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8. Konekiväärikomppanian harjotus-
ohjesääntö.

Johdatus.
1. Perusteellinen ja tarkka edelläkäypä jalka-

väkiopetus ja kouluutus helpottavat konekivääri-
miehistön kasvatusta. Sen vuoksi onkin välttämä-
töntä, että konekiväärikomppanian miehistö ja aja-
jat ennen konekivääriharjotuksen alkamista saavat
täydellisen jalkaväkiopetuksen, niitä muotoja ja
määräyksiä noudattaen, jotka jalkaväen ohjesään-
nöstä käyvät ilmi.

2. Joka tapauksessa on kuitenkin otettava huo-
mioon, että kouluutuksen pääosan muodostaa kone-
kiväärin tuntemisen ja käyttämisen oppiminen; tä-
hän on siis jo mahdollisimman aikaisin kiinnitet-
tävä huomiota.

3. On välttämätöntä, että konekiväärimiehis-
tölle jo aikaisin annetaan usein tilaisuus omien eri-
koisten harjotustensa ohella harjotella sekä pien-
ten että suurten jalkaväkiosastojen kanssa. Sillä
ainoastaan näissä harjotuksissa saadaan kyllin
selvästi osotetuksi ensiksikin yhteistoiminta oman
jalkaväen ja konekiväärimiehistön välillä, toi-
seksi on tämä ainoa käytännöllinen harjotus,
josta selvenee,millä tavoin on suhtauduttava vihol-
lisen konekiväärituleen.

4. Jalkaväen ohjesäännössä mainittujen merk-
kien (pykälät 11 ja 12) lisäksi sekä suljetussa että
avoimessa järjestyksessämeinittakoot seuraavat:

2) Kiväärin irrottamista varten vaunuista hei-
lutetaan toista käsivartta ruumiin edessä.
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b) Jos kivääri on vietävä asemaan, ojennetaan
molemmat käsivarret vaakasuorasti ulospäin. Tä-
män kautta näytetään myöskin yleinen, otettavan
rintaman suunta.

e) Asemassa oltaessa merkitsee käsivarren pi-
kainen alaspäinojentaminen tulen pysähdyttämistä.

d) Nyrkkiin puristetun käden edestakaisin pyö-
rittäminen merkitsee — „enemmän syvyystulta!"

e) Peukalon ja neljän muun suljetun sormen
saksimainen avaaminen ja sulkeminen merkitsee
suihkun koventamista.

f) Eteenpäin ojennetun käsivarren liikuttami-
nen hitaasti vasemmalle tai oikealle merkitsee suih-
kun siirtämistä vasemmalle tai oikealle.

g) Jos eteenpäin ojennetut käsivarret hitaasti
lähennetään toisiaan, merkitsee se suihkun kaventa-
mista leveyssuunnassa.

A. Suljettu järjestys.
1. Valjastamat!oman komppanian kouluutus.

5. Konekiväärin miehistöön kuuluu:
1kiväärinjohtaja ja
4 miestä.

Ne ovat ykkönen,kakkonen, kolmonen ja nelo-
nen; kakkonen on tähtääjä.

Miehistöönsaattaa kuulua enemmänkin kuin 4
miestä riippuen komppanian pääluvusta; mainittua
lukumäärää on edullisinta käyttää kouluutuksessa.
Taistelussa korvaavat ylimääräiset miehet etulin-
jassa vähitellen syntyneet tappiot.

6. Kaikki liikunnot konekiväärin kanssa suo-
ritetaan vapaassa pakottomassa asennossa. Miehistön
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sujuva yhteistoiminta on välttämätön. Vaunuista
irroitetun kiväärin ääressä ollaan lepoasennossa.

7. Järjestys vaunuilla olevan konekiväärin
ääressä (kats. kuv. 42).

Kuva 42. Järjestys konekiväärin
ääressä.

cii==jn{
— lt" Irroittamlnen.

; f \ \ 8. Kivääri oikealle
(vasemmalle, eteenpäin.

I taaksepäin) — irti!
M T Konennollairti! ottaa.

J l kiväärinjohtaja taka-
i in vaunussa olevan vesi-

II I t kattilan ja valitsee ki-
f~ -, 6 ._.. f- väärille paikan noin 5

-I M ] ' n -
l I'| : askelta vaunujen oike-

jMlM_ M' """~j alla (vasemmalla, etu-.

( vasemmalle, eteenpäin.
taaksepäin) irti!

kiväärinjohtaja taka-
vaunussa olevan vesi-
kattilan ja valitsee ki-
väärille paikan noin 5
askelta vaunujen oike-
alla (vasemmalla, etu-,

I taka-) puolella, rintama.
f* käskettyyn suuntaan.

il z L i Kakkonen ia kolmo-
\. nen avaavat takavau-

l il"Kiväärin- 11,, n OV6n- YkkÖ-
johtajn. non ja nelonen otta-

vat kumpikin kaksi
täyttä patruunalaatikkoa ja vievät ne kiväärin-
johtajan luo asettuen siten, että ykkönen on kivää-
rinjohtajan rinnalla 2 askelta oikealle hänestä ja
nelonen kaksi askella ykkösen takana. Kakkonen
ja kolmonen sulkevat vaunun oven, kakkonen aukai-
see kiväärinkiinnittiinen ja vetää kolmosen kanssa
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kiväärin, jalaksiin tarttuen, taaksepäin alas. Kol-
monen heittää etutuet eteenpäin ja kakkonen sulkee
vaunussa kiväärinkiinnittimen. Kivääri viedään ki-
väärinjohtajan luo siten, että kolmonen, joka kantaa
etutuista, asettuu kivärinjohtajan oikealle puolelle.
Miehistö polvistuu kiväärin ja patruunalaatikkojen
ääreen asettuen valmiiksi kantamisasentoon.

Järjestys irroitetun konekiväärin ääressä.
Kantaminen.

9. Kiväärin taakse — järjesty!
Komennolla Kiväärin taakse laskevat kak-

konen ja kolmonen kiväärin maa lian, ykkönen aset-
taa patruunalaatikkousa, toinen toisessaan kiinni,
\Vo askelta kiväärin etutukien kärjen oikealle puo-
lelle, pitkä sivu kivääriin päin ja kansissa olevat
nuolet ulospäin osottaen. Laatikkojen takareuna
tulee etutukien etupiiän kohdalle. Nelonen asettaa
laatikkonsa tarkalleen ykkösen laatikkojen taakse
siten, että laatikkojen takareuna on jalasten varsien
takapään kohdalla. Kiväärin johtaja asettaa vesi-
kattilan kiväärin vasemmalle puolelle etumaisia
laatikoita vastaavaan kohtaan. Komennolla jär-
jesty! asettuu miehistö kiväärin taakse riviin 2
askeleen päähän siten, että kivääri tulee kakkosen
ja kolmosen väliin, ykkönen kakkosen oikealle ja
nelonen kolmosen vasemmalle puolelle. Kiväärin-
johtaja asettuu rivietäisyydelle ykkösen taakse. Täl-
löin ollaan lepoasennossa.

Jos komento tulee miehistön ollessa poissa ki-
väärien äärestä, asetutaan samalla tavalla ja sa-
maan asentoon kiväärin taakse.
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9 a. Jos on venäl. konekivääri, eroaa järjestys
edellisestä siinä, että piippu osoittaa miehistöön
päin eikä siis samaan suuntaan kuin miehistön rin-
tama. Etumaisen laatikkoparin keskus on vetoai-
san etureunan kohdalla, takimaisen laatikkoparin
keskuspyörienakselin kohdalla.

