri arvo. "Napoleo�in 
' . 

aikana tapahtui ratsuväen käyttämisessä täydellinen muutos. 

Ratsuväki kohosi nykyajan vaatimusten tasolle, sitä käytet-

t. . . t t . t ·  d t 1 . t k · » 2 50l 11n nimenomaan s ra eg1seen 1e us e uun Ja a aa-aJoon .

Kirjassa todetaan Nf fpoleonin sotien jälkeen ratsuväen menet

täneen merkitystään. Syyksi mainitaan sodanmukaisen harjoi

tuksen puute ja rohkean ratsuväkitaktiikan latistuminen 251) . 

Vuosina 1670 - 1871 kohosi preussilainen ratsuväki sotilas-

k .. "k" . k ·· h · t 11 t ht·· · ·· t 11 252l as1 1rJan mu aan va 1 e en e av1ensa asa e .

Ratsuväen tärkein tehtävä oli tiedustelu. Lehnertin kirjan 

mukainen esimerkki ratsuväkidivisioonan tiedustelun järjeste

lyistä on liitteessä 15. Ratsuväen äkkiarvaamattoman hyökk�yk

sen jalkaväkeä ja suojatonta tykistöä vastaan todetaan onnis-

t "kk k' k . t . .  253) R t .. h ""kk"' uvan - vai a 1n ras a1n app101n • a suvaen yo ays-

henkeä korostetaan voimakkaasti. Ensimmåisen maailmansodan 

aikana todetaan ratsuväen osoittaneen välttämättömyytensä, 

vaikka todellisuudessa se soveltui ainoastaan tiedusteluteh-

t.. . . · t·· . t 11 254 ) av11n 1 arin ama a .

Kirjan tässä kohdassa ei ole mainintaa siitä, että lentokoneet 

tulisivat edes jossain määrin ratsuväen tilalle strategisen 

tiedustelun suorittajiksi. - Aikaisemmin viidennen osan tie

dustelua käsittelevässä kohdassa todetaan lentokoneet ainoaksi 

t. d t 1 "l" k .  d 255) 1e us e uva 1nee s1 asemaso assa .
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Saksalaiset arvostivat sotakokemuksia ja niistä saatuja oppeja. 

Sotilaskäsikirjan viidennessä osassa on myös runsaasti tais

teluesimerkkejä. Selvyyden vuoksi ne on painettu muuta tekstiä 

pienemmällä ja tiheämmällä tekstillä Immanuelin taktiikan 

kirjojen mukaisesti • 
. 

Sotahistorialliset esimerkit käsittelevät Ranskan - Preussin 

sotaa vuosilta 1870 - 1871 sekä Venäjän - Japanin sotaa 

vuosilta 1904 - 1905. Lähteenä on pääasiassa ollut Immanuelin 

kirja "Die deutsche Felddienst-Ordnung" 256l. TaisteluesimRrk

kejä on tarkasteltu saksalaisesta tai japanilaisesta n5k6ktJl-
257) masta .

Jal�-virran taistelun 1.5.1904 esimerkki opettaa , että ala

johtoportaille täytyy antaa riittävästi toiminnan vapautta 

• 
1 tt" . t . t 1 . t k t k . t 1 ··1tt···· ZSB)Ja e a suuria a1s e uJao u sen muu o s1a u ee va aa. 

Liaoyan taistelussa 29.8.1904 todetaan venäläisillä olleen 

seuraavia puutteita: aktiivisuuden puute ja voimien hajoit

t a m i n e n . Y 1 e mm ä 11 ä j o h t o p o r t a a 11 a oli 1 i i k a a a 1 a i s i a k ä s k e t -

tävänään. Kuropatkin antoi käskyt 13 alajohtoportaalle ja 

puuttui liiaksi alaistensa toimiin. Marsalkka Ojama johti 
. · 1 ' . . kk . .. . t . 11 t 11 2 59)Japani a1s1a Jou oJaan pa1nvas a1se a ava a. 

Metzin 15.8.1870 ja Fhavignyn 17.8.1870 esimerkit korostavat 

johtajan oma-aloitteisuutta ja tilanneilmoitusten välttärnät
tömyyttä 260). Esimerkit Metzin alueen kartoista ovat liit

teessä 16. 

Tannenbergin taistelun 23. - 31.8.1914 opetus on aktiivisuu

den , joukkojen keskittämisen sekä johtajan rautaisen tarmon 

ja rohkeuden merkitys sotatapahtumille.261)

Sissisodan esimerkit on otettu Suomen sodasta vuosilta 1808 -

1809. Esimerkein osoitetaan, miten pienet mutta, neuvokkaat ja 

päättäväiset joukot saavat aikaan sekaannusta ja tappioita 
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suureen vihollisjoukkoon. Esimerkiksi on otettu Rothin ja 

Spoofin sissitoiminta Tampereen seuduilla, Ahvenanmaan vapaut

taminen venäläisten vallasta keväällä 1808 ja rajakapteeni 

Olli Tiaisen sekä majuri Karl Wilhelm Malmin joukkojen toi-

. t "l"' . .. t 26 2)m1n a vena a1s1a vas aan . 

Viidennen osan loppuun on kerätty vielä parisenkymmentä sivua 
• 

taistelukuvauksia, muutama mallikäsky ja esimerkkejä erilai

sista ryhmityksistä. 

Edellä mainitut taisteluesimerkit osoittavat yhdenmukaisesti, 

miten taktiikan perusideat ovat pysyneet muuttumattomina. 

1.4 Sotilaskäsikirjan ajanmukaisuus ja sotataidollinen 

arvo 

Kesään 1917 mennessä olivat ennen ensimmäisen maailmansodan 

alkua vallinneet sotataidolliset käsitykset jo paljolti muut

tuneet. Tihein muodostelmin suoritettu hyökk�ys oli muuttunut 

enemmänkin asemasodaksi. Konekivääreiden lukumäärä oli lisJän

tynyt. Konekivääri oli pelottava ase hyökkäyksen torjunnassa. 

Ilmavoimia - uutta aselajia - ryhdyttiin käyttämään kauko

tiedusteluun, tulenjohtoon ja maavoimien tukemiseen. Ratsu

väellä ei ollut käyttöä enää lännen avoimen maaston asema

sodassa. Itärintaman peitteisessä maastossa ratsuväkeä käytet-

t. . . l"·t· d t 1 263) 
11n vie a 1e us e uun .

Vuoden 1917 tammikuussa ilmestyi Saksassa ehdotus uudesta 

koulutusohjesäännöstä ("Ausbildungsvorschrift f□ r die Truppen 

im Kriege, Entwurf"J 264) . Tähän ehdotukseen oli kerBtty ensim

mäisen maailmansodan aikaiset sotakokemukset. Toinen ehdotus, 

jonka julkaisemiseen vaikuttivat apuaseiden (Hilfswaffen) ja 

. k . k k . 1 . .. .. t t k .. t t .. . 1 t . t . k 191826 5)1 s u J o u o J en 1 saa n y n y ay o , 1 me s y 1 a mm 1 u u s s a .

Jääkäreillä oli tuskin käytettävänään mainittujen ohjesään

töjen luonnoksia. Ainakaan niiden vaikutusta ei voi havaita 

sotilaskäsikirjasta. Ensimmäinen ehdotus olisi välttämättä 
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tarvittu käsikirjatoimikunnan lähdeaineistoon, toista tuskin 

olisi ehditty hyödyntää. 

Sotilaskäsikirjassa e�itetään joukkojen kokoonpanot sellai

sina kuin ne olivat ennen ensimmäistä maailmansotaa. Kirjassa 

todetaan kyllä konekiväärien lukumäärän lisääntyminen ja 

rynnäkköjoukkojen ljittäminen pataljooniin. Uutena asiana 

todetaan kuusitykkisten pattereiden muuttuminen nelitykki

siksi sekä "granaatinheittäjä- ja miinanheittäjäosastojen'' 

. 266) muodostaminen .

Jalkaväkeä käsitellään kirjan 1. ja 5. osassa. U�hteinä ovut 

olleet pääasiassa vuosien 1906 - 1914 ohjesäännöt. Jalkav5�n 

taistelun osuutta voidaan pitää vanhentuneena ja puutteelli

sena. Jalkaväkitaktiikan suuri heikkous on hyökkäyksen ja 

puolustuksen puuttuminen. Sotilaskäsikirjan mukaan voidaan 

""kk"" . 1·· ·tt 1· t t d t 267) 
rynna o vie a suor1 aa su Je us a muo osa .

Jos sotilaskäsikirjassa olisi käsitelty myös hyökkäystä ja 

puolustusta, olisi näiden sisältö todennäköisesti vastannut 

jääkäreiden käytössä olleiden esikuvien mukaisesti ensimmäistä 

·1 t d 1t·· tt·· t 266)maa1 manso aa e e any a asoa. 

Tykistön osuus on jäänyt suppeahkoksi. Mutta kirjan esitys 

vastaa ainakin ampumaohjesäännön osalta aikansa sotataidol

lista tasoa. Olihan ampumaohjesääntö kirjoitettu vuonna 1917 

. 1 t . 1 k k 269) T 1. 1 . . . t. 1 1 mes yneen uonno sen mu aan . - u 1 aJeJa e1 so 1 as-

k .. "k" . ·t t·· ·t·· "d tt·· .. tt 27D)as1 1rJassa es1 e a, m1 a on p1 e ava puu eena 

Kenttätykistöstä olisi voitu käsitellä muutakin kuin saksa

lainen 105 mm:n kevyt kenttähaupitsi 96.09, josta oli tullut· 

sodan aikana suosittu ase käyttökelpoisuute�sa vuoksi 271) . 

Oli nähtävissä, että Suomessa käytettäisiinitulevassa itse

näisyystaistelussa myös venäläistä 76 mm:n kanuunaa vuosi

mallia 1902, joten sen esittely olisi puoltanut paikkaansa. 

Nykyisestä näkökulmasta katsoen käsittelee sotilaskäsikirja 

ratsuväkeä jo silloin vanhentuneiden käsitysten mukaisesti 

� 



39 

Ratsuväellä todetaan olevan vielä merkitystä sodankäyn

nissä. - Lähelle sotilaskäsikirjan ajatuksia päätyivät vielä 

ensimmäisen maailmansodan jälkeen myös auktoriteetit Schwarte 

' Ad 'd'272) R t .. 11·· . . 1 . t 11 . . k" Ja ar1 1 • - ,a suvae a Ja purJe a1vas o a on Joina 1n

aikoina ollut samansävyinen osa sotahistoriassa. Kumpaakin on 

haluttu ylläpitää tunnesyistä vielä senkin jälkeen, kun koke

mukset ovat osoitt�neet ne vanhentuneiksi. 

Uusi hyökkäysase - panssarivaunu - ohitetaan sotilaskäsikir

jassa miltei maininnalla. Tämä johtunee siitä, ettei panssari

vaunuja esiintynyt Saksan itärintamalla, jossa jääkärit pal

velivat. Myöskään Venäjän armeijalla ei ollut panssarivaunuja. 

Kuitenkin panssarivaunuja oli käytetty jo vuonna 1916 Sommen 

taistelussa, tämän jälkeen vuonna 1917 huhtikuussa Arrasin 

taistelussa ja marraskuussa suurin määrin Cambrain taiste-
273) lussa .

Pioneeritoiminnasta käsitellään melko perusteellisesti lin

noittaminen, ylimenotoiminta ja räjäytykset. Pioneeritoimin

nassa on parhaiten otettu huomioon sotakokemukset. Puolustusta 

käsitellään osittain tavalla, joka paremminkin soveltuisi 

taktiikan puolelle. Taisteluasemien syvyyden tarve on oival-

lettu, samoin taistelu tthyökkäysten ja vast�hyökk�ysten muo-

dossa" (elastinen puolustus274) . Naamioinnin merkitys myös 

vihollisen ilmatoimintaa vastaan tunnetaan.' t t Valevarustuksia" 

k h t t k t t. 275) ! e o e aan ra en amaan runsaas 1 

ttKiintopallojen tt (tähystyspallojen) käsittely vaikuttaa van

hentuneelta, mutta palloja käytettiin koko sodan ajan 276) . 

Saksalaiset luopuivat ilmalaivojensa käytöstä vasta vuonna 

1917, vaikka laivat olivat kärsineet suuria tappioita pommi� 

tuslennoilla vuosina 1915 - 1916 277) . Niinpä sotilaskäsikirjan 

mainitsemaa ilmalaivojen käyttöä kaukotiedusteluun voidaan 
· t···· .. tt·· .. .. 27 8) p1 aa ymmarre avana .

Lentokoneiden tehtävät selvitetään oikeaoppisesti, vaikkakin 

hyvin lyhyesti ilmatiedustelun yhteydessä. Yksi lentokoneen 

h .. k k.. k h t· . t ·· · 1 k ·· k · 2 7 9 ) /yo ays o e1s a on myos Ja ava 1 ._ 
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Lentokone on sotilaskäsikirjan mukaan paras ilmatorjunta

ase2801. Toinen vaihtoehto on "sitä varten rakennettu 

tykki" 281 1. Ilmatorjuntatykkejä ei kirjassa kuitenkaan käsi

tellä. Kivääritulen todetaan olevan tavallisesti tehoton 

1 t k ·t t 2 821 
v· h . .  t· t ·1 . en o one1 a vas aan . 1r earv101n 1 perus unee 1 me1seen

kokemattomuuteen. Olivathan silloiset lentokoneet rakenteel

taan kivääritulell�kin perin haavoittuvia. 

Johtamista käsitellään aika vähän. Ohjeita annetaan ryhmän

ja joukkueenjohtajille sekä komppanianpäällikölle 2831 . Komp

pania olikin ensimmäisen maailmansodan suurin kokonaisuus, 

jonka liikkeisiin johtaja saattoi vaikuttaa taistelun aik�

na2841� Johtajan paikasta todetaan: "Rintaman takana on h81-

pompi saada yleiskatsaus joukoista. Rintaman taakse jääminen 
. 

'

vaatii johtajalta moraalista voimaa. --- Korkein johtaja menee 

taisteluun ainoastaan silloin, kun hän luulee vain omalla 

persoonallisuudellaan pelastavan tilanteen" 2851 . - Tämä näke

mys todettiin vääräksi sittemmin talvi- ja jatkosodassa. 

Viestitoiminnan osuus sotilaskäsikirjassa on niukka, mutta 

vastannee silloista sotateknistä tasoa. 

Sotilaskäsikirja on koottu pääosin ensimmäistä maailmansotaa 

edeltäneistä saksalaisista ohjesäännöistä. Jääkäreiden aikomus 

oli soveltaa ohjesääntöjä Suomen olosuhteisiin, mutta toteutus 

jäi vähäiseksi. 

Sotilaskäsikirjasta löytyy myös kohtia, joissa on jo otettu 

huomioon ensimmäisen maailmansodan sotakokemuksia ja -n�ke

myksiä. Näitä kokemuksia ja niihin perustuvia oivalluksia on 

kuitenkin vähänlai�esti. Ne esitetään eri asiayhteyksiss� 

niin korostamatta, että ne saattoivat jäädä huomaamatta sen

aikaiselta lukijalta. 

Ilmestyessään Suomalainen Sotilaskäsikirja vastasi kokonai

suutena ottaen tyydyttävästi aikansa sotataidollista tasoa. 

Kirja välitti joka tapauksessa saksalaista sotataitoa Suomen 

armeijalle ja tyydytti välttämättömän ohjesääntötarpeen. Se 
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oli jo arvo sinänsä. Harvalla juuri itsenäistyneen pienen 

kansan armeijalla on ollut heti käytössään äidinkielinen 

laaja ohjesääntö. 

1.5 Johtopäätöksiä 

Suomalainen Sotilaskäsikirja on erikoinen ja monessa suhteessa 

kiinnostava teos. Tässä työssä sitä tarkastellaan sotilaalli

selta kannalta, miten sotilaskäsikirja vastasi aloitteenteki

jöiden, jääkärien itsensä kirjalle asettamia vaatimuksia sek� 

miten sotilaskäsikirja asettuu yleisesti ottaen aikansa soti

lasohjesääntöjen joukkoon. 

Kuisman tehtävän määrittelyn mukaan kirjan olisi pitänyt olla 

"Suomalaisen aliupseerin Käsikirja", jossa olisivat "kaikki 

teoreettiset asiat, meidän erikoinen taktiikkamme, joka 

perustuisi Suomen erikoisiin maisema- ym suhteisiin sekä 

viimeaikaiset sotakokemukset". Toimituskunnan työn edistyessä 

alkuperäinen tehtävän määrittely muuttui,ja kirja kasvoi 

Lehnertin ryhmänjohtajan käsikirjaa huomattavasti laajemmaksi. 

Se ei enää vastannut sisällöltään eikä kooltaan yleistä käsi

tystä aliupseerin käsikirjasta, vaan se paisui viisiosaiseksi, 

1558-sivuiseksi ohjesääntökokoelmaksi. Tiivistetyn sotilas

tiedon sisältämän, Suomen oloihin sovelletun käsikirjan ai

kaansaaminen lyhyessä ajassa olisi ollutkin liian vaativa 

tehtävä kokemattomille kirjoittajille. Suomalaisen Sotilas

käsikirjan myöhempää käyttöä ajatellen siitä onneksi ei tullut 

pelkkää aliupseerin käsikirjaa. On otaksuttavissa, että kirjan 

lopullinen tehtävä hahmottui toimituskunnalle työn kuluessa. 

Tässä työssä Ståhlbergin ehdotuksen alkuperäinen jäsentely 

olitodennäköisesti ohjeena, jota sotilaskäsikirjan sisältö 

sitten pääpiirtein vastasikin. Kuitenkin "erikoinen taktiik

kamme" jäi kokonaan kirjoittamatta. Kirjaa ei myöskään sopeu

tettu Suomen oloihin. Taktiikasta puuttuvat hyökkäys ja puo

lustus, vaikka kirjoittajilla oli ollut vakaa aikomus ottaa 

ne mukaan. 
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Siitä, miksi työ jäi sotilaskäsikirjan viidenteen osaan aiotun 

taktiikan kohdalta kesken, voitaneen esittää vain olettamuk

sia. Ensinnäkin aika asetti rajansa. Taktiikka sinänsä oli 

kirjoittajille ehkä ylivoimainen tehtävä sotataidon vaati

vimpana alana, vielä erikoisvaatimuksin ja sovellutuksin 

käsiteltynä. 

Sotilaskäsikirja ei ilmestyttyään vastannut kaikilta osiltaan 

aikansa, lähinnä vuoden 1917 sotataidollista tasoa. Siinä oli 

painolastina vielä ensimmäistä maailmansotaa edeltänyttä van

hentunutta sotilastietoa. - Tässä yhteydessä on todettava, 

että vanhentuneisuus lienee ollut ohjesääntöjen yleisin heik

kous. Sotakokemusten hyödyntäminen ohjesäännöissä on aina 

ollut kaksiteräinen miekka. On ilmeistä, että sotatekniset 

kehitystulokset pitäisi sisällyttää ohjesääntöihin mahdolli

simman nopeasti. Sen sijaan muut, lähinnä taktiset ja opera

tiiviset kokemukset on syytä ensin kypsytellä. 

Jääkäreiden itselleen asettama suururakka, ensimmäisen suoma

laisen ohjesäännön kirjoittaminen, saatiin valmiiksi juuri 

ennen jääkäreiden Suomeen lähtöä. Pelkkä ajatuskin tällaiseen 

tehtävään ryhtymisestä oli rohkea ja ennakkr rluuloton. Lienee 

ainutlaatuista, että vieraassa maassa koulutettavan sotilas

joukon rivimiehet ryhtyivät omasta aloitteestaan toimittamaan 

omalla kielellään ohjesääntöä. - Tavallisesti ohjesääntötyön 

tekevät vakinaisen armeijan koulutetut upseerit armeijan 

johdon toimeksiannosta. 

Kun verrataan sotilaskäsikirjaa nykyisiin ohjesääntöihin, on 

todettava, että se on epäsuhtainen, sen jäsentely on paikka 

paikoin sekavahko ja että oikoluku on jäänyt puutteelliseksi. 

Kirja on sävyltään jopa preussilainen, koska se on pääosiltaan 

käännös saksasta suomeksi. Sotilaskäsikirja sisältää kuitenkin· 

täysipainoista ja tiivistä sotilastietoutta. Tiedon arvo ei 

riipu siitä, mistä se on peräisin. Vain sen käyttöarvolla on 

merkitystä. Sotilaskäsikirjan käyttöarvo Suomen nuorelle 

armeijalle oli korvaamaton aikana, jolloin se tarvitsi omaa 

ohjesääntöä ja sotilaallista perustietoutta aloittaessaan 

sotilaskoulutuksensa. 
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Kun Suomen armeija vapaussodassa aloitti koulutustoiminnan, 

sillä oli jo käytössään omin voimin aikaansaatu viisiosainen 
• 

sotilaskäsikirja. Kirja sisälsi puutteistaan huolimatta 

varsin laajasti eri aselajien silloin tarvitsemaa tietoutta. 

Lisäksi sotilaskäsikirja oli siihen aikaan uusin ja uuden

aikaisin käytettävissä oleva suomenkielinen koulutusohje. 

Sotilaskäsikirjan lisäk?i armeijan kouluttajilla oli käytet

tävissään Saksassa vuonna 1915 painettujen Transfeldtin 

Jalkaväen käsikirjan sekä Saksan jalkaväen harjoitusohje-
.. .. ·· k t286) S k t S k t t ..... k .. ·tsaannon suomenne se . a sas a uomeen omenne u Jaa ar1 

olivat tuoneet näitä ainakin muutaman kappaleen mukanaan, 

tosin ne varustettiin aivan srinimisillä kansilshdillä. Edel

lisen nimi oli "Mehiläisenhoito-opas" ja jälkimm�isen "Kylä

läisten laulukirja"287). Sotilaskoulutuksen alkeita oli

painettu myös Tampereella vuonna 1917 "Voima 1906" -nimisenä 

k. ', 288) 1rJana •

Venäjän kielestä suomen kieleen käännettyjä vuosien 1886 -

1901 ohjesääntöjä tuskin enää käytettiin niiden vanhentunei
. 289)suuden vuoksi • 

Suomalainen Sotilaskäsikirja oli vuonna 1918 kuitenkin ainoa 

varsinainen ohjesääntö. Sen mukaan aloitettiin itsenäisen 

Suomen nuoren armeijan koulutus ja sen pohjalta ryhdyttiin 

kehittämään Suomen oloihin sopivaa, uutta ohjesääntökirjal

lisuutta. 
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2.2 Sotilaskäsikirjan merkitys itsenäisen Suomen 

koulutusohjeena ja sen vaikutus itsenäisyytemme 

alkuvuosina ilmestyneeseen sotilaskirjallisuuteen 

2. 2. 1 Suomalaisen Sotilaskäsikirjan myöhäispainokset: 

kirjan aineiston ryhmittäminen uusiin osiin I - VIII 

Koska Saksassa painettu Suomalainen Sotilaskäsikirja (1. - 5. 

osat) on jäsentelyltään osin sekavahko, r�hdyttiin sitä 

Suomessa välittömästi vuonna 1918 uusimaan. Uusi jako osiin 

I - VIII poisti teoksessa ollutta sekavuutta. Korjaustyön 
'tt· 1 . 'k t 290) suor1 1 y e1ses1 un a .

Ennen uutta jäsentelyä ehdittiin Savonlinnassa vuonna 1918 
. 

.

painattaa Etelä-Savon Kirjapaino 0y:ssä sotilaskäsikirjan 

kahta ensimmäistä osaa alkuperäisen mallin mukaan. Kirjasin

tyyppi oli vanhahtava fraktuura. Lisäksi teoksista puuttuu 

luultavasti kirjapainon puutteellisen tekniikan takia kuvia.291)

Edellä mainitun painatusvaiheen jälkeen muutettiin kirjan 

jao�us. Kirjojen kannessa lukee: »suomalainen Sotilaskäsi

kirja, YleisesikJnta I c, toistaiseksi käytettävä". Uusinta

painokset ilmestyivät vuonna 1918. SGuraavassa verrataan 

uusintapainoksia alkuperäiseen sotilaskäsikirjaan. 

I osa käsittää kohdan "Yleistä" samansisältöisenä kuin aikai

semminkin. ·Lisänä on selvitys pistooleista 08-15 ja etäisyys

·tt . t 14 292)m1 ar1s a . 

II osa sisältää ainoastaan jalkaväen harjoituksen. Siihen ei 

ole sekoitettu enää ase- ja ampumakoulutusta. Samoin puuttu

vat "Voimisteluohjesääntö" ja "Ratsastusopetus". Varsinaisesta 

taktiikasta tai taistelukoulutuksesta ei kuitenkaan vielä 

ollut kyse. Kirjassa esiintyy edelleen ennen ensimmäistä maa

ilmansotaa vallinneiden käsitysten mukaan "suljettu järjestys" 

ja »avoin järjestys". II osa vastaa tasoltaan Berliinissä 

. tt 1· 293)paine ua . osaa. 
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III osa käsittää ase- ja ampumakoulutuksen. Kirjassa käsi

tellään edelleen alkuperäisen esikuvan mukaan perusteelli

sesti saksalainen kivääri 98, mutta käytössä ollut venäläinen 

kivääri 91 yhä vain muutamalla sivulla. - Kokonaisuutena ot-
1 

taen ase- ja ampumakoulutus on esitetty selkeästi uusitussa 
. 294)laitoksessa. 

IV osa käsittelee konekivääriä. Se vastaa entistä 2. osaa; 

ainoastaan pistoolit ja etäisyydenmittari 14 puuttuvat. 

Suomessa käytössä ollut venäläineFl konekivääri ohitetaan siis 
. 295)edelleen muutamalla sivulla. 

V osa käsittää pioneeritoiminnan. Se on sisällöltään miltei 

sama kuin entinen IV osa. Ainoastaan "Koneellinen tiedonanto" 
. t tt. . ·t . . ht d t·· 296)on pois e u pioneeri oiminnan y ey es a . 

VI osaa ei ole painettu Suomessa. VI osa on sama kuin aikai

s e mm i n Saksassa p a i ne t t u 3 . osa j a se k ä s i t te 1 e e t y k i s t ö n 

k .. tt·· ·· V . k "l ht" t tt 297)ay oa. ain ansi e i on muu e u. 

VII osa on hyvin lyhyt. Siinä on selvitetty "tiedonantoväli

neet" kuten aikaisemmin 4. osan yhteydessä: p�helin, "sähkö

lennätin" ja "langaton sähkölennätin" eli "kipinäsähtö".298)

VIII osaa ei ole myöskään painettu Suomessa, vaan se on 

Saksassa atkaisemmin painettu kenttäpalvelusta ja taktiikkaa 

käsittelevä 5. osa. Kansilehti on tässäkin vaihdettu. Alku

peräinen 5. osa puutteineen on jäänyt näin ollen korjaamatta. 

Taktiikan osuudesta puuttuvat edelleen kohdat hyökkäys ja 

puolustus. VIII (5.) osan taktiikkaa koskevien puutteiden kor

jaaminen oli ilmeisesti vielä vuonna 1918 liian vaativa teh-

t .... 299)ava. 

I - III osat painettiin Frenckellin Kirjapaino-osakeyhtiössä 

Helsingissä. IV osa painettiin Helsingissä Lilius & Hertzbergin 

Osakeyhtiössä. V ja VII osa painettiin K.F. Puromiehen Kirja

paino Oy:ssä Helsingissä. Kuvien laatat tai alkuperäispiir

rokset on oletettavasti ainakin osittain s�atu lainaksi 

Saksasta. 300)
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Suomessa painettujen teosten määrästä ei ole varmaa tietoa. 

Niitä on painettu todennäk6isesti my6s "useampia tuhansia" 

kappaleita. (Yliiuutnantti Hedengren ilmoitti Savonlinnasta 

kapteeni Jaatiselle Kuopioon 3. täydehnyspataljoonaan, että 

sotilaskäsikirja olisi valmis vasta parin päivän kuluttua, 

jolloin pataljoona saisi välitt6mästi 5 0 0 kappaletta kir-
. . 30 1 ) ) JoJa .

Sisäll6llisesti eivät Suomessa painetut sotilaskäsikirjan 

osat esitä mitään uutta. Kysymyksessä on ainoastaan jo valmiin 

aineiston uudelleen ryhmittäminen aikaisempaa selkeämmäksi. 

Suomalainen Sotilaskäsikirja vastasi edelleen sisäll6ltään 

pääosin saksalaisia ennen ensimmäistä maailmansotaa vallin

neita käsityksiä. 

2. 2. 2 Suomalainen Sotilaskäsikirja itsenäisen Suomen

armeijan koulutusohjeena 

2.2.2.1 Vapaussodan aika 

Suomalaisen Sotilaskäsikirjan merkityksestä vapaussodassa on 

esitetty hajanaisia käsityksiä. Suomen Vapaussota -teoksen 

I osan mukaan kirjalla oli merkitystä vapaussodan armeijaa 

p�rustettaessa ja sen koulutusta aloitettaessa 302) . 

Jääkäreide� käsityksen mukaan sotilaskäsikirjalla ei kuiten

kaan ehtinyt olla sanottavaa merkitystä vapaussodan päällys-

t··11 3 o3) K 1 t t ht . . , t J"· ··k·· ·t o e . ou u us apa u1 usein nopeassa empossa. aa ar1 

hallitsivat mielestään koulutuksen yleensä riittävän hyvin 

ilman ohjesäänt6jä3 o 4) _ Olihan heillä verissään usean vuoden 

ajalta saksalainen "äksiisi". 

Jääkärit toimivat vapaussodassa eriasteisina taktisina johta

jina. Joukkojen puutteellinen koulutus vaikutti my6s taistelu

suorituksiin. Sulo-Veikko Pekkala kertoo Itä-Uudenmaan suoje

luskuntain taktiikasta: " ... paljon ammuttiin, aukeita kävel

tiin.30 5 ) - Taktiikasta ei vapaussodassa ollut paljon tietoa,
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mutta eihän sitä ollut paljon sotilaskäsikirjassakaan. 

2.2.2.2 Vapaussodan jälkeinen aika 

Sotilaskäsikirjaa käytettiin yleisenä koulutusohjeena itse

näisyytemme ensimmäisinä vuosina. Niinpä sotilaskäsikirjaa 

käytettiin oppikirjana Markovillan upseerikokelaskursseilla 

vuosina 1918 - 191930B) . Näiltä ajoilta on pataljoonien

päiväkäskyissä merkintöjä, joissa määritettiin seuraavan 

viikon koulutuskohteita käskemällä opettaa tietyt kohdat 

t·1 k .. . k. ' t N"' t ht . .  k' 1919 307) so 1 as as1 1rJas a. a1n apa u1 aina 1n vuonna .

Majuri Johan Nurmi muistaa sotilaskäsikirjaa käytetyn vuonna 

1921 Lapin �ajavartiostossa ja Petsamon Rajavartiostossa30B) .

Sotilaskäsikirjaa siis käytettiin ja kulutettiin. Se joutui 

käytännön testattavaksi. Vaikka sen käyttöarvo myönnettiinkin, 

todettiin myös samalla taktiset puutteet, vanhentuneisuus 

sekä suomalaiseen käytäntöön _soveltumattom�t kohdat. Koulutus-

vaatimusten kasvaessa nämä puutteet ja heikkoudet synnyttivät 

uusien ohjesääntöjen tarvetta. 

Uusien ohjesääntöjen ilmestyessä 1920 -luvun alkupuolella 

sotilaskäsikirjan käyttö väheni. 

Sotilaskäs_ikirja tyydytti itsenäisen Suomen armeijan ensim

mäiset koulutustarpeet. Sitä käytettiin yleisenä ohjesään

tönä 1920 -luvun alussa sekä uusien ohjesääntöjen pohjana. 

2.2.3 Sotilaskäsikirjan vaikutus ennen kenttäohje

sääntöjen julkaise�ista· ilmestyneisiin 

puolustusvoimien ohjesääntöihin 

2.2.3.1 Yleistä 

Sotilaskäsikirja ei voinut kattaa yksityiskohtaisesti kaikkia 

aloja. Lisäksi alkuperäinen sotilaskäsikirja oli toimitettu 
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Saksassa ennen itsenäisen Suomen armeijan perustamista, joten 

sen kirjoittajilla ei voinut olla tarkkaa kuvaa tulevan armei

jan tarpeista. Tämä johti siihen, että Suomessa ilmestyi vuo

sina 1918 - 1927 yli 200 ohjesääntaä, joista suurin osa käsit

teli jalkaväen koulutusta, huoltoa ja kenttätykistan toimintaa. 

Uudet sodankäyntimuodot - ilmavoimat ja ilmatorjunta - olivat 

vielä vailla ohjesäänt6ään. 

Ohjesäännat kirjoitettiin 1920-luvun alkuvubsina sekä suomen 

tt.. t . k' 1 11••3o9) e a ruo s1n 1e e a .

2.2.3.2 Sotilaskäsikirjan vaikutus hallintoa ja yleisiä 

määräyksiä käsitteleviin ohjesäänt6ihin 

Sotilaskäsikirjassa on hallintoa käsitelty vähänlaisesti. 

Lienee melko mahdotonta laatia ennakolta hallinto-ohjeita 

sellaista armeijaa varten, jota ei ollut vielä perustettukaan. 

Lisäksi kirjoittajien hallinnollinen koulutus oli vielä ole

maton. 

Sotaväen järjestyssäännat ilmestyivät molemmilla kotimaisilla 

k. 1·11·· 192o310) S "h" "k "h' ·1 t . .. 1e 1 a vuonna . amo1 1n a1 01 1n 1 mes y1 myos

virkaohjeita ja määräyksiä muun muassa 

t6stä31 1). Ohjesäänta Suomen Valkoisen

varten ilmestyi jo vuonna 1919312) . 

kunniamerkkien käy

Ruusun Ritarimerkkiä 

Sotalaitoksen tilintekijät saivat ohjeensa 1920313) ja alemmat 

silmälläpitoviranomaiset 19223 14). Kasarminhoito-ohjesäänta

. tt·. 1 92631 5 ) paine 11n .

Edellä mainittuihin teoksiin ei sotilaskäsikirja ollut millään 

lailla vaikuttanut. Sen sijaan "Garnisoonipalvelusohjesään

n6issä", "Sisäpalvelusohjesäänn6issä", "Vartiopalvelusohjeissa" 

sekä "Varuskuntaohjesäänn6issä" näkyy vaikutteita Sotilaskäsi

kirjan I osasta, joka on ilmeisen selvästi ollut pohjana 

kyseessä oleville ohjesäänn6ille. Nämä ilmestyivät vuosina 

1918 _. 1 927. 316 ) 
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Ase- ja ampumakoulutuksen alalta ilmestyi tarkasteltavana 

ajanjaksona kymmenkunta ohjesääntöä, jotka käsittelivät lähin

nä kivääriä 91, sen hoitoa sekä ammuntojen suoritusta. - Soti

laskäsikirjahan kä�itteli pääasiassa saksalaista kivääriä 98. 