10. Kantamaan valmis!
Komennolla Kantamaan! seisoo miehistö perus-

asennossa. Komennolla valmis! rientää kukin pai-
kalleen ja polvistuu. Kiväärinjohtaja tarttuu vesi-
kattilan kantoripaan, kolmonen polvistuu kiväärin
etutukien väliin tarttuen käsin niihin,kakkonen te-
kee samoin takana tarttuen varsiin. Ykkönen nos-
taa ensimäisen patruunalaatikkoparin päissä ole-
vista kädensijoista pystyyn siten, että kannet ovat
sisäänpäin ja nuolet eteenpäin. Nelonen tekee sa-
moin takana. Senjälkeen odotetaan liikkumatta
seuravaakomentoa.

10 a. Venäläisellä kiväärillä suoritetaan liike
siten, että kakkonen ja kolmonen polvistuvat sa-
maan riviin kuin kiväärin johtaja, kakkonen veto-
aisan oikealle, kolmonen vetoaisan vasemmalle puo-
lelle ja kumpikin ottaa kiväärinpuoleisella kädel-
lään kiinni vetoaisan etukaaresta.

11. Kivääri ylös! Kukin ottaa kannettavansa
ylös ja jää paikalleenseisoen asennossa.

12. Kivääri alas! Jokainen laskee kannetta-
vansa maahan ja jää paikalleen seisoen perusasen-
nossa, ellei komentoa Lepo! seuraa.

13. Kantohihnat kiinni! — - Kakkonen kiinnit-
tää kantohihnansa silmukat jalaksien varsiin, kol-
monen elutukiin. -— Ykkönen ja nelonen kiinnittävät
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kantohihnansa kummassakin päässä olevat haat
patruunalaatikkojen kädensijoihin (laatikon kansi
sisäänpäin ja nuoli eteenpäin).

13 a. Venäläisen kiväärin kantohihnoilla kanta-
minen ei tule ollenkaan kysymykseen.

Lyhempienmatkojen kantamista varten valmis-
tetaan venäläinen konekivääri siten, että oikealla
puolella oleva vetoaisansalpa irroitetaan ja vetoaisa
pyöräytetäänkiväärin alitse 180°. Tällöin osottavat
putkijalat taaksepäin ja vetoaisa eteenpäin. Kanta-
miseen tarvitaan neljä miestä, joista kaksi kantaa
putkijaloista ja kaksi vetoaisasta; kukin tarttuu si-
säpuolella olevalla kädellään kiinni.

14. Vetämään valmis! — Kakkonen ja kolmo-
nen heittävät etutuet taakse, kiinnittävät kantohih-
nansa toisen pään kiväärin edessä oleviin silmu--
koihin ja asettuvat vetämään valmiina kiväärin
eteen. Ykkönen ja nelonen kuten 13:ssa marssiko-
menon jälkeen; kakkonen ja kolmonen vetävät ki-
vääriä kuten rekeä perässään. — Tämä voi tulla
kysymykseen jäällä ja. jäätyneellä tahi lumen peit-
tämällä maalla.

Liikunnot.

15. Liikuntoja saa tehdä vain lataamattoman
kiväärin kanssa.

16. Ryömien eteenpäin! — Kakkonen ja kol-
monen tarttuvat etutukiin. Ykkönen ja nelonen ku-
ten 13:ssa mainitaan. Vetäminen tulee kysymyk-
seen vain lyhyillä matkoilla polvillaan tai pilkal-
laan.

Sotilaskäsikirja. 2. Osa.



114

16 a.Venäläisen kiväärin vetäminen tapahtuu
kuten „kantaminenkin": kakkonen ja kolmonen ve-
tävät etuaisan etukaaresta.

17. Mars! —
Mars! mars! — Ellei etukäteen

komennettu Kantohihnat kiinni! tarttuu kukin kan-
nettavaansa ja lähtee liikkeelle osoitettuun suun-
taan.

Marssisuunnan muutokset osoittaa johtaja joko
muuttamalla itse suuntaa tai antamalla merkkejä, ja
komentamalla.

Kiväärin vieminen vaunuihin.
18. Kivääri vaunuille! (mars! mars) Kokoon-

pantukivääri, josta panokset ovat poistetut, vesikat-
tila ja patruunalaatikotviedään vaunuille ja laske-
taan aluksi maahan. Kivääri on koskimaisena,
piippu taaksepäin osoittaen, molemmat laatikon
kf.ntajat sivuilla takaviistoon askeleen päässä vau-
nuista, rintama toistaan vastaan, sisäänpäin, pol-
vella. Kolmonen pyöräyttää etutuet varsien kan-
nusten varaan, kakkonen avaa kiväärin kiinnitti-
men ja hän sekä kolmonen nostavat kiväärin vau-
nuihin, jonka jälkeen kakkonen sulkee kiinnittimen.
Kakkonen ja kolmonen avaavat tämän jälkeen vau-
nunoven, jolloin ykkönen ja nelonen irroitettuaan
kantohihnat laatikoista, nostavat laatikot oikeassa
suunnassa jalkalaudalle. Kukin työntääyhden laa-
tikon vaunuihin; kakkonen ja kolmonen sulkevat
oven.

Lataaminen, panosten poistaminen, kiväärin kokoon-
paneminen.

19. Lataa! — Kolmonen työntää vyönsyöttä-
jään, tähtääjä vetää vasemmalla kädellään vyötä
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tempaisten suoraan sivulle, lyö oikealla kädellään
lukonvivun eteenpäin ja pitää sitä kiinni,nykäsee
vyötä suoraan vasemmalle, lyö lukonvivun taapäin
ja jälleen eteenpäin yhä pitäen sitä kiinni, vetäsee
taas vyötä vasemmalle ja lyö lukonvivun jälleen
taaksepäin. — Tämä lataaminen on n. s. kestävää
tulta varten.

Kun konekiväärillä halutaan ampua yksi ainoa
panos, tapahtuu lataaminenmuuten samalla tavalla
kuin edellä on esitetty, mutta lyödessään toisen ker-
ran lukonvivun eteenpäin lyökakkonen sen samalla
taaksepäin vetämättä ollenkaan vyöstä. Tämä on
lataus n. s. kertatulta varten. Kun ladattupanos on
ammuttu ja tahdotaan vielä jatkaa kertatulta, suo-
ritetaan lataaminen vain kerran lyömällälukonvi-
pua edestakaisinvetämättä lainkaan vyöstä.— Ker-
tatulen jälkeen lataaminen kestävää tulta varten
suoritetaan lyömällä lukonvipu taaksepäin. — Ta-
pahtukoon lataaminen niissä tilaisuudessa hyvänsä,
on sivuvivun silloin aina oltava kiinni.

20. Lataamista on harjotettava usein ja tepsi-
västi, jotta joka mies kaikissa tilanteissa ja ruumiin-
asennoissa voi sen virheettömästi ja nopeasti suo-
rittaa.

21. Komennolla Panokset pois! — asettaa täh-
tääjä varsinaisen konekiväärin suoraan jalustas-
saan, panee vasemmalla kädellä sivuvivun kiinni ja
yhtaikaa oikealla kädellä tähtäintangon alas (ellei
nim. ole käytetty tähtäinkaukoputkea) ja lyö lukon-
vivun kaksi kertaa eteen- ja taaksepäin. Tämän
jälkeen hän avaa laatikon kannen, kiväärinjohtaja
antaa kulmarassin hänen vasempaan käteensä, oi-
kealla kädellä lyöhän lukonvivun eteenpäin ja tyh-
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jentää kulmarassilla hylkyputken. — - Kolmonen pai-
naa vyövipujen painimesta kivääriin päin ja vetää
vyönulos syöttäjästä.

Jos panoksenkannattajassa on panoksia lukkoa
ulosotettaessa, painetaan panoksenkannattaja alim-
paan asentoonsa ja tartutaan kiinni lukonkaulasta.
Siten estetään sytytin lyömästänalliin,mikä josta-
kin syystä saattaisi olla mahdollista.

22. Kivääri kokoon! — Jos komento tulee heti
Panokset pois! komennon jälkeen, suoritetaan tämä
seuraavasti: kakkonen ottaa kaukoputken pois ja
pistää sen taskuun. Painaen oikean käden peuka-
lolla siirtohakaa taaksepäin, kohottaa hän oikealla
kädellä käsirattaan akselia ja vasemmalla kädellä
tukien kädensijasta laskee kiväärin kahden sor-
inenleveyden päähän suuntauslaitteen kehyksestä.
Tämän jälkeen lasketaan käsirattaan akseli ja siir-
tohaka paikoilleen. Kohottaen vasemmalla kädellä
kädensijasta kierretään oikealla käsiratasta va-
semmalle siksi kunnes laatikon pohjan lisäke on
kiinni suuntauslaitteen kehyksessä. Korkeusvipu
vedetään vasemmalla kädellä kiinni ja päästetään
lukko vireestä. — Kolmonen ja kiväärinjohtaja aset-
tavat etutuet vaakasuoraan.

22 a. Venäläisellä kiväärillä suoritetaan tämä
seuraavasti: Panosten poistamisen ja hylkyputken
tyhjentämisen jälkeen kiertää kakkonen tarkan
suuntauslaitteen alimpaan asentoonsa ja panee sen
vivun kiinni. Tämän jälkeen kiertää hän likimää-
räisen suuntauslaitteen pyörää oikealla kädellä
itseensä päin ja painaa vasemmalla kiväärin alas
sekä jälleen oikealla kiertää suuntauslaitteen pyö-
rän entiseen asentoonsa ja päästää lukon vireestä.
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Lopuksi vetäen oikealla kädellä siirtonappulasta ve-
tää hän vasemmalla kädellä kiväärin pitkin karrin
kiskoja alimpaanasentoonsa.— Jos on ollut ampu-
ma-asento polvistuen, laskevat kakkonen ja kolmo-
nen yhdessä kiväärin putkijaikojen varasta pyö-
rille. Tämä käy siten, että kumpikin ottaa molem-
min käsinkiinni vetoaisasta rintama kiväärin suun-
taan; kumpikin, tukien putkijalanpäästä ulommalla
jalallaan, laskee kiväärin pyörien varaan, jonka jäl-
keen kumpikin vetää nykäyksellä puoleisensaputki-
jalan sisimpään asentoon.

Tähtäämisasento.
23. Paitsi lataamista eri tilanteissa ja ruu-

miinasennoissa, täytyy myös eri tähtäämisasentoja
tehokkaasti harjottaa.

Kiväärin asentokorkeuden mukaan, joka riip-
puu maan laadusta, taisteluolosuhteista ja tähtää-
jän ruumiinrakenteesta, eroitetaan tähtäysasento
maaten, istuen,polvillaantai seisten.

24. Tähtäysasennossa maaten makaa tähtääjä
(muu miehistö samoin) sääret levällään. Pää
ja yläruumis ovat tarpeen mukaan kohotettuina.
Käsivarret nojaavat maahan tai nahkapatjoihin.—
Kiväärinjohtaja ja kolmonen asettavat kiväärin etu-
tuet, maaten tällöinkumpikin kivääriin päin kään-
tyneinä toisella sivullaan, niin että niiden yläpuo-
lella on kolme (maan luonteesta riippuen joskus 2
tai 4) reikää vapaana.

24 a. Venäläisessä kiväärissä vedetään putki-
jalat noin 20° kulmaan sivuille ja painetaan lujasti
maata vasten, jotta ne ammuttaessa estävät kiväärin
luisumisen taaksepäin.
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25. Tähtäysasennossa istuen on oikea sääri oi-
kealla ja vasen sääri vasemmalla reestä. Käsivar-
ret nojaavat reisiin tai painetaan niitä rintaa vas-
ten. — Kiväärinjohtaja ja kolmonen asettavat ki-
väärin siten, että 5 tai 6 reikää on vapaana etutu-
kien yläpuolella. Kiväärinjohtaja ja kakkonen is-
tuvat (tahi kiväärinjohtaja myös polvillaan),kaikki
muut ovat pitkällään.

Venäläisellä kiväärillä ei voi tehdä erikoista
tähtäysasentoa istuen.

26. Tähtäysasennossa polvillaan laskeutuu ki-
väärinjohtaja ja kakkonen polvilleen,muut ovat pit-
källään. Silloin kun ammutaan ratsuväkeä, ovat
kaikki muutkin polvillaan. Tähtääjän ruumis on
pystyssä tai nojautuu taaksepäin. Käsivarret nojaa-
vat ruumiiseen, vasen kyynärpää vasempaan pol-
veen. — Tässä asennossa asetetaan kivääri siten,
että vain 1tai2 (harvoin 3) reikää etutukien alapuo-
lella jääkäyttämättä.

26 a. Kun tehdään tähtäysasento polvillaan
venäläiselläkiväärillä, tarttuvat kakkonen ja kolmo-
nen, rintama samaan suuntaan kuin kiväärin
piippu,kumpikin sisäpuolella olevalla kädellään ve-
toaisaan ja ulkopuolellaolevalleputkijalan päähän.
Yhdellä nykäyksellä vedetään putkijalat ensiksi ulos
ja samassa sivulle niin paljonkuin mahdollista. Tä-
män jälkeen asettavat molemmat miehet ulkopuoli-
sen jalkansa putkijalan päätä vastaan, tarttuvat
molemminkäsin vetoaisaan ja tempaavat aivan yht-
aikaa kiväärin taaksepäinputkijalkojen varaan.

27. Tähtäysasennossa seisten on tähtääjä (rin-
tasuojuksen takana) haara-asennossa, nojaa niin
paljon eteenpäin kuin hänen ruumiinrakenteensa
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vaatii. Käsivarret tuetaan jalaksiin tai rintaa vas-
ten. — Kiväärin asento tällöin on sama kuin täh-
täysasennossa maaten.

Tähtääminen.
28. Kouluutuksessa on erikoista huomiota kiin-

nitettävä nopeaan ja tarkkaan tähtäämiseen.
Otteet tähdättäessä suoritetaan seuraavassa jär-

jestyksessä (ilman tähtäinkaukoputkea):
1) Vasemmalla kädellä avataan korkeus-

vipu, oikealla nostetaan tähtäintanko pystyyn
ja pannaan asetin käskettyyn numeroon.

2) Käsipyörä nostetaan oikealla kädellä ja
kivääri vasemmalla kädellä.

3) Siirtohaan vetäminen taapäin ja käsi-
pyörän laskeminen alas oikealla kädellä.