"Ampumaohjesääntö" vuodelta 1923 antaa ammunnoista ja ampuma

asennoista yksityiskohtaiset ohjeet, jotka ovat sotilaskäsi

kirjan ohjeita huomattavasti tarkemmat. Muutamia sotilaskäsi

kirjan kuvia on piirretty sellaisenaan "Ampumaohjesääntö6n".317)

Pistoolista ilmestyi varsin perusteellinen ohjesääntö 1925. 

Siinä ei sotilaskäsikirjan tapaan mainita kuitenkaan aseiden 

k 1. · · 318) S t'l k" 'k' . . t 1· h't t t a 11pereJa . o 1 as as1 1rJassa p1s ao 1 o 1 e aan muu a-

. 319) malla sivulla . 

Konekivääristä malli 09 ilmestyi useita ohjesääntöjä, joista 

pääosa sisältää konekiväärin hoitoa ja käsittelyä320) . Soti

laskäsikirjassa on käsittelyä ja hoitoa varten vain muutama 

. . t t k' 11 t 'k 32 1) sivu, JO en se us 1n on o u es1 uvana .

Kevyestä konekivääristä malli 15 ilmestyi ohjesääntö 1923 ja 
'k k' ..... t" 11· 20 1922

322) N"'h' . t'l p1 a 1vaar1s a ma 1 vuonna . a1 1n e1 so 1 as-

käsikirja ole vaikuttanut. 

2.2.3.4 Sotilaskäsikirjan vaikutus jalkaväen koulutusta 

käsitteleviin ohjesääntöihin 

Suurin osa ennen kenttäohjesääntöjä ilmestyneistä ohjesään

nöistä on kirjoitettu jalkaväkeä varten. Ensimmäiset ohjesään

nöt ilmestyivät jo vuonna 1918. Nämä ohjesäännöt on kirjoi

tettu pitäen esikuvana Helsingissä painettua sotilaskäsikirjan 

II osaa . Näin i 1 me s t y i v ä t teokset : "H a r j o i t u s o h j ei ta" , "H a r-

j o i t u ks et suljetussa järjestyksessä", "Ohjesääntö suljettua 
. . t . ... t t" t 11 323 ) P . 'kk . ·t Ja avoin a JarJes ys a var en . a1nopa1 a on use1mm1 en 

Viipuri. 
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"Värvättyjen pataljoonien opetus 1. viikkoa varten" ilmestyi 

Vaasassa 1918 suomen- ja ruotsinkielisenä. Neljän sivun 

pituinen teksti vaikuttaa ylimalkaiselta. Sotilaskäsikirjan 
. 'kk . .. . .. h' 1 t t 't"k' t k t 324)v11 o- Ja pa1vao JB ma ova s1 a 1n ar emma . 

"Vapaajoukkojen ohjesäänta vuodelta 1918" on sen sijaan edel

listä perusteellis�mpi. Siinä on 62 sivuun kirjoitettu selke

ästi sotilaskäsikirjan (Helsinki) II ja VIII osan tärkeimmät 

alijohtajalle kuuluvat asiat. 32 5)

"Kenttäpalveluohjesäänta vuodelta 1920" on parannettu painos 

sotilaskäsikirjan viimeisestä osasta. Sisält6 on sopeutettu 

Suomen oloihin. Strategia ja taktiikka on jätetty kokonaan 

pois. Tämä on perusteltua, koska strategia ja taktiikka edel

lyttävät omat ohjesäänt6nsä. Sivumääräkin on saatu putoamaan 

602. t 287•"" 326).s a .aan. 

Vuonna 1922 ilmestyi ehdotus "Jalkaväen harjoitusohjesään-
"k · »

327) "J lk .. h . 't h' .... t" I" ·1 t . 1925 326)no s1 . a avaen arJ□ l uso Jesaan o 1 mes y1 

Ehdotukseen on lisätty pikakiväärin käsittely ja suksien 

käytta. Tässä yhteydessä olisi olettanut käsiteltävän jo hy6k

käystä, puolustusta ja viivytystä. Mutta näin ei ole tapahtu

nut. Jäsentely vastaa sotilaskäsikirjan II osaa (Helsinki): 

"suljettu järjestys" ja "avoin järjestys". Jalkaväen harjoi

tusohjesäänta on kyllä sotilaskäsikirjan vastaavaa kohtaa 

perusteellisemmin laadittu, mutta siitä huolimatta jo syntyes

sään vanhentunut. Perinteitä on vaikea murtaa! 

"Ehdotus polkupy6räjoukkojen ohjesäänn6ksi" painettiin Viipu-
. 1922 2 d' . . t . 'tt 329) Ehd t . ··1t·· ·· 

r1ssa . 1v1s1oonan 01m1 amana . o us s1sa aa

polkupy6rien sisat, hoidon, sulkeisjärjestyksen, suksiohje

säänn6n ja marssit. Varsinainen ohjesäänta ilmestyi vasta 

1928 33 o) S t'l k" 'k' . . 1 . ' t lk .. .. . - o 1 as as1 1rJassa e1 o e ma1n1n aa po upyora-

joukoista. 

Vuonna 1922 saatiin my6s 28-sivuinen ehdotus pistintaistelu

ohjesäänn6ksi 3 31}. Pistintaistelua olikin käsitelty sotilas

käsikirjassa melko pintapuolisesti. 
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Vuosina 1924 - 1925 ilmestyivät ehdotukset konekivääriharjoi

tusohjesäännöiksi332) . I osa käsittää muodollisen harjoituksen.

S i i h e n k u u 1 u u ko n e k i v ä ä r i n k ä s i t t e 1 y, " s u 1 j e t t u j ä r j e s t y s '' j a 

"avoin järjestys". Jäsentelyssä on yhtäläisyyksiä sotilaskäsi

kirjan vastaavan osan kanssa. II osa käsittää konekivääri

taistelun. Siihen kuuluu muun muassa johtaminen, marssit, 

hyökkäys, puolustu�, perääntyminen ja myös ilmapuolustus. 

Ensimmäisen kerran puhutaan nyt eri taistelulajeista ja ilma

torjunnasta. Jäsentelyn malli on nähtävästi saatu sotilaskäsi-

k. . . . . k hd t B 2 "K k' .... 't kt' 'kk ,,333) 1rJan v11me1sen osan o as a . . one 1vaar1 a 11 a .

Vuosina 1925 - 1926 ilmestyneisiin Jalkaväkitykkiharjoitus

ohjesääntöjen ehdotuksien I ja II osaan Sotilaskäsikirjalla 

ei ollut sanottavaa vaikutusta. - II osassa on selvästi ero

tettu kohdai marssi, hyökkäys, puolustus, viivytys ja takaa-
. 334 )aJo. 

Käsikranaateista ja kiväärikranaateista ilmestyi ohjesääntö 

vuonna 1926 335) . Tähän sotilaskäsikirjalla ei ollut osuutta.

P . h' .. .. "t 'l t . "t . 1919 . 19 27 336) anssar1vaunuo Jesaanno 1 mes y1va vuosina Ja 

Näihin ei sotilaskäsikirja luonnollisestikaan ollut vaikut

tanut. 

Pioneerit käyttivät perusohjesääntönään tarkasteltavana ajan

kohtana nähtävästi sotilaskäsikirjan pioneeritoimintaa käsit

televää osaa. Uni□ Sarlin kirjoitti vuonna 1924 erillisen 

kirjan "Vesistöjen ylimeno". Siihen on otettu kuvia joko 

sotilaskäsikirjasta tai alkuperäisestä saksalaisesta teok-
33 7) sesta .

Taistelukaasut käsitellään sotilaskäsikirjassa hyvin pinta-

1. t·33 8 ) N'. .. t'l k" 'k' . . . 1 'k tt tpuo 1ses 1 . 11npa so 1 as as1 1rJa e1 o e vai u anu 

vuonna 1924 ilmestyneeseen puolustusministeriön taisteluväline

osaston pioneeritoimiston julkaisuun "Kaasutaistelut" eikä 

1927 ·1 t "K . 1 h' .... t"" ,,339 ) vuonna 1 mes yneeseen aasunsu□Je uo Jesaan oon .

Ilmatorjunnasta ei löydy minkäänlaista ohjesääntöä tältä 

ajalta. Sotilaskäsikirjakaan ei juuri käsittele ilmatorjuntaa, 
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vaikkakin ensimmäisen maailmansodan aikana oli kehitetty jo 

'l t . t t kk ... 340)1 ma orJun a y  eJa, 

2.2 .3 .5 Sotilaskäsikirjan vaikutus tykistön ohjesääntöihin 

Sotilaskäsikirjan �ykistön ampumaohjesääntö on melko uusi, 

koska se on vuoden 1917 saksalaisen tykistön ampumaohjesään-

.. hd t k 341) non e o u sen suomennos . 

Vuonna 1919 ilmestyi Valtioneuvoston kirjapainosta ampuma

säännöt "keveille kenttätykeille" ja "raskaan tykistön patta

ristoille 11 342). Vuotta myöhemmin ilmestyi samoin ohut kirja

nen "Opastus kenttätykistön valmistamisesta ammuntaa varten 11343 

Näissä teoksissa ei ollut mitään oleellista uutta. 

Vuosina 1918 - 1920 ilmestyi lukuisia tykkikohtaisia ohjei

ta344) . Tarkemmin on käsitelty 76 mm:n tykkiä vuodelta 1902. 

Tämä on ymmärrettävää, koska sotilaskäsikirja käsitteli 

ainoastaan saksalaista 105 mm:n kenttähaupitsia 98.98. 

Vuonna 1924 ilmestyi "Kenttätykistön kouluutusohjesääntö". 

Siinä käsitellään jalkaväkiharjoitukset, tykkiharjoitukset ja 

ajoharjoitukset. Ampumakoulutukseen tässä ohjesäännössä ei 

juuri puututa. Tämän teoksen jaotus on erilainen kuin sotilas

käsikirjan, mutta sisältö vastaa sotilaskäsikirJan VI osan 

1 k 1 " K. t t .. t k . t .. k 1 t h · .. .. t .. •· 3 4 5 )u ua en a y  1s on ou uu uso Jesaan o . 

Vuonna 1924 ilmestyi "Kenttätykistön kouluutusohjelma", jota 

t tt . t'l k" 'k' . t 345)vas aava puu u1 so 1 as as1 1rJas a. 

Kolmas vuonna 1924 ilmestynyt ohjesääntö on "Kenttätykistön 

ampumaohjesääntö" 34 7). Tässä ei ole pidetty enää esikuvana

sotilaskäsikirjaa, Hakuammunta tapahtuu periaatteessa samoin 

kuin nykyään 348). Tulenjohtaja ei ole enää patterin vieressä.

Patteriston todetaan olevan pienimmän yksikön, jolla on käy

tettävissä täydellinen tähystykseen tarvittava henkilöstö 3491 . 

Ohjesääntö tuntee neutraloimistulen, ehkäisytulen, häiritsemis-
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tulen, hyökkäyksen välittömän avustamisen, sulkutulen ja

't 1 . t 1 3501 vas ava m1s e un • 

Ohjeisiin tykistön lentotähysteisestä ammunnasta, tykistön 

radiopalveluun ja äänimittauslaitteisiin ei sotilaskäsikirja

ollut vaikuttanut, koska nämä kohdat puuttuvat siitä.3511 

Ranrikkotykistön "ampumasääntöihin", tykkikohtaisiin ohjeisiin 

ja koulutusohjelmaan ei sotilaskäsikirjalla myöskään ollut
. 352) vaikutusta. 

Suomen 1920-luvun tykistö kehitti omat ohjeensa tykistön

tarkastajan, eversti Vilho Petter Nenosen johdolla.35 3 1 

2.2.3.6 Sotilaskäsikirjan vaikutus huollon ohjesääntöihin 

Jalkaväen koulutusohjesääntöjen jälkeen ilmestyi vuosina 

1918 - 1927 eniten huoltoa käsitteleviä ohjesääntöjä. Sotilas

käsikirjan viimeinen osa sisältää eri huoltolajit. Huolto

ohjesääntöjä edelleen kehitettäessä kirjoitettiin jokaisesta 

huoltolajista erillinen Suomen oloihin tarkoitettu ohjesääntö. 

Etappipalvelusohjesäännöt ilmestyivät vuonna 1920. Ohjesään

nöistä on jätetty pois sotilaskäsikirjan saksalaiset käsky

esimerkit. Jäsentelyä on muutettu ja mukaan on otettu etapin 

liikekannallepano. Etappipalvelusohjesäännöt käsittelevät 

ht k . .. . t lt t k .. . 3 54) y ey s1a r1n ama a aa sepa1n. 

Lääkintähuollosta ilmestyi lukuisia ohjesääntöjä. Ensimmäi

senä ilmestyi vuonna 1919 "Armeijan sairaankantajakunnan 

opetusohjelma" 3551. Tässä kirjassa näkyy venäläisiä vaikut

teita vuonna 1896 suomennetusta ohjesäännöstä "Neuvoja paarin

kantajille"3561. Yleensähän ei venäläisiä o�jesääntöjä käy

tetty esikuvina. Pääosin ohjesääntö on kuitenkin kirjoitettu 

sotilaskäsikirjan VIII osaa vastaavan kohdan mukaan3571 . 

Vuonna 1922 ilmeityi uudistettu "Sairaankanto-oppi" 358 1. 
/
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"Lääkintäpalveluohjesäänt6 113591 painettiin 1920 ja "Kenttä

lääkintäpalvelusohjesäänn6t" 192436 0 1 . Lääkintäaliupseeri sai

kirjansa 1922
3611 . "Valjastetun lääkintäkomppanian harjoitus

ohjesäänt6" painettiin 1924
3621 . Näissä ohjesäänn6issä ei ole

havaittavissa sotilaskäsikirjan vaikutuksia. 

"Eläinlääkintäohje�äänt6" ilmestyi 19213631 . Se.oli 15 sivun

mittainen eikä sitä ole tehty sotilaskäsikirjan mukaan. 

Lääkintävarusteita käsittelevät ohjesäänn6t ilmestyivät 

1919 - 1924
364 1 .

Taloushuollon alalta ilmestyivät kenttäkeitti6itä ja keittä-

. t" k .. ·tt 1 ··t h' .. .. ·· t 1919 1924
3651 

r·· ·· m1s a as1 e eva o Jesaanno - . ama osuus

puuttuu sotilaskäsikirjasta . 

"Ohjesäänta sotaväen ja sotaväentavaran kuljetuksille rauta

teitse" ilmestyi 1922
3661 . Sotilaskäsikirja oli käsitellyt

rautateitä vain kymmenen sivun verran, joten tämä ohjesäänta 

lisämääräyksineen oli varmasti paikallaan. Lisäksi saatiin 

ohjeet kuormastovälineiden hoidosta ja käyt6stä sekä tien 

viitoituksesta, liikennesäänn6istä ja ajoneuvojen korjauk-
36 7) 

sesta . 

2.2.3.7 Sotilaskäsikirjan vaikutus muihin Johjesäänt6ihin 

Vuonna 1 919 ilmestyi "Kotipalvelusohjesäänta ratsastaville 

1 · ·11 11 36 8 1 c 1 · 1 . h ' .. .. t·· . k . k"" ·tt 1 ase aJel e • we o 1 y e1so Jesaan o, JO a e1 as1 ,e e

ratsastuskoulutusta. Vuonna 1899 oli ilmestynyt suomennos 

venäläisestä ohjesäänn6stä "Ratsuväen kotipalveluksesta" 36 9l
,

Tätä ei kuitenkaan- pidetty vuoden 1 919 kotipalvelusohjesään

n6n esikuvana. Esikuvana ei my6skään ollut sotilaskäsikirja. 

Alk .. . t
·1 k'" 'k' . . ··1t···· t t k 1 t k 

37ol 
upera1nen so 1 as as1 1rJa s1sa aa ra sas us ou u u sen . 

Helsingin painoksesta se puuttuu. Varsinainen "Ratsastusohje-
·· ·· t

••tt ·1 t . 19223711 saan o 1 mes y1 vuonna .

Sotilaskäsikirjan Helsingin painoksesta pu�ttuu jostain syystä 

my6s voimisteluohjesäänt6, joka on kyllä alkuperäisessä 
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Berliinissä painetussa teoksessa372) . Vuosina 1920 - 1921 

ilmestyi "Voimisteluohjesäänt6" suomen- ja ruotsinkielisenä 3731 . 

Voimisteluohjesäänta on perusteellinen opas. Se ei ole niin 

sulkeisjärjestyksenomainen kuin sotilaskäsikirjan voimistelu

ohjeet. Vuonna 1924 ilmestyi "Urheiluohjesäänt6", joka käsit-

t.. .. .. 11 1·t374) aa myos pa ope 1 .

Viestiohjesäännat käsittelevät sotilaskäsikirjan tapaan lähinnä 

puhelimen käyttaä375) . Tarkasteltavana aikanahan tunnettiin 

ainoastaan sähk6tysradio. 

2.2.4 Sotilaskäsikirjan merkitys suojeluskunnalle ja 

muulle sotilaskirjallisuudelle 

2.2.4.1 Yleistä 

Ohjesäänta Suomen suojeluskunnille painettiin Suomen Senaatin 

k. · · . 1918 376) S ·1 t . 1rJapa1nossa JO vuonna . euraavana vuonna 1 mes y1 

t . 1· k . t . h . .. .. t .. S . 1 k . 11 377)ase us su□Je .us unn1s a Ja o Jesaan o uomen su□Je us unn1 e 

Seuraavina vuosina ilmestyi lukuisia ohjesäänt6jä suojelus

kuntain eri aselajeja varten. 

Kustannusosakeyhtia Otavassa alettiin painaa heti itsenäis

tymisen jälkeen "Upseerin käsikirjastaan" kuuluvia teoksia. 

2.2.4.2 Sotilaskäsikirjan vaikutus suojeluskuntain 

sotilaskirjallisuuteen 

Suojeluskuntain ensimmäiset ohjesäännat olivat paljolti 

samantapaisia kuin Suomen armeijan ohjesäännat. Näin ollen 

myös suojeluskuntain ensimmäisissä ohjesäänn6issä näkyy 

Suomalaisen Sotilaskäsikirjan vaikutus. 

Hallintoa, esikuntapalvelua ja virkapukuja käsitteleviä ohje-
.... t"··· "l t . . 1920 1925 378) N""h' . t·1 saan □Ja 1 mes y1 vuosina - . a1 1n e1 so 1 as-

käsikirjalla ollut mainittavaa merkitystä._/ 
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Vuonna 1924 ilmestyi Suojeluskuntain yleisesikunnan julkaisu 

"Aseenhoito-ohjeet suojeluskuntajärjestölle"3791 . Kaksiosainen 

k . .  'l t . tt "h . 35ol Ed 11" . 'tt . ampuma 1rJa 1 mes y1 vuo a myo emm1n . e a ma1n1 UJen
kirjojen lisäksi ilmestyi lukuisia ampumaohjeita ja -vaati-

. 38 1) muks1a .

Taistelukoulutukse� ohjesäännöistä ilmestyi ensimmäisenä 

vuonna 19 18 Sortavalassa, Viipurissa ja Jyväskylässä painettu 

"H . 't k' . " 382 1 S t ' "ll"lt"" 'k . . arJ01 us 1rJa • e vas aa s1sa o aan a1 a1semm1n

mainittua "Vapaajoukkojen ohjesääntöä", joka juontaa alkunsa 

sotilaskäsikirjasta (Berliini 1. osa, Helsinki II osa). Suoje

luskuntain käsikirja ilmestyi kaksiosaisena vuosina 19�9 -

1921 molemmilla kotimaisilla kielillä3831. Osat sisältävät

sotilaallisen kasvatuksen, kenttäpalvelun ja käskynantotaidon. 

I osassa käsitellään "suljettu ja avoin järje�tys" sotilas

käsikirjan mukaan. Samoin lukuun "Suksijoukot" on saatu selviä 

vaikutteita sotilaskäsikirjasta3841. II osan "Kenttäpalveluun"

on saatu vaikutteita sotilaskäsikirjasta (Berliini 5. osa, 

Helsinki VIII osa). 

Niilo Sigellin kirjoittama kaksiosainen "Suojeluskuntamiehen 

oppi- ja käsikirja" ilmestyi vuosina 1920 - 19223851 . I osassa 

on käsitelty komppania sotilaskäsikirjan mukaan. II osassa 
käsitellään "suljettu ja avoin järjestys" ja "kenttäpalvelu" 

sotilaskäsikirjan pohjalta. - II osassa oli käsitelty myös 

hyökkäys ja puolustus, jotka puuttuivat sotilaskäsikirjasta. 

Koulutusohjeet Suojeluskunta sai vuosina 1921 - 1925 386) . 

A Jästerberg kirjoitti jalkaväen taktiikasta ohjesäännön 

Suojeluskuntain alipäällystölle ja miehistölle vuonna 1921387) . 

Seuraavana vuonna ilmestyi teos "Jalkaväki suksilla" 388 1 .

Näissä teoksissa on havaittavissa sotilaskäsikirjan ajatuk-

. 389)s1a 

Sulo Heiniön kirjoittamaan "Suojeluskuntalaisen taskukirjaan" 

vuodelta 1919 on otettu lyhennellen sotilaskäsikirjan pionee-

. t 'lt ' . h t . k" 'tt 1 .. k ht 39ol /r1osas a s1 □Ja Ja ampuma au □Ja as1 e eva o a. 
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"Ohjeet suojeluskuntalaisen pioneerikoulutusta" varten ilmes

tyivät 1923
3911 • "Tykist6n harjoitusohjeet" ilmestyivät monis-

t 19253921 R d" 1· "k h" .... t·· 1 . t . . eena • a 10 11 enneo Jesaan o va m1s u1 JO vuonna
1924393) N""'h' · t'l k"" " k' . 1 'k tt t . a1 1n e1 so 1 as as1 1rJa o e vai u anu . 

Muun suojeluskuntain sotilaskirjallisuuden ja sotilaskäsi

kirjan välillä ei ole havaittavissa yhteyttä . 

2.2.4. 3 Sotilaskäsikirjan vaikutus muuhun 

sotilaskirjallisuuteen 

Muusta sotilaskirjallisuudesta on mainittava Kustannusosake

yhti6 Otavan painattamat "Upseerin käsikirjastaan" kuuluneet 

teokset. Upseerin käsikirjasto oli varsin monipuolinen. Siinä 

käsiteltiin historian ja johtamisen lisäksi maavoimien eri 

aselajit. Vuonna 1923 oli ilmestynyt useita kymmeniä käsi

kirjastoon kuuluvia teoksia3941 • Sotataidollisesti teokset

vastasivat pääpiirtein tarkasteltavana ajankohtana ohje

säänt6jä. 

Upseerin käsikirjaston kirjoittajista on mainittava kenraali

majuri Paul von Gerich ja insin66ri A Huuri. Kenraalimajuri 

von Gerich oli varsin ansioitunut kirjoittaja. Hänen kirjansa 

olivat usein ajanmukaisempia kuin samanaikaiset ohjesäänn6t. 

Paul von Gerich kirjoitti jalkaväen taktiikasta, taistelu

koulutuksesta, ammunnoista ja johtamisesta. Taktiikan oppi

kirjan I osassa vuodelta 191 9 on "kouluutuksen" yhteydessä 

vielä sotilaskäsikirjan mukaisesti "suljettu järjestys" ja 
" . . .. . t u 395) I t . . k d lt avoin JarJes ys . osan 01sessa paino sessa vuo e a

19 22 ei "suljettua ja avointa järjestystä" enää esiinny, 

mutta jalkaväen taistelusta 16ytyy kohdat "Hy6kkäystaistelu" 

ja "Puolustustaistelu"396 1 • II osaan vuodelta 1922 on

Pa�l von Gerich todennäk6isesti saanut IV lukuun "Taistelu 

eri olosuhteissa" vaikutteita sotilaskäsikirjan vastaavasta 

kohdasta (Berliini 5. osa, Helsinki VIII osa)
3971. /



5B 

Insinööri A Huurin kirjassa "Pioneerioppi I, kenttälinnoi

tukset" on samoja kuvia kuin sotilaskäsikirjassa. Kuitenkin 

Huuri on jäsennellyt kirjansa itsenäisesti. Kirjasta puuttu-
t 1. . .. . .. t k . .. k" 'tt 1 "t 1 t 3981va y 1menoa Ja raJay y s1a as1 e eva uvu . 

Vuosina 1919 - 1927 ilmestyneisiin sotilaslehtiin - tunne

tuimmat ovat "Sotilasaikakauslehti", "Suomen sotilas", "Hakka

peliitta" ja "Hakku" - ei sotilaskäsikirjalla näytä olleen 
. 399)vaikutusta. 

2.3 Sotilaskäsikirjan sanasto ja sen vaikutus 

suomalaiseen sotilassanastoon 

Ruotsin vallan aikana suomen kielellä julkaistuista säily

neistä sotilasohjesäännöistä vanhimpia ovat Hartikka Henrikin

poika Speitsin vuonna 1612 suomentamat Kustaa II Adolfin 
. 400) sota-artiklat •

1600- ja 1700-luvuilla ilmestyi lukuisia suomenkielisi� har

joitusohjesääntöjä. Ne olivat pääasiassa käännöksiä ruotsin 

k. 1 t" 401l 1800 1 11 k"" tt·' ..... k' l' ... h' 1e es a • - uvu a aanne 11n venaJan 10 1s1a o Je-

sääntöjä suomeksi4021. Muutamat ohjesäännöt on ilmeisesti

ensin käännetty venäjän kielestä ruotsin kieleen ja vasta 

sitten suomennettu403l . Suomalaisen sotilaskielen perus

sanasto oli siis olemassa jo ennen jääkäriliikkeen syntyä. 

Suurin osa· sanoista oli lainasanastoa, joka oli kulkeutunut 
suomen kieleen ruotsin kielen välityksellä eri kulttuuri

piireistä: oli alkuperältään ruotsalaisia, saksalaisia, lati

nalaisia, kreikkalaisia, ranskalaisia, italialaisia, espanja-

1 . . 1 t'l ' . b' 1 · · · · 4□ 4) a1s1a, eng an 1 a1s1a, ara 1a a1s1a Jne sanoJa .

Suomen kielen määrätietoiseen kehittämiseen 1800-luvulla 

liittyi myös sotilassanasto, jonka kehittämiseen osallistuivat 

mm Elias Lönnrot ja Julius Krohn40S) . Sittemmin jääkäriliike 

antoi oman lisänsä suomalaiseen sotilassanastoon. / 
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On oletettavaa, että jääkärit eivät olleet tutustuneet 

1800-luvun lopussa venäjän kielestä suomennettuihin ohje

sääntöihin. Ainakin heidän käyttämänsä sanasto on erilaista 

kuin 1800-luvun lopussa ilmestyneissä suomenkielisissä ohje
säännöissä406J . On jo aikaisemmin mainittu, että jääkärit 

suomensivat ensimmäiseksi "Jalkaväen käsikirjan" ja "Saksan 

jalkaväen harjoitu�ohjesäännön" sekä "Wörterbuch-sanakirjan". 

Komentosanat - joista suurin osa on edelleen Suomen armeijan 

käytössä - ovat usein suoria käännöksiä, mutta jääkärit 

pyrkivät myös omaperäisiin ilmaisuihin. Esimerkkeinä mainit

takoon "Stillgestanden" = "asento", "das Gewehr - ab" = 

"jalalle vie", "hinlegen" = "maahan", "Feuer" = "laukaise"/ 

"ampukaa"40?). 

Näitä jääkäreiden ensimmäisiä käännöksiä otettiin myös Suoma

laiseen Sotilaskäsikirjaan. Kirjaansa varten jääkärit j�utui-

. vat luomaan myös aivan uusia suomalaisia vastineita saksan

kielisilla sotilassanoille. Varsinkaan uutta teknistä sanastoa 

ei ollut suomen kielellä. Eino Hiltunen muistelee, miten hän 

joutui keksimään suomenkielisiä vastineita; esim 

"Rundblickfernrohr", myöhemmin haarakaukoputki, aiheutti pään

vaivaa408J . Hiltunen kertoo saaneensa avuksi Toivo Pehu

Lehtosen, joka "oli erittäin näppärä keksimään uusia �anoja" 4 09)_

Kenraalimajuri Väinö Valve muistaa, miten jääkärit suomensivat 

sanan "Gelände" maastoksi ja verbin "einschiessen" hakuammun

naksi410 ). Esimerkki teknisen sanaston suomentamisesta on

liitteissä 17 ja 18. 

Jääkäreiden mielestä oli vaikea suomentaa iskeviä saksalaisia 

komentosanoja niin, että niiden iskevyys ja tehokkuus olisi 

säilynyt 411). Jääkäreiden itsensä esittämien mielipiteiden

mukaan sotilaskäsikirjan sotilassanasto on antanut huomattavan 

1. .. 1 . t'l t 412) 1san suoma a1seen so 1 assanas oon .

Kun verrataan 1800-luvun loppupuolen Suomen "vanhan sotaväen" 

ohjesääntöjen sanastoa sotilaskäsikirjan sanastoon, todetaan 

niiden selvästi eroavan toisistaan. Liitteessä 19 on esimerkki 

1B00-luvun lopun sotilassanastosta. 
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Venäjän armeijan suomenkielinen ja jääkärien vastaava saksa

laisperäinen sotilassanasto syntyi eri aikoina ilman havait

tavaa vuorovaikutusta. "Vanhan sotaväen" venäläisperäisen ja 

jääkärien saksalaisperäisen, kahden samaa asiaa tarkoittavan 

sanan vertailu keskenään olisi sinänsä mielenkiintoinen tutki

muskohde, mutta se kuulunee kielitieteen alueelle. 

1 800-luvun "vanhan sotaväen" käyttämissä suomennetuissa ohje

säänn6issä esiintyvät käsitteet: "Yksitellen harjoitus", 

"Rivin harjoitus" ja "Hajarakenne". Samoin tunnettiin k�sit

teet "Koottu järjestys" ja "Hajallinen järjestys". Vastaa

vissa ruotsinkielisissä ohjesäänn6issä tunnettiin "F6rb8redelss 

till sluten ordning" tai "Enskild exercis" ja "Exercis ledvis" 

sek� "Spridd ordning"4131. Sotilaskäsikirjassa vastaavat käsi�

teet ovat "Suljettu järjestys" (= geschlossene Ordnung) ja· 

"Avoin järjestys" (= ge6ffnete 0rdnung)
4141 . 

Käsitteet "suljettu ja avoin järjestys" toistuvat ohjesään

n6issämme 1920-luvulla. Sotilaskäsikirjan sanastoa välittyi 

luonnollisesti useaan 1920-luvun ohjesäänt66n. Esimerkkinä 

mainittakoon, että kivääristä 91 oli olemassa vuonna 1goo 

venäjän kielestä suomennettu ohjesäänta4 15 1 . Kuitenkaan vuonna

1920 painettu ohjesäänt6 "Kivääri 91, rakenne, hoito ja käsit-

t 1 "416 1 · d t ... t 1 lt"" 'k" . t t t 1 e y e1 nou a a Jasen e y aan e1 a mu1s u a sanas o -

taan venäläistä ohjesäänt6ä. Jäsentely ja sanasto noudattelee 

t'l k" 'k' . t 41 7 1 so 1 as as1 1rJan vas aavaa .

Sotilaskäsikirjaa varten luotu sanasto on tietysti vuosi

kymmenien käyt6ssä sekä kehittynyt että muuttunut vastaamaan 

kunkin ajankohdan tarpeita. "Avoin järjestys" on muuttunut 

"avojärjestykseksi", sitten "avomuodoiksi" ja lopulta etene

mismuodoiksi 4181 . "Suljettu järjestys" on muuttunut "sulkeis

järjestykseksi", "likitaistelu" lähitaisteluksi, "paikka

kuntataistelu" asutuskeskustaisteluksi ja "pikku sota" sissi

sodaksi. "Garnisooni" muuttui lopullisesti vuonna 1927 varus-

k k .41 9) unna s1 .
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Sotilaskäsikirjan jääkäreiden luomaa sanastoa on säilynyt 

nykypäiviin saakka. Esimerkkinä mainittakoon sulkeisjärjes

tyksen komennot: "Asento!, Lepo!, Ilman tahtia - mars!, 

Käänn6s oikeaan/vasempaan - päin!, Jalalle - vie!, Lataa 
• 

1 

• t ,,, 42□) S · t k .. k .. t·· .. . ·t k tJa varm1s a. amo1n ova ny y1s1n ay ossa n1m1 y se 

"hakuammunta" ja "haarakaukoputki"421).

2. 4 Johtopäät6ksiä 

Maailmansodan aikana itsenäistynyt Suomen armeija aloitti 

toimintansa monessa mielessä valmiina. Sillä oli käyt6ssään 

mm vasta ilmestynyt suomenkielinen ohjesäänt6, Suomalainen 

Sotilaskäsikirja. 

Sotilaskäsikirjan vaikutus vapaussodan aikaiseen koulutukseen 

jäi vähäiseksi. Sitä suurempi merkitys sotilaskäsikirjalla 

on ollut armeijan asettuessa sodan jälkeen kasarmeihin ja 

aloittaessa koulutuksen sekä varuskuntapalvelun. Sotilaskäsi

kirja välitti saksalaista sotataitoa Suomen armeijalle ja 

auttoi sitä rauhanajan armeijan perustamisty6ssä. Sotilaskäsi

kirja oli my6s pohjana 1920-luvun ohjesäänt6ty6ssä. 

Sotilaskirjallisuutta ilmestyi Suomessa vuosina 1918 - 1927 

runsaasti. Kirjoja toimittivat lähinnä nuoret, lyhyen koulu

tuksen saaneet upseerit - jääkärit - sotilaskäsikirjan antaman 

esikuvan m�kaan. Aloite ohjesäänt6jen aikaansaamiseksi lienee 

lähtenyt kentältä koulutuksessa todetun tarpeen tyydyttämi-

seksi. Näin syntynyt ohjesäänt6kirjallisuu, sisälsi enimmäk-

seen jalkaväki- ja "garnisoonipalvelukoulu�usta". Siitä puut

tuivat taktiikka, strategia ja sotatekniikka. 

Suomen nuoren armeijan silloisella johdolla ei ollut ehkä 

riittävää otetta ohjesäänt6ty6h6n. Tämä selittänee senkin, 

että Suomen armeijassa palvelleiden tsaarin armeijan koulut

tamien vanhempien upseerien sotilastaitoa ei juuri hy6dynnetty 

ohjesäänt6ty6ssä, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta 

(tykist6). 



62 

Vuosien 1919 - 1927 sotilaskirjallisuuteen on Suomalainen 

Sotilaskäsikirja välittänyt ensimmäistä maailmansotaa edeltä

neiden saksalaisten ohjesääntöjen oppeja. Niinpä näissä ohje

säännöissä esiintyy edelleen »Exerzier reglementin » jako 
suljettu järjestys ja avoin järjestys. 

Sisäpalvelua, varu�kuntapalvelua ja vartiopalvelua käsitel

lään sotilaskäsikirjassa lyhyehkösti, mutta nämä kohdat ovat 

vaikuttaneet selvästi vastaaviin vuosina 1918 - 1927 ilmes

tyneisiin ohjesääntöihin. 