4) Sivuvivun avaaminen vasemmalla kä-
dellä.

5) Sivuttais- ja korkeussuunnan määrää-
minen vasemman käden ollessa kädensijassa,
oikean käsirattaalla.

0) Korkeus- ja sivuvivun kiinnittäminen
vasemmalla kädellä.

7) Kädensijoihin tarttuminen.
8) Tähtääjän ilmoitus: 1(2 j. n. e.) valmis.

Kaikki nämä otteet suoritetaan nopeasti ja kat-
keamattomassa jaksossa.

Jos käytetään tähtäinkaukoputkea,asetetaan se
ensimäiseksi paikoilleen ja komennetun tähtäimen
saamiseksi kierretään tähtäinrumpua vasemmalla
kädellä siksi, kunnes kysymyksessä oleva numero
tulee siitä oikealle olevan viivamerkinkohdalle.Tä-



120

män jälken avataankorkeusvipu ja jatketaan kuten
edellä.

28 a. Venäläisellä konekiväärillä tähdättäessä
suoritetaan otteet seuraavassa järjestyksessä:

1) Oikealla kädellä vedetään siirtonappulaa
taaksepäin ja vasemmalla työnnetään kivääri
pitkin karrin kiskoja siksi kunnes siirtonap-
pulan vähän etupuolellaoleva rasialibelli osoit-
taa vaakasuoraa. Annetaan siirtonappulan
luiskahtaa kohdalla oleviin kiskon reikiin.

2) Oikealla asetetaan tähtäintanko pystyyn.
3) Vasemmalla kädellä tartutaan kädensi-

jaan, oikealla likimääräisen suuntauslaitteen
pyörään, josta vääntämällä annetaan kiväärille
likimääräinen korkeussuunta siten, että kivääri
viettää taaksepäin.

4) Oikealla kädellä avataan tarkan suun-
tauslaitteen vipu, jonka jälkeen

5) oikealla kädellä tästä vääntämällä ja va-
semman käden ollessa kädensijassa, kivää-
rille annetaan tarkka sivu- ja korkeussuunta.

G) Jatko kuten saksalaisessa kiväärissä.
Paikanvaihto.

29. Paikanvaihto tulee harjotuksessa kysy-
mykseen, jotta jokainen miehistön jäsen tulee har-
jaantumaankaikkiin esilletuleviin tehtäviin, etenkin
juuri kakkosen ja kolmosen tehtäviin, kyetäkseen
taistelussa kakkosen tai kolmosen taistelukyvyttö-
mäksi tultua astumaan tarvittavalle paikalle.—
Komennolla Paikan — vaihto! muuttaa jokainen
miehistön mies paikkansa seuraavalla tavalla: sa-
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nalla: Paikan ottaa jokainennopeasti perusasennon.
Sanalla: — vaihto, joka lausutaan pienen väliajan
jälkeen, ottaa jokainen lyhyen askeleen vasemmalle,
samalla kun nelonen rivin takaa rientää ykkösen
paikalle, asettuen ojennukseen toisten kanssa. Heti
kun uusi ykkönen on kerinnyt paikalleen, otetaan
lepoasentoilman eri komentoa.

Piipun- ja lukonvaihto.
30. Syystä tai toisesta voi sattua, että kesken

ampumisen on piippu vaihdettava (kts. häiriöt).
Harjotuksissa on kiinnitettävä erikoisen suuri huo-
mio siihen,että tämä opitaan tekemään milloinhy-
vänsä ja niissä asemassa tahansa nopeasti, mutta
hätiköimättä ja hermostumatta, koska se voi tulla
esille, kuten häiriöt yleensä, kuinka ratkaisevalla
hetkellä tahansa. Koska vaihto, nopeastikin tehtynä
vie sentään huomattavan ajan, täytyy kunkin pii-
punvaihtoon osaaottavanmiehen pitää tarkka vaari
määrätyistä tehtävistään.

Komennolla: Piipunvaihto!— jonka antaakivää-
rinjohtaja — poistaa kakkonen panokset, avaa laa-
tikon kannen, vie lukonvivun eteenpäin, ottaa ulos
lukon ja antaa kolmoselle, joka asettaa sen panos-
laatikon päälle. Senjälkeen kakkonen likimääräi-
sen korkeuslaitteen avulla kohottaa kiväärin perä-
osaa niinpaljon, ettei vesi vaipasta,piippua vaihdet-
taessa, pääse virtaamaan laatikkoon. Sillä aikaa
ottaa kolmonen syöttäjän voineen pois ja kiväärin-
johtaja irroittaa joustinlaitteen.Kakkonen vetää kä-
densijanpultin pois, antaa sen kolmoselle ja laskee
kädensijan kääntymään alas. Kolmonen ottaa vara-
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piipun kiväärireestä käsille. Sitten vetää kakkonen
luistinlaitteen ja piipun ulos kivääristä, kiväärin-
johtajan ja kolmosen ottaessa vastaan omanpuoli-
sen sulkulistan sekä kiväärinjohtajan samalla va-
semmalla kädellään peittäessä piippuaukonvaipan-
päässä, estäen siten veden liukkaan juoksemasta.
Kun kakkonen on vetänyt piippua niin pitkälle, että
piipun etupää on jo piipunlaakerissa, kääntää hän
luistinlaitteenylösalasin, jottapiippu edelleenvedet-
täessä ei pääse putoamaan alaspäin. Senjälkeen ve-
tää kakkonen piipun kokonaan ulos ja ojentaa kol-
moselle, joka lakin tai takinhihojen avulla ottaa sen
vastaan ja, piipun luistinlaitteesta irrotettuaan, las-
kee syrjään jäähtymään. Kolmonen kiinnittää
uuden piipun luistinlaitteeseen, kakkonen vie sen
kivääriin ja heti kun piipunpää saa tukea piipunlaa-
kerista, kääntää jälleen luistinlaitteen oikeinpäin ja
sysää kivääriin oikeaan asentoonsa. Silloin saa ko-
nekiväärinjohtaja veden juoksua sulkevan kätensä
vapaaksi ja hän sekä kolmonen antavat sulkulistat
kakkoselle oikeassa asennossa, kakkonen panee ne
paikoilleenja sulkee kädensijan. Tällävälin asettaa
kiväärinjohtaja joustinlaitteen ja kolmonen syöttä-
jän paikoilleeen ja kakkonen laskee kiväärin enti-
seen asentoonsa. Kolmonen antaa lukon kakkoselle,
joka panee sen kivääriin sekä sulkee kannen. Sen-
jälkeen ladataan ja kiväärillä voidaan jatkaa ampu-
mista.

On huomattava, että jos kiväärissä käytetään
sysäyksenvahvistajaa, niin jää kiväärin johtajan rat-
kaistavaksi, tahdotaanko säilyttää entinen vesi vai-
passa, vai annetaanko sen virrata pois ja täytetään
uudelleen. Jos tahdotaan säilyttää vesi, on ykkösen
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heti ryömittäväkiväärin eteen ja ruuvattava sysäyk-
senvahvistaja irti, jottakäy mahdolliseksivedenpois-
juoksemisen ehkäisy.

31. Lukonvaihto voi myös useammasta syystä
tulla kysymykseen. Silloin kakkonen komennolla
Lukon vaihto! poistaa panokset, avaa kannen ja
ottaa ulos lukon kivääristä ja vaihtaa uuteen. Jos
lukonvaihto tehdään ensi kertaa, ottaa kiväärinjoh-
taja itsensäpuoleisesta varalukonsäiliöstäuuden lu-
kon, antaen sen kakkoselle ja panee vanhan takaisin
säiliöön. Jos lukonvaihto taas on jo kerran ennen
tehty, antaa kolmonen toisen varalukon omalta puo-
leltaan.

31 a. Venäläisessä konekiväärissä säilytetään
varalukot vyössäkannettavissa taskuissa.

Komppania.

32. Konekiväärikomppania rivissä irroitettujen
kiväärien takana:

Merkkien selitys:

f Konekivääri
O Mies kivtlärimiohtstössS

[]] Panoslaatikkopari

x Kiväärinjohtaja
e Vesikattila

£ Joukkueenjohtojay Askel

Kuva 43.

°Ymy m V °v
m °ym °v*-**' aym

"nm Am Am Am Am Am 0
,
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<J> Tähtääjä



124

Komppanian liikunnot.
33. Komppanian liikuntokomentojen edellä

ovat käyneet komennot: Kantamaan — valmis! ja
Kivääri — ylös! — Liikunnoissa suljetussa järjestyk-
sessä muodostaa kukin kivääri kiväärinjohtajineen
ja panoslaatikonkantajineen kokonaisuuden, joka
liikkuu ja kääntyy ilman että miehistön eri jäsen-
ten keskinäinen suhde muuttuu.

34. Rivistö yksittäin. Tässä marssimuodossa
ovat komppanian kiväärit peräkkäisrivissä, kahden
askeleen etäisyydellä toisistaan. Kakkonen ja kol-
monen kantavat kivääriä, ykkönen kantaa patruu-
nalaatikoitaan kolmosen vieressä kiväärin oikealla
puolella, samoin nelonen kakkosen vieressä, puolen
askeleen välimatkalla tästä. Kiväärinjohtaja kantaa
vesikattilaa kiväärin vasemmalla puolella,puolen
askeleen päässä kolmosesta. Joukkueenjohtajat kul-
kevat kukin joukkueensa etumaisenkiväärin oikealla
puolella, samalla korkeudella kuin kiväärinjohtaja,
kolmonen ja ykkönen puolen askeleen päässä vii-
memainitusta.

Rivistö parittain. Kiväärit ovat parittain, ojen-
nuksessa ja kosketuksessa keskenään ja kahden as-
keleen etäisyydellä seuraavasta parista. Kakko-
nen, kolmonen, ykkönen ja nelonen kantavat kuten
edellisessä; kiväärinjohtaja kulkee kiväärin edessä
ja joukkueenjohtaja joukkueensa kiväärinjohtajien
edessä rivietäisyydellä.

35. Kiväärikaarto oikeaan (vasempaan) —
mars! Kukin kivääri kääntyy pienessä kaaressa oi-
keaan (vasempaan), jolloin syntyy peräkkäisrivi,
jonka suunta on edellisestä rintamasta 90" oikealle.
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Riippuen siitä tahdotaanko komppanian antaa kul-
kea eteenpäin tahi tahdotaanko se pysähdyttää, seu-
raa komennot: Eteen — päin! tahi Seis!

36. Joukkuekaarto oikeaan (vasempaan) —
mars! Kunkin joukkueenoikean- (vasemman-) puo-
linenkivääri tekee pienen kaarroksenpaikallaan,va-
semman- (oikean-) puolinen taas rientää kaaressa
edellisen rinnalle, pysyen ojennuksessa ja kosketuk-
sessa sen kanssa. Molempien kiväärien johtajat as-
tuvat rivietäisyydelle kiväärinsä eteen. Paikallaan
kääntyvä kivääri odottaa, kunnes toinen kivääri on
saapunut samallekorkeudelle ja sitten riippuen siitä,
seuraako komento Eteen — päin! tai Seis! joko läh-
tee eteenpäin tai pysähtyy. ■

— Välimatkat eri jouk-
kueiden välillä ovat jääneet liianpitkiksi marssitar-
koituksia varten, ja siksi komennolla Marssirivistö!
supistetaanne kahdeksi askeleeksi.

37. Yksittäin murto oikealle (vasemmalle) —
mars! Oikean- (vasemman-) puolinen kivääri lähtee
suoraan eteenpäin, joukkueen- ja kiväärinjohtaja, yk-
könen ja nelonenkuten 34:ssä. Toiset kiväärit läh-
tevät etuoikealle (etuvasemmalle) ja liittyvät järjes-
tyksessä edelliseen kivääriin muodostaen peräkkäis-
rivin kuten 34:ssä.

Parittain murto oikealle (vasemmalle) — mars!
Kuten edellä, mutta molemmat joukkueen kiväärit
rinnakkain, joten syntyy rivistöparittain (34).

2. Valjastetun komppanian kouluutus.
Yleistä.

38. Valjastettu komppania on muotojen ja lii-
kuntojen suhteen kouluutettava niin pitkälle, että se
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kykenee seuraamaan jalkaväkeä vaikeallakin maa-
perällä.

39. Ojennus ja kosketus on oikealle.
40. Liikkuminen suoritetaan käyden. Vain

poikkeustapauksissa on rajoituttava käyttämään
ravia. Se on kielletty, jos taistelun tarkoitus voi-
daan käyden saavuttaa.

41. Miehistö marssii, lukuunottamatta kivää-
rinjohtajia, jotka istuvat ajajan oikealla puolella ja
hoitavat jarrua. Ennen marssin alkamista annetaan
komento Kiväärinjohtaja jaajaja valmiit istumaan!— jolloin,ajajan temmattua piiskan käteensä, kaik-
ki seisovat paikallaan perusasennossa. Komen-
nolla Ylös! istuutuvat molemmat nopeasti, tehden
noustessaankumpikin sisäpuoleisella jalallaan,vau-
nun astinlevyyn tukien, täyden käännöksen vaunun
keskukseen päin ja istuvat asennossa niin kauan
kuin tulee komento Lepo! — Koko tämän ajan on
miehistö myös seisonut perusasennossa. — Marssilla
voivat kiväärinjohtajat ohimennen laskeutua alas
vaunuilta.

42. Komppanianjohtajan (jos joukkue on yk-
sikseen, niin joukkueenjohtajan) käskystä voivat
kakkonen ja kolmonen istuutua kiväärivaunuille.
Komennolla Kakkonen jakolmonen vaunuihin! tart-
tuvat nämä silloin ulkopuolisellakädellä takaistuin-
ten käsinojiin ja sisäpuolisella reen jalaksiin. Ja-
loilla ponnistetaan astinlevystä. Miehistön jalelle
jäävät miehet astuvat sivulle, ottavat rintaman vau-
nuihin päin ja seisovat lepoasennossa. Heidät ko-
koaa tätä varten määrätty upseeri tai aliupseeri.
Hän saa käskyn, minne harien on tuotava miehet jä-
lestäpäin suljettuna osastona.
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43. Myöskin kaikki miehet voivat istuutua
vaunuille. Komennolla Miehistö vaunuihin! istuu-
tuvat kakkonen ja kolmonen kuten edellä, ykkönen
ja nelonen taas rientävät eteenpäin ja istuutuvat vau-
nujenkeskelle, vesikattilan päälle.