Sotilaskäsikirjan vaikutus on havaittavissa 1920-luvun alussa 

ilmestyneisiin puolustuslaitoksen ja suojeluskuntien jalkQ

väen koulutusta käsitteleviin ohjesääntöihin. Vuonna 1925 

ilmestyneessä Jalkaväen harjoitusohjesääntö I:ssä on vielä 

selviä jälkiä sotilaskäsikirjan jäsentelystä-. 

Sotilaskäsikirjaa käytettiin jonkin verran :tykistön koulutus

ohjeena, muttei niinkään paljon kenttätyki�töohjesääntöjen 

esikuvana. Tykistö kehitti ohjesääntönsä itsenäisesti 1920-

luvulla. 1

On oletettavissa, että jos jääkäreillä oli�i Saksassa ollut 

mahdollisuus kirjoittaa sotilaskäsikirjan 5� osa kokonaan, 

olisi siinä käsitelty hyökkäys, puolustus ja viivytys. Jos 

näin olisi käynyt, hyökkäys, puolustus ja viivytys olisivat 

ehkä. kuuluneet jalkaväen ohjesääntöihin jo 1920-luvulla. 

Nyt nämä asiat esiintyvät vain Konekivääriohjesäännön II 

osassa ja Jalkaväkitykkiharjoitusohjesäännön ehdotuksen II 

osassa, mutta kylläkin jo erillisinä kokonaisuuksina ohje

sääntöjen ulkopuolella Upseerin käsikirjaston eräissä teok

sissa. 

Hyökkäystä, puolustusta ja viivytystä käsiteltiin ohjesään

nöissä vasta 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa. KenttBohje

säännön I osa ilmestyi vuonna 1927. Siinä käsitellä�n johta

mista, tiedustelua, maastoutumista, ilmatorjuntaa, marssia ja 

majoittumista. Vasta kenttäohjesäännön II osassa vuodelta 1929 
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käsitellään hyökkäys ja puolustus omina lukuinaan. II osaan 

toimitettiin vuonna 1930 lisäkirjanen II2, jossa käsitellään

viivytystä. Kenttäohjesäännön III osa ilmestyi ensimmäisen 

kerran vuonna 1934. Se käsittelee huoltoa ja eri huoltolajeja 

suomalaisittain sekä ajanmukaisemmin kuin sotilaskäsikirjan 

viimeinen osa. 

Varsinaisen asiasisällön lisäksi sotilaskäsikirja on antanut 

suomalaiseen sotilassanastoon jääkäreiden luomia, luontevia 

ja kulutusta kestäviä sanoja. Tämän lisäksi! se on välittänyt 

sotilaskielen vanhaa perussanastoa ohjesäänröihin ja koulut

tajien kielenkäyttöön. Vanhan sotaväen ohjesääntöjen sanastoa 

ei sotilaskäsikirjassa eikä sen jälkeen ilmestyneissä ohje

säännöissä esiinny. 

YHDISTELMÄ 

Suom�lainen Sotilaskäsikirja on sävyltään selvästi saksalainen. 

Kirjan sisältö on pääosin suora käännös ennen ensimmäistä 

maailmansotaa julkaistuista sekä muutamista ensimmäisen maail

mansodan aikana ilmestyneistä saksalaisista ohjesäännöistä. 

Näin välittyi saksalaista sotataitoa suomalaisten käyttöön. 

Kirjassa on paikka paikoin myös jääkäreiden omia oivalluksia 

ehkä tuoreen kenttäkoulutuksen ja sotakokemusten jäljiltä. 

Sotilaskäsikirjaa tehtäessä yritettiin haukata mahdollisimman 

suuri pala. Niinpä kirjaa ei saatukaan valmiiksi suunnitelmien 

mukaisesti. Se ennätettiin kirjoittaa vain· kertaalleen. Näin

kin laaja kirjallinen esitys olisi vaatinut ensimmäisen kir

joitusvaiheen jälkeen tiivistämistä, eri osien koordinoimista 

ja vielä uudelleen kirjoittamista. Kirja_tosin ryhmiteltiin 

välittömästi jääkäreiden palattua Suomeen uudelleen, mutta se 

ei korjannut kirjan puutteita eikä vanhentuneisuutta. 

Kirjaa on arvosteltava kielteisesti nimenomaan taktiikan 

osuuden puutteellisesta käsittelystä. Kirja ei myöskään yltä

nyt kaikilta osiltaan vuoden 1917 sotataidolliselle tasolle. 
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Siinä on vain muutama maininta viimeisistä sotakokemuksista. 

Kirjaa ei myöskään ollut sopeutettu Suomen !erikoisoloihin. 

Suomalaisen Sotilaskäsikirjan vaikutus vap�ussodan koulutus-

ohjeena jäi vähäiseksi. Sitä arvokkaampi s�tilaskäsikirja 

oli vapaussodan jälkeen Suomen armeijan asettuessa kasar

meihin ja rauhanaj�n koulutustyön alkaessa. Sotilaskäsikirja 

oli puutteistaan huolimatta ensimmäinen laaja suomenkielinen 

ohjesääntö, joka jo sellaisenaan loi henkeä ja kohotti nuoren 

armeijan itsetuntoa. 

Suomalaisen Sotilaskäsikirjan vaikutus 1920-luvun suomalaiseen 

ohjesääntökirjallisuuteen on havaittavissa vuosikymmenen 

puoliväliin saakka. Kirjan taktiikan osuudesta puuttuneet 

hyökkäys ja puolustus ilmestyivät kenttäohjesääntöihin 

vasta 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa. 

On myös muistettava Suomalaisen Sotilaskäsikirjan anti suoma

laiseen sotilassanastoon. Se käsitti jääkäreiden luomia, yhä 

käytössä olevia termejä. Kirjan mukana on välittynyt sotilas

kieleen sekä ohjesääntöihin myös vanhaa sotilassanastoa. 

Arvioitaessa Suomalaista Sotilaskäsikirjaa toisaalta sen 

ilmestymisajankohdan - ensimmäisen maailmansodan - vaatimusten 

ja toisaalta nykyisten mittojen mukaan on palautettava mieleen 

jääkäreiden edellytykset selviytyä itselleen ottamastaan ura

kasta. Se lähdeaineisto, johon kirjan toimituskunnan työsken

tely perustui, käsitti laajan, mutta epäyhtenäisen kokoelman 

itse asiassa vanhentuneita saksalaisia ohjesääntöjä. Tästä 

aineistosta jääkäreiden olisi pitänyt minimiajassa luoda 

lyhyeen sotilaskoulutukseen tukeutuen täysin ajantasainen 

ohjesääntökokoelma ja sopeuttaa se vielä Suomen erikoisiin 

oloihin. Inhimillisesti katsoen tehtävä oli ylivoimainen. 

Kun lähdeaineiston käyttö ajan puutteen takia rajoittui heti 

alkuun melkein yksinomaiseksi käännöstyöksi, rajasi se myös 

valmistuvan sotilaskäsikirjan sisällön ja tason. Käytettä

vissä olleesta aineistosta ei voinut pelkkänä käännöstyönä 

sen' tasokkaampaa tulosta saadakaan. Kuitenkin jääkäreiden 



65 

työskentelyn tuloksena puolen vuoden aikana syntynyttä 1555-

sivuista perusohjesääntöä on pidettävä ainutlaatuisena saavu

tuksena. Kirjan syntyvaiheet ja tapa, jolla se toimitettiin, 

kertovat päättäväisyydestä ja isänmaallisesta yhteishengestä. 



. .

L Ä H D E V I I T T E E T 

1 ) 

2) 

3) 

Kenttäohjesääntö I - III, Otava, Helsinki 1927 - 1939 

Exercisreglemente för infanteriet öfversatt 
Tilgmans bok- och stentryckeri, Helsingfors 1897 

Exercisre�lemente för infanteriet (1900) 
Tilgmans bok- och stentryckeri, Helsingfors 1901 

Jalkaväen rintamapalveluksen ohjesääntö (1900), 
suomennos, Tilgmannin kirja- ja kivipaino, 
Helsinki 1901 

Johtosääntö kenttäpalveluksesta, suomennos, 
Tilgmannin kirja- ja kivipaino, Helsinki 1900 

Linnapalveluksen ohjesääntö, suomennos, Lilius &

He�tzberg, Helsinki 1901 

Lyhyt käsikirja Suomen Rakuunarykmentin opetus
komennuskuntaa varten. J Simeliuksen perill kirja
paino-osakeyhtiö, Helsinki 1890 

Neuvoja paarinkantajille, heitä koskeva ohjesääntö 
ja ohjeita paarinkantajiksi aikoville sotajoukoissa, 
suomennos, Hufvudstadsbladetin uusi kirjapaino, 
Helsinki 1896 

Ohjesääntö ampumaharjoituksista, I osa, suomennos, 
Tilgmannin kirja- ja kivipaino, Helsinki 1900 

Ohjesääntö ampumisharjoituksista, II osa, suomennos, 
Tilgmannin kirja- ja kivipaino, Helsinki 1900 

Ohjesääntö jalkaväen rintamapalveluksesta ja 
ohjesääntö jalkaväen toiminnasta taistelussa (1897), 
Tilgmannin kirja- ja kivipaino, Helsinki 1898 

Ohjesääntö ratsuväen rintamapalveluksesta julkaisun 
suomennos, Helsingin Sentraali-kirjapaino, Helsinki 
1890 

Ohjesääntö ratsuväen kotipalveluksesta, suomennos, 
Tilgmannin kirja- ja kivipaino, H�lsinki 1899 

Wörterbuch-Sanakirja, ei painopaikkaa, ei paino
vuotta, 154 sivua 

Jernströmin paperit 2, PK 510:1, Kuisma 
Jernströmille 25.10.1917 

Suomen Jääkärit, elämä ja toiminta sanoin ja kuvin, 
II osa, Osakeyhtiö Sotakuvia, Kuopio 1933, s 992 



4) 

5) 

6) 

i 
1 

1 

2 

Suomen jääkärien elämäkerrasto, Puolustusministeriön 
Sotahistoriallisen toimiston julkaisuja IV, 
Werner Söderström, 
Porvoo 1938, ss 342, 789 ja 834 

Lauerma Matti. Jääkäripataljoona 27, 
Werner Söderström osakeyhtiö, Porvoo 1966, s 603 

Jalkaväen käsikirja, ei painopaikkaa, ei painovuotta, 
kirja on �yhennellen suomennettu 

Tranfeldt: Dienstunterricht fUr den Infanteristen 
des Oeutschen Heeres, 48. Auflage, Ernst Siegfried 
Mittler und Sohn, Berlin 1913 

Saksan jalkaväen harjoitusohjesääntö, ei painopaikkaa, 
ei painovuotta 

Auszug aus dem Exerzier-Reglement fUr die Infanterie. 
FUr offiziere und Unteroffiziere, Vierte Auflage. 
Mi�itär0erlag von Cuckschwerdt & Co, Berlin 1906. 
Jalkaväen Exerzier-Reglementeistä oli lukuisia 
painoksia eri vuosilta, mutta niiden sisältö oli 
pääpiirtein sama 

Jernströmin paperit 2, emt, Kuisma, 
Jernströmille 25.10.1917 

Suomen Jääkärit, elämä ja toiminta ·sanoin ja kuvin, 
I osa, Osakeyhtiö Sotakuvia, Kuopio 1933, ss 510 
ja 513 

Suomen Jääkärit II, emt, ss 992 - 993 

Suomen Jääkärien elämäkerrasto, emt, ss 342, 
789 ja 834 

Lauerma, emt, ss 296 ja 603 

Komennot olivat sekä suomen- että saksankielisinä. 
Esimerkiksi: "Stillgestanden!" - "Asento!", 
"RUhrt Euch!" - "Lepo", "Gewehr-ab!" - "Jalalle -
vie!" (Saksan jalkaväen harjoitusohjesääntö, emt, 
SS 12, 13 ja 23), 

Jääkäreiden komentokieli oli aluksi saksa. Kesällä 
1917 suomi otettiin jääkäripataljoonan komento
kieleksi. 
Jernströmin paperit 8, PK 510:2, Gadolin käskee 
ottamaan huomioon 21.7.1917 suomalaisen komento
kielen ja terminologian, 
Erkki Hannulan päiväkirjan jäljennös 27.7.1917, 
PK 1365:6, 
Bertil Pauligin päiväkirjan jäljennös, 26.7.1917, 
PK 1365:4 



7) 

8) 

9) 

"Geschlossene Ordnung" = "suljettu järjestys" 
"Geöffnete Ordnung" = "avoin järjestys" 

3 

Katso Auszug aus dem Exerzier-Reglement, emt, 
sisällysluettelo ja vertaa sitä Saksan jalkaväen 
harjoitusohjesääntöön 

"Det finska exercisreglement om arbetas av en 
komission", Bertil Pauligin päiväkirjan jäljennös, 
29.4.1917, PK 1365:4 

Katso kohdat 3 - 5 

10) Jernströmmin paperit 8, emt, Kuisma,
Jernströmmille 28.6.1917

11) Jernströmmin paperit 7, PK 510:1, Ståhlbergin esitys
pataljoonan komentajalle 12.7.1917

12), Kohdassa e kiintyy huomio 2 - 8 päivän alokas-
� koulutukseen. Tässä on otettu huomioon Suomen

it�enäistymistaistelut, "vapaajoukkojen" koulutus

13) Lehnert: Lehnerts Handbuch fur den Truppenfuhrer,
37. Auflage, Enrst Siegfried Mittler und Sohn,
Berlin 1914. Tämän uudempaa teosta ei tutkimus
aineistosta löytynyt. Lauerma tosin ilmoittaa
löytäneensä 43. painoksen vuodelta 1917.
Lauerma, emt, ss 605 - 606 ja 1082.
Suomen Jääkärit I, emt, s 531.

14) Bertil Pauligin päiväkirja, emt. 17.7.1917

15) Erkki Hannulan päiväkirjan jäljennös, 24.7.1917
PK 1365:6
Bertil Pauligin päiväkirja. emt, 24.7.1917
Kriegstagebuch des Köningl. Preuss. Jäger
Bataillions Nr. 27, Jääkäriarkisto 1 (Hannula
PK 1348:3) ss 55 ja 56. Sotapäiväkirjan liite
30.7 .• Besprechung mit der Sektion Politik:
Oås Bataillion soll nach Finnland. 30.7. palasi
myös Knaths Berliinistä.

Suomen Jääkärit II, emt, ss 968 - 969

Lauerman mukaan Hägglundin piti hankkia kirjalli
suutta sotilaskäsikirjaa varten.
Lauerma, emt, ss 580 ja 604.

16) Katso kohta 14

17) Erkki Hannulan päiväkirja, emt, 5.9.1917.
Suomen Jääkärit, emt, s 994

18) Erkki Hannulan päiväkirja, emt, 5.�.1917

Bertil Pauligin päiväkirja, emt, 1 51.9.1917 
i 
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Jernströmin paperit 2, emt, Sari□ Jernströmille 
12.11.1917 

Suomen Jääkärit II, emt, s 994 

Donner K. - Svedlin Th. - Nurmio H: Suomen 
Vapaussota I - VIII, K.J. Gummerus, Jyväskylä 
1921 - 1927, s 224 

19) Berliinissä oli suomalaisten asioita ajava
"Oas finniändische B□ro" marraskuun lopusta 1916
ja sen johtajana oli Samuli Sari□, Tämä toimisto
tuli syksyllä 1916 lakkautetun "B□ro Wetterhofin"
tilalle. Suomen Jääkärit II, emt, ss 970 - 974

20) "Sektion Politik des Generalstabes des Feldheeres",
Saksan yleisesikunnan poliittinen jaosto

21 ) 

22) 

23) 

Erkki Hannulan päiväkirja, emt, 22.9.1917

Suomen Jääkärit II, emt, s 995

Suomen Jääkärit II, emt, s 994

Erkki Hannulan päiväkirja, emt, 22.9.1917

Ernst Siegfried Mittler und Sohn painoi suurimman
osan saksalaisista senaikaisista ohjesäännöistä.
Nykyisin kirjapaino on Bonnissa, Länsi-Saksassa.

24) Katso kohta 11

25) 

26) 

27) 

Monet jääkärit käyttivät Saksassa peitenimiä.
Niinpä mm Pas�nen oli Weidemann ja Kuisma Kuhne.
Lauerma, emt, ss 1063 - 1069 ja jääkäreiden
kirjeenvaihto.

Suomen Jääkärit II, emt, jääkäripataljoonan
koulutus ja komennustehtävät vuonna 1917, sekä
ss 993 ja 994
Kriegstagebuch des Köningl. Preuss.
Jäger-Bataillions Nr. 27, emt, vuosi 1917
Lauerma on päätynyt samaan tulokseen,
Lauerma, emt, s 604
Erkki Hannulan päiväkirja, emt, 2.�.1917

Suomen Jääkärit II, emt, s 994
1 

Tietoja poimittu Suomen jääkärien �lämäkerrasto,
Erkki Hannulan päiväkirja, emt, 2.8.1917, 14.8.1917,
2.1.1918, 13.1.1918 
Hiltunen, Eino: Kun vihreäpukuiset jääkärit 
valmistivat saksalaisessa kirjapainossa Ensimmäistä 
Suomalaista Sotilaskäsikirjaa, Suomen Vapaussota 
n:o 2/1935, ss 51 ja 52 
Kenraalimajuri Väinö Valveen haastattelu 
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28) Erkki Hannulan päiväkirja, emt, 2.8.1917

29) 

30) 

31 ) 

32) 

33) 

34) 

35) 

36) 

37) 

Arvo 
Jäger ("jääkäri » ) 
Hilfsgruppenfuhrer 
("apulaisryhmänjohtaja")
Gruppenfuhrer 
("ryhmänjohtaja") 
Zugfuhrer 
("joukkueepjohtaja") 

Oberzugfuhrer 
("ylijoukkueenjohtaja")

Lauerma, emt, s 1037 

Tehtävä 
= rivimies 
= ryhmänvarajohtaja 

= ryhmänjohtaja 

= joukkueenvara-
johtaja tai 
joukkueenjohtaja 

= komppanian (pat
terin) päällikkö

Aalto, Hiltunen, Kaisla, Lehtonen, Nordenswan, 
Nurmio ja Räisänen olivat liittyneet jääkäreihin 
myöhemmin. 
Suomen jääkärien elämäkerrasto, Lauerma, emt, s 605

Malmberg, Oesch ja Tuompo kohosivat kenraali
luutnanteiksi, Arajuuri kenraalimajuriksi sekä
Nurmio ja Kaisla eversteiksi. 
Lauerma, emt, s 605 

Emt, s 605 
1

Emt, s 605 
· 1 

Erkki Hannulan päiväkirja, emt, 22.9.1917
Jernströmin papirit 2, emt, 25.10.1917 
Jernströmin paperit 7, emt, 26.11.1917
Jernströmin paperit 8, emt, 24.1.1918 
Suomen Jääkärit II, emt, s 994 
Suomen jääkärien elämäkerrasto, emt, 
SS 4, 409 ja 662. 
Hiltunen, emt, ss 51 - 52 
J�äkäripataljoonan sotapäiväkirjan III osan mukaan
komennettiin 29.9.1917 joukkueenjohtaja ja viisi 
miehistöön kuuluvaa Berliiniin (Zum Orucklegung 
militärisches Handbuch in finnischer Sprache 
werden 1 Zugfuhrer, 5 Mannschaften nach Berlin 
kommandiert). Kriegstagebuch des Jäger-Bataillions
Nr. 27, III Teil vom 16.5.1916 - 17.12.1917, 
Jääkäriarkisto 1. 

Erkki Hannulan päiväkirja, emt, 22.9.1917
Jernströmin paperit 8, emt, Sario 
Jernströmille 12.11.1917 

Suomen Jääkärit II, emt, s 994 

Bertil Pauligin päiväkirja, emt, 17.7.1917
Erkki Hannulan päiväkirja, emt, 2.8.1917 



38) Suomen Jääkärit II, emt, s 994

39) Jernströmin paperit 2, emt, Eino Hiltunen
Jernströmille 20.10.1917
Suomen Jääkärit II, s 994
Hiltunen, emt, s 52

40) Jernströmin paperit 2, emt, Sario
Jernströmille 12.11.1917

41) Erkki Han�ulan päiväkirja, emt, 2.1.1918
ja 13.1.1918

42) Jernströmin paperit 2, emt, Kuisma (Kuhne)
Jernströmille 19.10.1917 ja 25.10.1917
Suomen Jääkärit II, emt, s 994
Hiltunen, emt, s 52

43) Jernströmin paperit 2, emt, Kuisma (Kuhne)
Jernströmille 19.10.1917

44) Emt, 20.10.1917, Hiltusen Jernströmille,
Komissiolla tarkoitettaneen tässä Kuisman
komennus kuntaa

45) Emt, 25.10.1917, Kuisma (Kuhne)
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Jernströmille, päiväraha oli työn aikana 9,30
Saksan markkaa, muuna aikana komennusraha + 2,33
Saksan markkaa.
Hiltunen muistaa saaneensa 10 markkaa päivässä
(Hiltunen, emt, s 53)

46) Emt, 20.10.1917, Hiltunen Jernströmille

47) Jernströmin paperit 2, emt, Kuisma (Kuhne)
Jernströmille 30.11.1917

48) Faktori Raimo Winnarin haastattelu
kjrjapainotekniikasta

49) Hiltunen, emt, s 53

50) Jernströmin paperit 8, emt, Kuisma
Jernströmille 11.12.1917.
Saksa neuvotteli samoihin aikoihin aselevosta
Venäjän kanssa. Brest-Litowskin välirauha
tehtiin 15.12.1917 (Hannula, J 0: Maailmansodan
historia, toinen osa, Otava, Helsinki 1936, s 346.)
Saksa ei todennäköisesti halunnut osoittaa
painavansa ohjesääntöä kansalle, mikä olisi pian
» kapinassa » Venäjää vastaan. Kansilehtien tekstiä
ei kuitenkaan muutettu, mutta kolmessa viimeisessä
osassa ei ollut enää painatuspaikkaa eikä -aikaa.

51) Jernströmin paperit 8, emt, Kuisma (Kuhne)
Jernströmille 24.1.1918 - Painatustyö oli
keskeytynyt jostain syystä.
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53) 

5 4) 

55) 

56) 

57) 

58) 

59) 

60) 

61 ) 

62) 

6 3) 

64) 

65) 

66) 

Suomen Jääkärit II, emt, ss 994 ja 995, 
Suomen jääkärien elämäkerrasto, emt, 
SS 4 ja 409 
Hiltunen, emt, s 53, Hiltusen mukaan teoksen 
neljä osaa oli valmiina tammikuussa 1918 ja 
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•viimeistä valmisteltiin kuumeisella kiireellä.
Suomen Jääkärit II, emt, ilmoittaa sivulla 995
sotilaskäsikirjasta tulleen 8 -osaisen, mutta
tässä on ilmeinen virhe. Sotilaskäsikirja
ryhmitelttin 8-osaiseksi vasta Suomessa.

Donner - Svedlin - Nurmio, emt, osa I, s 244

Suomalainen Sotilaskäsikirja 1.-5. osa, Ernst Siegfried
Mittler und Sohn, Berlin 1917 (1. - 2. 1917,
3. - 4. 1918), 1518 teksti-, 28 sisällysluettelo
ja 12 muuta sivua

Katso kohta 13 

Katso kohta 50 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 1., emt, ss 1 - 92 

Katso kohta 4, esikuvana on tietysti voinut olla 
muukin kuin 48. painos 

Transfeldt, emt, sotilassäädökset, ss 24 - 34, 
kunniallinen käytös ja rehellinen toveruus, 
ss 34 - 38, esimiehet (loppuosa) ss 61 - 67, 
k u n n i a n t e ko , s s 6 8 - 7 D , k a s a rm i - j a t u p a j ä r j e s t y s , 
ss 45 - 49, puku ja sen hoito, ss 54 - 61, 
"garnisoonipalvelus", ss 130 - 143 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 1., emt, ss 92 - 197 

"Kädet lanteilla - vie!", "Vartalon taivutus eteen -
päin!" , Suomalainen Soti laskäsikirja 1., emt, 
s_s 98 ja 99 

Turnvorschrift fur die Infanterie vom 24. Oktober 
1895, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1904 

Turnvorschrift fur die Infanterie vom 3. Mai 1910, 
Entwurf, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 
Berlin 1910, erityisesti sivut 1 - 23 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 1., emt, ss 108 - 123 

Transfeldt, emt, ss 84 - 111 ( lopusta lyhennetty 
ja pistin on jätetty kokonaan pois) 

Karabiner 98,  ei kustantajaa, ei painoaikaa, 
Munchen 
Leitfaden betreffend das Gewehr und Seitengewehr 
98, vom 19, Januar 1899, Ernst Siegfried Mittler 
und Sohn, Berlin 1902 
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67) Suomalainen Sotilaskäsikirja 1., emt, ss 123 - 125
Suomen Jääkärit II, emt, s 1160

68) Suomalainen Sotilaskäsikirja 1., emt, s 125

69) Emt, ss 125 - 197, katso kohta 5,

70) Emt, ss 129 - 166, katso myös liite 5

71) Emt, ss 166 - 191
• 

72) Emt, ss 189 - 190

73) Emt, ss 191 - 196. Tämä kohta on käsitelty
kuitenkin perusteellisemmin kuin Saksan jalkaväen
harjoitusohjesäännössä. Kuvien mukaan (sotilas
käsikirja ss 193 - 194) esikuvana on saattanut
olla Leitfaden fUr den Unterricht in der Taktik
auf den Königlichen Kriegsschulen 17. Auflage,
Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1912,
kuvat ss 17 - 18

74) Varsinainen taktiikka on 5. osassa, mutta tässäkin
käsitellään vain konek{vääritaktiikka, takaa-ajo,
taistelun keskeyttäminen, peräytyminen ja taistelu
erikoisissa olosuhteissa. Suomalainen Sotilaskäsi
kirja 5., emt, ss 422 - 544.

75) Otavan Iso Tietosanakirja, viides osa, Otava,
Keuruu 1968, ss 1046 ja 1047. Näissä taisteluissa
kärsittiin suuria tappioita konekivääri- ja
tykistötulessa. Verrdn tappiot olivat n 900 000 ja
Sommen n 1 300 000 sotilasta.

76) Näitä ei ollut myöskään Exerzier-Reglementeissä,
mutta kylläkin kirjassa Leitfaden in der Taktik,
emt, katso kohta 73.

77) Suomalainen Sotilaskäsikirja 1., emt, ss 170 - 191

78) Schiessvorschrift fUr die Infanterie vom
21. Oktober 1909, Ernst Siegfried Mittler und
Sohn, Berlin 1909, ss 1 - 87, otettu melko
suoraan Sotilaskäsikirjaan 1. osaun, emt, ss 197 - 233.

79) Transfeldt, emt, ss 112 - 122
Leitfaden fUr den Unterricht in der Waffenlehre
auf den Königlichen Kriegsschulen, 15. Auflage,
Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1913,
mm hajontakuvio sivulla 36 sama kuin sotilaskäsi
kirja 1:ssä sivulla 205
Exerzier-Reglement und die Schiessvorschrift fUr
die Infanterie, FUr Mannschaften bestimmt,
Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Sonderabdruck,
Berlin 1894



80) 

81)\ 

82) 

83) 

84) 

85) 

86) 

87) 
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Suomalainen Sotilaskäsikirja 1.� emt, ss 197 - 234 

Sotilaskäsikirja 1., emt, sisällysluettelon sivut 
IV - VII sekä liite 5 

Katso esimerkiksi liite 5 

Rucker W: Praktische Winke fur die Ausbildung 
der Infanterie - Rekruten 2. Auflage, 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1911 
Anleitung fur Kompagniefuhrer, Entwurf, 
Gedruckt in der Reichsdruckerei, Berlin 1917. 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 1., emt, ss 238 - 259 

Anleitung fur Kompagniefuhrer, emt, Anlage 6 
(ss 124 - 126) 

Tutkimusaineistosta ei myöskään löytynyt vastaavia, 
muutaman päivän koulutusohjelmia 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 1., emt, s 260 

88) Emt, ss 259 - 260

89) Emt, ss 260 - 266

90) Emt, s 264

91) Lauerma, emt, ss 860 - 865

92) Samoja asioita käsitellään seuraavissa teoksissa:

Anleitung fur Kompagniefuhrer, emt, ss 26 - 28
(käsikranaattikoulutus) ss 36 - 40 (kaasusuoja) 
ja Anlage 5 ( tt syöksyjoukkojen tt koulutusohjelma) 

Feld-Pionierdienst aller Waffen, Entwurf,
ei kustantajaa, Munchen 1912, ss 197 - 198 
(valopistooli) 

Granatenwerfer, Geheim!, Anleitung nicht in
vorderste Linie mitnehmen (6 Anlagen), ei 
kustantajaa, ei painopaikkaa eikä -aikaa 
("granaatinheittäjä") 

Leitfaden fOr den Unterricht in deP Befestigungslehre,
Pionierdienst, Verkehrwesen und Kampf um 
Stellungen auf den Königlichen Kriegsschulen 
7. Auflage, Ernst Siegfried Mittler und Sohn,
Berlin 1912, ss 132 - 135 (valaisuvälineet) 

1 

1 

Pioner - Sturmanleitung vom 10. März 1904, 
nur fur den Oienstgebrauch bestimmt, Reichsdruckerei, 
Berlin 1904 (syöksyjoukot). - Tämä teos saattoi 
olla jo vanhentunut. 
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Richtlinien fUr die Ausbildung des Kriegserfasses, 
Nur fUr den Dienstgebrauch, Darf an Private 
nicht verkauft werden! 
Ersatzbataillion 2. Garde-Reserve-Regiment, 
ei kustantajaa, Berlin 1916, ss 202 - 211 
(käsikranaatit) 

93) Suomalainen Sotilaskäsikirja 1,, emt, ss 280 - 285

94) Emt, ss 2�5 - 297

9 5 ) E mt , s 2 9 7

96) Reitvorschrift vom 29. Juni 1912 ,
Ernst Siegfried Mittler und Sohn Berlin 1912,
ss 5 - 180 (yhteensä 338 sivua)

97) Suomalainen Sotilaskäsikirja 1., emt, ss 297 - 321

98) Suomalainen Sotilaskäsikirja 5., emt, ss 567 - 584

99) Su�malainen Sotilaskäsikirja 1., emt, ss 321 - 332
Erkki Hannulan päiväkirja, emt, 14.8.1917

100) Suomen Jääkärit II, emt, ss 872 - 878
Lauerma, emt, ss 504 - 520

101) Suomalainen Sotilaskäsikirja 1., emt, s 325

102) Koska Saksan ja Itävalta-Unkarin armeijoissa oli
suksipataljoonia (Sotilaskäsikirja 1., s 323),
oli näille laadittu varmastikin ohjesäännöt.
Sulkeisjärjestys esitetään tutun tavan mukaan
"Liikkeet suljetussa järjestyksessä ja liikkeet
avoimessa järjestyksessä",

103) Tämän kohdan on Erkki Hannula varmastikin kirjoit
tanut ilman ulkolaista esikuvaa.

104) Kaikki kolme palvelivat konekiväärikomppaniassa
(katso s 8), ja Oesch oli koulutukseltaan
0berzugfUhrer

105) Suomalainen Sotilaskäsikirja 2. , emt, SS 1 - 159
(konekivääri 08, SS 1 - 30 ja 39 - 94)

106) Emt, SS 30 - 32

107) Emt, SS 32 - 39

108) Emt, SS 38 - 39



1 1 

109) Leitfaden betreffend das

1 1 0 ) 

1 1 1 ) 

11 2) 

11 3) 

11 4) 

1 1 5 ) 

11 6) 

11 7) 

11 8)

11 9 ) 

120) 

1 21 ) 

Ma s c h i n en g e w e h r - G e r ä t O 8 , 1 2 u n d O 1 / 1 2 v o m
17. Mai 1909, Neuabdruck, Ernst Siegfried
Mittler und Sohn, ei painopaikkaa eikä
painovuotta

Maschinengewehr 08, Verlag Stadt & Landbote, 
ei kustantajaa, ei ilmestymispaikkaa 

Maschineng�wehr-Schiessvorschrift, Entwurf, 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1911 
(taulukot ja maalitaulut) 

Beute-Maschinengewehre, gedruckt inder 
Reichsdruckerei, Berlin 1916 

Merkatz, Friedrich von: Das neue Maschinengewehr
Schiessverfahren, Verlag von K Eisenschmidt, 
Berlin 1912, (kk:n suihkut) 

IV Jeil des Exerzier-Reglements f□r die Infanterie 
(Zusatzbestimmungen f□r die Ausbildung der 
Maschinengewehr-Informationen), Ernst Siegfried 
Mittler und Sohn, Berlin 1911, ss 1 - 18, 
ampumiseen liittyvää. 
Pistoolin esikuvana lienee ollut: �istole 08 
vom 4. Mai 1908, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 
Berlin 1909 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 2., emt, SS 65 - 67

Emt, SS 67 - 90 

Emt, SS 97 - 98 

Emt, SS 101 - 147 
IV Teil des Exerzier-Reglements, emt, SS 25 - 46

Suomalainen Sotilaskäsikirja 2., emt, ss 147 - 159, 
mållina ollut IV Teil des Exerzier-Reglements, emt 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 5., emt, ss 422 - 451 

Kirjoitustyassä olivat mukana myas Otto Nordenswan 
ja Toivo Pehu-Lehtonen (katso s 8) 
Hiltunen, emt, s 52 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 3., emt, ss 1 - 110 

Exerzier-Reglement f□r die Feldartillerie, 
ei kustantajaa, M□nchen 1907 

Käännetty melko suoraan edellä mainitusta teoksesta 
sivuilta 1 - 162 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 3;, emt, ss 97 - 110 

Ausbildungsvorschrift f□r die Feldartillerie, 
Heft 3: Schiessausbildung, Entwurf, Ernst 
Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1917, ss 1 - 54 
suuntausohjesäänta, ss 55 - 121 ampumaohjesääntö. 



122) 

123) 

124) 

125) 

126) 

127) 

128) 

129) 

130) 

12 

Varsinainen ampumaohjesääntö ilmestyi 1.12.1917, 
mutta ei ehtinyt sotilaskäsikirjaan mukaan 
(Schiessvorschrift fur die Artillerie vom 
1. Oezember 1917, hergestellt in der Oruckerei
des Chefs des Generalstabs des Feldheers,
Grosses Hauptqvartier)

Suomalainen Sotilaskäsikirja 3. , emt, s 175 

Emt, SS 156 - 209

Emt, s 253 

Emt, SS 201 - 202

Emt, s 182 

Emt, SS 209 - 210

Emt, s 210 

Emt, s 210 

Emt, SS 11 9 - 120, SS 129 - 153

131) Tämä johtunee siitä, että patterinpäällikkö
useimmiten johti tulta patterin lähellä olevasta
tähystyspaikasta, emt, s 253

132) Suomalainen Sotilaskäsikirja 3.,. emt, ss 210 - 245 

133) 

134) 

135) 

136) 

137) 

138) 

139). 