44. Ennen kiväärin irroittamistahypätään alas
vaunuilta komennolla Kakkonen ja kolmonen alas!

■
— tahiMiehisti) alas! — Kukin asettuu silloin taval-
liselle paikalleen vaunujen taakse.

45. Komennolla Kiväärinjohtaja ja ajaja val-
miit! — ottaa miehistö perusasennon vaunujen ta-
kana, ajaja panee piiskan paikoilleen ja hän sekä
kiväärinjohtaja istuvat asennossa, ulkopuolinenkäsi
käsinojalla, sisäpuolinen polvella. Komennolla
Alas! hyppäävät molemmatvaunujen viereen ja jää-
vät asentoon, kunnes komennetaan Lepo!

46. Komennolla Komppania — mars! (Komp-
pania tahdissa — mars!) (Komppania ilman tahtia— mars!) lähtevät vaunut ajamaan, miehistö mars-
simaan. Kukin kiväärimiehistö marssii erikseen,
komennon mukaan joko tahdissa tahi ilman tahtia
ja ajajat istuvatperusasennossa. Jos marssin lähtö-
komennon jälkeen seuraa komento Lepo!, niin mie-
histömarssii ilman tahtia ja ajajat istuvat lepoasen-
nossa.

Komennolla Tahdissa! istuvat ajajat hiljaa, mie-
histömarssii tahdissa,kukin kolmen askeleen päässä
vaunustaan. Vaunujen välimatka on 6 askelta etu-
maisen vaunun perästä seuraavan vaunun aisanpää-
hän.
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'i Kuva 44.
ff*

i Komppanian vaunurivistö.

Merkkien selitys:
1 }**

IKomppanianjohtaja.

Joukkueenjohtaja.

i Q Komppanian vääpeli.

Fl Ratsastava aliupseeri.

"± Kiväärinjohtaja, ampuja, ajaja.

|Hevonen.i
M'

48. Komennolla Marssirivistö! juoksee kahden
ensimäisen joukkueen miehistö ensimäisen vaunun
eteen, viimeisen joukkueen miehistö jää vaunurivis-
tön taakse, ensinmainitut 3 askelta vaunurivistön
edessä, (tämän välimatkan pitää etumainen vaunu),
jälkimäiset 3 askelta vaunurivistön takana, mars-
sien marssirivistössä. Vaunujen väli on 4 askelta.
(Kts. kuv. 45).
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Komennolla Marssijärjestys! jäävät kaikki sa-
moille paikoillekuin marssirivistössä, mutta vasta
tämän komennon jälkeen on lupa puhua, tupakoilla
j. n.e.

e r
...JM

\3" Kuva 45.I Marssirivistö.

)"■ Merkkien selitys:i § Komppanianjohtaja.

I |Joukkueenjohtaja.

Q Komppanian vääpeli.
II

Fl Ratsastava aliupseeri.

Kiväärinjohtaja, ampuja,ajaja.

i | Hevonen.

II

)3*
68

Kaikkien kiväärien miehistöt voivat myöskin
marssia etumaisen vaunun edessä. Joukkueenjoh-
taja on miesten luona tahi oman joukkueensa vau-

Sotilaskäsikirja. 2. Osa. 9

)**
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nujen luona. Lähemmin määrää komppanianjoh-
taja. Rehumestari ratsastaa marssirivistössäkomp-
panianjohtajan vieressä, vääpelikomppanian jälessä.
Komppanianjohtaja ei ole sidottu millinkään mää-
rättyyn paikkaan. — Poikkeukset tästä muodosta
ovat sallittuja.

Yksityisten joukkueitten miehistö voi marssia
joko vaunujen edessä tai takana.

Missä tiesuhteet sallivat, ottamalla huomioon,
että tien toinenpuolion pidettävä vapaana, voi mie-
histö komennolla Miehistö oikealle (vasemmalle,
oikealle ja vasemmalle) — mars! marssia riveissä
vaunujensa vieressä. — Komennolla Miehistöoikealle
(vasemmalle) — mars! tekee miehistö käännöksen
oikeaan (vasempaan) ja rientää vaunujen viereen
peräkkäisriviinniin, että ykkönen (nelonen) on etu-
pyörien akselin kohdalla. — Komennolla Miehistöoi-
kealle ja vasemmalle — mars! (mars! mars!) rientä-
vät ykkönen ja kakkonen vaunujen oikealle, kolmo-
nen ja nelonen vasemmalle puolelle, asettuen kukin
pyöränakselinkohdalle marssimaan.

49. Jos arvellaan kiväärin pian tulevan irroi-
tettavaksi tai muuten tarve vaatii, niin edessä oleva
miehistö estuu komennolla Vaunujen taa oikeaan
(vasempaan, oikeaan ja vasempaan) — päin! sivulle,
tehden yhtaikaa käännöksen, tekee neljän askeleen
päässä täyskäännöksen ja odottaa lepoasennossa
vaunujaan.

50. Kokoontumismuotona komppanialle ja yk-
sityiselle joukkueelleon suora rivi, (kuv. 4G). Jokai-
nen joukkueitten järjestys, sekä näissä jokainen
vaunujen järjestys on yhtä oikea.
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Kiva 40.e
Komppania rivissä.

Merkkien selitys:
|Komppanianjohtaja,

Vfi G 0 0 Liittyvä aliupseeri.

Voi olla myös tarkoituksenmukaista antaa jouk-
kueitten ajaa riveihin peräkkäin tahi rivistöihinyk-
sittäin vieretysten, mikä on komppanianjohtajan
järjestettävissä.

Liikunnot.

51. Liikunnot tapahtuvat rivistössä yksittäin,
parittain tai koko komppania rivissä.

Komento: Komppania —
mars! (Komppania

tahdissa — mars! Komppania ilman tahtia —
mars!) Vaunut lähtevät yhtaikaa liikkeelle, takim-
maiset kiinnittävät tarkasti huomionsa etumaiseen
ja ajavat heti sivuun, jos sen kulku pysähtyy. Tätä
syrjäänajamista on erikoisesti harjotettava. Vaunu-
jen välillä on pidettävä 4 (6) askeleen etäisyys.

52. Komennolla Komppania — seis! pysähtyy
etumainen vaunu,ottaenhuomioon tarvittavan tilan.

9*

" <xl Ratsastava aliupseeri

I

I—
I'iiIr-6*-->

'j! 1X X JIL
"—L-" > o*-

|Joukkueenjohtaja,

öKomppanian vääpeli.
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Muut vaunut lähestyvät aina 4 (6) askeleen päähän
edellisestä.

Jälestäpäin lähestymistäei saa tapahtua

Käännök s e t.
53. Komppania — etuoikeaan (etuvasempaan)— mars! Kaikki vaunut tekevät käännöksen etu-

oikeaan (etuvasempaan) ja ajavat edelleen otettuun
suuntaan. Ojennus on etumaisista vaunuista. Sen-
jälkeen seuraa komento Komppania — etuvasem-
paan (etuoikeaan) —

mars!
Komppania — käännösoikeaan (vasempaan) —

mars! Jokainen vaunu suorittaa itsekseen käännök-
sen. Välimatkat pysyvät muuttumattomina.

Komento Komppania — täyskäännös — mars!
Jokainen vaunu tekee itsekseen täyskäännöksen (jol-
lei ole toisin komennettu: vasempaan päin), senjäl-
keenkun se ensin on lähtenyt suoraan eteenpäin liik-
keelle.