140) 

1 41 ) 

142) 

143) 

Lähteenä on ollut: Anhang zum Exerzier-Reglement 
fur die Feldartillerie vom 15. Mai 1913, 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1913 

Sivujen 245 - 256 (ammukset) esikuvana on 
Leitfaden in der Waffenlehre, emt, (kohta 79) 

Mplemmat palvelivat pioneerikomppaniassa 
(katso s 8) 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 4., emt, s 1 

Emt, s 2 

Emt, s 2 

Emt, s 6 

Emt, s 7 

Emt, s 8 

Emt, s 1 3 

Emt, ss 4, 10, 12 ja 17. Esimerkit ovat piirroksia 
puolustuksen rakenteesta. 



1 3 

1 4 4 ) E mt , s 1 0 . Soti 1 a s k ä s i k i r j a 11 a on I k ui te n k aan tuskin 
ollut vaikutusta Jalkaväen taiste�uohjesäänta 
III:een. i 
Samantapainen kuva on teoksessa Richtlinien f□ r 
die Ausbildung des Kriegserfasses, emt, (kohta 92), 
s 137 

145) Leitfaden f□r den Unterricht in der Befestigunslehre,
emt, ( kohta 92)

146) Feld-Pionierdienst aller Waffen, emt, (kohta 92)

147) Leitfaden f□r den Unterricht in der Befestigunglehre,
emt, ss 88 - 132

1 4 8 ) Le h ne rt • e mt , ( kohta 1 3 ) , s s 1 5 5 - 1 6 2

149) Feld-Pionierdienst aller Waffen, emt, ss 176 - 179.
Suomalainen Sotilaskäsikirja 4., emt, ss 48 - 52

150) Suomalainen Sotilaskäsikirja 4., emt, s 35

151) Emt, ss 60 - 65

152) Suomen Jääkärit I ja II. emt, esimerkiksi I,
SS 536 - 537
Lauerma, emt, esimerkiksi ss 291 - 292

153) Leitfaden f□r den Unterricht in der
Befestigungslehre, emt, s 38
Feld-Pionierdienst aller Waffen, emt, s 26

154) Suomalainen Sotilaskäsikirja 4., emt, ss 66 - 67

155) Leitfaden f□r den Unterricht in der
Befestigungslehre, emt, s 54

156) Suomalainen Sotilaskäsikirja 4., emt, ss 86 - 88.
Vaikutteita saatu ehkä:
Pontonier-Vorschrift vom 17. Mai 1910,
Enrst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1910

157) Suomalainen Sotilaskäsikirja 4., emt, ss 90 - 96

158) Emt. s 97

159) Sprengvorschrift, Verlag vom A Bath,
Berlin 1911, ss 13 - 86
Suomalainen Sotilaskäsikirja 4., emt, ss 98 - 137

160) Emt, s 13
Suomalainen Sotilaskäsikirja 4., emt, s 98

161) Suomalainen Sotilaskäsikirja 4., emt, s 101
Sprengvorschrift, emt, s 30
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162) Suomalainen Sotilaskäsikirja 4;, emt, ss 137 - 141
Esikuvina olleet: Feld-Pionierdienst, emt,
ss 83 - 97, - Leitfaden fur den Unterricht in der
Befestigungslehre, emt, ss 75 - 78 ja ss 82 - 87
Lehnert, emt, ss 175 - 177

163) Suomalainen Sotilaskäsikirja 4., emt, s 140

164) Emt, ss 132 - 135, miinoista mainitaan "maamiinat,
tähystysm�inat; itsetoimivat miinat ja vesimiinat".
Suomalainen Sotilaskäsikirja 1., emt, ss 292 - 293

165) Hän palveli viestikomppaniassa (katso sivu 8) ja
oli komennettu kirjoittamaan Sotilaskäsikirjaa

166) Suomalainen Sotilaskäsikirja 4., emt, ss 141 - 169

167) Emt, s 141, esikuvana on saattanut olla:
Vorschrift fur den Signalflaggen vom 29. März 190G,
Erntwurf, Ernst Siegfried Mittler und Sohn,
Ber:lin 1906

168) Suomalainen Sotilaskäsikirja 4., emt, s 141

169) Emt, s 145

170) Emt, ss 158 - 161

171) Emt, s 167

172) Emt, s 167

173) Emt, s 168

174) Emt, s 168

175) Eino Hiltusen mukaan teoksen neljä osaa oli valmiina
tammikuussa 1918 ja viidettä valmisteltiin
kµumeisella kiireellä (Hiltunen, emt, s 53)

176) Lehnert, emt
Erkki Hannulan päiväkirja, emt, 24.7 .1917

1 7 7 ) I mm a n u e 1 F r i e d r i c h : H a n d b u c h der Ta k t i k , E r s te r Te i 1 ,
Kriegsgliederung, Befehle, Aufklärungen, Märsche,
Taktik der einzelnen Waffen, 2. Auflage, Ernst
Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1910
Lehnert, emt, ss 1 - 56

178) Lehnert, emt, ss 9 - 11

179) Leitfaden in der Taktik, emt (kohta- 73), ss 97 - 116

180) Suomalainen Sotilaskäsikirja 5., emt, s 34

181) Lauerma, emt, s 611



182) Lehnert, emt, ss 1 - 9 ja Anlage 6.(liimattu
sivulle 9)

1 5 

183) Suomalainen Sotilaskäsikirja 5., emt, s 81
Adaridi K: Maailmansodan opetukset, Otava,
Helsinki 1922, s 38 "vuonna 1916 olivat y5lennot
mahdollisia vain suotuisissa olosuhteissa"

184) Emt, ss 81 - 82, sotakokemuksista on opittu;
Immanuelin ja Lehnertin kirjat painettiin 1910
ja 1914

185) Emt, s 81, jalkaväki on jo lentokoneiden kohteena

186) Emt, s 159

187) Emt, ss 159 - 161, s 171 on esimerkki
Japanin sodasta 1904 - 1905

188) Emt, ss 172 - 173

189) Emt, s 180
Lehnert, emt, ss 127 - 140
Leitfaden fUr den Unterricht in der
Befestigungslehre, emt, ss 135 - 143

190) Ahto, Sampo: Vapaussodan taktillisia kokemuksia,
luentomoniste, Taistelukoulu, Tuusula 12.9. 1973,
s 4

191) Suomalainen Sotilaskäsikirja 5, emt, s 182

1 9 2 ) E mt , s 1 8 2

1 9 3) E mt , s 1 9 8

194) Emt, s 199, vuoteen 1914 verrattuna on tapahtunut
muutos

195) �mt, SS 199 - 209 

196) Emt, ss 209 - 218, karttojen mittakaavat sivulla
210 on saatu teoksesta
Leitfaden fUr den Unterricht in der Feldkunde im
Aufnahmen und Planzeichnen auf den K5niglichen
Kriegsschulen, 15. Auflage, Ernst Siegfried
Mittler und Sohn, Berlin 1913, ss 38 - 39
Karttamerkkien laatimisessa on ollut apua
Lehnertin teoksesta (Lehnert, emt, s 211)

197) Suomalainen Sotilaskäsikirja �., emt, ss 213 - 214

198) Emt, ss 215 - 218

199) Emt, ss 214, 216, 217 ja 218
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2 0 0) E mt, s s 21 9 - 4 21 
1 

201) 

202) 

203) 

204) 

205) 

206) 

207) 

208) 

209) 

210) 

2 1 1 ) 

212) 

213) 

Immanuel Friedrich: Handbuch der Taktik, 
Zweiter Teil, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 
Berlin 1910, ss 189 - 260 
Lehnert, emt, ss 140 - 155, ss 170 - 175, 
SS 178 - 181 

. Kriegs Etappen-Ordnung vom 12. März 1914, 
Entwurf, ei kustantajaa, Berlin 1914 
Kriegs-Verpflegungsvorschrift vom 28. August 1909, 
Ernst Sie�fried Mittler und Sohn, Berlin 1909 

Suomalainen Sotilas.käsikirja 5., emt, SS 224 - 229 

Emt, s 250 

Emt, s 251 

Emt, s 344 

Emt, s 343 

Emt, SS 358 421 

Krankenträgeordnung, 15. Mai 1907, 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1907, 
melko suoraan käännetty, ss 1 - 26 ja ss 34 - 51 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 5·,, emt, s 272 

Eläinlääkäritoiminta käsittää 59 sivua ja 
Sairaanhoitajain ohjesääntö 22 sivua 

Ainoa käsikirjakomiteaan kuulunut lääkäri 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 5., emt, ss 422 - 544 
Lauerma toteaa 5� osan etuja olevan mm, että siinä 
käsitellään ttennen muuta kenttäpalvelus ja 
taktiikka". (Lauerma, emt, s 610). - Sotilaskäsi
kirjan heikkoutena on kuitenkin taktiikan puutteel
linen käsittely. 

Immanuel, Handbuch der Taktik I, emt, 
Immanuel Handbuch der Taktik II, emt, 
Lehnert, emt, 
Leitfaden in der Taktik, emt, 
Saksalaisten esikuvien (Immanuel, Lehnert, 
Leitfaden) pääpiirteinen jäsentely: 
Taktik der einzelnen Waffen:Infanterie, Kavallerie, 
Artillerie, �aschinengewehre 
Taktik der verbundenen Waffen: 
An�riff, Verteidigung, Verfolgung, Ruckzug, 
hinhaltendes Gefecht, Gefechte unter 
besonderen Verhältnissen 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 5., emt, 
sisällysluettelosta sivulta VIII puuttuvat 
kohdat C, D ja E. Katso liite 13 ja vertaa 
saksalaisten teosten sisällysluetteloihin. 



214) Immanuel, Handbuch der Taktik I, emt

1 7 

215) Suomalainen Sotilaskäsikirja 5.-, emt, ss 435 - 451

216) Emt, ss 475 - 544

21i1 Lauerma toteaa tästä kohdasta: "enempää tuskin voi
toivoa." (Lauerma emt, s 610) - Toki enemmän olisi
voinut toivoa; näiden kohtien sopeuttamista 
Suomen oloihin eikä suoraa käännöstä. 

218) Suomalainen Sotilaskäsikirja 5., emt, SS 475 - 488 

219) Emt, s 483

220) Emt, s 487

221 ) Emt, SS 489 - 511 

222) Emt, s 489

223) Emt, SS 512 - 515 

224) Emt, s 527

225) Emt, SS 527 - 528 

226) Emt, SS 529 - 537 

227) Erkki Hannulan päiväkirja, emt, 26.8.1917

228) Suomalainen Sotilaskäsikirja 5., emt, s 530

229) Emt, s 530

230) Emt, s 530

231) Emt, s 530

232) E'mt, s 530

233) Emt, s 532

234) Emt, s 532

235) Emt, s 530

236) Emt, s 532

237) Emt, s 533

238) Emt, s 533

239) Emt, s 537

240) Emt, SS 539 - 540 

_;.,,, 



241) 

242) 

243') 

244) 

245) 

246) 

Emt, ss 539 - 540 

Emt, s 543 
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Blume, Wilhelm von: Strategie Ihre Aufgaben und 
Mittel, Dritte, erweiterte und umgearbeitete 
Auflage "der Strategie eine Studie" Ernst 
Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1912 
Suomen Jääkärit I, emt, s 531 (kirja oli tuttu 
ainakin □�alle jääkäreistä jo koulutusaikoina) 
Suomalainen Sotilaskäsikirj a 5., emt, ss 545 - 567 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 5·,, emt, s 545 

E mt, s s 5 4 6 - 5 4 7

Emt, s 546 

247) Emt, ss 566 - 567

248) Emt, ss 545, 547 ja ehkä 563

249) 

250) 

251) 

252) 

253) 

254) 

255) 

256) 

257) 

258) 

Immanuel, Handbuch der Taktik I, emt, ss 309 - 375
Leitfaden in der Taktik, emt, ss 37 - 53
Lehnert, emt, ss 65 - 69
Suomalainen Sotilaskäsikirja 5., emt, ss 567 - 584

Suomalainen Sotilaskäsikirja 5., emt, s 569

Emt, s 56 9

Emt, s 570

Emt, s 572.

Emt, s 572
Ahto, Sampo: Ensimmäisen maailmansodan taktillisia
kokemuksia, luentomoniste, Taistelukoulu,
Tuusula, 25.9.1973, s 3

Suomalainen Sotilaskäsikirja s·., emt, s 82

Immanu el Friedrich: Die deutsche Felddienst
Ordnu ng vom 22. Märtz 1908, Kriegsgeschichtlich
erläutert, Ernst Siegfried Mittler und Sohn,
Berlin 1910

Yleisesti ott aen japanilaisten suorituksia pidet�än
hyvinä, vai k k a Saksa o 1 i tähän .aikaan ( 1 9 1 7)
sodassa Japania vastaan. Japanin-Venäjän sodassa
1904 - 1905 venäläisten suorituksia pidetään
huonoina. (Jäcikär·eiden suora käännös, ei kannanotto.)

Suomalainen Sotilaskäsikirja 5., emt, ss 10 - 12,
Die deutsche Felddienst-Ordnung, emt, ss 4 - 6
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259) Suomalainen Sotilaskäsikirja V, emt, ss 42 - 49
Die deutsche Felddienst-Drdnung, emt, ss 17 - 23

260) Suomalainen Sotilaskäsikirja \/, emt, ss 85 - 90
Die de.utsche F_elddienst-Ordnung, emt, ss 60 - 67
Muita sotahistoriallisia esimerkkejä, joissa
Die deutsche Felddienst-Ordnung oli esikuvana:

261) 

262) 

263) 

264) 

265) 

266) 

267) 

Suomalainen Die deutsche 
Sotilaskäsikirja 5., emt Feldienst-Ordnung, emt 

• 

SS 92 - 93 SS 67 - 71
SS 101 - 101 SS 71 - 79 
SS 101 - 102 SS 80 - 83
SS 193 - 197 SS 173 - 178
SS 354 - 355 SS 180 - 182 
SS 356 - 357 SS 182 - 184 
s 591 s 11 8 
s 592 yläosa SS 94 - 95
s 592 alaosa SS 89 - 93
s 593 SS 103 - 104
s 594 s 159 
SS 595 - 596 SS 98 - 101 
s 597 s 162 
SS 598 599 SS 86 - 89

Emt, s 495 - 496 oleva Saukausekisan yötaistelun 
11. - 12.10. 1904 esimerkki on kirjasta. 
Immanuel Friedrich: Kriegsgeschictliche 
Beispiele zur Taktik der neuesten leit 1870 - 1913, 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1914 

1 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 5., emt, ss 49 - 52 
Lähde epäselvä 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 5;, emt, ss 533 - 537 
Lähde epäselvä, ehkä Santeri Ivalo - Kyösti Vilkuna: 
Suomalaisia sankareita I - II, Kustannusosakeyhtiö 
Kirja, Helsinki 1917 (I) ja 1921 (II) (Rooth ja 
SiJofin kertomus II, ss 380 - 397, Malm II, ss 293 -
31 0) . 01 i ko II osaa painettu jo 1 9 1 7, ei tämä n 
kirjoittajalla ole varmuutta. 

Ahto, emt, s 3 (katso kohta 254) 

Schwarte, M: Die militärischen Lehren des 
Grossen Krieges, Zweite, völlig neubearbeitete 
und stark vermehrte Auflage, Verlegt bei 
E S Mittler & Sohn, Berlin 1923, s 29 

Emt, s 29 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 5., emt, s 3 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 1., emt, ss 146, 
165 - 166 



268) 

269) 

270) 

271) 

272) 

273) 

274) 

275) 

276) 

277) 

278) 

279) 

280) 

281 ) 

282) 

283) 
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Näin voidaan olettaa, koska muutkin satilaskäsi
kirjan kohdat on käännetty lyhennellen melko 
suoraan suomen kieleen sopeuttamatta niitä Suomen 
oloihin. Katso myös liitteet 5 ja 13. 

Katso kahta 121 

Schwarte, emt, ss 107 - 109 (Ensimmäisen maailman
sodan aikana tunnettiin tulilajit: Sperrfeuer, 
Zerstörung�feuer, Störungsfeuer, VernichtungsfeuBr, 
Trommelfeuer ja Feuerwalze.) 

Schwarte, emt, s 85 ja Anlage 3, s, 564 

Schwarte, emt, ss 69 - 81, s 69: "---. Doch 
bald zeigte sich, wie irrig diese Ansicht war; 
alle kriegfuhrenden Staaten sind nach den 
Gesamtkriegserfahrungen zu der Oberzeugung 
gekommen, dass auch in heutigen Kriegen der Kav. 
noch ein reiches Feld der Tätigkeit beschieden sei." 
Ada;ridi, emt, ss 142 - 147, s 143: "Ratsuväen osalle 
tulevat yhä edelleenkin jäämään sellaiset tehtävät 
kuin eteenmarssin suojaaminen, vihollisen selkäyhteyk
sien hätyyttäminen, tärkeiden kohteiden, esim joen
ylikulkupaikkojen hävittäminen jne." 

Adaridi, emt, ss 59 - 60 
Ahto, ensimmäisen maa i 1 ma ns o d a n ta k.t i 11 i s i a 
kokemuksia, emt, ss 5 - 6 
Otavan Iso Tietosanakirja, emt, ss 1047 - 1048 

Suomalainen Satilaskäsikirja 4., emt, s 2 
Ahto, ensimmäisen maailmansodan taktillisia 
kokemuksia, emt, s 2 

Suomalainen Satilaskäsikirja 4., emt, s 13 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 5., emt, ss 80 - 81 
Ad.aridi, emt, ss 36 - 37, tähystyspalloja 
käytettiin myös toisessa maailmansodassa 

Adaridi, emt, ss 38 - 39 
Schwarte, emt, s 568, Anlage 6 (viimeiset 
rakennettiin helmikuussa 1917), s 214 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 5., emt, s 81 

Emt, s 81 

Emt, s 82 

Emt, s 82 

Emt, s 82 

Suomalainen Satilaskäsikirja 1., emt, ss 171 - 172, 
172 - 174, 187 - 188 pataljoonan- ja rykmentin
komentajasta todetaan, että he "joutavat joukkojaan 
käskyillä" (ss 191 ja 196) 
Suomalainen Satilaskäsikirja 5., emt, ss 14 - 54 



284) 

285) 

286) 

287) 

288) 

289) 

290) 

291) 

292) 

293) 

294) 

295) 

296 )1 
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Ahto, Ensimmäisen maailmansodan taktillisia 
kokemuksia, emt, s 7 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 5. 

Katso kohdat 4 ja 5 

1 
osa, e mt , s s 3 0 - 3 1 

Jalkaväen harjoitusohjesääntö, kansinimike: 
"Kyläläisten laulukirja" ei kustantajaa, ei paino
paikkaa, ej painovuotta. 
Jalkaväen käsikirja, kansinimike "Mehiläisenhoito
opas", ei kustantajaa, ei painopaikkaa, ei paino
vuotta 

Voima 1906, ei kustantajaa, Tampere 1917 
Voima 1906, Gunnar Joutsenon Kirjapaino, 
Savonlinna 1917 
Tarkasteltaessa kirjan sisältöä ja vertailtaessa 
sitä Saksan jalkaväen harjoitusohjesääntöön, emt, 
sekä Transfeldtin Dienstunterricht -kirjaan, päädytään 
tulpkseen, että edellinen teos on ollut Voima 1906:n 
esikuva eikä suinkaan jälkimmäinen, kuten Suomalaista 
Sotilaskäsikirjaa koskeva konsepti T 20252/2 väittää. 
Myöskään seuraava väite ei pidä paikkaansa: 
Donner, Svedlin, Nurmio: Suomen Vapaussota vuonna 1918 
I - VIII, K J  Gummerus, Jyväskylä 1922 - 1927, I osa 
ss 336 ja 340, mukaan Voima 1906:n esikuva olisi 
ollut Suomalaisen Sotilaskäsikirjan 1. osa. Sotilas
käsikirjan 1. osa valmistui kuitenkin vasta 
Voima 1906:n ilmestymisen jälkeen! Voima 1906 -teosta 
ilmoitettiin 11.9.1917 olevan valmiina 1200 suomen
kielistä ja 300 ruotsinkierlistä kappaletta. Kuisma 
taas ilmoitti 11.12.1917 Suomalaisen Sotilaskäsi
kirjan 1. osan olleen valmiina kolme viikkoa, muttei 
Saksan yleisesikunnan antaneen lupaa sen lähettämiseen. 

Katso kohta 2 

S�omalaista Sotilaskäsikirjaa koskeva konsepti 
T 20252/2 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 1. - 2. osa, Etelä-Savon 
kirjapaino Oy, Savonlinna 

Suomalainen Sotilaskäsikirja I, Frenckellin kirja
paino-osakeyhtiö, Helsinki 1918 

Suomalainen Sotilaskäsikirja II, Frenckellin kirja
paino-osakeyhtiö, Helsinki 1918 

Suomalainen Sotilaskäsikirja III, Frenckellin 
kirjapaino-osakeyhtiö, Helsinki 1918 

Suomalainen Sotilaskäsikirja IV, Lilius & Herzberg 
osakeyhtiö, Helsinki 1918 

Suomalainen Sotilaskäsikirja V, K.F. Puromiehen 
kirjapaino Oy, Helsinki 1918 
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297) Suomalainen Sotilaskäsikirja VI (entinen 3� osa), 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1917 

298) Suomalainen Sotilaskäsikirja VII, K.F. Puromiehen
kirjapaino Oy, Helsinki 1918

299) Suomalainen Sotilaskäsikirja VIII (entinen 5. osa),
Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1917

300) Faktori Raimo Winnarin haastattelu kirjapaino
tekniikas-ea

301) Suomalaista Sotilaskäsikirjaa koskeva konsepti
T 20252/2. Päivämäärästä ei ole tietoa.

302) Suomen Vapaussota I, emt, s 244

303) Kenraaliluutnantti A E Martolan haastattelu,
kenraalimajuri U H Vainion haastattelu, kenraali
majuri V L R Valveen ja majuri Johan Nurmen
haastattelu

304) Kenraaliluutnantti A E Martolan haastattelu

305) Lauerma, emt, s 889

306) Kenraaliluutnantti A E Martolan haastattelu

307) Nuoramo 0, Hämeen Jääkäripataljoona
Arvi A Karisto, Hämeenlinna 1974, ss 30 - 31

308) Majuri Johan Nurmen haastattelu

309) Katso lähdeluettelo

310) Sotaväen järjestyssääntö, Helsinki 1920
Ordningsstadga, Helsingfors 1920

311) Suomen yleisesikunnan virkaohjeet, Valtioneuvoston
kirjapaino, Helsinki 1919

Määräykset suomalaisten ja ulkomaisten ritari- ja
kunniamerkkien kantamisesta, Valtioneuvoston
kirjapaino, Helsinki 1920

Bestämmelser för finska och utländska
utmärkelseteckens bärande, (ei löytynyt),
Helsingfors 1920

312) Ohjesääntö Suomen Valkoisen Ruusun Ritarimerkkiä
varten, Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1919

313) Ohjeita sotalaitokseen kuuluville tilintekijöille,
Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1920

314) Väliaikainen johtosääntö alemmille silmälläpito
viranomaisille, Valtioneuvoston kirjapaino,
Helsinki 1922



315) 

316) 

317) 

318) 

319) 

320) 

321) 

322) 

323) 
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Kasarminhoito-ohjesääntö, Valtioneuvoston kirjapaino, 
Helsinki 

Garnisoonipalvelusohjesääntö, Otava, Helsinki 1919 

Garnisonstjänstereglement, Holger Schildt, 
Helsingfors 1920 

Sisäpalvelusohjesääntö, Otava, Helsinki 1921 

Varuskuntåohjesääntö, Otava, Helsinki 1927 

Ohjeita vartiopalvelukseen, K J  Gummerus Oy, 
Jyväskylä 1918 
Vertaa edellä mainittuja teoksia Suomalaisen 
Sotilaskäsikirjan (Helsinki) I osaan 

Ampumaohjesääntö, Otava, Helsinki 1923 
(Vertaa esimerkiksi Ampumaohjesääntö sivut 24, 9 
ja 29 ja Sotilaskäsikirja III, Helsinki; 33, 19 ja 21) 
Kivääriä 91 käsitteli ohjesääntö: Kivääri 91, 
rakenne, käsittely ja hoito, Otava, Helsinki 1920 

Pistoolit 23 ja 19, rakenne, hoito ja käsittely, 
Otava, Helsinki 1925 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 2. (Berlin), emt, 
SS 94 - 97 
Suomalainen Sotilaskäsikirja I (Helsinki), emt, 
SS 95 - 99 

Konekivääri 09, rakenne, hoito ja käsittely, 
Otava, Helsinki 1923 

Maskingeväret 09, Oess konstruktion, skötsel 
och vård, Holger Schildt, Helsingfors 1925 

K.K:n 09 ja siihen kuuluvan kaluston sekä
k�vääri 91 tarkastusohjeet, Otava, Helsinki 1927

Suomalainen Sotilaskäsikirja 2. (Berlin), emt, 
SS 39 - 47 
Suomalainen Sotilaskäsikirja IV (Helsinki), 
emt, ss 46 - 55 

Kevyt konekivääri, Otava, Helsinki 1923 
Pikakivääri 20, rakenne, käsittely ja ampuminen, 
Otava, Helsinki 1922 (1924) 

Harjoitus ohjeita, Kirjapaino Ilmarinen, Sortavalan 
kirjapaino, Wiipuri 1918, Sortavala 1918 
Harjoitukset suljetussa järjestyksessä 
Tryckeri och Tidningsaktiebolag, Kaskö 1917 
Ohjesääntö suljettua ja avointa järjestystä varten, 
Zilliacus'en kirjapaino, Viipuri 1922 
Esikuvana on tietysti voinut olla myös 
Suomalainen Sotilaskäsikirja 1. (Berlin), ernt, 



324) Värvättyjen pataljoonien opetus 1. viikko,
F.W. Unggrens boktryckeri, Vaasa 1918
Värvade bataljonens utbildning 1. veckan,
F.W. Unggrens boktryckeri, Vasa 1918

24 

325) Vapaajoukkojen ohjesäänta, kirjapaino-osakeyhtia
Sana, Helsinki 1918
Reglemente f6r friskaror, ei painopaikkaa,
ei painatusvuotta

326) Kenttäpal�elusohjesäänt6, Otava, Helsinki 1920
Fälttjänstereglemente, Holger Schildt,
Helsingfors 1920

327) Jalkaväen harjoitusohjesäänta I, muodollinen
h a r joit u s, ehdotus, 0 ta v a, He l s,i n k i 1 9 2 2

328) Jalkaväen harjoitusohjesäänta I, muodollinen
harjoitus, Helsinki 1925

32�) Eh�otus polkupy6räjoukkojen ohjesäänn6ksi,
Zilliacus'en kirjapaino, Viipuri 1922

330) Polkupy�räjoukkojen harjoitusohjesäänta I, muodol
linen harjoitus, Otava, Helsinki 1928

331) Pistintaisteluohjesäänta, ehdotus, Otava,
Helsinki 1922

332) Konekivääriharjoitusohjesäänta, I muodollinen
harjoitus, ehdotus, II taisteluehdotus, Otava,
Helsinki 1924 - 1925
Vertaa Sotilaskäsikirja (Helsinki) IV osa ja Berlin
5. osa (sisällysluettelo) 

3 3 3 ) Suoma 1 aine n Soti 1 a s käsi k i r j a 5. ( 8 e r 1 i n ) , e mt , 
SS 422 - 451 

334) Jalkaväkitykkiharjoitusohjesäänta, I muodollinen
h. a r j o i t u s , I I t a i s t e 1 u , e h d o t u s , 0 t a v a , H e 1 s i n k i
1925 - 1926 

335) Käsikranaatit ja kiväärikranaatit, Otava,
Helsinki 1926

336) Ohjeita keveiden hy6kkäysvaunujen käyt6ssä ja
ohjauksessa, salainen, Valtioneuvoston kirjapaino,
Helsinki 1919

Hy6kkäysvaunuharjoitusohjesäänta I - II, ehdotus,
Otava, Helsinki 1927

337) Sarlin Unia: Vesist6jen ylimeno, Otava, Helsinki 1924

338) Suomalainen Sotilaskäsikirja 1. (Berlin), emt,
SS 293 - 297 
Suomalainen Sotilask�sikirja II (Helsinki), emt, 
SS 158 - 162 
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339) Kaasutaistelut, Kirjapaino Oy Taito, Helsinki 1924
Kaasunsuojeluohjesääntö, Otava, Helsinki 1927

340) Suomalainen Sotilaskäsikirja 3. 
s 210

(Berlin), emt,

Suomalainen Sotilaskäsikirja 5. (Berlin), emt, s 82
Ahto: Ensimmäisen maailmansodan taktillisia
kokemuksia, emt, s 7

341) Katso kohta 121
• 

342) Ampumaohjeseännöt tykistön patteristolle, raskaan
tykistön patteristolle, keveille kenttätykeille,
Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1919

343) Opastus kenttätykistön valmistamiseen ammuntaa
varten, Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1920

344) Raskas tykistö, koulutusohjesääntö valjastamatto-
malla tykillä harjoittelua varten, 15 cm japanilainen
haubitsi, Karjalan kirjapaino, Viipuri 1919

Käyttöohje 7,5 cm:n vuoristotykille L/14,
Kansalliskirjapaino, Lappeenranta 191B

Luettelo 10 cm (42 linj) teräskanuunan M/77,
korkean linnoitus- ja piirityslavetin M/77 ja
alustan täydellisistä varaosista sekä tarpeista,
taisteluvälineosasto, Helsinki 1920

(Seitsemänkymmenenkuuden) 76 mm:n kenttätykki
M/02 (ei löytynyt), Helsinki 1920

76 mm:n kenttätykki M/02, osien nimet, ei paino
paikkaa, Helsinki 1919

Kenttätykki (76 mm) M/02 osien kuvat ja nimet,
varaosat 3 » kenttätykkiin. Vuoden 1902 malli,
taisteluvälineosasto, Helsinki 1919

345) Kenttätykistön kouluutusohjesääntö, K.F. Puromiehen
Kirjapaino Oy, Helsinki 1924
Vertaa Sotilaskäsikirja 3. (Berlin)� ss 1 - 110

346) Kenttätykistön kouluutusohjelma, Kirjapaino Oy
Taito, Helsinki 1924

347) Kenttätykistön ampumaohjesääntö, K.F. Puromiehen
kirjapaino Oy, Helsinki 1924

348) Emt, SS 92 - 115

349) Emt, s 138

350) Emt, ss 167 - 178
Alajoki Matti, Tykistönkernaali Vlilho Petter
Nenonen, Otava, Keuruu 1975, s 1601, Kyseinen ohje
sääntö oli tehty jääkärimajuri J F Lundqvistin
aloitteesta ja käännetty vastaavasta ranskankieli
sestä ohjesäännöstä.
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351) Johtosääntö tykistöammuntaa varten lentotähystäjän
avulla, Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1920

Ohjeita tykistön radiopalveluksen järjestämiseksi,
Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1927 (sähkötys)

Äänimittauslaitteet sekä niiden käyttöohjeet
(ei löytynyt), Helsinki 1927

352) Ampumaohj�säännöt yksinäisille rannikkopattereille,
Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1919

353) 

354) 

355) 

356) 

357) 

358) 

359) 

360) 

361) 

10-tuumainen 45 kaliberin pituinen rannikkotykki,
Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1920

6-tuumainen rannikkopikatykki Cannet, Valtio
neuvoston kirjapaino, Helsinki 1919

Rannikkotykistön koulutusohjelma, moniste (ei 
löytynyt), Helsinki 1924 

Alajoki, emt, ss 155 - 201 

Väliaikainen etappipalvelusohjesääntö, Valtio
neuvoston kirjapaino, Helsinki 1920 
Vertaa sotilaskäsikirja 5. (Berlin), ss 358 - 421 

Armeijan sairaankantajakunnan opetusohjelma, 
Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1919 

Neuvoja paarinkantajille, heitä koskeva ohjesääntö 
ja ohjeita paarinkantajiksi aikoville sotajoukoissa, 
suomennos, Hufvudstadsbladetin uusi kirjapaino, 
Helsinki 1896, vertaa esim s 105 ja 
Armeijan sairaankantajakunnan opetusohjelma, emt, s 53 

Armeijan sairaankantajakunnan opetusohjelma, emt, 
s. 19, Sotilaskäsikirja 5. (Berlin), ss 257 - 2B0

Sairaankanto-oppi, Valtioneuvoston kirjapaino, 
Helsinki 1922 1

Lääkintäpalvelusohjesääntö, I - r/ Sotaministeriön
kirjapaino, Helsinki 1920 (1921, 1925) 

Kenttälääkintäpalvelusohjesääntö, btava, 
Helsinki 1924 

Lääkintäaliupseerin oppikirja (ei löytynyt), 
Helsinki 1922 

Lärobok för sanitetsunderofficerar (ei löytynyt), 
Helsingfors 1926 

362) Valjastetun lääkintäkomppanian harjoitusohjesääntö,
Kirjapaino Oy Taito, Helsinki 1924
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363) Eläinlääkintäpalvelusohjesääntö, Kirjapaino Oy
Taito, Helsinki 1921

364) Joukko-osaston lääkintävarusteet, Valtioneuvoston
kirjapaino, Helsinki 1919
Lääkintäkirstu I, Weilin & Göös, Helsinki 1922
Lääkintäkomppanian apteekkivarustus, Lindbergin
�irjapaino-osakeyhtiö, Helsinki 1924

365) Sotilaskeittokirja, Valtioneuvoston kirjapaino,
Helsinki 1919
Soldat-kokbok, boktryckeri Taito, Helsingfors 1923
Bruksanvisning, för tyska fältkök (ei löytynyt),
Helsingfors 1920
Saksalaisen kenttäkeittiön käyttöohje,
Oy Nordblad & Pettersson A.B., Helsinki 1924

366) Ohjesääntö sotaväen ja sotaväentavaran kuljetuksista
rautateitse, Valtioneuvoston kirjapaino,
Helsinki 1922
Reglemente f □r militär- och godstransporter på
järnväg, Statsrådets tryckeri, Helsingfors 1922

367) Kuormastovälineiden hoito- ja käyttöohjeet,
Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1920
Väliaikaiset ohjeet ti�nviitoitusta, liikennöintiä
ja ajoneuvojen korjausta varten (ei löytynyt),
Helsinki 1924

368) Kotipalvelusohjesääntö ratsastaville aselajeille,
Helsingin Sentraalikirjapaino, Helsinki 1919

369) Ohjesääntö ratsuväen kotipalveluksesta, suomennos,
Tilgmannin kirja- ja kivipaino, Helsinki 1899

370) Sotilaskäsikirja 1. (Berlin), ss 297 - 321

371) Ratsastusohjesääntö, (ei löytynyt), Helsinki 1922

372) Sotilaskäsikirja 1. (Berlin), ss 92 - 107

373) Voimisteluohjesääntö, (ei löytynyt), Helsinki 1920
Gymmastikreglemente, Holger Schildt,
Helsingfors 1921

374) Urheiluohjesääntö, Otava, Helsinki 1924

375) Armeijan puhelinpalvelusohjesääntö, Valtioneuvoston
kirjapaino, Helsinki 1919

Puhelinpalvelusohjesääntö, Otava, Helsinki 1921

Puhelinpalvelusohjesääntö II, Otava, Helsinki 1924

Radioliikenneohjesääntö, Ehdotus, Otava, Helsinki
19 26



376) 