K aarr okset.
54. Komppania kaarto oikeaan (vasempaan,

etuoikeaan etuvasempaan) — mars! Etumainen
vaunu tekee sanalla mars! käännöksen. Muut vau-
nut tekevät tämän käännöksen toinen toisensa jäl-
keen samassapaikassa.

Komppania — täyskaarto vasempaan (oikeaan)— mars! Etumainen vaunu tekee täyskaarroksen
vasempaan (oikeaan) ja muut vaunut tekevät sa-
massa paikassa täyskaarroksen, joten vaunurivistö
palaa samassa järjestyksessä, jossa se oli menosuun-
nassakin.
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55. Marssisuunnan muutoksia voidaan tehdä
myöskin viittausten tahi uuden marssisuuntapisteen
mukaan.

Mv,r ro t.
56. Komppania — yksittäin murto oikealle

(vasemmalle) — mars! Määrätyllä siivellä olevan
kiväärivaunun suunta pysyy suoraan eteenpäin,
muut asettuvat sen perään tehtyään tarvittavan
käännöksen etuoikeaan (etuvasempaan).

Murto yksittäin voi myöskin tapahtua siten, että
annetaan joukkueittainmääräys järjestyksestä.

Katkais v t.
Seuraavat komennot tapahtuvat aina liikkeessä

olevassa konekiväärikomppaniassa.

57. Rivistä komppaniarivistöön
Komppaniarivistö oikealle (vasemmalle)

mars! (mars! mars!) Oikea (vasen) vaunu ajaa
edelleen samaan suuntaan. Joukkueet muodostavat
kukin rivistön yksittäin, jolloin vaunujen välinen
etäisyys on G askelta edellisen vaunun perästä seu-
raavanvaunun aisanpäähän, ja muut joukkueet lähe-
nevät oikeanpuolista (vasemmanpuolista) joukku-
etta siksi, kunnes vaunujen väli on 10 askelta aisasta
aisaan.

58. Rivistä joukkuerivislöön.
Joukkuerivistö oikealle (vasemmalle, keskus-

taan) — mars! Määrätty joukkue ajaa edelleen, toi-
set liittyvät tämän taakse, 10 askelta joukkueitten
välillä. Jos joukkuerivistömuodostetaan keskim-
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maiseen joukkueeseen liittyen, niin oikeanpuolinen
joukkue tulee keskelle, vasen viimeiseksi.

59. Komppaniarivistöstä rivistöön,yksittäin.
X:ntecn joukkueeseen liittyen rivistö yksittäin— mars! Määrätty joukkue ajaa edelleen, toiset liit-

tyvät siihen järjestyksessä pitäen askeleen etäisyy-
dellä vaunut toisistaan. Jos rivistöyksittäin muo-
dostetaan keskimmäiseen joukkueeseen liittyen niin
oikeanpuolinen joukkue tulee keskelle, vasen vii-
meiseksi.

Riviinmar s sit.
60. Vaunu- tai joukkuerivistöstä.
Komppaniarintamaan oikealle (vasemmalle) —

mars! — (mars! mars!) Etumainen vaunu tai jouk-
kue ajaa hitaammassa tahdissa, muut vaunutkiiruh-
tavat tahtia ja ajavat määrättyyn suuntaan etumai-
sen viereen, ojennukseen G askeleen välimatkalle
aisanpäästä toiseen, jonka jälkeen ajetaantavallisella
nopeudella.Jos riviinmarssi komennetaanoikealle ja
vasemmalle, niin koskimainen joukkue ajaa ensi-
mäisen oikealle, viimeinen vasemmalle puolelle.

61. Vaunurivistöstä komppaniarivistööii.
Komppaniarivistö oikealle (vasemmalle, oikealle

ja vasemmalle) — mars! Etumainen joukkue ajaa
hitaammassa tahdissa, toiset kiiruhtaen rivistössä
yksittäin määrätylle puolen ensimäistä joukkuetta
ottaen oikeat välimatkat (kts. kuv. 57).

Ratsuv a e n ampumin e n suor aan
kiv aa r ivaun v ilt a.

62. Kun komppanian ollessa marssillaon nope-
asti avattava tuli kiiruusti liikkuvaa vihollista, ku-
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ten esim. ratsuväkeä vastaan, niin ammutaan siten,
että kivääri jää vaunuille ja vaunut katkaistaan,
jolloin peräosa voidaan kääntää tarvittavaan suun-
taan.

Vaunut oikealle (vasemmalle, eteenpäin, taakse-
päin) — poikki!| Silloin kiväärinjohtajahyppää
alas, irroittaen samalla jarruhihnan, ykkönen juok-
see hevosten eteen ja kannattaa aisaa. Kakkonen ja
kolmonen rientävät vaunujen väliin ja irroittavat
takavaunun etuvaunusta sekä kääntävät takavaunun
niin, että rintama tulee komennettuun suuntaan, ja
laskevat sen maahan. Kiväärinjohtaja auttaa kään-
tämällä pyörästä. Kivääri jää vaunuihin kiinni.
Kakkonen heittää etutuet neloselle, joka painaa ne
alas. Sitten avaa nelonen vaununoven,ottaa panos-
laatikon ja panee sen vasemmanpuoliselletakaistui-
melle sekä rientää paikalleen kiväärinjohtajan
taakse. Kolmonen avaa laatikon, vie vyönkielen syöt-
täjään, jolloin kakkonen nostettuaankiväärin ampu-
ma-asentoon toimittaa latauksen. Ykkönen ja ajaja
kääntävät hevoset vasemmalle (oikealle) ja ajavat
syrjään. Komennolla Vaunut taapäin — poikki! jää
etuvaunu paikoilleen. Komennolla Vaunut eteen-
päin — poikki! tekee etuvaunu — paikasta ja olo-
suhteista riippuen — täyskaarron joko oikeaan tai
vasempaan, ajaen takavaunun ohi sivulle. Ykkönen
juoksee paikalleenkakkosen taakse.

Komento Vaunut eteenpäin (taaksepäin)
poikki! edellyttää että komppania marssii rintama-
rivissä eteenpäin; jollei niin ole asianlaita, on
ensin komennettava: Riviin vasemmalle (oikealle)

—
mars! (mars! mars!)
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63. Komennolla Yhdistäkää! poistaa tähtääjä
panokset ja paneekiväärin kokoon; kolmonen panee
vyön laatikkoon, jonka antaa neloselle. Nelonen
heittää etutuet taaksepäin, panee panoslaatikonvau-
nuihin ja sulkee vaununoven. Ajaja on kääntänyt
etuvaunut entiseen marssisuuntaan. Kakkonen ja
kolmonen yhdistävät takavaunun etuvaunuun,ykkö-
sen kannattaessa aisasta, ja kiväärinjohtaja asettaa
jarruhihnat etuvaunun tappiin. Kiväärinjohtaja nou-
see vaunuihin ja miehistö järjestyy vaunujen taakse.
Kiväärinjohtaja ilmoittaa Valmis!

B. Avoin järjestys.
Kiväärin irroittaminen.

64. Kiväärin ja ampuinavarojen nopea irroit-
taminen, sitkeä kantaminen ja sujuva asemaanvie-
minen ovat ajallaan tulevan ja vaikuttavan tulen-
avauksen tinkimättömiä ehtoja, joita on harjotettava
erikoisella huolella.