377) 

378) 

379) 

380) 

381 ) 

382) 

383) 

384) 
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Ohjesääntö Suomen Suojeluskunnille, Suomen Senaatin 
kirjapaino, Helsinki 1918 

Asetus suojeluskunnista ja ohjesääntö Suomen 
suojeluskunnille, Kuopion Uusi kirjapaino, 
Kuopio 1919 

Administrativinstruktion för skyddskårerna, 
Weilin & Göös, Helsingfors 1920 (1922, 1925) 
Suojelusk�ntain hallinto-ohjesääntö, (ei löytynyt), 
Helsinki 1926 
Esikuntatyötä koskevia määräyksiä, Oy Gutenberg, 
Helsinki 1924 
Föreskrifter angående stabsarbete, (ei löytynyt), 
Helsingfors 1924 
överbefälhavarens för skyddskårer�a bestämmelser 
angående skyddskåroganisationen uniformsbeklädnad, 
(ei löytynyt), Helsingfors 1925 
Överbefälhavarens för skyddskårerna order 
angående skyddskårorganisationens uniformer, 
Weilin & Göös, Helsingfors 1922 
Suojeluskuntain ylipäällikön määräys suojelus
kuntajärjestön virkapuvuista, (ei löytynyt), 
Helsinki 1921 

Aseenhoito-ohjeet suojeluskuntajärjestölle, 
A Karell'in kirjapaino, Helsinki 1929 

Ampumakirja I - II, Tilgmannin kirjapaino, Helsinki 
1925 (1928) 

Patruunanlataus-ohjeita suojeluskuntia varten, 
Uuden Auran kirjapaino, Turku 1923 
Suomen suojeluskuntien ampumamestaruuskilpailujen 
säännöt, Helsinki 1920 
Korven-Korpinen, P: A-luokan vaatimukset, Sk-miehen 
taskukirja, (ei löytynyt), Turku 1923 
Instruktion i vapenvård för skyddskårorganisationen 
TJlgmans stentryckeri, Helsingfors 1927 

Harjoituskirja, Sortavalan kirjapaino, Kirjapaino 
Ilmarinen, K.J. Gummerus, Sortavala, Viipuri, 
Jyväskylä 1918 

Suojaluskuntain käsikirja, I osa, Sotilaallinen 
kasvatus, Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1919, 
II osa, kenttäpalvelus ja käskynantotaito, Suomal. 
kirjall. seuran kirjapaino Oy, Helsinki 1921 
Handbok för skyddskårerna I, Den militäriska 
utbildningen, Finska litteratursällskapets • 
tryckeri, Helsingfors 1919 

Suojeluskuntain käsikirja I, emt, ss 117 - 123 
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385) Sigell, Niilo V: Suojeluskuntamiehen oppi- ja
käsikirja I, Sodat, sotalaitokset,· suojeluskunta
järjestö, K.J. Gummerus, Jyväskylä 1920, II Jalka
väen taktillinen koulutus, K.J. Gummerus,
Jyväskylä 1922

386) Suojeluskuntain jalkaväen koulutu�ohjesääntö,
(ei löytynyt), Kouvola 1921 (1923)
Suojeluskuntajärjestön koulutusohje, Kouvolan
kirja- ja_kivipaino, Kouvola 1925
Utbildningsreglemente för Infanteriet, Del I,
formell utbildning, (ei löytynyt), Helsingfors 1929

387) Jästerberg, A: Infanteritaktik för skyddskårsunder
befäl och manskap, Weilin & Göös, Helsingfors 1921
Jästerberg, A: Jalkaväen taktiikka, Suojeluskunta -
alipäällystölle ja miehistölle, (ei löytynyt),
Helsinki 1921

388) Jalkaväki suksilla, (ei löytynyt), Helsinki 1922

389) SuÖmalainen Sotilaskäsikirja 1. (Berlin), emt,
SS 321 - 330 

390) Heiniö, Sulo: Suojeluskuntalaisen taskukirja,
Ohjeita ja tietoja palveluksessa oleville,
Arvi A. Karisto, Hämeenlinna 1919

391) Ohjeita suojeluskuntalaisen pioneerikoulutusta
varten, Sana, Helsinki 1923
Handledning för skyddskåristens pioniärutbildning,
Sana, Helsingfors 1923

392) Fälturtilleri exercisreglemente I - II, moniste,
Helsingfors 1925

393) Radioliikenneohjesääntö, ei kustantajaa,
Kouvola 1924

394) P·aul von Gerich: Päätä ja toimi, Otava, Helsinki 1923
Katso takakantta, siinä on luettelo ilmestyneistä
kirjoista

395) Gerich, Paul von: Taktiikan oppikirja I,
Upseerin käsikirjasto I, Otava, Helsinki 1919

396) Gerich, Paul von: Taktiikan oppikirja I,
Upseerin käsikirjasto I, Otava, Helsinki 1922

397) Suomalainen Sotilaskäsikirja 5. (Berlinl, emt,
SS 475 - 544 

398) Huuri, A: Pioneerioppi I, Kenttälinnoitukset,
Otava, Helsinki 1921



399) 

400) 

401) 

402) 

403) 

404) 

405) 

406) 
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Sotilasaikakauslehti, vuosien 1919 -1927 numerot 
Suomen Sotilas, vuosien 1919 - 1927 numerot 
Hakkapeliitta, vuoden 1926 numerot 
Hakku,vuoden 1925 numerot 

Suomen Sotilasaikakauslehti 1922, emt, ss 212 - 221 

Huuskonen, Aarne: Kuninkaallinen Savon Jääkäri
rykmentti vuosina 1770 - 1610, Yleisesikunnan 
Sotahistorjallisen toimiston julkaisuja II, 1! 
Otava, Helsinki, 1927, ss 222 - 223 

Katso kohta 2 

Saarinen, Eero-Eetu: Ensimmäiset asevelvolliset 
reservimiehet, Lammin, Urjalan, Oriveden ja 
Saarijärven rservikomppaniat 1683 - 1899, 
Hata Oy, Helsinki 1967, s 215 

Majuri K Vuorikarin haastattelu 
Hak�linen, Lauri: Suomen kielen rakenne ja kehitys, 
neljäs, korjattu ja lisätty painos, Otava, 
Keuruu 1979 
ss 370 - 373 ruotsalaisperäisiä sanoja: kuula, 
reppu, vaakuna 
ss 374 - 375 saksalaisperäisiä sanoja: aateli, 
eversti, huovi, kivääri, ladata, luoti, marsalkka, 
marski, nalli, peitsi, ruuti, tykki, vanki, 
vänrikki, vääpeli 
ss 375 - 377 latinalais- ja kreikkalaisperäisiä 
sanoja: kenraali, kranaatti, majuri, rykmentti, 
siviili, univormu, upseeri 
ss 377 - 378 ranskalaisperäisiä sanoja: haarniska, 
insinööri, kaarti, kaluuna, kapteeni, kasarmi, 
kersantti, kornetti, korpraali, luutnantti, marssi, 
marssia, pataljoona, pommi, rakuuna, santarmi 
s 378 italialaisperäisiä sanoja: kanuuna, panssari, 
partio, pistooli, raketti 
s _378 espanjalaisperäisiä sanoja: paraati, parakki 
s 388 englantilaisperäisiä sanoja: jaala, kutteri, 
kuunari 
s 379 arabialaisperäisiä sanoja: amiraali, kaapeli, 
makasiini 
s 379 turkkilaisperäisiä sanoja: kasakka 

Hakulinen, emt, ss 451 - 453, Lönnrot: asemies, 
päävartio, yksikkö, Krohn: tähtäin (maj Vuorikarin 
haastattelu) 

Vertaa sotilaskäsikirjan ja Saksan jalkaväen 
harjoitusohjesäännön (suomennos) sanastoa 
1800-luvun lopun venäjän kielestä suomen kieleen 
käännettyjen ohjesääntöjen sanastoon. 
Katso kohta 2 



407) 

408) 

409) 

410) 

411 ) 

412) 

413) 

414) 

1 

415) 

Saksan jalkaväen harjoitusohjesääntö, emt, 
SS 12, 23, 28 ja 29 

Hiltunen, emt, s 51 

Emt, s 51 

31 

Kenraalimajuri V Valveen haastattelu. Sotilaskäsi
kirjassa käytetään kuitenkin sanoja "luonto", 
"maisema-a,lue" (sotilaskäsikirja 3., emt, s 113) ja 
"seutu" (sotilaskäsikirja 4., emt, s 60). Hakulisen 
mukaan sana "maasto" loi prof J J Mikkola vuonna 
1918 tai 1919 (Hakulinen, emt, s 181) 

Suomen Jääkärit II, emt, ss 992 - 993 

Hiltunen, emt, s 52 
Kenraalimajuri V Valveen ja majuri Johan Nurmen 
haastattelut 

Saa�inen, emt, ss 165 ja 188 
Katso kohta 2, katso kirjojen sisällysluettelo 

Exerzier-Reglement fUr die Infanterie, emt, 
katso sisällysluettelo 
Saksan jalkaväen harjoitusohjesääntö, emt, 
sisällysluettelo 
Suomalainen Sotilaskäsikirja 1. (Berlin), emt, 
II (Helsinki), emt, katso sisällysluettelot 

Ohjesääntö ampumisharjoituksista, II osa, emt, 
(suomennos, selitys 3:n linjan kivääristä vuoden 
1891 mallia) 

416) Kivääri 91 rakenne, käsittely ja hoito, emt

417) 

418) 

419) 

420) 

421) 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 1. (Berlin), emt,
SS 108 - 123 

Huhta, P: Ryhmänjohtaja, Otava, Helsinki 1942, 
SS 163 - 167 
Jalkaväen taisteluohjesääntö V osa (JvO V), 
kivääri- ja konekivääriryhmän taistelu, 
Oy Vapauden kirjapaino, Mikkeli 1958, ss 18 - 32 
Jalkaväen taisteluohjesääntö III osa (JvO III), 
(Ryhmän ja joukkueen taistelu), kirjapaino 
Oy Savo, Kuopio 1974, ss 56 - 64 

Hakulinen, emt, s 472 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 1. (Berlin), emt, 
SS 130, 132, 133, 137 ja 140 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 3. (Berlin), emt, 
SS 141 ja 193 
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ASIAKIRJALÄHTEET 

Julkaisemattomat lähteet 

Sota-arkisto (SA), Helsinki 

Jerhströmin paperit 2 
Jernströmin paperit 5 
Jernströmin paperit 7 
Jernströmin paperit 8 

Erkki Hannulan kokoelmat 
Erkki Hannulan kokoelmat 
Jäljennös Bertil Pauligin päiväkirjasta 
Jäljennös Eckki Hannulan päiväkirjasta 

Suomalaista sotilaskäsikirjaa 
koskeva konsepti 

Kriegstagebuch des Königl. Preuss. 
Jäger-Bataillions Nr. 27 30. Mai 
1916 - 14. Februar 1918 

Kriegtagebuch des Jäger-Bataillions Nr. 27, 
III Teil vom 16.5.1916 - 17.12.1917, 
IV Teil vom 1.10.1917 - 14.2.1918 

2 JULKAISEMATTOMAT TUTKIMUKSET 

Ahto, Sampo 

PK 510:1 
PK 510:1 
PK 510:2 
PK 510:2 

PK 1348/3 
PK 1348/4 
PK 1365/4 
PK 1365/6 

T 20252/2 

Jääkäriarkisto 1 

Jääkäriarkisto 1 

Ensimmäisen maailmansodan taktillisia 
kpkemuksia 
Luentomoniste 
Taistelukoulu 
Tuusula 25.9.1973 

Ahto, Sampo 
Vapaussodan taktillisia kokemuksia 
Luentomoniste 
Taistelukoulu 
Tuusula 12.9.1973 



3 KIRJALLISUUS 

Adaridi, K 
Konekiväärin taktillinen käyttö 
Otava 
Helsinki 1925 

Adaridi, K 
Maailmansodan opetukset 
Otava' 
Helsinki 1922 

Administrativinstruktion för skyddskårerna 
Weilin & Göös 
Helsingfors 1922 

Ahonius, R 
Aliupseeri luentoja 
Otava 
Helsinki 1923 

Alajoki, Matti 
Tykistönkenraali Vilho Petter Nenonen 
Otava 
Keuruu 1975 

Ammusten käsittely ja hoito 
(Taisteluvälineosasto T.L) 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1919 

Ampumakirja I ja II osa (Suojeluskuntain 
yleisesikunnan julkaisuja) 
Tilgmannin kirjapaino 
Helsinki 1925 

Ampumaohjesääntö (A.O) 
Otava 
H�lsinki 1923 

Ampumasäännöt 
tykistön patteristolle 
yksinäiselle rannikkopatteristolle 
kevyille kenttätykeille 

Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1919 

Anhang zum Exerzier-Reglement 
fUr die Feldartillerie 
vom 15.Mai 1919 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1913 

Anhang II zur Militär-Veterinärordnung 
Seuchenvorschrift, Entwurf 
MUnchen 1907 
Ei kustantajaa 

2 

....: 



Anlage kleiner Angriffsunternehmungen 
bei Gruppe Vailly (XI Korps) 
im Mai/Juni 1917 
Geheim., nicht in die vordere 
Linie nehmen 
Herausgegeben im Auftrage des 
Chefs des Generalstabes des Feldheeres 
Ei kustantajaa 
Ei ilmestymispaikkaa 

Anleitung fUr KorrpagniefUhrer 
Entwurf 
Gedruckt in der Reichsdruckerei 
Berlin 1917 

Armeijan puhelinpalvelusohjesääntö I 
Palvelus ja kenttäjohtojen rakentaminen 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1919 

Armeijan sairaankantajakunnan opetusohjelma 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1919 

Aseenhoito-ohjeet suojeluskuntajärjestölle 
(Suojeluskuntain yleisesikunnan julkaisuja) 
A Karell'in kirjapaino 
Helsinki 1924 

Asetus suojeluskunnista ja ohjesääntö Suomen 
suojeluskunnille 
Osakeyhtiö Kuopion Uusi Kirjapaino, 
Kuopio 1919 

l 

Ausbildungsgang fUr das Gewehrfechten 
und den Nahkampf 
Gedruckt in der Reichsdruckerei 
Berlin 
Ei ilmestymisaikaa 

Ausbildungsvorschrift fUr die Feldartillerie 
Heft 3: Schiessausbildung 
Entwurf 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1917 

3 

Auszug aus dem Exerzier-Reglement fUr die Infanterie 
FUr Offiziere und Unterroffiziere, Vierte Auflage 
Militärverlag von Cuckschwerdt & Co 
Berlin 

BehelfsbrUcken-Vorschrift 
Verlag von A Bath 
Berlin 1907 



Berlin, von 
Handbuch der Waffenlehre 
fur Offiziere aller Waffen zum 
Selbstunterricht 
besonders zur Vorbereitung fur die 
Kriegsakademie 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1904 

Beute-Mas�hinengewehre 
Gedruckt in der Reichsdruckerei 
Berlin 1916 

Blom, Pehr M 
Kuularuisku, sen rakenne, toiminta ja hoito 
(suomentanut Einar Wichmann) 
Huvudstadsbladetin uusi kirjapaino 
Helsinki 1919 

Blume, Wilhelm von 
St�ategie, 
Ihre Aufgaben und Mittel 
Oritte, erweiterte und umgearbeitete 
Auflage "der Strategia eine Studier 
Ernst Siegfried Mittler und· Sohn 
Berlin 1912 

Brunn, von 
Beiträge zum Kriegsgemässe 
Ausbildung, Besichtigung und 
Verwendung der Hauptwaffe 
auf dem Exerzierplatz und im 
Gelände 
Kompagnie 
Verlag der Liebelschen Buchhandlung 
Berlin 1905 

Brunn, von 
Ote Ausbildung der Infanterie 
im Schiessen 
Funfte Auflage 
Verlag der Liebelschen Buchhandlung 
Berlin 1894 

Ehdotus polkupyöräjoukkojen ohjesäännöksi 
Zilliacus'en kirjapaino 
Viipuri 1922 

Eläinlääkintäpalvelusohjesääntö (E.O.I) 
Kirjapaino Oy Taito 
Helsinki 1921 

Esikuntatyötä koskevia määräyksiä 
(Suojeluskuntain yleisesikunnan julkaisuja) 
O.Y. Gutenberg A.B. 
Helsinki 1924 

4 



Etappipalvelusohjesääntö, salainen 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1920 

Etappenreglemente (E.R.) 
Statsrådets tryckeri 
Helsingfors 1922 

Exerzier-Reglement und 
fUr die Infanterie 

die SchiesJvorschrift 

FUr Manns�haften bestimmt 
Ernst Siegfried Mittler und 
Sonderabdruck 
Berlin 1894 

Exerzier-Reglement 
fUr die Feldartillerie 
MUnchen 1907 
Ei kustantajaa 
Ei ilmestymispaikkaa 
Ei _ilmestymisvuotta 

Sohn 

Exercisreglemente för infanteriet 
Ti lgmanns bok- och stentryckeri 
Helsingfors 1901 

Exercisreglemente för infanteriet 
Ti lgmanns bok- och stentryckeri 
Helsingfors 1897 

Exercisreglemente för infanteriet och 
instruktion för ett kompanis och en 
bataljons operationer i strid 
G.W. Edlunds förlag 
Helsingfors 1885 

Feldbefestigungsvorschrift 
vom 28.Juni 1906 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1906 

Felddienst-Ordnung 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1908 (1914) 

Felddienst-Ordnung 
MUnchen 1887 
Ei kustantajaa 

Oas Feldhaubitz-Gerät 98/09 
Mit Genehmigung des Königlichen 
Kriegsministeriums 
Militär-Verlag 
Berlin 1913 

Feld-Pionierdienst aller Waffen 
Entwurf 
Ei kustantajaa 
M U n c h,e n 1 9 1 2 
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Francois, v. 
Feldverpflegungsdienst bei den 
höheren Kommandobehörden 
Erster und zweiter Teil 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1906 

Freyfay-Loringhoven, von 
Das Exerzier-Reglement 
fur die I�fanterie vom 29.Mai 1906 
Kriegsgeschichtlich erläutert 
2. Auflage
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1906

Fälttjänstereglemente (F.R.) 
Holger Schildt 
Helsingfors 1920 

Garnisondienst-Vorschrift 
Er�st Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1902 (1917) 

Garr.iisoon i pa 1 ve l uso hj e sää n tö 
Otava 
Helsinki 1919 

Garnisonstjänstreglemente (G.R.) 
Holger Schildt 
Helsingfors 1920 

Gerich, Paul von 
Ampumakirja 
Upseerin käsikirjasto III 
Otava 
Helsinki 1919 

Gerich, Paul von 
A_mpumaoppi 
Otava 
Helsinki 1919 

Gerich, Paul von 
Komppanian taistelukoulutus I 
Upseerin käsikirjasto VIII 
Otava 
Helsinki 1920 

Gerich, Paul von 
Komppanian taistelukoulutus II 
Upseerin käsikirjasto IX 
Otava 
Helsinki 1921 

6 



Gerich, Paul von 
Komppanian taistelukoulutus III 
Upseerin käsikirjasto XIII 
Otava 
Helsinki 1921 

Gerich, Paul von 
Konekivääriammunta 
Upseerin käsikirjasto V 
Otava 
Helsinki 1920 

Gerich, Paul von 
Maastontiedustelu 
Upseerin käsikirjasto XX 
Otava 
Helsinki 1923 

Gerich, Paul von 
Päätä ja toimi 
Up�eerin käsikirjasto XXII

Otava 
Helsinki 1923 

Gerich, Paul von 
Taktiikan oppikirja I 
Upseerin käsikirjasto I 
Otava 
Helsinki 1919 

Gerich, Paul von 
Taktiikan oppikirja I 
Upseerin käsikirjasto I 
Otava 
Helsinki 1922 

Gerich, Paul von 
Taktiikan oppikirja II 
Upseerin käsikirjasto II 
Ötava 
Helsinki 1922 

Gerich, Paul von 
Tulen vaikutus 
Otava 
Helsinki 1921 

Gerich, Paul von 
Valmistava ampumakoulutus 
Upseerin käsikirjasto XIV 
Otava 
He 1 s i n.k i 1 9 21 

Gerich, Paul von 
Yöharjoituksia 
Otava 
Helsinki 1921 
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Geschichte der Kriegskunst 
2. Auflage
Militärverlag der Deutschen Demokratischen
Republik
Berlin 1978

Gewinna, Carl von 
Kommandobuch 
Exerzierreglement fur die Infanterie 
12. Auflage
Mars-Verlag
Berlin 1916

Granatenwerfer 
Geheim! 
Anleitung nicht in vorderste Linie mitnehmen 
Ei kustantajaa 
Ei ilrnestymispaikkaa 
Ei ilrnestyrnisvuotta 

Grimberg, Cqrl 
Kansojen historia 
Osa 22, nykyaika 
Werner Söderström 
Porvoo 1959 

Gymnastikreglernente 
Holger Schildt 
Helsingfors 1921 

Hagen, von 
Keskustelua taktiikasta kolmena iltana 
Otava 
Helsinki 1919 

Hagen, von 
Sotaharjoituksia Helsingin ympäristöllä 
Otava 
Hi3lsinki 1919 

Hagen, von 
Taistelutehtäviä 
Otava 
Helsinki 1919 

Handbok för skyddskårerna I, den 
militäriska utbildningen 
Finska litteratursällskapets tryckeri 
Helsingfors 1919 

Handbuch fur die Militärrechtspflege 
N�uarbeitung 1914 
Buchdruckerei und Verlagsanstalt 
Carl Becker 
Munchen 1914 

8 



Handledning fur utbildandet av 
sjukbäraremansk4 vid armen. 2 uppl 

9 

Utg. av försvarsministeriets sanitätsdepartement 
Statsrådets tryckeri 
Helsingfors 1922 

Handledning för skyddskåristens 
pioniärutbildning 
Boktryckeri aktiebolaget Sana 
Helsingfors 1923 

Hakulinen, Lauri' 
Suomen kielen rakenne ja kehitys 
Neljäs, korjattu ja lisätty painos 
Otava 
Keuruu 1979 

Hanell, E 
Hävitystyöt 
Otava 
H e 1-s i n k i 1 9 2 3 

Hannula, E 
Sotilaallinen kurinpitoprosessi 
Werner Söderström 
Rauma 1927 

Hannula, J 0 
Maailmansodan historia 
Ensimmäinen osa, sotavuodet 1914 ja 1915 
Otava 
Helsinki 1935 

Hannula, J 0 
Maailmansodan historia 
Toinen osa, sotavuodet 1914, 1917 ja 1918 
Otava 
Helsinki 1936 

Hannula, J 0 
Suomen vapaussodan historia 
Werner Söderström 
Porvoo 1933 

Harjoitukset suljetussa järjestyksessa 
Tryckeri och tidningsaktiebolag 
Kaskö 1917 

Harjoi tuskirja 
Sortavalan Kirjapaino Oy 
Kirjapaino Ilmarinen 
K.J. Gummerus O.Y. 
Sortavala 1918 
Viipuri 1918 
Jyväskylä 1918 



Harjoitus ohjeita, laatinut jääkäripataljoona 
Kirjapaiao Ilmarinen 
Sortavalan kirjapaino O.Y. 
Wiipuri 1918 
Sortavala 1918 

Heiniö, Sulo 
Suojeluskuntalaisen taskukirja 
Ohjeita ja tietoja palveluksessa oleville 
Arvi A. Karisto 
Hämeenlinna 1919 

Huhtala, P 

Huuri, A 

Ryhmänjohtaja, aliupseerin oppikirja 
Kuudes painos 
Otava 
Helsinki 1942 

Pioneerioppi I 
Kenttälinnoitukset 
Otåva 
Helsinki 1921 

Huuskonen, Aarne 
Kuninkaallinen Savon jääkärirykmentti 
vuosina 1770 - 1810 
Otava 
Helsinki 1927 

Hämäläinen, Simo 
Suomalainen sotilasslangi 
Ensimmäinen osa, sanasto 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
Turun sanomalehti ja kirjapaino osakeyhtiö 
Turku 1963 

Ihmiskunnan ajantieto 
Maailmantapahtumat vuosiluvuttain 
n' 6 0 0 0 0 0 eKr. - 1 9 3 9 jKr. 
Werner Söderström 
Porvoo 1965 

Ilmavoimat 1918 - 1978 
Pohjois-Karjalan kirjapaino Oy 
Joensuu 1978 

Immanuel, Friedrich 
Erfahrungen 
japanischen 
1904/1905 

und Lehren des 
Krieges 

russisdh-

fur Heer und Truppenfuhrung 
Militärverlag der Liebelschen 
Buchhandlung 
Berlin 1906 

1 0 



1 

Immanuel, Friedrich 
Die deutsche Felddienst-Ordnung 
vom 22.März 1908 
Kriegsgeschichtlich erläutert 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1910 

Immanuel, Friedrich 
Handbuch der Taktik 
Erster Teil 
Kriegsgliederung, Befehle, Aufklärungen, 
Märsche, Taktik der einzelnen Waffen 
2. Auflage
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1910

Immanuel, Friedrich 
Handbuch der Taktik 
Zweiter Teil 
2. Auflage
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1910

Immanuel, Friedrich 
Kriegsgeschichtliche Beispiele 
zur Taktik der neuesten Zeit 1870 - 1913 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1914 

Immanuel, Friedrich 
Taktische Aufgaben fur �bungen 
und Kriegsspiele im Verbänden aller Art 
bis zum Armeekorps einschliesslich 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn ! 
Berlin 1914 

1 

1 1 

Instruction i vapenvård för skydd�kårsorganisationen 
A.B. F. Tilgmann n.Y. :

Helsingfors 1927 
1 

Jalkaväen harjoitusohjesääntö (J.H.O.) 
I Muodollinen harjoitus 
Ehdotus 
Otava 
Helsinki 1922 

Jalkaväen harjoitusohjesääntö (J.H.O.) 
I Muodollinen harjoitus 
Otava 
Helsinki 1925 

Jalkaväen käsikirja 
Ei kustantajaa 
Ei ilmestymispaikkaa 
Ei ilmestymisvuotta 



Jalkaväen käsikirja 
Kansinimike: Mehiläisenhoito-opas
Ei kustantajaa 
Ei ilmestymispaikkaa
Ei ilmestymisvuotta 

1 2 

Jalkaväen rintamapalveluksen ohjesääntö suomennos
Tilgmannin kirja- ja kivipaino 
Helsinki 1901 

Jalkaväen'taisteluohjesääntö V osa (JvO V) 
kivääri- ja konekivääriryhmän taistelu
Oy Vapauden kirjapaino 
Mikkeli 1958 

Jalkaväen taisteluohjesääntö III osa (JvO III)
(Ryhmän ja joukkueen taistelu) 
Kirjapaino Oy Savo 
Kuopio 1974 

Jatkaväen rintamapalveluksen ohjesääntö 
Tilgmannin kirja- ja kivipaino 
Helsinki 1901 

Jalkaväkitykkiharjoitusohjesääntö 
I Muodollinen harjoitusehdotus 
II Taistelu, ehdotus 
Otava 
1925 (1926) 

1 

jcJ.T.H.O.) 

Johtosääntö kenttäpalveluksesta, suomennos 
Tilgmannin kirja- ja kivipaino 
Helsinki 1900 

Johtosääntö tykistöammuntaa varten lentotähystäjän
avulla 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1920 

Joukkojen johdossa esiintyvät käsitteet ja 
niiden määritelmät 
I Ehdotus
Otava 
Helsinki 1920 

Jägerbataljon 27 
En historik, i ord och bild 
Söderström & Co 
Helsingfors 1919

Jästerberg, A 
I nf ante ri ta ktik för s kydds kårs underbe f ä 1
och manskap 
Weilin & Göös 
Helsingfors 1921

Kaasunsuojeluohjesääntö (K.S.O.)
Otava 1927 



1 3 

Kaasutaistelut (puolustusministeriön taistelu
välineosaston pioneeriosaston julkaisu. 
(Vain palveluksessa käytettäväksi.) 
Kirjapaino Oy Taito 
Helsinki 1924 

Karabinae 98 
Munchen 
Ei kustantajaa 
Ei ilmestY,mispaikkaa 
Ei ilmestymisvuotta 

Kasarminhoito-ohjesääntö (K.H.O.) 
Kirjapaino Oy Taito 
Helsinki 1926 

Katutaistelut ja yksinkertaisia katutaistelu
tehtäviä ratkaisuehdotuksineen 
(Vain palveluksessa käytettäväksi, 
Suojeluskuntain yleisesikunta.) 
We:i.lin & Göös 
Helsinki 1920 

Kenttälääkintäpalvelusohjesääntö 
(puolustusminiteriön julkaisu) 
Otava 
Helsinki 1924 

Kenttäohjesääntö (K.O.) 
Yleinen osa 1931 
I osa 1927 (1939) 
II osa 1929 (1930) (hyökkäys ja puolustus) 
II:2 Viivytystaistelu 1930, (1935, 1938, 1939) 
III osa 1934 (1938, 1939) 
Otava 
Helsinki 1927 - 1939 

Kenttäpalveluohjesääntö (K.O.) 
D.tava
Helsinki 1920

Kenttätykistön ampumaohjesääntö (K.T.A.O.) 
Otava 
K.F. Puromiehen kirjapaino Oy 
Helsinki 1924 

Kenttätykistön kouluutusohjelma 
Kirjapaino Oy Taito 
Helsinki 1924 

Kenttätykistön kouluutusohjesääntö (Kt.KO) 
Otava 
K.F. Puromiehen kirjapaino Oy 
Helsinki 1924 

76 mm kenttätykki M/02 
Ei painopaikkaa 
Helsinki ·1919 



14 

Kevyen tykistön rintamasäännöt, tykkiharjoitukset. 
Venäjän kielestä suomentanut A Olkkonen 
Kansanvaltuuskunnan kirjapaino 
Helsinki 1918 

Kevyt konekivääri . 
(puolustusministeriön julkaisuja) 
Otava 
Helsinki 1923 

. 

Kivääri 91. Rakenne, käsittely ja hoito 
Otava 
Helsinki 1920 

Kivääri 91. Korjausohjeet 
(puolustusministeriön julkaisu) 
Otava 
Helsinki 1927 

K.K:n 09 ja siihen kuuluvan kaluston sekä
kiväärin 91 tarkastusohjeet
Otava
Helsinki 1927

Kokoelma tärkeimpiä Suomen sotaväessä 
olevia komentosanoja 
Tampereen kirjapaino Osakeyhtiö 
Tampere 1918 

Kompagnie-Ausbildungsplan 
Während einer Ruhezeit bis zu 
14 Tagen 
Gedruckt in der Reichsdruckerei 
Berlin 1917 

Konekivääri 09. Rakenne, hoito ja käsittely 
(puolustusministeriön julkaisuja) 
Otava 
H�lsinki 1923 

Konekivääriharjoitusohjesääntö (K.K.H.0.) 
I Muodollinen koulutus 
Ehdotus 
Helsinki 1924 

Konekivääriharjoitusohjesääntö (K.K.H.O.) 
II Taistelukoulutus 
Otava 
Helsinki 1925 

Kotipalvelusohjesääntö ratsastaville aselajeille 
(Toistaiseksi käytettävä tykki- ja ratsuväessä) 
Helsingin Sentraalikirjapaino ja kirjasitomo 
Helsinki 1919 



Kouluutusohjelma jalkaväelle 
Laadittuna huomioon ottamalla uuden 
asevelvollisuuslain voimaanastuminen 
E Valtamon kirjapaino 
Oulunkylä 1922 

Krankenträgerordnung 
15.Mai 1907
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 19Q7

Kriegs Etappen-Ordnung 
vom 12.März 1914 
Entwurf 
fUr den Dienstgebrauch 
Ei kustantajaa 
Berlin 1914 

Kriegsgeschichtliche Einzelschriften 
herausgegeben von Grossen Generalstabe 
Abteilung fUr Kriegsgeschichte 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1883 

Kriegs-Verpflegungsvorschrift 
vom 28.August 1909 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1909 

Kriegserfahrungen Uber Feldbefestigungen 
Juni 1915 
Gedruckt in der Reichsdruckerei 
Berlin 1915 

Kuormastovälineiden hoito- ja käyttöohjeet 
(kuormastotoimiston julkaisema) 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1920 

Käsikranaatit ja kiväärikranaatit 
(yleisesikunnan julkaisuja) 
Otava 
Helsinki 1926 

Käyttöohje 7,5 cm:n vuoritykille L/14 
Kansalliskirjapaino 
Lappeenranta 1918 

Laine, Reino E 
Ohjeita mieskohtaisessa ja ryhmä
taistelukouluutuksessa 
Otava 
Helsinki 1925 
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Lauerma, Matti 

Lehnert 

Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27,

vaiheet ja vaikutus 
Werner Söderström 
Porvoo 1966 

Lehnerts Handbuch fur den 
Truppenfuhrer 
37. Auflage
Königliche Hofbuchhandlung
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1914

Leitfaden betreffend das Gewehr 
und Seitengewehr 98 
vom 19.Januar 1899 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1902 

Leltfaden berteffend das Maschinengewehr
Gerät 08, 12 und 01/12 
vom 17.Mai 1909, Neuabdruck 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1909 

Leitfaden fur den Unterricht 
in der Feldkunde im Aufnahmen 
und Planzeichnen auf den 
Königlichen Kriegsschulen 
15. Auf lage
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1913

Leitfaden fur den Unterricht 
in der Befestigungslehre 
Pionierdienst. Verkehrwesen, und 
Kampf um Stellungen auf den 
K�niglichen ·Kriegsschulen 
7. Auf lage
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1914

Leitfaden fur den Unterricht in der 
Taktik auf den Königlichen 
Kriegsschulen 
17. Auflage
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1912

Leitfaden fur den Unterricht 
in der Waffenlehre auf den 
Königlichen Kriegsschulen 
15. Auflage
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1913
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Lippmann 

Linnapalveluksen ohjesääntö, suomennos, 
Lilius & Hertzberg 
Helsinki 1901 

Enskild stridsutbildning 
översättning från finskan 
Holger Schildt 
Helsingfors 1926 

' 

Luettelo 10 cm (42 linj) teräskanuunan M/77, 
korkean linnoitus- ja piirityslavetin M/77 
ja alustan täydellisistä varaosista sekä 
tarpeista 
(Taisteluvälineosasto T.L.) 
Helsinki 1920 

1 7 

Lyhyt käsikirja Suomen Rakuunarykmentin opetus
komennuskuntaa varten 
J. Simeliuksen peril. kirjapaino-osakeyhtiö
He 1-s i n k i 189 0

Lärobuk för sanitetsunderofficeren 
Översätting ur den tredje, delvis omarbetade 
upplagen "Lääkintäaliupseerin oppikirja" 
Försvarsministeriets sanitetsbyrå 
Helsingfors 1926 

Lääkintäkirstu I, sisällysluettelo ja 
pakkausjärjestys 
Weilin & Göös 
Helsinki 1922 

Lääkintäkomppanian apteekkivarustus 
Lindbergin kirjapaino-osakeyhtiö 
Helsinki 1924 

Lääkintäpalvelusohjesääntö I - II 
SGtaministeriön kirjapaino 
Helsinki 1920 (1921, 1925) 

Maschinengewehr-Schiessvorschrift 
Entwurf 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1911 

Maschinengewehr 08 
Verlag Stadt & Landbote 
Ei ilmestymispaikkaa 
Ei ilmestymisaikaa 

Maskingeväret 09i Dess konstruktion, 
skötsel och vård 
Holger Schildt 
Helsingfors 1925 



MeJkatz, Friedrich von 
Oas neue Maschinengewehr
Schiessverfahren 
Verlag von K Eisenschmidt 
Berlin 1912 

Merkkien selitysvihko 
Maanmittaushallituksen kivipaino 
Helsinki 1925 

Määräykset suomalaisten ja ulkomaisten 
ritari- ja kunniamerkkien kantamisesta 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1920 

Neuvoja paarinkantajille, heitä koskeva 
ohjesääntö ja ohjeita paarinkantajiksi 
aikoville sotajoukoissa, suomennos 
Hufvudstadsbladetin uusi kirjapaino 
Helsinki 1896 

Niitemaa, Vilho 
Suomalaisen ratsuväen historia I osa 
Oy Länsi-Savon offsetpaino 
Mikkeli 1979 

Nuoramo, 0 
Hämeen Jääkäripataljoona 
Arvi A. Karisto osakeyhtiö 
Hämeenlinna 1974 

Ohjeita asemestareille (käytettävä vain 
virkapalveluksessa) 
(Suojeluskuntain yleisesikunnan taistelu
välineosasto) 
Ei kustantajaa 
Helsinki 1922 

Ohjeita keveiden hyökkäysvaunujen 
k�ytössä ja ohjauksessa 
(Yleisesikunta Os I, salainen) 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1919 

Ohjeita sotalaitokseen kuuluville 
tilintekijöille· 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1920 
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Ohjeita suojeluskuntalaisen pione�rikoulutusta 
varten 
Kirjapaino-osakeyhtiö Sana 
Helsinki 1923 



Ohjeita tykistön radiopalveluksen 
järjestämiseksi 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1927 

Ohjeita vartiopalvelukseen 
K.J. Gummerus O.Y. 
Jyväskylä 1916 

Ohjesääntö ampumaharjoituksista 
I osa, suomennos 
Tilgmannin kirja- ja kivipaino 
Helsinki 1900 

Ohjesääntö ampumisharjoituksista 
II osa, suomennos, 
Tilgmannin kirja- ja kivipaino 
Helsinki 1900 

Ohjesääntö jalkaväen rintamapalveluksesta ja 
ohjesääntö jalkaväen toiminnasta taistelussa 
Tiigmannin kirja- ja kivipaino 
Helsinki 1696 

Ohjesääntö ratsuväen rintamapalveluksesta 
julkaisun suomennos 
Helsingin Sentraalikirjapaino 
Helsinki 1890 
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Ohjesääntö ratsuväen kotipalveluksesta, suomennos 
Tilgmannin kirja- ja kivipaino 
Helsinki 1699 

Ohjesääntö sotaväen ja sotaväentaJaran 
kuljetuksista rautateitse (S.K.O.J
Puolustusministeriön julkaisu 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1922 

1 

nhjesääntö suljettua ja avointa järjestystä 
varten 
Painettu 2. Div toimesta 
O.Y. N.A. Zilliacus'en kirjapaino A.8. 
Viipuri 1922 

Ohjesääntö Suomen Valkoisen Ruusun 
ritarimerkkiä varten 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1919 

Opastus kenttätykistön valmistamiseen 
ammuntaa varten 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1920 



Otavan Iso Tietosanakirja 
Viides osa, neljäs painos 
Otava 
Keuruu 1968 

Otavan Suuri Ensyklopedia 
Osa 5 
Otava 
Keuruu 1978 

Patruunaniataus-ohjeita suojeluskuntia varten 
(Suojeluskuntain yliesikunnan taisteluväline
osaston julkaisu) 
Uuden Auran kirjapaino 
Turku 1923 

Pikakivääri 20, rakenne, hoito, käsittely 
ja ampuminen 
(Sotaministeriön julkaisu) 
Otava 
He�sinki 1922 (1924) 

Pionier-Stuimanleitung 
vom 10.März 1904 
nur fUr den Dienstgebrauch 
bestimmt 
Reichsdruckerei 
Berlin 1904 

Pistintaisteluohjesääntö (P.T.O.) 
Ehdotus 
Otava 
Helsinki 1922 

20 

Pistoolit 23 ja 19, rakenne, hoito ja käsittely 
(Sotaväen esikunnan julkaisuja) 
Otava 
Helsinki 1925 

Pistole 08 
vom 4.Mai 1908 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1909 

Polkupyöräjoukkojen ohjesääntö (P.P.O.) 
Ehdotus polkupyöräjoukkojen ohjesäännöksi 
Painettu 2. Divisioonan toimesta toistaiseksi 
noudatettavaksi 
O . Y . N . A . Z i 11 ia c u s ' e n k i r j a p a i n o A � B . 
Wii11uri 1922 

Pontonier-Vorschrift 
vom 17.Mai 1910 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1910 



Puhelinkalusto 
Puolustusministeriön taisteluvälineosaston 
pioneeritoimiston julkaisema 
Otava 
Helsinki 1923 

Puhelinpalvelusohjesääntö 
Kirkkaat johdot 

1 

! 
(P.O.) Ii 

Otava 
Helsinki 1921 

Puhelinpalvelusohjesääntö 
Kenttäjohdot 

(P.O.) I!I 

Otava 
Helsinki 1924 

Pulkowski, von 
Handbuch fur Unteroffiziere u. 
Obergefreite der Fussartillerie 
16. Auflage
Ve�lag von K. Eisenschmidt
Berlin 1915

Radioliikenneohjesääntö (R.L.O.) 
Ehdotus 
Otava 
Helsinki 1926 

Raskas tykistö 
Koulutusohjesääntö valjastamattomalla tykillä 
harjoittelua varten. 15 cm 
japanilainen haubitsi 
(Ehdotetaan virkapalveluksessa käytettäväksi) 
Karjalan kirjapaino Oy 
Viipuri 1919 

Reglemente för friskaror 
Ei kustantajaa 
E� ilmestymispaikkaa 
Ei ilmestymisvuotta 

Reglemente (Järnvägstransport) 
Reglemente för militär- och militär
godstransporter på järnväg 
Statsrådets tryckeri 
Helsingfors 1922 

Reitvorschrift 
vom 29.Juni 1912 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1912 

Richtlinen fur die Ausbildung des 
Kriegserfasses 
Nur fur den Oienstgebrauch 
Oarf an Private nicht verkauft werden! 
Ersatzbataillion 2.Garde-Reserve-Regiment 
2. Auflage
Berlin 1916
Ei kustantajaa
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Rucker, w. 
Praktische Winke fur die 
Ausbildung der Infanterie-Rekruten 
2. Auflage
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1911

Saarinen, Eero-Eetu 
Ensimmäiset asevelvolliset reservimiehet 
Lammin, Urjalan, Oriveden ja Saarijärven 
reservikomppaniat 1883-99 
Hata Oy 
Helsinki 1967 

Saarinen, Eetu-Eero 
Pioneeriaselajin historia 1918 - 1968 
Pioneeriyhdistys r.y. 
K.J. Gummerus 
Jyväskylä 1975 
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Sairaankanto-oppi, 2. uudelleen muovailtu painos 
(Puolustusministeriön saniteettiosaston julkaisema) 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1922 

Saksalaisen kenttäkeittiön käyttöohje 
O.Y. Nordblad & Patterson A.B. kivi- ja kirjapaino 
Helsinki 1924 

Saksan jalkaväen harjoitusohjesääntö 
Kouluutus, suomennos 
Ei kustantajaa 
Ei ilmestymispaikkaa 
Ei ilmestymisvuotta 

Saksan jalkaväen harjoitusohjesääntö 
Kansinimike: Kyläläisten laulukirja 
Ei kustantajaa 
�i ilmestymispaikkaa 
Ei ilmestymisvuotta 

Salis, J R von 
Uudemman ajan maailmanhistoria 
4. osa, kriisit ja suursota
Werner Söderström
Porvoo 1966

Sa7:1lin, Unia 
Johtajan käsikirja 
Upseerin käsikirjasto IV 
Otava 
Helsinki 1920 



Sarlin, Unia 
Vesistöjen ylimeno 
Otava 
Helsinki 1924 

Schiessvorshrift fur die Artillerie 
vom 1.Dezember 1917 
Hergestellt in der Oruckerei 
des Chefs des Generalstabes 
des Feldh�eres, Grosses Hauptquartier 
Berlin 1917 

Schiessvorschrift fur die Feldartillerie 
vom 15.Mai 1907 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1907 

Schiessvorschrift fur die Infanterie 
vom 21.0ktober 1909 
Ernst Siegfried Mittler �nd Sohn 
Ber:-lin 1909 

Schwarte, M 
Die militärischen Lehren 
des grossen Krieges 
Zweite völlig neubearbeitete 
und stark vermehrte Auflage 
Verlegt bei E.S. Mittler & Sohn 
Berlin 1923 

Sihvo, Aarne 
Muistelmani I - II 
Otava 
Helsinki 1954 - 1956 

1 

Sigell, Niilo v. 
Suojeluskuntamiehen oppi- ja käsikirja 
I Sodat, sotalaitokset, suojeluskuntajärjestö 
K.J. Gummerus 
Jyväskylä 1920 

Sigell, Niilo v. 
Suojeluskuntamiehen oppi- ja käsikirja 
II Jalkaväen taktillinen koulutus 
K.J. Gummerus 
Jyväskylä 1922 

Signalreglemente för Finlands flotta 
Godkänt av chefen för flottan den 
1.Februar 1919 (Får ej offentliggöras)
Statsrådets tryckeri
Helsingfors 1919
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Signalreglemente och signalbok för 
skyddskårsflottan. Godkänt av överbefälhavaren 
för skyddskårerna 
den 5. januari 1924 
Statsrådets tryckeri 
Helsingfors 1924 



Sisäpalvelusohjesääntö (S.O.) 
Otava 
Helsinki 1921 

Skjutbok 
Tilgmanns boktryckeri 
Helsingfors 1925 

Skjutreglemente (S.R.) 
Holger Sc�ildt 
Helsingfors 1924 

Skyddskårernas huvudstabs priskurant 
Boktryckeriet Hermes 
Tammerfors 1925 

Skyddskåristens minnesbok 
Utgiven av Nylands södra distriktsstab I 
Huvudstadsbladets nya tryckeri 
Helsingfors 1923 

Soldat-kokbok 
Utgiven av försvarministeriets inten
dentsdepartements provianteringsbyrå 
Boktryckeri Ab Taito 
Helsingfors 1923 

Sommerbrodt, von 
Wernigks Handbuch fur die 
Einjährig-Freiwilligen 
Offizier-Aspiranten und die 
Offiziere des Beurlaubtenstandes 
der Feldartillerie 
16. Auflage
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1915

Sotalaitokselle kuuluvien asevarikkojen 
v�rtiointia koskevat yleiset määräykset 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1919 

Sotilaskeittokirja 
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Toimittanut sotaministeriön intendenttuuriosaston 
elintarviketoimituskunta 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1919 

Sprengvorschrift 
Verlag von A Bath 
Berlin 1911 
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Spåre, Valdemar 
Sotilastopografien oppijakso 
Suojeluskunta- ja reserviupseerikursseja varten 
Holger Schildt 
Helsinki 1922 

Suojeluskuntain hallinto�ohjesääntö 
A.B.F. Tilgmann O.Y. 
Helsinki 1922 

• 

Suojeluskuntain käsikirja 
II osa, kenttäpalvelus ja käskynantotaito 
Suomal. Kirjall. Seuran kirjapaino Oy 
Helsinki 1921 

Suojeluskuntain käsikirja 
I osa, sotilaallinen kasvatus 
Sotaministeriön julkaisema 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 191B 

Suojeluskuntajärjestön kouluutusohje (Koul.O.) 
(Suojeluskuntain yliesikunnan julkaisuja) 
Kouvolan kirja- ja kivipaino-osakeyhtiö 
Kouvola 1925 

Suojeluskuntalaivaston ohjesääntö 
A.B. F. Tilgmann O.Y. 
Helsinki 1924 

Suojeluskuntalaivaston signaaliohjesääntö 
ja signaalikirja 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1921 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
Julkaistu Suomalaisen Sotilasjoukon toimesta, 
vain virkapalveluksessa käytettäväksi 
1 .• - 2. osa 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1917 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
Julkaistu Suomalaisen Sotilasjoukon toimesta, 
vain virkapalveluksessa käytettäväksi 
3. - 5. osa
Ei kustantajaa
Ei ilmestymispaikkaa
Ei ilmestymisvuotta

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
Julkaistu Suomalaisen Sotilasjoukon toimesta, 
vain virkapalveluksessa käytettäväksi 
1 . - 2. osa 
Etelä-Savon kirjapaino Oy 
Savonlinna 191B 

1 
1· 



Suomalainen Sotilaskäsikirja 
Yleisesikunta I C. Toistaiseksi käytettävä, 
I - III osa 
I Yleistä 
II Jalkaväen harjoitus 
III Jalkaväen ampumaopetus 
Frenckellin kirjapaino-osakeyhtiö 
Helsinki 1918

Suomalain�n Sotilaskäsikirja 
Yleisesikunta I C. Toistaiseksi käytettävä 
IV osa, Konekivääri 
Lilius & Hertzberg 
Helsinki 1918

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
Yleisesikunta I C. Toistaiseksi käytettävä 
V osa, Pioneeripalvelus 
VII osa, Tiedonantovälineet 
K.F. Puromiehen kirjapaino Oy 
He�sinki 1918

Suomela, K L v 
Sotaväen voimisteluohjelmisto 
Otava 
Helsinki 1920

Suomen Jääkärit 
Elämä ja toiminta sanoin ja kuvin 
I osa, toinen painos 
Osakeyhtiö Sotakuvia 
Kuopio 1933

Suomen Jääkärit 
Elämä ja toiminta sanoin ja kuvin 
II osa, toinen painos 
Osakeyhtiö Sotakuvia 
Kuopio 1933

Suomen Jääkärien elämäkerrasto 
Puolustusministeriön Sotahistoriallisen 
toimiston julkaisuja IV 
Werner Söderström 
Porvoo 1938

i 
Suomen Jääkärien elämäkerrasto ! 
Sotatieteen Laitoksen julkaisuja X

Jääkäriliitto r.y. 
Helsinki 1975

IV 

Suomen laivaston komentosanat - Kommando-ord 
för Finlands flotta 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1920

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnnan 
ohjesääntö, jakelusäännöt ja lunastusmaksut 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1919
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Suomen vapaussota vuonna 1918 I - VI 
julkaissut vapaussodan historian komitea 
Otava 
Helsinki 1920 - 1925 

Suomen vapaussota I - VIII 
Toimittaneet kai Donner, T H Svedlin, 
Heikki Nurmio 
K.J. Gummerus 
Jyväskylä,1921 - 1927 

Suomen yleisesikunnan virkaohjeet 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1919 

Taktisches Handbuch des 
Infanterie-Offiziers 
Ein Ratgeber fur Ausbildung und 
Fuhrung der Truppen sowie 
fur die taktische Fortbildung des Offiziers 
Er�st Siegfried Mittler und Sohn 

Taktische Zeichen 
am 1.12.17 
Nur fur den Dienstgebrauch bestimmt 
Druckerei des General-Gouvernements 
in Brussel 
B ru s se l 1 9 1 7 

Taschenbuch fur den Verkehrsoffiziere 
K6nigliche Hofbuchdruckerei 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1917 

IV Teil des Exerzier-Reglements 
fur die Infanterie 
(Zusatzbestimmungen fur die 
Ausbildung der Maschinengewehr
Kpmpagnien und Festungs-Maschinengewehr
Informationen) 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1911 

Tietosanakirja Facta 
Osa 6 
Tietosanakirja Oy 
Helsinki 1970 

Transfeldt 
Dienstunterricht fur den Infanteristen des 
Oeutschen Heeres 
48. A'uflage
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1913
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Tuompo 
Konekivääri - ase nykyaikaisessa sodassa 
Yleisesikunnan julkaisu 
Otava 
Helsinki 1920 

Turnvorschrift fur die Infanterie 
vom 24.0ktober 1895 
Ernst Siegfried Mitfler und Sohn 
Berlin 1904 

Turnvorschrift fur die Infanterie 
vom 3.Mai 1910, Entwurf 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1910 

6-tuumainen rannikkopikatykki Cannet
Valtioneuvoston kirjapaino
Helsinki 1919
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10�tuumainen 45-kaliberin pituineri 
Valtioneuvoston kirjapaino 1 

rannikkotykki 

Helsinki 1920 
· 

i 

Uola, Mikko 
Suomen ilmavoimat 1919 - 1939 
Arvi A. Kariston osakeyhtiö 
Hämeenlinna 1975 

Urheiluohjesääntö (U.O.) 
Otava 
Helsinki 1924 

Utbildninr,sreglemente för infanteriet (I.U.R.) 
Del I formell utbildning 
Weilin & Göös 
Helsingfors 1921 

Valjastetun lääkintäkomppanian 
harjoitusohjesääntö 
Kirjapaino Oy Taito 
Helsinki 1924 

Vapaajoukkojen ohjesääntö 
Kirjapaino-osakeyhtiö Sana 
Helsinki 1918 

Varuskuntaohjesääntö (V.K.O.) 
Otava 
Helsinki 1927 

Verpflegungsvorschrift fur das 
Preussische Heer im Frieden 
(Friedens-Verpflegungsvorshrift) 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1902 
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Voima 1906 
Ei kustantajaa 
Ei ilmestymispaikkaa 
Ei ilmestymisvuotta 

Vorschrift fur die Signalflaggen 
vom 29.März 1906 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1906 

Väliaikain'en etappipalvelusohjesääntö 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1920 

Väliaikainen johtosääntö alemmille 
silmälläpitoviranomaisille 
Valtioneuvoston kirjapaino 
Helsinki 1922 

Värvade bataljoners utbildning, 1. veckan. 
En�kild utbildning 
F.W. Unggrens boktryckeri 
Vasa 1918 

Värvättyjen pataljoonien opetus 
1. viikko. Yksityinen opetus
F.W. Unggrens boktryckeri
Vaasa 1918

Wörterbuch 
Sanakirja 
Ei kustantajaa 
Ei ilmestymispaikkaa 
Ei ilmestymisvuotta 
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Överbefälhavarens för skyddskårerna 
bestämmelser, angående skyddskårorgani�aticinens • 
uniformer 
W�ilin & Göös 
Helsingfors 1922 

LEHDISTÖLÄHTEET 

Hakkapeliitta, vuosikerrat 1926 - 1927 

Hakku, vuosikerrat 1925 - 1927 

Hiltunen, Eino 
Kun vihreäpukuiset jääkärit valmistivat saksa
laisessa kirjapainossa Ensimmäistä Suomalaista 
Sotilaskäsikirjaa 
Suomen Vapaussota nro 2/1935, ss 51 - 53 



Olenius, 0 
Vanhoja suomenkielisiä sotilasohjesääntöjä 
sekä muita julkaisuja 
Sotilasaikakauslehti 1922, ss 211 - 221 
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Suomen Sotilasaikakauslehti, vuosikerrat 1920 - 1927 

Suomen Sotilas, vuosikerrat 1919 - 1927 

5 HAASTATTELUT 

Lauerma, Matti, professori, kirjoittanut Kuninkaallisen 
Preussin Jääkäripataljoonan 27:n historian 
Suomalaisen Sotilaskäsikirjan syntyvaiheet 
18.6.1980 

Martola, Armas, Eino, Ilmari, kenraaliluutnantti, 
liittynyt Kuninkaalliseen Preussin Jääkäri
pataljoona 27:ään 2.12.1915 
SuGmalaisen Sotilaskäsikirjan syntyvaiheet ja 
merkitys, 23.9.1980 

Nurmi, Johan, majuri, liittynyt Kuninkaallisen Preussin 
Jääkäripataljoona 27:ään 11.3.1916 
Suomalaisen Sotilaskäsikirjan syntyvaiheet ja 
merkitys, 27.3.1981 

Vainio, Väinö, Heikki, kenraalimajuri, liittynyt 
Kuninkaalliseen Preussin Jääkäripataljoona 
27:ään 17.10.1915 
Suomalaisen Sotilaskäsikirjan syntyvaiheet ja 
merkitys, 22.9.1980 

Valve, Väinö, Lahja, Rikhard, kenraaliluutnantti, 
liittynyt Kuninkaalliseen Preussin Jääkäri
pataljoona 27:ään 1.5.1916 
Suomalaisen Sotilaskäsikirjan syntyvaiheet ja 
merkitys, 27.3.1981 

Vuorikari, Kalevi, majuri, tutkii suomalaista sotilas
kieltä 

Winnari, 

! 

Suomalaisen Sotilaskäsikirjan merkitys 
suomalaiseen sotilassanastoon, 27.3.1981 

Raimo , faktori 
Kirjapainotekniikka 1900-luvun alussa 
11.3.1981 
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Vertaileva esimerkki kivääri malli 98:sta 

Vertaileva esimerkki jalkaväen harjoitus
ohjesääntöjen sisällysluetteloista 

Vertaileva esimerkki ratsastusohjesääntöjen 
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Esimerkki "vanhan sotaväen" sanastosta 
1800- ja 1900-luvun vaihteessa 
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VERTAILEVA ESIMERKKI SOTILASSÄÄDÖKSISTÄ 

�rr Etnbcniiftcftt. 
�ic 3u Zt11brn,i(tejtrn ernanntrn 6Jcireitcri 11nb @emcinri1 jt'ltiic il)rr 

E:relfticrtrci�r l7abrn gc�rniil-er 't-rn E:111brnur11oiirn ufcicfJrn ITT,111uc� in bc.;119 
auf- Etubrn11rbnu11g bic 1ö,f11911ijjc rincr, ?L,orgcjct1tcn; bic l.llidjtbcfofgung 
i�rrr �norbnungrn tuirb alf o alr, ltnncl)orjaut brjtrajt. 
· CblicgenIJcitcn bes E:turrnii!tcjtrn:

�r l),1t fiir bie 2I11jrecfJterfJ,1ft11ng ber Drbnung unb fficin(id)fcit nnb
fiir bic �lbrorn'ti11119 von IScfJ,1bei1 unb @cjal)r 3u f orgen. Crr b11(�ct luct>cr 
tl:inn unb G>cjd)rci, nod) ,8,111t 1111b E:cf)!ägmicn, verfJinbcrt ben G,cjang 
uafliitiger \licber, Stnci\meim unb bejont-ers bas WHU1ringm von SdJ1i.1��-

,811roiberl)anbefnbe l)at .er 311 me(bcn, bamit jie befh',1f t unb nadJ 
Ullatigabe il)res mermögens önr (h'ftattung bes angcridJtctm SdJabens 
angeqafteri ltJetben fönnen. �r fe(bjt I) a t  feine E:trajbefugni!'.l; er 
barf aljo 3 -�. nicf/Uicftimmen, bafi ein ffi1ann 3ur 6trafe (iinucr als 
24 6tunbcn 6tuoenbienft tut;- f onft madJt er jid) ftrajbar. 

· �n5bejonbm I)ot ber 6tubenä(tcfte baranf 3u I)often, bafi bie Stubcn,
ons�attung ftetfl voU0älJ(ig vorljonben ift; roovon· er jidJ roöd)entlid) 111in, 
be�en� eimnal unter ,8ugrunbcfegung bcs Q.3cr0cid)nifies cingel)enb iiber• 
örugcn mun. .pier[,ei ·vorgefunbene Unorb1111nge11 I)at_· er f ofort 3ur 2In3eige 
3u bringen. 1:)e�g(eid)en l)ot er fofort IDM't-ung 3u macf)en, . f obo(b .. iidJ 
€5d]äben in ben ®tuben,· fei .e� a'n_· beri lillänben, 'veden, 'uie(ungen, ()ien 
ober on ben @erätcn, 3eige·n. · · · · · ·· ' 

·fierner �at ber Eitubenäftefte boriiber 3u tuodjen:
bofi .. _bie ®tube reyefmätiig geliiftet midi; bie ijenjter jinb bei jebem
· :. · Offnen mit ber- 6tellborricf)tung 3u befejtigen; · · . · 
bofi. beim .pei3en be� Ofen� unb bei ber .!Be{eucfJhmg burdJ �etro(eum

ober @a� .· bie . borgcfd]rieberien· · mor_fid]t�maiirege(n ·aufs ftreiigjte 
beocf)tet tuerben; . . ' . 

bJji in UIJmittelborer· 92älje. be� ge�ei3ten Ofen� feine @eräte ouf• 
ge�cUt ttlrrben ;. . . ; 

boli bet ®tonb ber. iIDofimimer unb �afcfJhjdJe (obet ber �{atJ, roo 
. bie ID?orinJcf)often. fid/ lllof cf)en) . von . 3eit 3u ,8eii geroed)f e!t roirb, 

- um tine �äu(ni� _be� trufiboben� ål1 bcrljiiten;
ba§. on� ben �enftern nid)t� geg_off cn, nidjts �inan�gelllorfen, nad) ber 

€,trofie 3u ondJ nicf)t� �inou�ge1Jängt rofrb; 
ba{i bie n,oUenen '.Deåen t>or bcm �in3icfJcn in bie S8r3iige ouf ge, 
· fäuberte 1:if d]e, nid]t ·ouf bcn �uiiboben gc(egt mcrben. ';[)os CE111,

3iel)en mu{i burcfJ 3roci ill?onn bcroirft ruerben. '..Die 't'råcn biirjrn
nid)t ol)ne SBe3ug gebraucf]t, oudJ 11id)t an bm SBc3ug g_cnii�t
nmben. ·· · · 

Transfeldt 
Dienstunterricht fur den 
Infanteristen des Deutschen 
Heeres 
48. Auflage
Ernst Siegfried Mittler
und Sohn
Berlin 1913, s 31

r,' 

T11n111v1111hin. 
T11va11va11lii111111aksi miiiirii1_yllii jPfn•it1t >rillii tai 

suta111i1•l11•1lii sa111ui11k11i11 hii111•n sijaisdla:111 011 sa
malla 11rvo11sh't'lla ol,•viPII t11palov1•n·iltl'II s11lit,�·11 
1•si111iehen oik1•mh·I t11pajifrj1'l<tyks1'l'n 11iih1h•n; hii11tii 
kohta1111 u1mh•ttu toth•lt•11111tlo111uus rnnl{nist111111. 

' T11v1111v1t11hi1111111111 1111 pi1l1,ttiivii huolta siitii, 
dlii tuvaissn v1tllitis1'I' jiirjt>stys jll puht.11us ja Pltii 
\'Uhinkojn t1tp11htuu nii11 viihän kuin 11111l11lollista. 
llii11 t>i !lllll s1111i11 11wlu11111ist11 jat h1rnt.1t111ist11 l'ikii 
kin11stt1h11t ju l1tpp1•lua; hii1ll'n on 1'!!trttävii 1mpi111al
l11111ir11 l11uluj1•11 la11l11ininl'11 s1•kii 11lkoholipituislt•11 
j11011tiP11 tuo111i111•11 f11paa11. 

Tiitii valitaan rikkovat 011 hii111•11 a1111l'llav11 ilmi. 
llii11Pllii ihmllään l'i oli' 111iliiii11 rn11kai!luv11lt1111; hii11 
,·i siis 111111 r1111g11ist11 cHim. 111iiärää111iillii jonkun h•kP-
111iiän 24 tuutin tupap11lv1·lust11; jos hiin 111,11 lrkPi., 
tul1·1• hän itl!t' väärin mPm•tellt>i.'ksi. 

1<:rittiiinkin 1111 tuv11nv11nhimm1t11 h11oll'l1tlitt11va 
siitä, l'ttä tupak11lust11 aina 1111 täysil11k11i1w11, ja 
hii111•11 on 11inaki11 kPrr11n viikrnu111 !ll' l11Plh-lo11 
111ukaa11 1ark1tsh-tt11va. Tiilliii11 h11v11itut 1•päsiiii11-
11iillis.vydet pit�ä hänen lll'ti ilrnoittan. 

· 
Sitäpaitsi tull't' l11\'anv1t11himm1rn valvoa : 
dtä tupa 11äii1111iillisPs1i 11111l1•h•t11a11 (ikk1111al 

pitiiii aina 1tv111l11l'ssa kii1111itliiii); 
1•ttä liimmitl'lliil'ssii ja v11l1111 sytyh•tliit•ssii tar

knsti 11oud11tPl1t1111 1111111•tt11ja v11rov1tisuusnhjPil11 '; 
rltl'i lii111111itcty11 uu11i11 lälwll1• mitiiiin Psi11Pitii 

IISl'ff'tll; 
1•ltii paikka11, joss11 111i1•histii prsPytyy, silloi11 

tiilliiin muuh,t:11111, jottei lattia mätiinisi ; 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
1 . osa 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1917, s 10 
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VERTAILEVA ESIMERKKI SISÄJÄRJESTYKSESTÄ 

�cr Etubcniiltcftc. 
':Gic 0u 2t11{,rn;i[teitrn ernunnte'n (3)cireitrn 1111b @cmrincit jrrpic il)re 

@:re!lbcrtrwr l1,1brn gr8rniif,er t-en e111l1rnDrnojjrn Dlcicf)l'n ITT,1t1DC�- in brJttg 
auf Et11brnurbn1111g l>ic !.öcfuguiijc cincr, ?i3orgrjct1tcn; l>ic \.llid)tbcfofgung 
i�rrr mnorbnungcn 1uirb nlfo afr, ltngc�orjam bcjtrajt. 

DlificgenIJcitcn bes �turrniiltrjten: 
(fr f?,1t fiir bie �ujredjterl).1lt11119 ber Drbnung unb fficinlitlifcit 1111b 

iiir 't-ic �lb1t1rnb1mg bon €dj,1't>e11 unb @cialJr 3u f orgen. (h buf�ct luc'Drr 
�:inn unb c»cjd)rci, nodj 3,111f 1111b Ect)lägmicn, t1rrf1i11bcrt ben GJcjang 
uafl:itiger �icber, Stncipmicn unb bejonber!!> bas mhtr1ringcn oon �cf)tt-1�:?. 

311roiber[Janbe[nbc l)at .rr 311 mc(bcn, bamit jic brftr,iit u11b nud) 
Wafigc1be iI1res Q3crmögens 0ttr (hft,,ttung bes a11gcrid1tctrn Ecf1aben!!> 
angel)altert ltmben fönnen. (h felbjt l)at feine Etrafb eiugnis; rr 
bnri aljo 3 m. nidjt bcftimmcn, bafi cin ill}ann ;,ur <Strair fonDcr als 
2-! <Stunbcn <Stuoenbienft tut; f onft macfJ! er jid) ftrajbar. 

�n§.bcjonbm l)at brr <Stubenä[tcfte barani 3il lJalten, bai; bie Stubcn, 
ansftuttung ftcrn 00U3ä[Jlig oorf1anben ift, 1uo1Jo11 cr jidJ 1uöcI1cntlidj min• 
l>ej!cns rinmaf untcr 3ugrunbefrgu11g 'Des mcr,3eidjnifics ringe�enb iilicr, 
3rugrn mufi. .pier[,ei ·oorgrfun'öene Unorbnungen lJat_ rr f oiort 3ur filn3eige 
3u bringen. '.;J)rsgfeid)en lJat er f of ort illMbung 0u madJen, . f oba!b .. µdj 
<Sdjäben in ben <Stuben,· jei. es cin ben ®änben, '.;J)cåen, 'uiefungen, Dicn
ober an ben @rrätcn, 3rigen. 

- · · · · 

· t5'erner fiat 'oer <Stuocnärtejte bariiber 3u roacfJen:
· ba§.. _bie <Stube regeTmäfiig gefiiitet lllirb; bie tYenjter jinb bei jebern

-))ffnen mit ber · <StellborridJhmg 3u bci ejtigen; ·
bal3 ·I,rim .pei3eit bes Dfens 1111b bei ber .Q3eleucfJttmg 'ourd) 'iletro!eum

oher @as .· bie . oorgc[cf)rieberien · 5l3orfidjtsmafirege[n ·aufs ftrefigjle ·
beacf)tet rocrben; _ . ' . 

baf; in ul')mittefbarer· 9läge. bes geqei3ien Dfens feine @rräte auf• 
ge�cUt. roerben;. 

baji ber <Stan'o ber lffiafimimer unb lilla[djtfid)e (ober bcr �fo�, roo 
. bie ID?an·nid)aften· fid) roafdjen) _0011- .Seit 3u 3eit geroed)jrrt roirb, 

- um eine träulnis _bel! tYutbot>ens oU IJcrlJiiten;
baf; aus ben t5'cnftern nid)ts geg_oficn, nidjts ginattsgeroorfen, nudj ber 

€5trafie 311 and) nid)ts �inausgd1ängt tuirb; 
bafi bie roollcnen '.;J)eåen bor bcm Cfin3icfJcn in bic >l3e3iige auf ge, 

fäuberte �ijdjc, nidjt -auf bcn_ iSui;boben gckgt nmben. '.:uos �111, 

3ic[Jen mufi bnrcfJ 3roci fficann bctuirfr tuerben. ·vie '.:t'råcn hiirien 
nidJt o�ne >l3e3ng gebrattd)I, audj 11idJt on bcn >l3c3ug gcniif)t 
nicrben. · · 

Transfeldt 

Dienstunterricht fur den 

Infanteristen des Deutschen 

Heeres 

48. Auflage

Ernst Siegfried Mittler und Sohn 

Berlin 1913, s 46 

. ' 
r.7

� 

'f11n111v1111hi11. 
T11v;111v;111hi111111aksi mäiiriityllii jl'fn•itt1 > rillii t:ii 

s11ta111iPh1·ll:i sa11111i11k11i11 hiilll'II sijaisl'llaa11 1111 sa
malla arvoash•<'lla olc•vi1·11 t11palovl'l'l'itt,•11 s11htc�·11 
c·si111iP.he11 oik1•ud1•t t11pajiirjl'st.vks1�'II 11iih1h•11; hii11tii 
kohtaan usotl'ltu totlt·IP111att11111uus n1111-{aistiia11. 

' Tuv1111va11hi111111an 1111 pidPttiivii huolta siitii. 
..itä tuvassa v11llil111� ! jiirjPstys ju puhtaus ja t•ltii 
rnhi11koj11 t11pahtuu 11ii11 viihii11 kuin mahdollista. 
llii11 ei s1111 irnllia 1111•lua111ist11 ja huutamista Pikii 
kinastt'l11a j11 tapp1•h1a; hii111•11 011 1.slt>ltiivii sopi111at
t11111it>11 l11ul11j1•11 laulaiuilll'll sl'kii nlkoholipitoistl'll 
'j1111111i"11 t11ur11i111•11 tupaan. 

Tiitii vastaau rikkovat. 011 hii1w11 a1111dtava ilmi. 
llii11Pllii itsdliiä11 l'i olP 111itiiii11 ra11k11is11v11ltaa; hän 
"i siis s1111 ntlll;('Hista esim. miiäräiimiillii jo11ku11 ll·kc >-
111iiiin 24 tuntia tupap11lvPlusl11; jos hii11 s1�11 tt>kPti, 
tult·P l1ä11 itsP väärin mt>n1•tt>llet.'ksi. 

Erittäinkin on tuv1111vanhirnm11n h11olt·htlitt.ava 
siitii, l'!tä tupakitlusto nina 1111 tä_ysil11k11irw11. ja 
hänl'n on ainakin kt>rr1111 viikosi:rn st• h1Plt1•lon 
11111kne11 tark11slt·ttitva. Tiilliii11 havaitut q1äsiiiin-
11iillis_vy1let pit,iiä hii11t>11 hPti iltnoitta:i.

Sitäpaitsi tul«•P t11vanva11hirnrnan valvoa: 
dtii tiqrn �äii1111iillisl'sli t1111f PtPt:1:111 (ikkunat 

pitäii aina avalt.u•ssa kii1111ittäii); 
Ptlii lämmitP!tiiPssii ja valoa syt_vtPttii«•ssii tar

kasti 11011dalt•t111111 ann1•tt11ja v11rovais11u�nhjPita ; 
t>IIPi liimmitrtyn 11u11i11 lähPIIP mitiiiin 1•si11ritii 

as.-tt >l.t ;·
l'ltii paikkaa, jossa 111i1'11istö pt>sc >ytyy, silloi11 

tiilliiin muutda:in, jottei lattia mätiinisi ; 

Suomalainen Sotilaskäsikirja, 

1. osa

Ernst Siegfried Mittler und Sohn 

Berlin 1917, s 57 
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VERTAILEVA ESIMERKKI TDRNISTERIN PAKKAAMISESTA 

.lt)an J)adttn- btll m:ornillcrfi. 
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Transfeldt 

Dienstuoterricht fUr den Infanteristen 

des · □eutschen Heeres 

48. Auflage

Ernst Siegfried Mittler und Sohn, �erlin 1913, s 56 
Kuva t.

oc, 

La11./cun järjestäminen. 
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Suomalainen Sotilaskäsikirja, 

1. osa

Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
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VERTAILEVA ESIMERKKI KIVÄÄRI MALLI 98:STA 

86 - ]Ut) 
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Transfeldt 
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-- EilflnaDt 

Dienstunterricht· fur den 
Infanteristen des Deutschen 
Heeres 
48. Auflage
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1913, s 86
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Suomalainen Sotilaskäsikirja, 
1. osa
Ernst Siegfried Mittle� und Sohn

Berlin 1917, s -109
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VERTAILEVA ESIMERKKI JALKAVÄEN HARJOITUS

OHJESÄÄNTÖJEN SISÄLLYSLUETTELOISTA 

�nfJa Itstier3eidJn is. 

I. ([ei 1. 

�ic 6dJuie. 

�! !gcmcinc� . . . .... 

A. (fje\dJlollene Drbnung

1. �n&dadbilbung. 

<ilu�bi!bung o!Jnc @croe!Jt. 
@runb�enung. 
IDlatjcfJ 
Eaufen ... 
�enbungen. 

<ilu�bilbung mit @eroeljt. 

;?-r{lr 
'/ 

7 
8 

10 
11 

6tenung mit (llerocljr ab �- . · . . l?. 
,.Si'nicn", .,nu[" mit (llcroeiJ, 12 
.,.l;)inlegen", .,auj" mit (l)-eroc!Jr . 13 
(llrijje !4 
l!abcn unb EciJic!;cn . . . . . . 18 
�!bj�(\en. \Sic!Jern. · 'Qlen,eljrabneljmen . 2'2 
Enbe;, unb €d1ici;cn im lrnien . 23 
�aben un'ti �idiern im rtegcn . �.3 
Eabcn 1111b '.ZidJern im :llii!Jrcn unb in bcr 18cmcgu119 2.3 
;j'ertigmnc!Jcn bc? gc!�bcnen unb gejidJertcn GlemeljrJ 2J 
Crni!aben. .. 2J 
9JlaricfJ unb Eaujen mit bem Qicroel]r 2.'> 
(llrijj h"ll1 �turm unb IJäl!en be� (llcmcljr� . 26 

4. Jalkavi,n harjotu&0hjullnt6 

J ohdatu1 

1. Komppania. 

A. Suljettu jiirjrstys 
1. Yksit yiwpct11s 

■. Ha,jo1w, ilma.n kiviuirHl. 
l 1cr11snscnto 
J\ian;si 
• Junk.;u 
hiiil1111iikftet. 

b. Ki,·iiäriharjotuksct 
Asrnro 
01tcct 
l'i�1 imr11 kii11nitys ja luppecnvicnti 
I.uhrnmi11cn jn vurmistaminen 
Ampn111n-n.. .. c1111ot 
Ampuminen 
Man,!<i ja juoksu 
ltynniikkö 

2. Sl'ompnnntr. 

('.Die ji,r bic ll'omvnnnic nrnrbrnen l!.\:fti1111111111orn 
jinbrn <lllriJ 91111ucnb11110 f!ir bcn c111ictnc11 8110.) 

E.rll" 
9!11ncn1rincJ . . . . . . 27 
9t11jftctt1111n 1111b l,!;i11tcit1111n i11 .l!inie 27 
9111i[tcll1111g in ll'onljingniclo!onnc . 29 
91111ftctt11110 i11 Ennlo!o1111c . . . . 2D 
%11[1cl11111g in .polb311o!llo!o1111c . . 29 
9tnjjtcfluno in @rnppeulolonnc . -. 2D 
mlnrjc!Jlo!onuc . . . . . . . . . 2D 
mict)tnnn, \}iif)!11110, l!lorbmnnnn 30 
mlcnbnnocn unb @riffc . . . • • 32 
f(rontlucnJjcl . . . . . . . . . . . • . • 32 
�nbrn unb 6dJ1c[icn • • 32 
\jcucrnrlcu. 6toj>fc11 . . . 3:J 
Jl11jn111111cujc(lc11 brr Qic1uc1Jrc. 33 
�.llnrjnJ . . . . 33 
lh1111pognic lnicn unb 1Jinlcorn 34 
i-or111\Jcrö11bcn111nc11 . . . . . . 3G 
l\brrgn11n nn� rincr stolonnc in einc nnbcrr 37 
9lnjmörjctJr . 38 
6d)IUC11l1111nc11 :JD 
€,t11rn11111arif[ . 42 

ll. ([cil. 

H. liicöff11dc Drb1111n9.
9lllfil'l1tl·i11cS 4� 

1. l!i113dn11Bbilb1111n ng 6rlJii\1r. 
91ujlinn bcr 9tnsbilbunn (�cr1ucnb1111n bl"il rnc1uc!JrJ, 

6dJicf;ll'l)rC, (\ic!önbcbc11rlril1111g, @clönbrbr• 
1111111111n, [rlrnnrn \1011 Biclcn, C 11t1crn1111ns-

125 
125 

129 
12\l 
130 
J:10 
130 
13:1 
133 
13-1 
134 
rnu 

1:m 
H() 
141 
142 
·��

146 

jdJö\1c11, �!ificrftcllcn). Enbc- 1111b 9lnjr1Jlng�-
fil11111gcn . . . . . . . . . . . . 44 

2. Komppn11ia 
,J iirjcsIiiyty111iuc11 
Ujt·111111�. T1111u1ma. J::tun1h.""'. 
Kiiii1111ök!St'l ja ull('{'t 
l..,1.1na111i11cn ja nmp11mincn 
h:i,·!iiinc11 �-htcc11pn110.. 
M,u,�si 
M11odtM-lclut ja ka.arrut 
h:ntkni--nt 
Etl"C'nmarssit 
.Jonon muod06LY.mincn 
�anrrot. 
Hv1111iiklii 

H. Avoin jiir;'cst�·s 
1. A111p11j:rn yk�i1�·i .. opetus 
�- 1{110111 ja ryhrnii 
�- Jo11l.k11c 

.Jo11kkuecnjoh1 njn 
,\111p11n111kdj11n rnrn>tlost:i111i11c11 
A111pumRkctj11n )11kkect ja ascmanotto 
Ampumalajit ja komennot 
·r ulcn \'R1k11tus 
T11lc11 johto 
Yhtet-nliiltyminc-n. Kokoontumiocn. 

mincn. 
4. Komppn11ia 

Komppaninnjohajn 
\'•r•ju11kko 
Kokoontuminen 

11. Palaljoona 

111. Rykm,nltl Ja prikaati 

Auszug aus dem Exerzier
Reglement fur den 
Infanteri� Fur Offiziere 
Unteroffiziere, 
Vierte Auflage 
Militärverlag 
von Cuckschwerdt & Co 
Berlin 1906, sisällys
luettelo, 3 - 4 sivu 

Toinen osa jatkuu: 
2. Rotte und Gruppe
3. Der Zug
4. Die Kompagnie
5. Zeichen

Rlnt 
14 � 
147 
1:, 1 
1�5 
F>G 
E,7 
J:j� 
l!Jfl 
lliO 
lul 
163 
lGJ 
lfö 
!Gö 
l(j; 
1,() 
1,2 
J,;! 
174 
1,7 

. 17U 
181 
!� 

Järjr,;ty-
185 
18: 

18� 
. 18D 

100 

191 

196 

Suomalainen Sotilas
käsikirja, 1. osa 
Ernst Siegfried 
Mittler und Sohn 
Berlin 1917, 
sisällysluettelo 
V - VI sivu 

und 
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VERTAILEVA ESIMERKKI RATSASTUSOHJESÄÄNTÖJEN KUVISTA 

ililb S8 b. 

�L i � ..... -

�:."'--·-:/! ✓ � • "· 
�� 

�
l\t,·., I _,, .\, ,_ \!· 

• � ✓-..: 
.. � .. 1,_._ . . . 

·rv· - ._ /�;\
� . 

'• - -,(: 

/ . / -'�--� . :.,, , lf/ 

!��,�-,:� --/ ,. -- �- \ � - .• . 1 . ,l. /{. 

�- . .!: , �� . �-; /1"�..t /. - . 
;;. .:it-(/ .__ -

---
edp111ha 

Reitvorschrift 
vom 29. Juni 1912 

ililb S8c. 

Ernst Siegfried Mittler 
Berlin 1912, s 151 

320 

i!anbcn. 

11• 

und Sohn 

K'"'" 60. Km,a M. 

�c��i0.,-,-
. • --��- :'���-✓-..::_ T·:· - - /�� 1 . 

'• � �V."' -
' 

/ ·'· 
1 

/J • - -,_ 

. 

1/ .,. _, I 
-- - 1/ / ' 

�-- ./ )J 

,-

��-- -

, ---=-.-- -

<t_ '·•- Ala•Lul,,. --

!121 

!<,-- ---1 ·: -l, 1 - ... _ ,. 
- . , ' 

�' \ \_;,;_ . / ', - - -
W'-t •l/4,;;,.t �--

l' 1111ri11 11/1111 rntsnKtal's�nun ra!l!RRlnju nojan ylii-

_:__--_:; /".;: ' ..:'.:_ --. \\\' Jt,,/,-4......-

Le n L o. 

r1111111iillan11 tnaks..1iiii11 ju lwllitliiii ohjin, kadolta• 
11101.ta k11itr11ku1111 lu11t11111u•t11 h1•vos,m Nnuhnn. 

Suomalainen Sotilask�sikirja, 
1. osa
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1917, ss 320 - 321 
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VERTAILEVA ESIMERKKI TYKISTÖN AMPUMAOHJESÄÄNTÖJEN 

"TÄHYSTÄJÄN" TOIMINNASTA 

98 

feltcn 1omfJf!'11 mii ,BnnafJIIIC bcr fcitlicfJcn [nt, 
fern1111n nluif cfJru trr11n:ftcfl11110 n11b !BcobacfJ, 
tung. �J/011 mufi firf) flor lllOO)Cll, lo\c Si'11q, 
obcr fil��ttldJtil\c crf rfJeim•n 111iilfc11, lurnn bic 

\!.lilb '.!,,. 

/ 

/ / 

/ 
/ i 

/ 
/ / 

/ 
I / 

/ / / \
/ 

I I 

Sch11/J2-J2{l{JJ 1
;Zie!J50/Jrn 

I / 
'\ i , 

/ 
/ I 

/ I /
/ / /Scl11J!Jf-Z8M 

/ I / 

/ / // . I 
I ,'.1 

I . ,' ,, 
/ , I 

/ !; 

I ,1 ,/ 

J· 
Beobac!t/er 1\1Bc1tlerie

�attcrir 6tricfJ obcr fcitlicfJ l:lorbci[cfJicbt 
(\!lilb 2-1 1111b �:,). 

• 

104-. 'ilcr �couarfJlcr m11[l ficfJ fcinc· 6 e fJ •
{ 1 n i c unb bic GrfJn[;Iinle nllm J{icl a u f bcr
!i"artc c i n ,i r i rfJ 11 r 11. l\:{l rmiifirfJlt fidJ, bic

Ausbildungsvorschrift 
fLlr die Feldartillerie 
Heft 3: Schiessausbildung 
Entwurf 

Kuva 6:1. 

/ 
/ 

/ / 
/ / /- /I 

'11I I 
I /; 

//1 

!
{ 

'I 
Tihy1tåjti 

/ I 

/ / 
/ / 

/ / 
�,.,,,.,,. //// I; 

6,111r,.�2aoo 

\\Pafltri 

191 

456. Tähystäjän täytyy �!!_rtalle _merkitä_ näk�
linja ja alnpumalfnja ____ on· sopivaa ensiksi tehdä pi-
ruussuunnassa tarpeelliset korjaukset ja sitten kor
jata sivupoikkeus. Tarkotuksenmukaista kuitenkin 
on, sivupoikkeukscn ollessa suuren, välillä tämä 
poistaa ja sitten vasta tehdä etäisyyskorjaukset Yht
aikainen etäisyys- ja sivukorjauksien tekeminen joh
taa usein puutteelli8een, villirlilin hakuammuntaan. 

457. Patteritasoa tai karttakulmamittaria 
kilytettliusli määrää tähystäjä .laukauksen paikan 
kartalla ensiksi mittaamalla sen paikan omasta 
tähys�yspaikastaan ja _sitten astekaaren avulla las- · 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
3. osa
Ei kustantajaa
Ei ilmestymispaikkaa

Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1917, s 98 

Ei ilmestymisvuotta, s 191
(ilmestynyt Saksassa vuoden
1918 alussa, Ernst Siegfried
Mittler und Sohn)
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VERTAILEVA ESIMERKKI TYKISTÖN AMPUMAOHJESÄÄNTÖJEN 

ILMARÄJÄHTEIDEN SIRPALOITUMISKUVIOISTA 

G4 

1111lc11 11c·[rfJlc11bcrt 1ucrbr11, burd; bir (hbc nuf, 
ncfnnorn. . 'Ilic �irfunn bcr G+mnn[tiidr 
lo111111t bnDcr fjouµt[ädJlidJ nnrfJ bcn CScitcn 
u11b, [1l'i bcu gro[lc11 unb uri[anlcn 5µrcng, 
lab1111grn bcr S!anggranatc ucibcr @e[cfJilt1c 

\Bilti !l. 

bi 1 .. Ii 1 
Ausb'retlung 'der Sprehgsti

i

cke uod /(11!Jeln ,wf 
1 1 de� wc19eret/Jlen f bene. ·

� 

1 1 1 

�... ·--.·.-.-.-·· -· .. 

Stnhrcditer Sd1nitt b11rd1 bcn Sdjrapncll,Sprrnghegcl 
auf grober C!ntf ernunn. 

unb bcr S)oulii�granatc, audJ nncfJ rilåmärts 
3ur @cltunn. 

21. Wlit m 3. ,8imber tuirlt bic @ranate
fJaupljiidJlict) burrfJ br11 [tri[ nari) u11tr11 nr, 
ridJlrtc11 '.lei! bcr 6µrcngfli'1dc, bic uel bcr 
S!a11ggr01rntc uub bcr .\)a11uitigra11ate auctJ 
nadJ riirl\o/irts flicgc11 (>Bilb 10 1rnb lJ). 

22. Qki111 5 dJ r a \J 11 e II fiirgcn bic
5µrc11ntcifc 11adJ. norllliirl:3 unb nono/irts, 
[rit1u/irls. Sl;rc 'Ilurdj[dJlag[rafl i[t ali.�ngig 

Ausbildungsvorschrift 
fUr die Feldartillerie 
Heft 3: Schiessausbildung 
Entwurf 
Ernst Siegfried Mittler 
und Sohn 
Berlin 1917, s 64

164 

panoksen johdoi:1ta myöskin taaksepäin sinkoavien 
räjähdyskappaleiden vaikutus kysymykseen. 

·373_ Aikasytytin° räjähdyksessä vaikuttaa gra•
naatti pääasiallisesti tylsässä kulmassa alaspäin, pii• 
kissä ja haubitsin granaateissa myös taaksepäin 
sinkoavilla räjähdyskappaleillaan, (kuv. 37 ja 38). 

Kuva 36. 

R 

� M 1 1 . • -� b 1 ("' 1 
Rå/ährl)fki1f?pllleiden/B fiyfeluofi,r, 
leviämin� J1111kasuo1V1lle pinn11//1. 

� 

1 1 1 
. · . .-: : ·.:.: ·:: . . • ...

PolkkDtlkkau1 1hrapnrllln räjihdyskartlosta pltkllli' 
etällyydellä. 

374. Shra7mellin räjähtäessä lentävät räjäh•
dyskappaleet eteen ja ctuviistoon. Niiden· läpäisy• 
kyky riippuu kokonaisluodin loppunopeudesta. 

375. lskusytyttimen. aiheuttama räjähdysvai•
kutus on pieni. Aikasytyttimen toimiessa räjähtää 
pieni, vähän brisanttinen räjähdyspanos ja lennättää 
räjähdysoset eteenpäin tulokulman suuntaan (kuv. 
35 ja 36). Tämän kautta on shr. as:llä, erittäiDkin Jy. 
hyillä ja· keskimatkoilla, suuri pituusvaikutus. Ko
valla ja myötämaalla siitä kimmoavat täyteluodit 
lisäävät, pr-hmeällä ja ve.stamaalla vähentävät vai• 
kutusta. 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
3. osa
Ei kustantajaa
Ei ilmestymispaikkaa
Ei ilmestymisvuotta, s 164

(ilmestynyt Saksassa vuoden
1918 alussa, Ernst Siegfried
Mittler und Sohn)



GG 

llOII tirr CS:11Df)l'idJllli11binfl'it Lll'!} �3Dllfll'' 
\d;o[fc5. 

�\ilb J 0. 

cl 

1 

_·1 · .. 

. . f . 
. . :-r_· ... .  

Ausbmlung der 5:rrng, F >k :-· .,-...C----'---

slucke auf der a .-:.·' ... .-.- b. 
wc1qereclJle11 Fbeo . ·.: _ _._. ,_:_ ._.:_ 

· . .-.;_·-.-: .. 

Scnhrcct1tcr Sctp1itt burct) brn Sprrngltc!JCI ticr 
Hanonrn,(1, ro no te. 

23. 'Die fillirfung bcs �[ 3. i\t grrino. Sm
>J3 3. Iä[1I bic flcinc, IUcnio uri[antc ®iircng, 
labung bie 3ol;[rcidJrn <Sj.>rrnotrilc norf; t1or, 

Ausbildungsvorschrift fur die 
Feldartillerie 
Heft 3: Schiessausbildung 
Entwurf 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1917, s 65 

1G5 

876. Sytyttimet, jotka palavat kauemmin kuin
lentorataa vastaava palopituus vaatisi, antavat 
liian matalia räjähdyspisteitä, räjähtävät iskusytyt
timenä tai räjähdyspiste on me.alin alapuolella 
(kuv. 3() ja 40). Pienemmässä ajassa palavat sytyt
timet taas antavat liian korkeita räjähdyspisteitii. 

Km•a 37. 

.. 

, .. •.-
. - . .. ..

Kanuunan graout.in tijähdy,kartlon polkkUelkkaus. 

Luoti, joka ei laukea, on nimeltään ,,suutari", 
luoti, joka räjähtää ennen aikojaan ilmassa tahi 
putkessa, on verhaisräjähtiijä ja putkenrepijä, 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
3. osa
Ei kustantajaa
Ei ilmestymispaikkaa
Ei ilmestymisvuotta, s 165
(ilmestynyt Saksassa vuoden
1916 alussa, Ernst Siegfried
Mittler und Sohn)

2 ( 2) 
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VERTAILEVA ESIMERKKI SHRAPNELLIN POIKKILEIKKALJKSISTA 

öS 

�i[t, �G. 

/ 

I 

,' z 

', 
\ 

�cijJ:i'iel 

ei_nes @3d)rapmfs 
'/,. , A "' 

A O>cidJoi,!ein oilcr ®eicfiÖ�qii!Jc, 
a ma[3cnjörmigcr '.teil, 

b '3obcn ,  c '3ogenfpit,Jc, W 3cn, 
rricrn111lit, F fui,jerncr f�ii[jnmn�-, 
ring, .lf 9J11111b[ocf1 mit Cllcminbc jiir 
�ii11llcr. Z Siini:icr, B 2'toi;bollen, 
K mciiingcnc S1n1111nerf)iilfe, L'3obcn, 
!nmmcr, C B·iillf11gel. Sn0 ®cicfJoi, 
f)nt ci11cn '.i)oppd0iinbcr. '3citimmt 
iiir ::>ic mcijtc11 Sfanonm, 3. '3. F. K 96 
11_'.\., 10 cm K 04., 13 tm K., !]egcn 
[coenbc, bon born trcjj[1nrc 

3 i e I c ('rirjrnruirf111tAl-

Leitfaden fur den Unterricht 
in der Waffenlehre auf den 
Königlichen kriegsschulen 
15. Auflage
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 191.3,. s 58

250 

Kuva 73. 

F 

--· , ... 
I 

' 

,' z \ 
I 

\ 

\ 

Shrapnellln ylelsmalli. 
A) kuori, b) pohja, a) JieriO
mäinPn osa, W) paksun n os,
F) johtorengns, M) kiirkiaukko
r�uvlneen sytyttimtin kiin
mttlimlstn. varten, Z) sytytin,
H) tyOntölevr. K) messinkinen

keskiputkl, 0) tllyteluodit.

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
3. osa
Ei kustantajaa
Ei ilmestymispaikkaa
Ei ilmestymisvuotta, s 250
(ilmestynyt Saksassa vuoden 1918
alussa, Ernst Siegfried Mittler und Sohn)
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TYKIN TULIASEMISTA 

'.!:lilt 181,. *, 
,!_\ ,· ,, b ;l ct11 ll ll !l ,:;' ll1 11 l' 1 l'. 

,.·\ ,' .. · � ,.. ·,\., ,. '., ,,, 

_..,/..,:�:��:.:,: 
(' ,..·'._:.._, _:·'; �. 

,'?}fi1 � .. ,�� .. :. :,·_;,._,,::;)"J :· • ·\,� '. v.-�--:r ,. -.... - ::.�=-::-..;cr··� 
• 

. ·.,, • ·J ·.-. ,�. " 

/ ��/\ �-F:. !·. ;_, �--.- ·' ····--; ........ \ 1\ 

(✓.;_/ ;;i;:� 
y �.Q \\ • 1 1 . 1 . , .. • -� \ . . .. i\ . ·' 

.,>. -�-·-R... . .- ::-.-�-.. 

'" ii1l 1 '-,-;- .. 
.... . 111) '.\.: ,, it ,. 1111 n 

_ 
· 

. :� �
--

-� r1-:=f it:t}: . .- . ·u• .'; f t�\I __ ; .. : __ ..,_..:.
�

·':Jl;. l,l'.<--,� ;;.'--�-\�- ;,+11\>'�,, 
>-�n:�� �'l'.A,r} ·:\\V,�;s. 'J-::.:..,,, \V.-'i,-;;�ff,'·. ., --�1t"-',. ··. ��--�, . ·.1� /·'( � ·. -- -� r1.....�1!{.: )''jc:lv. 

�'-rb'\' ) 1J c-"', 

1 F'I r -:itIi 1' - . ,. ·r:\_ .. ,.,:.•L.iFL_:. 
- '"\. \. . ---

. ., , •!:t,11 t\L'r �- iii 1in11riiin1;!1 nn-:-311ill1l ici;rn. 

Leitfaden fUr den Unterricht 
in der Befestigunslehre, emt, 
s 117 

�{i(tl 1 sn. *_1 

�lll {\1L'iL'l111 (1,rnciicf(iL' (1icirt1ii1_1[11'rf1t1tq. 

�-

a filut\fdjod)tuug oon f)ö�ftml €;patmblottlrfe, 
..Af ID?onnfcf)nft�grltbm. 
@ 0attb!nc!brcfungm. 

Leitfaden fur den Unterricht 
in der Befestigenslehre, emt, s 118 

,.�,' ·,
',_'- I�� ·• ;� 

f;;}�·{(>� 
('-;; -!'\, .• °)./4� • ·L,' .u'i·•� 
;-,•.' ,'1·��-·ir�;-,v·. r= 

·,·'. ·"·t .1/1\_ 1· � 
'. -�. • .:�; .'. 1. 1 ' . ·----�- \.,: 'h-·•·.>." 
:·,_\··· ·-�3 M�• 1 ., \ \ ... • .... .. -·- ..... •.-... - {,o,lr \. _ .... ' , 

,- .. , ·" � • l � 

,:. -. 1_.i �. :,,�· -l c, . r . , .. ·,,,, . ..... .. .. ·. ...... 

Kuva m. 

Tähystysuema. 

. ;•"ri--·-� J 

..., \.-�- f 1:·i.::

]

'7r_\!·-.::.i 

;; LlQ.J_. �J1t----- -� 1,,, .. ,, 
Suomalainen Sotilaskäsikirja 
4. osa (Berlin), emt, s 31

.. �
tykin yli ral<1·11ta:1 s11ojal<;ttos. (Kork,.11s viili. 1.HO 111. 
Käytdtäviit puut väh. Hl ('111, l\hata :m 1'111 piiiilll'.) 
Ellei liitä pidPtii tarpPPllis1•11:1, 011 suotavaa k11iti·11ki11. 
·1'11:i tykki suojataan ilmatähystyksc-ltii, asdtamalla
sPn _yli rautal:mkapunos, joka on JWitctty ympäris
tii11 dirisillii kaRv!'illa. 

Ji:11/'0 :u. 

Taistelussa rakennettu ampuma-asema. 

a t-,;_\·\·1•1111y�, .-.nintiHln l111,tou
tPriin �y,·�·in1•11. 

/,/ Mil'l1istlln s11oj:1l11111<1:it. 
1i11 llietasii kki;.unjuksrt. 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
4. osa (Berlin), emt, s 48

1" 
1 
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VERTAILEVA ESIMERKKI SILTOJEN RAKENTAMISESTA 

!llilll uG. Stcnci- cinc'3 \l.ltl(f\'� 111it (l)lcitu,1t[rn (\idJe nllll)• 
\l.l. R�. Ei. 7\)). 

.1 

lh.11 z1vn. lril,·11 

tf,,_,· !Jorl.-rs 

/ 

Feld-Pionierdienst aller 
Waffen, emt, s 53 

�ilb 72.•) 
a) �n11ifiriidc. :Slicrc %1iicfJI.

� 
b) 

�-��
jl_ 

-� �

�( 11 i r i i, c i 11 c ,:. G· ft1 i, c �-. 

?&effi 
:a: a: 

J\f.,11:D /' = 

-�

•, ��011 bcr 0fp3icrpriii1t11(] a11,:-311irfJ!iri;c11. 
**) %1r (frfliirn11n 11ocf1 ITJ/(1bcCT obcr '-!\ilt> 311 t1crln1111rn. 

Leitfaden fur den Unterricht 
in der Befestigungslehre, emt, 
s 52 

K111•n GI. 

Pukin asettaminen paikalleen luisuparrujen avulla . 
{Kb. Jll_\i'1:,; kll\'. f.�)-

. Julltotn11ko 1•ukinjalkaa11 l-.ii11-
11it1:ll_\ nii 

Nuori\ pukin ohjii.amista \'&rtrn. LniSlll'&rrn. 

1 

m 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
4. osa (Berlin), emt, s 81

J,:111•11 li-1 . 

KI 

!:)3 

Parrulautoille rakennettu juuksusllta. Ylhäältä katsottuna. 

. 1 

Lautta. l'ituns vllhintllii11 10 111. ll'veys :1,. m 

Sivulta katsottuna. 

� - - _'_tt • --::11 -· -- � 
� 'i.------.-U. 1 1:f, � 

.-( (� _-::_■: _._ .. _____ -.:-�a:-::-�...:.._::.Cll . ....IJD // L,_ - . ----- .. ------. -..i 

Lautta tdotli\i\n · bhrl,,nk•·rtni,1•ksi siini\ lal'auk�•·ssn, l'lll'i �-ksinll,·r
tain�n k0Pk11nrmit11k,1•:--:-.a uk o:--ultnut11nut krllin ku11ta,·ak!•d . 

I.H.uttnhlrrPt t•h'iit t,;ua kuormit,�ttn4•��n 1q•11tn v,•frt•n 1•nrmpn.ä kuin"'.' •. 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
4 . osa (8 e r 1 i n ) , e mt , s 8 3 
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w ! \V� j W 3 j w / w� 1 w: j w -/ w 2 j W 3 

--

0,20 
0,23 

0,0,l 
O,OG 

0,01 
0,0� 

1 

1,05 l,l0 
1,ll) l,21 
1, 1 f> l,:.12

1,W l,H 
1 •1r: 
,�J 1/iG 

1,IG 2,05 4,20 S,G2 
1,33 2,10 4,41 !l,26 
l,52 2,15 4,1)2 !)�4 
1,73 2,20 .J,84 10,fi5 
J/15 2,2[) 

1 
5,0G l 1,3[)

IV. A. E5µrrng11n13cn lllil �\.1rrng1111111itio11. 8� 

w I w� i w
a I w 1 \V" 1 W" 1 w 1 \V' 1 W'

0,30 
0,% 
0,40 
0,4:i 
0 50 
o::j5 
0,60 
0,u& 
0,70 
0,75 
0,80 
0,85 
o,no 
0,9:j 
1,00 

1 1 1 1 1 1 
0,0!) 0,0'.i 1,30 2,;l0 
0,12 U,04 l,�G 2,35 
O,lG 0,0u 1,40 - , .. � -, .. 2,40
0,20 0,0!l 1,4:i 2,lO 3,o::; 2,45 
0,2!J 0,13 1,50 ' :!,2:i 3,:-38 2/10 
0,30 0,17 l,G:J 2,lO 3,7'.! 2,55 
0,3G 0 •)·} 1,fi0 '-1,Gfi 1,10 2,GO 

,--

0,,12 0,28 1,IT, 2,n 4 .,rn �,(jf, 
0,49 0,,!-l 1,70 :J.f,') 4,\11 2,70 
0,:i6 0,4:J 1,7:, :�.0fi :i,,!f; 2,7!-
0,G4 0,5l 1,80 3,21 r,.tn :J,HO 
0,72 0,Gl 1,85 ;{,ti� G,:n '..!,R:> 
0,81 0,73 1,00 �t l : 1 ,: v,: :!,!JO 
0,!)0 0,Sfi l,U5 2,!l:> 
1,00 1,00 �,00 :l,U0 

QjcOnlifr J:all1111gcn. 

f>,29 U,l7 
:J.f>� 12,98 
!l,7(i J;l,82 
(i,00 14,71 
G,25 15,fi:l 
G,50 lG,:iS 
G,7G l7,58 
7,02 18,Gl 
7,2!) lfl,G:, 
7,:i(i '.:0,80 
7,8 l 21,% 
8,12 2:!,lf> 
8

,-
11 2-1,3!)

s 70 l ?r-, m
!J;oo :n:oo

1:10. 03 C u CT 11 t C \2 (1 b ll II n C ll lucrbcn fl(l(f) bcr iorr11d 
_, -L = \V 3

. C. ,1 
umcfJnct. S-;;,icrirt -licbrntl'I · · -

L bie nc\1td)lC BCTt'llll!1 i11 k;.;, 
W b�n l.!B_i�[1111_q�i)_l:_l(1111cf[cr i11 111: .. .

c .�te_ fölt1ntc1t,::311r�r, b1c bl1,-S 1,crfJnfl1110 (1c: 
riirffir!Jtiqt, - i11 be111 bic 'J-ciliq[cit bcr �lnffc 
�ur .,l'rn\t bc� '2�1rL'll!1floiicCS jlclJt *). 

11 �ic l.l:lcrbii111111u11q-),1ijfcr, bic t1t111 bcr .l!nnc bcr 
\:CTbttll(] ll11 D bcr '!(rt bcr ;/.\crb1i 111 lll llll 11 nufJii 11!1 t. 

*) �grn11 bci ;"yricbc;10iprmq111111c11 b,1� .,�,crn111i[icqc11 1Jo11 
Sµrrnr1lrii111111crn 1111b itnrfc \�rji[Jidlrn111[1C11 bcr \11111JCUIIII!] 
IJcrmicbrn 1ucrbrn foHrn, 1uirb 111,rn ofl 1111tcr bic [1icc n11nc, 
ocuc11rn, fiir .1tricn�ucr!Jiilt11iiic [1cn1cjjrnm 'IBcrtc fiir r. f1cr 0 

1111tcr!]ClJrn fii1111rn. '.Drn fi1{Jcrftm �1(11t1nlt f iir c: ncLirn b,11111 
�ro(1cjµrmn1111oc11_. l111tcr ll111flii11bC11 ,1r[1citc( 1111111 lcbiglil1) 
1111t ft11rrrn ll"Tid)11l!crn11g�l11oll11nrn. (1J7.) 

Sprengsvorschrift 
Verlag von A Bath 
Berlin 1911, ss 82 - 83 

118 

Tnll/11 tl. 

w i \\'2 1 \\'3 w \\'2 
1 \\'3 i w 1 \\'2 \\.3 

()_'.?() 1 0.01 1 ()_()l 1 0.S:i 0,72 ' 0,(il i 1.80 1 :1,24 1 :i, >{1 
()_2:, ()_llli , 0.0'.? 11_!1() 11,,'-;l 0, �:I 1,\)0 1 :1.til 1 (i,Sli 
11.30 0.(J\) 1 (J_ll:I 0,\) 0

, 11,!)() 1 \l,>iG ! '.?.00 
1 

4,00 : H,IIO 
u,:i,, 0.12 1 ()_tll l.lX) 1,00. 1.no 1 2,10 -1.-11 1 ()_:!(i
IJ.111 0.lli 0.·11; 1_1,,-, 1.10 l.lli 1 2,20' -l.HI i ]11,li">
0,15 0,'.!11 0,1�1 , 1,101 1,21 1.JJ ! '.LliJ 5,29 l 12,1� 
(l,C,11 O.:!.·,: 0.1:1 j l,l:1 1 1,:12 ! l/12 l 2.10 :1,,fi, J:l.S'.!
Or.- 11·•1 '0 ,- l ')0' J 14' I -•_, 1 '''0 li''- 1· 1··,,:J;) ,.l) 1 . ' ,-

1 
. •' .:J 1 ..,,:J ,G :1 :1, l,l 

n,(iO 0,:11; ; 0,22 : 1,:10 1.6!) .2,20 1 2.GII (i.71i 17 .:,8 
O,G5 U. 1 2 0.2li 11.-10' l,!J(i 1 2,71 

1
2.,0 .1 ,,:!!:l l!l.GX 

0.,0 0,,1!) (1,:J.I l,:iO 1 2.25 1 3.:18. 2,HIJ 7,HI 21.\l.-, 
0,75 , n,:iG 0.-12 1 1,(iO 1 2,:i(i 1 4,10 2,!JU 8,11 2U!I 
(1,flll ! O,GI O,C,I 1,70 1 2,R!l -l,\ll 1 :1,00 n,oo 127,(�I

Kasapanokset lasketaan kaavasta: 
p = \V:I • C • 11, 

JOS-'iU. 

P= pauos kg:ssa. 
W = vaikulussiide m:ssä 

c = lujuusvakio; riippuvainen räjäytcltävästä ai
ll!'csta ja \V:n suuruurl<'sta. 

d = pcittämisvakio; riippuvainen panoksen sijoi
tuksesta ja pcittämistavasta. 

c:llä on seuraavat arvot: 
Lujassa muurauks\'ssa, betonissa ja kalliossa 

W :n ollessa aina. O,!) m - :i.0 
yli O,\J aina I Ji ., == 4,0 

1,5 2,0 = 3,:i
2.0 111 = 3,0 

Löyhiissä 111uura.11b1·ssa, murtu11ecs:;a 
kalli0sim ja sitkt'äs,..,i �VC8.-;.J. = :l,O

,1 yriitys�ä !:<< > pclissii ja sito\'assa täyttcessii. = 1,( l
Muullaisessa maa.periissä = O, 7 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
4. osa
Ei kustantajaa
Ei ilmestymispaikkaa
Ei ilmestymisvuotta, s 118
(ilmestynyt Saksassa vuoden 1918
alussa, Ernst Siegfried Mittler
und Sohn)

l l 
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IV '.;'i II fJn l 1•S ii he rfi r!Jt 
,2,rilr 

r. i!,1I!ir ::-�r d1qd11c11 ll.1ojjrn
�,11[,1111n·i,· (nll<' •5i11i,:11n,1t,1jrl A) [,Ii 
llnt<nllcric (n1k �inirl;ln(\lofd Bi fi:> 
fl·rli>nrlilfcri,· (n1tc l5'in[rlJli1\\!nfd U). Ii� 
�_1/o\rlJillrn(\l'lllriJrc . . tll 
\)'11[;,utillcrie l\dJlt>Crc �lrtillcric) 1 rotc l' 111jrfJIO(l!ofcl DJ 33 

YI. �,,rlir ::-cr ,,crb1111::-cncn tP,1 ifc11 
.A.. 9(nnrifi . 

L '!lnjc\,l'II i>d 9(11(\rif\<:l 
a.) i1r1\f!\llllll(1'3C\C\rr1JI . 
b) 9111(\ri fi (IC!Jrn cinrn 3. �Jcrtcio i(III IH\ 110 rlmcitc.tc11 \)'cino
c) ll111fnl(u111\ 

2. '.unrdJfiifJrnn!\ oeil %1(\riif<:l
a. ih'fclilscrtcih111'1 hci111 %1(\ri[f
4. 9(11(11'ifi 1111f {icfr[li!\!c {)'clbit,·!(1111(1rn

B. i1rrtcioiC11111(1
J. '.1(11,1r111cim l,llrn11bjii[\C 
2. �rl1111b1111111111b i1curt,·i11111,111011 �1.:crtci·oi,11111(1<:i[tcll1111!Jrn 
3. (S;rwii1\lll1!\l'l1 lllH �i1111nlJll1C ci11cr �ntcibin1111\)':i[tcll1111\j 
4. i1l'[dJlrocrtril1111\\ ,\ur �lcrt,·i'r>iC\1111<1 
G. '.DmrlJjiilJntll\) bcr �:crt,·ibi,11111\) 

C. Q:crfol\\1111\\ 
IJ. '.Hiiri IIIC\ .
K -��i111Joltrnbc� ('lcfcrlJI 
1". Drtt;, 1111b �f\.1,1lo(1cfcr[Jt
G. l)lcfcrlJtc 011 (S'·n(\l'll
J L \yl11j;li11icn 11110 ont>crc l�lcmiiijcr
.J. 9/nrlJl\]<icr[;tc . . . . . . . 
K. '.1(11nrb11111h\l'II 11ndJ oc111 QicfcrlJI (llbcr(JC\11!] 3m �l11(Jc)
L. (l\cjccfJlr;t,crirlJIC 
lll. (l\d•ir,v:.tric!\
N. �1111ll111111cn 1111ll .HiiftcnbcwnrlJ1111n
o. 5llci11cr .11 ricn

1. '.rrn11-Sp,ntc .
2, '.:-:'crf11111\ uon 1,11111ttcn 11110 �i11irn
3. '.:'.;crrun!\ 110n QJnlJnfircrlrn .

Yli. l'C'tTe>itrn 
·A. 91ll,1c111cinc-S
H. �h·jrlJl•:,crt,·il111111 fiir bic i:orpoilcn .

�l11IJ11lhp1111rtc liir oic \y,,rn1 uon '.!torfJ11b (�1mfJfJub) 
11110 'l.:,,r11oftrnlic[clJlcn 

Lehnert 
Lehnerts Handbuch fur den 
Truppenfuhrer 
37. Auflage

sn 
!JO 
nu 
!ll
!Jl
!12-
!12
94 
9R
9S 
!)S

100
100 
10:?
10:1
101
JOfi
llJli
107
107
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112
114
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11G 
11G
llG
Jlfj

117 
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120 

Köningliche Hofbuchh�ndlu�g
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1914, sisällysluettelo
I\7 sivu

B, E r I a s t I a j i e n t a k t I i k k a. 

2, Konekiväärltaklilkka. 

�011cki,·iiiiri11 k,-hit_, s . 4:?:? 
l�ti 
l:.!:-i

4:1:! 

\'lt·i11e11 kii�·tiin1;; 
'1'11i,1t-l11. 

,1 uht.11mi11i e 11 \M illtclns,u 
11 ,·iik kii ,·s 
\' ;lllllllj.:11 j11hla111illl'I\ 
Takaa-ajo ja 11t:riiyty111i11cn 
l'nolnsl ns 
1,;,·lii- ja 111dsiitui"t"111t. t'fnrnrtio 
'(l'kv11ikai1w11 a,1·11111,-0111 

. 

t:I', 
4:111 
.1-111 
-1 t:I
1�:-i 
l',tl 

IX 

Si\11 

F. T a k a a - a j o . -F,:?
Takaa-ajo \\'atcrlo1111 tai,tclnn jiilkf'c11. .-1:,.·, 
M:1,11ri11 t:1h-itaist.el11 . �:ii-; 

G. Taistelun kesk eyttämin en . .  41il 

H, Peräytyminen, 172 

L T a I s t e I u e r I k o i s I s s a o 1 o s u h t e I s s a . 

1. l'11ikbk1111tatnistcl11 -17:) 
· Yif'i�tii . 47',

lhi',kk:ir,;. 1R11
1'unl11st i1s . 4 SI 1

2. Mctsätai,tclu -181
Ylcist:i . -1!-il
J'110] IISI IIS . .(.', 1 

J-hukk:iy,; . 11-,; 
:1. Yi',tai,tc'11t 18!1 

< lhjl'ita viihnrjotuksia rnrt,·11 .J!JH 
Korvan j1t �ilmiin tot11ttami11rn l!IS 
Oik1·:u111 OS:1HJ\li11,•m·i·,t1ii. .",(�) 
\':1lrni,111k,-l'I 

. 
',11:! 

Ti1·du,tl'i11. :,11:1 
l-:t1·11,•mi11c11. J,evitt:1vtv111inc11. Kehitt-iirtvmi11c11. 

.J ohto · · · · 5(11 
.Jo11kknje11 ctc1wmi11e11 :,t(, 
] '1111'11,t IIS :1!11 
Yiit;1i,td11t 11yh y 11ikai,;c;;sa :lSl'tnnsodas,n :11 ·1 

4, Tnist,·111 b p<'ista puikoista 'il 1 
:,. Taistdn jnkilinj11i,tn :, 1 .', 
f. Vuuri�tut-otu .-1:..':! 
- l\l 11ihi111((Jlls(( !'.,:!.', 
� l'ikk11 sula. :,·_!!I 

E,i 11u ·rkk1•jii k11omr11 s(,dastn li-,IIH--(�1 5:::; 
Hothi11 f, :::;p,)()fin sis,i1oimi11ta ',:n 
Tai,1t•l11t ,\h\'t·n1111manlla ',:1'1 
( llli Tiai,l'II toimiutn :,:11; 

!! H11J11rnrtio,111 . :.:17 
111. Tni"1d11 li1111uil11k�isl11 . s:1:1 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
5 . osa 
Ei kustantajaa 
Ei ilmestymispaikkaa 
Ei ilmestymisvuotta, sisällysluettelo 
VIII - IX sivu 
(ilmestynyt Saksassa vuoden 
Ernst Siegfried Mittler und 

1918 alussa, 
Sohn) 



:SnQaltsiibcrfid}t bcs 3roeiten [cilcs. 

XI. Die SdJlodJt.

1. Hriegsgejd]id)tlid)tr Riidlblidl
2. Angriff o�cr Dtrtri�igung
5. St,llungs, un� Bcrotgungshampf .
4. Angriff im Bcgcgnungsgtfcd)I .
5. Angrijj aui tintn 3ur Dtrtei�igi:ng tnfroidltlttn Stinb 
6. Angrifj bcfcffigtcr Sel��cllungcn
7. llmfafiu�g 
8. I1cmi�ig11ng
9. ljinl)altcn�cs <iicicd)f

10. I1erfolg11ng
tt. Abbrcd)cn bcs (iieied]ts
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15. QJrisgejed)t
ll IDal�gcjcd)t
15. Srem�c ljeere

:1. �:lfrtcn1ei11c0
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XII. l<ompf unter bejon�mn Ucrl)ältniflcn.

1- nad)tgcjcd]tc
a. �!llgcmcinc•> 
h. ?ir cin3c(ttctt �ojien 
r. 0·rrmbc :t:,ccrc 

2. Hampf um <ingcn 
5. Hampf um tibcrgängc iiber (1ieroäfjcr 
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4. (iicbirgshricg 
5. ran�ungcn
6. Hltincr Hricg
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Immanuel Friedrich 
Handbuch der �aktik 
Zweiter Teil 
2. Auflage
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40 
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126 
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Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1910, sisällysluettelo I sivu

2l'itl' 1 

9. Zcffii1ii11i::lioc,, (3jci(rlJJ bn .,�,,-�r�-:-r,w,1tlni,· p,4 
,l tampf oll tlicrbc 1.'n 
�t ,impi ,,u 1J:lli5 1 SG 

C. ffiefrdjtc :111trr brjonbcrrn '0crfJi1[tniiien. 

1. �lllgcu1ei11e0
0 �Sa[i:), m1b f:'rr0gL';CdJtc . . 

(�ciedJt 11m ? iirier 1111b @d1Liirc 
��1olbgcied11. 

3. �er �fompi 11m ti'11gcn
-!. ':i:cr Slom11i mn \)·f11il[i!lil'H 
3. '.Lcr illcoirn,:;frico
G. %ictjtlirfJl' llntcntd)nu111orn 
- (llrcn,3id111(1. 

JS(i 
1S7 
18, 
18S 
100 
190 
lDG 
l!l, 
208 

S. ?cr flcinc �-,riq , 
llnrcrnd)lllllll(JCll GCQCll i::lic riidloiirrinrn 'rcr, 

[1i11b111t[JC!t 
itbcriiiUc 
2rf1t1� i::lcr riicttuiirtigcfl i1.lcrui11b1111gcn 

U. 2rrni;cn, 1111b �nrri!nbrntiinll.Jic 
10. :2cr ,ltlltll\lj ttril o·Cjtllll!)Cll
11. jllj,11nmc111virfc:1 l.)(111 5;)ccr 1111b i:,·lorte, 5:?on,

bu11ncn, .\'"tiiitrnjdm1� .

8roJ13iiiiicf1c :tnfrif 
�l II j i i i dJ c '.t o ft i f 

2(ngang. 

Leitfaden fur den Unterricht in der Taktik 
auf den Königlichen Kriegsschulen 

15. Auflage
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1912, sisällysluettelo V sivu
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216 
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VII. maf d}inengewel}re.

\. €ntwimlungsgang. 

3;-,s - '2ic ncuercn \Ucrjud;c, l:>ic S-cunfrnit l:>c;'- �11icrn1cri,gcn1 cf1r;', 511 11t a, 
f cfJ i n c nm ä i3 i g c r ll.l,aijcnt11irfung 5ujnmmcn5uiaiicn unti fJicrburcfi 
�aficn bon bcbcutcnbcr S-cucrgej d1tuinbigfcii uul:> grC1tcr ;rrcfigcnauigfcit 
fJcr0ujtellcn, gc'fJt bon bcr 3cit bc? norl:>amcrifanijd1cn Shicgc?, 1861 ui? 
1864 au?, ag man anfing, bic �or3iigc l:>cr ,\)intcrlabung�gcwcf)rc fcd)l1ijd; 
unb faftiid; 0u bcrtl'Cr!cn. §Jie crjtc bcfonntcrc 2:.lafie bicjer 1:/rf tuar ba?, 
Gl af tri n g • Gl etu e 'fJ r; e? bcjai3 6 milcinanbcr L1crbunbcnc 0Jcnic'fJrlä11ic, 
bie ficf; um bic am ninfcrcn �nbc (1cfinl:>lidJe :trommcl brd1lcn, bic bic �o, 
froncn auina'fJm. (!?, crrcicf)tc 90 (:;chiijjc in l:>cr 21/inutc. 

Cfine äljnfic!jc �afie l:iicjcr �rt iir l:>ic ira113öjif d;e '.1-1? i t r a i r r c ui c 
gctricjen, bic aber nicfit bcn liod;gcjd;raubtcn C!r11,artungcn cn1jprod1cn f1al. 
�cr 2( r t i r r C r i C angcglicbcrt, untcriagcn i:>ic 9:nitraillcujcn,�rtitcricn 
mcijt icf;on nad; gan3 fur3cr 3cit bem bcutjdJcn GlcjdJiit,fcucr. �ic !.'!Saffe 
gejtottete lncgen ber Unmöglid1fcit ciner 3u\.Jcrläjjigcn 'J.3eofial'firung lcinc 
fJinreicf;cnbe Bcucrlcitung unb bcjai5 lt1eber bic crfiofitc '.:trcffgrnauialeit 
nocf; gcniigcnbe Gtrcuung nadJ \!.'\reitc unb ;r'.icic. �acfi bern Shiegc 18,0/71 
fomcn bcrjd;iebenc !8erbejjerungcn auf (�1 o t d; f i 13, m c tJ o l tJ c r fan on c, 
� o r b en f e I b, !ITl i t r a i r I c u f c u. o.), bic abcr alle 011 bcrn fl'cfJler 
bcr fra113öfijcf;cn Wlitraillcuit Iranlkn. 

359 'llic c;frfinbung !ITl a 6 i ms (18S3) betrat gon.3 ncuc '.!:laljncn, bic nad1 
CfinfiifJrung bes r a u dJ i dJ tu a d) c n �ulbcr§ 3um 3ie!c fii5rtcn. C!'r nuttc 
ben !Jl ii d jt o 13 311m .\2abcn, iJcucrn, C!'ntlabcn, ®icbcrlabcn au,:, unb cr• 

0iclfc baburcfi hei ununterbrochcncr �atroncn3ufufJr cinc fcucrgcjc!Jlt1inbig, 
feit bon 600 6cfJut in bcr 9.1/inule u111cr tJollcr 1.Ucrl•t1crl1111g bcr �rcii, 
gcnauigfeif unb '.Haia113 bcr flcinlalilirigcn Glct11cfJrc, t>crcn ®irlun1_1 l:>a, 
burcf; ificg, bau tuänrenb i:>c� o·euern? cinc Q.<crjd1icln1ng nndJ ecitc llllD 
S,:1öfJc crrnögridJt luurbc. 

:l'as 11.T/avmgcmcfir fJat jid1 511crit in bcn .$1 0 r l' 11 i a [ f r i e !l e ll i)n 
le�tcn �11'fJr5cfJntc bclt1änrt. �o jd1[ug im i3·cli:>3u(]c i:>cr b111länbcr [JC(]Cll 
.bie W?ata[1clc (o·cbruar 18931 einc �rnppc \.Jcn 50 2d1iit,,cn mii � \l.l/u!:im, 
gm1cfJren bic 2fngrific tion 5000 2d1n1ar3cn 0[1. :1 /nd1 2 �it,nbcn i:>cdlcn 
3000 !ote 9.Ratauelc bie ®af1 litait. ;\m �[igfiancniclb311g 159:'l mtifitcn t>ic 
hitijdirn 21/a;:imgcloclirc i:>ir taL1icrcn Q.lnTL·it>iaer tie� :1.1/c1fafa11t>a,i.l,1iic:: 

Immanuel, Friedrich 
Handbuch der Taktik 
Erster Teil 

422 

B. Eri aselajien taktiikka.

2. Konekivääritaktiikka.

Konrkh·äärin kPhit�·s. 

Kok,·d m11wl0Ht1L,\ jalk11\·äC'nki,·i�iirin t11lin1imn kon,·
nmisr-ksi \':1ik11t11kAf'lt:i1111 ja l11iltn1\ tiilf'n nscita. jnil111 olisi 
h11omattan1111pi amp11miH1111111·118 j:1 �11u�i os11111iA,·llrm1111"
ov:1t p1•riiisin l'olijois-A111C'riik1111 orjnAOOI\Rta !Htil aina vuo
teen 1Rti4 H·i:,kka, jolloin taktillis1 °8ti j1\ l<'knillisf'ati nl!'ttiin 
kiiyt tiiii hy"iiksi t ak,1al:11l11t ln\'il'n ki,·iiiiri"n hyviä p11nli11. 
E11Mimäincn tämiinla.atuin,·1111s1· oli (.'altfi11y-/;i1•111'i r i. :--iini\ 
oli ll toisiirrna siJ11t t 1111 )'iip)'lll\, joi k11 liikkui ml t,drnpiiiis.'!ii 
olevan rummun ympäri, mis.�ii p11tr11urmt olivnt. Tiimii am
pui 00 h1ulrnustu minuntiHs1\. 

/-:11rn,111l,11tt 11int·11 118C k11i11 1.,�ll'llirlt'n oli ru11sknl11im·u 
111ilrailfr>11s1·, juk11 <'i k11itc11k11,1n ,·:•.Hlanrrnt- Hillt• CIHC'lcttuja 
l!1111riu toin·ita. Yl,dilltettyi11ä tykistöön olirnt 111itmillc11a,·-
1'lltlcri: lyhyeHsä ajassa snks,o,ll\isen tykkitnlen kukiatamnt. 
Kun huomioiden teko oli pu11tteclliHtn jn riittiimiitöntii., ei 
tnlcnjohtokua11 voinut asetta käytcttäl'R1:'ä olla t11rkk11. Sitii
paitsi ei 1L8CCll11 �>1avutett11 tni,·ottua os11n111varmuuttn eikii 
riittä,·äi� hajoit11�L1 lt'\'l')'li· ja lly,·yy&luunt,11111. IR70--il
sodo.n jälkl'<'ll k,·k1-ittii11 11Rc-ita 1111Ri11 lnjcja, joiHl'a kuitenkin 
k11ikiHsa oli r:111sknl11iscn mitruilleuRcn ,·irliC'l't. 

Mrui111h1 kl'kHintö ( l8R'.!) kulki aiv,rn 11uHi11 rutoj:1. 
jotka i;,n·11,1mat toru:111 ruudin kiiyt iinlöi·,w,t t11miscn jidkt'<.·11 
vci,·iit toivottuun rn:1:\lii11. Hii11 kiivtt i hv\'iil<sf'en t,1knisin
lij'lliiystä lntaamisf'en, la11kais1·111isN'i'1, liyl�yjrn poistn.mi�i:-en 
j:1 jiillccnl11t 11ami6ce11 s:un ntta<'n tiit rn keskcymät tömiin pnt
runn� in li)'Öltämisru knutta 4UU la11ka11kHl'II t11linope11dt•11 
min1111tis"11. Kiiyttiimiill:i. "Y"iiyb1Cnrnll\·istajru1 �110.dnan sak
salaiHissi1 ko111•k i\'iiilrcissii. t nlinopeus GOO-- iOO minunt iss11 . 
Aseon etuja olirnt sit.iip11itHi OHumisrnrmnus j11 pienik 1iliibe -' 
risten kiväärien luotiradnn hmkuu� (r1\A11ussi), jl•itten vaik u 
tnR kohosi scnt11kia, että 1.1111muttnC'HS11 suihkun �iirtämi
neu sivu- j:1 syvyysdunntnan oli mnhdnllinen. 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
5. osa

Kriegsgliederung, Befehle, Aufklärungen 
Märsche, Taktik der einzelnen Waffen 

Ei kustantajaa
Ei ilmestymispaikkaa
Ei ilmestymisvuotta, s 422
(ilmestynyt Saksassa vuoden
1918 alussa, Ernst Siegfried
Mittler und Sohn)

2. Auflage
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1910, s 296
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Lehnerts Handbuch fur den 
Truppenfuhrer 
37. Auflage
Königliche Hofbuchhandlung
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1914, s 21
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l'iirro.� Ii. 

Rats.0/Y. 0 
' 

1 

,:..aslr. så/Jköl.asema
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: Vitsfiratsastajal 
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Jlmoifvslen vast,1.111-
offopaiklra 
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r;:;iJ/mo,'tusten kokoam,s--�. paikka 
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Tiedustelveskadr. L. Tt'edu;i-elveskildr. K 
Ktv. sihköl. asJ\ / /r._ Kev.sällkö/. asJ\ }\ 
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41. 
Kaukopa,,vlli ! 

koituu !liitä, f'ltf'i ratsuväki tiiytä tiedustclutehtii
viiiinsä. 

Poikkcustnpauksf'ssa voi divisioonnratsuYiiki 
m�·ös lä hf'tlää <'rityisiä t ird ustrl uosa stuja k a u1·111 p;1 -
na ulcv1rn viliollis1•11 liihPis,vytcc11, esim. t•llci ri11ta
man rdrssä ole arnwijnrntsuviikcä. 

Sotil•ekiisiklrja. 5. O,a. 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
5. osa
Ei kustantajaa
Ei ilmestymispaikkaa
Ei ilmestymisvuotta, s 97
(ilmestynyt Saksassa vuoden 191B
alussa, Ernst Siegfried Mittler
und Sohn)
Ratsuväkidivisioonan käyttö
tiedustelutehtäviin Suomessa
ei vaikuta kovin reali·stiselta



Kapteeni Seppo Haarion diplomityan 

VERTAILEVA ESITYS SOTAHISTORIALLISISTA 

ESIMERKEISTÄ 

LIITE 16 

6fi30c 12. @cgenb 3roiid)en �?et} unb ci:Jerbun. 

�-
r 

�""J 

o'l::.
'J' 

f,� .. 

o�-� 

oe.,i.,.,.&
'1 

Immanuel, Friedrich 
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Ernst Siegfried Mittler und Sohn 
Berlin 1910, s 63 
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Suomalainen Sotilaskäsikirja 
5. osa
Ei kustantajaa
Ei ilmestymispaikkaa
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(iimestynyt Saksassa vuoden
191B alussa, Ernst Siegfried
Mittler und Sohn)
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Turri11n. 
:li,1lJrllt111r. 

Anhang Zum Exerzier-Reglement 
fur die Feldartillerie 
vom 15. Mai 1913 

�11 

luodi11 ja pa11oksPn. �rn y111piirillr 011 11oi11 kt>ski
kolHlalla olk:H'II vrtll'tty Yah,·i�tm,1mtki, joka lit >riö
miiisrnii jatkuu sisusputkPn tiikao.,aan asti muut
lUPII sidlii nclik11l111aisl'ksi, vahvaseiniiisrksi lukko
o,mksi, jonka kulmat ja siirmät o\'.at pyöristetyt. 

KuM li,'l. . Ktnttähaubltsln 98. 09 putki. 
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1,-,,,mli11,11 jolthlilsko 

J.iunf•1JJklll'M pit/i#'r 

pohj8p1111a 

0 si a: 
1,;iau•putki l'�lt••ren�e, 
\'llbiisl11;p11tki j11 Lul•ujal11, 
11utkrnl<ilnnlttilja 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
, 3. osa 
Ei kustantajaa 

Ernst Siegfried_ Mittler und Sohn 
Berlin 1913, s 13 

Ei ilmestymispaikkaa 
Ei ilmestymisvuotta, s 211 
(ilmestynyt Saksassa vuoden 1918 
alussa, Ernst Siegfried Mittler 
und Sohn) 

Katso myös liitteet 4, 9 ja 18 
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ESIMERKKI HAKUAMMUNNAN SUOMENTAMISESTA 

101 

lfin(rl)ic[lcn. 

111. 58eim (fo1fdiic13rn urrnfJt bnt 6dJicfl,
ocrfafJrClt auf bcr �kobadJ!1t1tB bc,; �ill,\l'I, 
fcfJ1t[\cB. lii3 uc[tcfJI aui3· bem ltn11ittcf11 ber 
6cilcnthfJt1tng 1111h ltnlfm111nn 1111b uci �3�. 
6cfJicficn a11dJ aus br111 (h111ittc!11 bcr !TkgTcr, 
ftclh111g obcr Q.lrr1111lii11gc. 

Cl:in[cf;icficn, bic bcr �orucrcit1111g llL111 
6t,crr,, Q3ernidJhlllf1S', ,8erftörn11g<:,, 1111b 6tö, 
rung!lfeucr bie11en, finb f oluofJI f irr Q.33. lllic fiir 
12!3. burdJ3uff1ljrcn. 

'1)as (fö1fcfJieficn mii 1213. crftreut bic gcnauc 
'e;cftlcgung bcr 'e;lugualjn, bas 111it Q.33. bic 
fcfJncfie (hmittI1111g ber @rcn3cn, inncrljalb 
bercn bns .i3icl j1dJ befi11bl't, iornic bn fiir 
bic m3irfu11gc11 gii11jtige11 �/l'glcrjte!f1111g 1111h 
58rc1111lii11gc. 

(r i 11 [ cfJ i C fi C 11 111 i 1 \)[ 3. 
112. '1)as 6cfJicfwn ucgi1111t -in bcr �kgcl

mii cinem @e[dJiib anf bcr gc[ dJii�tcn, gc, 
mcffcncn obcr i1uctmittclten unb auf 100 m 
augenmbetcn ij;ntfcrnung. 

112n. ,8unäcfJfl mf1ffcn bic 6dJii[\c [citlidJ 
[o cingcrenft 1Ucrbe1t, luic cs ff1r bic 58couacf_),
tung am gli11ftigftcn i[t. �icqu finb uei in,
bitefle11! !RidJtcn anfangs n'orrcfturcn fiir hic
90113c 58atteric 31ucdmä[3ig.

113. 5Bcouacf)tct man cinen 6cf_)u[3 1wr
(ljinter) brm .Bicl, [o n1irb bic �ntfcrmtnfl ocr, 
grö[Jert (tm·ffcincrt), Iiis bai3 ,8icI burrfJ Si'uq, 
1111b ®citf dJiiffe - f 11 r 3 c u n h iu c i t e 
Ql o [J c I c 11 t f c r n 11 n g - ei11gcfrfJlo[lc11 iit. 

Ausbildungsvorschrift 
fur die Feldartillerie 
Heft 3: Schiessausbildung 
Entwurf 
Ernst Siegfried Mittler 
und Sohn 
Berlin 1917, s 101 

193 

muonan avulla toiseen kartalla merkittyyn maaliin 
on lentorata ja säänvaikutukset saatu selville. 

4U. Varovaisen tulenjohdon on sentähden huo
lehdittava, että todellakin on olemassa myöskin ni
menomaan asemasodassa tarpeellisen häiritsemis
tulcn onnistumisen edellytyksiä-. Usein on mahdol
lista maa- tahi ilmatähystystä käyttäen toimittaa 
hakuammunta sellaisiin seudulla näkyviin pistei
siin, ·joiden kautta vihollisen täytyy kulkea, tahi sel
laisille teille, joilla tunnetusti vihollisen liikennettä 
esiintyy. 

Hakuammunfa. 

463. Hakuammunnassa riippuu ampumamene
telm.ä yksityislaukauksen tiihystämisestä. Se käsit
tää sivusuunnan ja etäisyyden sekä as. ammunnas
sa myöskin säätäjän aseman tahi palopituuden Rel
villesaamisen. 

Sulku-, hävitys- ja häiritsemistulen edellä käypä 
hakuammunta suoritetaan sekä is. että as. tulta 
Tarten. 

Is. tulella tapahtuvan hakuammunnan avulla 
määrätään tarkkaan lentorata, as. tulella rajat, joi
den sisällä mauli on, sekä vaikutukselle sopiva sää
täjänasema ja palopituus. 

H a k u a m m u n t a i s. t u l t a k t'1 y t t ä e n. · 
464. Ampuminen _!�otetaan sää_nnöllisesti yJt-:j

dellä tykillä . vähentäen arvioidusta, mitatm+ta tahl 
muutoin selville saadusta etäisyydestä 100 m. 

464a. Ensiksi täytyy laukaukset sivuttain saa
da osumaRn niinkuin tähy:,ityksclle on sopivinta. 
Tarkotuksenmukaista on epiisuorassa 1:1uuntaukse!i!ia 
antaa alussa korjaukset koko patteria varten. 

801lla•kll.s1kirj&. 3. 011a. 13 

Suomalainen Sotilaskäsikirja 
3. osa
Ei kustantajaa
Ei ilmestymispaikkaa
Ei ilmestymisvuotta, s 193
(ilmestynyt Saksassa vuoden 1916 alussa,
Ernst Siegfried Mittler und Sohn)
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ESIMERKKI "VANHAN SOTAVÄEN" SANASTOSTA 

1800- JA 1900-LUVUN VAIHTEESSA 

Ampumaohjesääntöjen sanastoa 

Ampuma = laukaus, ... on s:iatlva nope.1sti hy,ii ampuma ... 
Ampuminen käsivaralta = ampuminen v�p-.ialta !:.äddtä 
Ampuminen polvelta = polvelta 
Ampuminen pitkiiltäin = makuulta 
Kalteuskulma = kaltevuuskulma 
} linjan kiväärin osat: piippu ynnä lukkokopp.1, tekinponnJhtaja, laukauskoneisto, t,ih
täin ja jyYä, sulkuosasto, makasiinikoppa, tukki, piipun peite, pistin ja yhdistyskapp:tleet. 
Kieruvieteri - iskurin jousi, ... kieruvieteri antaa lyöjälle nopcm liikkeen, joka on 
välttirnätönti ... 
Lukkokopassa on mm. yUiikkuna, luisu, kuuma, yl:ikuuma, per:ihintä, · p:J,ityskanta, 
kiertedlinen pesä, ala.ikkuna, kiertc<llinen reik:i, korvaksct, puhkirako, olkapäät, rako, 
kiertedlinen supistus, pitkinpäinen ja rcngasmainen kuurrui, uurros · jne. 
Löys.ä parroona = paukkuparruUilJI 
Maisernakulma, lennätyskulma, putouskulm:1 olivat luodin lentoradan mä:irittärnisessä 
esiinrvviä käsitteitä 
Paino'keskus = painopiste,. . . kiinnitetyn pistlmen vaikutus on siinä, ettei kiv:iärin 
painokeskus ole piipun akselissa itsessäsin v�an siitä oikeaan päin ... 
Poikkituuli = sivutuuli 
Potkahus = töytiiisy,... potbhukscksi nitrjmäiin sitä kiväärin taantuvaa liikuntaa, 
jonka ruutikaasu !aukaistessaan vaikuttavat ... 
Tähtäimess.ii on mm. tähtäinpcnkki, jossa on ka;csi pc:ngerrystii viidclti porra�lb, habset, 
uurritetut päät, tähtäimen hahlon vieteri varpai1,ecn, sorkat jne. 

Linnapalvelusohjesäännön sanastoa 

Ahdinko = bpc ikko, ... ahdingon läpitte kuljettaessa pit,iii \·Jnhin pärnikkö silmällä ... 
Alammainen = alainen 
Erisjoukko = �rillinen osasto 
Esittäminen = ilmoirt,iutuminen, es111;iytyminen 
Itscornainen = henkilökohtainen, . . . on upstooeri velvollinen itscomaisesti csittirniin 
i:sensä. 
Kcntcä-olopaikka = leiriytyrnispaikka,. . . sota-aikana sijoittuvat joukot joko kenttä
olopaikoiUc (bivuakeille) tahi korttcrcihin. 
Kortteri = sisämajoitus, asunto 
Kuorrnio = ajoneuvo yleensä, ... muut toisen luokan kuonruistoon kuuluvat kuomuot 
seuraavat yhdessä ... 
Linnaväen päällikkö = varuskunnan piillikkö 
�IL,kavuudc:nch.dot = rauhan3jan olot tautdulcentällii 
Osakunta = rivistö, kolonna, ... kun suuri jcukko, yhtä divisioonu enemmän, kulkee 
yhdessä rivistössä . . . annetaan syvien rivis,öjcn kulkea osakunnissa 1-} virstan 
\

0 1ilimatkalla toinen toisestaan. Eri aselajien kulkiessa erikseen pienissä osakunnissa 
( eschdont'issa) ... 
Peräväki = jälk.ikärki 
Provienttikärry = muona-ajoneuvo 
Päällcbrkaus .,. rynnäkkö, hyökkäys raJOl�!uin tavottein, jos vihollinen aivan 
kovin ahdistaa, voipi välistä olla hyödyllistä, l:äyttämmä tähän sopivna hetkeä, kääntyä 
sitä v,staan ja tehdä vähän markan päähän tuima pä.ällekarkaus ja sitten taas perääntyä, 
ennenkuin vihollinen kerke:iä tointua ... 
Takav:iki = jälkijoukko 
Tappduchdot = taisreluolosuhtect, ... DllUlC)!lisuus sattua yhteen vihollisen kanssa 
kutsutaJ.n tappduehdoiksi 
Väestö-osa = joukko-osasto,.. . kaikki up�:crit ovat vdrnlliset esittämään itsensä 
p,i:illiköllcen väestÖ-05aan tahi hallintoon tullessaan ja väestÖ-Osan jättäessään. 

Saarinen Eero-Eetu 

Vertaa sanastoa 
liitteen 4 
vastaavaan 
sanastoon 

reservimiehet 
ja Saarijärven 

1899 

Ensimmäiset asevelvolliset 
Lammin, Urjalan, Oriveden 
reservikomppaniat 1883 -
Hata Oy 
Helsinki 1967, ss 214 - 215 
Katso myös viiteluettel�, kohta 2 