65. Jos kiväärit irroitetaan — komppanian
ollessa rivistössä yksittäin — oikealle tai vasem-
malle, asettuvat kunkin joukkueenkiväärit parittain
joukkueensa etumaisen vaunun kohdalle, rintama
joukkueenjohtajan osottamaan suuntaan.

66. Jos irroittaminen tapahtuu eteenpäin
(taaksepäin) — komppanian ollessa rivistössäyksit-
täin — asettuvat kaikki kiväärit rivistöönparittain
ensimäisen vaunun eteen (takimaisen vaunun taak-
se) vaunujen mukaisessa järjestyksessä (taaksepäin
takimainen joukkue etumaisena).

67. Miesten pitää kyetä selviytymään esteistä
irroitettua konekivääriä kuljettaessaan. Samoin
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tulee heidän oppia liikkumaan eteenpäin mahdolli-
simman suojattuina maanlaatua taitavasti hyväk-
seen käyttäen.

68. Kiväärin miehistöineen tulee mahdollisim-
man vähän erota ampumaketjusta; kiväärinjohtaja
käy — peräydyttäessäkin — 10 askelta miesten
edellä.

Pitemmän liikunnon aikana voi olla hyödyllistä
vaihtaa kantamuksia.

69. Asemaan mentäessä ja ammuttaessa tulee
miehistön tarjota viholliselle mahdollisimman pieni
maali.

Miesten tulee oppia käyttämään lapiota.

Ampumaketjun muodostaminen.
70. Ampumaketjun muodostamisen suljetusta

järjestyksestä tulee tapahtua nopeasti ja järjestyk-
sessä.

Ellei erikoisesti toisin määrätä, on johto ensi-
mäisen joukkueen ensimäisellä (oikeanpuolisella) ki-
väärillä, jos kaikki kiväärit kulkevat linjassa. Jos
kiväärit taas kulkevat joukkuerivistössä, on johto
ensimäisen joukkueen oikealla kiväärillä; jos ne kul-
kevat rivistössä yksittäin, on johto etumaisella ki-
väärillä.

71. Ketjuun! Jos komppanian kaikki kiväärit
ovat rivissä, niin oikeanpuolisen kiväärin johtaja
juoksee10 askeltakiväärinsä eteen, ja kulkeehitaasti
eteenpäin, ampumavarojen kantajat leviävät oike-
alle,nelonen viiden ja ykkönenkymmenen askeleen
päähän kivääristä, pysytellen syöttäjän tasalla.
Kakkonen ja kolmonen kantavat kivääriä suoraan
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kiväärinjohtajan perässä, pysyttäen välimatkan
kymmenenä askeleena. Ensimäisen joukkueen toi-
nen kivääri tekee käännöksen etuoikeaan päin, sen
kiväärinjohtaja juoksee myös kymmenen askelta
kiväärinsä eteen etuvasemmalle ja rientää ensimäi-
sen kiväärinjohtajan tasalle siten, että välimat-
ka heidän välillään tulee 20:ksi askeleeksi. Kivää-
rin miehistöseuraa johtajaansa,leviten samoin kuin
ensimäisen kiväärin. Kaikki seuraavat menettele-
vät aivan samoin, tehden vain aina jyrkemmän
käännöksen ja kulkien nopeasti (ei juosten ellei ole
komennettu) siksi että kaikki kiväärit ovat ketjuun
hajaantuneina, 20 askelta toisistaan. Joukkueitten
johtajat juoksevat 10 askelta joukkueensa kiväärin-
johtajieneteen, asettuennäiden keskivälille. — Ensi-
mäkien kivääri kulkee niin kauvan aivan hitaasti,
kunnes toiset ovat saapuneet suunnilleen samalle vii-
valle.

Jos kiväärit kulkevat joukkuerivistössä, niin
komennolla Ketjuun! ensimäisellä kulkevan
joukkueen kivääri menettelee aivan samoin kuin
edellä. Ensimäisen joukkueen vasemmanpuolinen
kivääri etenee 20 askeleen päähän vasemmalle. Toi-
sen joukkueen kiväärit leviävät etumaisen, johtavan
kiväärin oikealle puolelle niin, että oikeanpuolinen
kivääri tulee äärimäiseksi oikealle. Kolmannen
joukkueen kiväärit leviävät ensimäisen joukkueen
vasemmalle puolelle, vasen kivääri äärimäiseksi
vasemmalle. Joukkueen- ja kiväärinjohtajat ja am-
puinavarojenkantajat kuten edellä.

Jos kiväärit kulkevat rivistössä yksittäin, niin
etumainenkivääri johtavanamenettelee kuten edellä,
toinen kivääri tulee sen vasemmallepuolelle. Toisen
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joukkueen kiväärit leviävät johtavasta kivääristä
oikealle, etumainen äärimäiseksi oikealle, kolman-
nen joukkueen kiväärit vasemmalle, viimeinen
äärimäiseksi vasemmalle. Miehistö ja johtajat sa-
moin kuin edellä.

72. Jos komppania marssii joukkuerivistössä
tai rivistössä yksittäin ja tahdotaan levittää ketju
jommallekummalle puolelle johtavaa kivääriä,ko-
mennetaan: Komppania vasemmalle (oikealle) levi-
ten— ketjuun! tai jos on vain yksi joukkue kysy-
myksessä: Joukkue oikealle leviten — ketjuun!

73. Jos ketju muodostetaan entistä menosuun-
taa vastaan vinossa olevaa maalia kohti, otetaan
uusi rintama, joko ennen ketjun muodostamista tai
samanaikaisesti, jolloin komennetaanesim.: Komppa-
nia, etuvasemmalle, suuntanakorkea männikkömäki,
X:s kivääri johtaa — ketjuun! — Johtava kivääri
ottaa silloinheti uuden suunnan jamuut leviävät sen
mukaan.

Ampumaketjun liikkeet ja asemanotto.
74. Komppanian muodostaman ampumaket-

jun liikkeet eteen- ja taaksepäin tapahtuvatkomen-
nolla Komppania (joukkue) mars! (mars! mars!)
(täyskäännösmars!), lyhyet sivuttaiset liikkeet ko-
mennolla Etuoikeaan (etuvasempaan) — mars!
sivustaliikkeet komennolla oikeaan (vasempaan)
päin — mars! — Viimeistä komentoa suoritettaessa
tekevät kivääri, kiväärinjohtaja ja ampuinavarojen
kantajat kukin käännöksen oikeaan (vasempaan) ja
jatkavat sitten marssia uuteen suuntaan, säilyttäen
oikeat välimatkat Jos tästä tulisi vielä toisen ker-
ran käännös samaan suuntaan, jäävät laatikkojen
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kantajat väärälle puolenkivääriä ja kiväärinjohtaja
kiväärin taakse. Komennolla Rintaman vaihto!
juoksee kukin näistä oikealle paikalleen.

75. Marssisuunnan muutokset ketjussa vaati-
vat kaarron. Esim. Kaarto oikeaan mars! Suuntana
yksinäinen mänty! Oikeanpuolinen kivääri kään-
tyy silloin määrättyä pistettä kohti ja pysähtyy tai
kulkee hitaasti odottaen kaartavan sivun joutumista
oikeaan rintamaan ketjussa.

76. Jos on tarpeellista pysähtyä eteenpäin
mentäessä, komennetaan Polvelle tahi Maahan!
Miehistö suorittaa määrätyn liikkeen heti paikallaan
ja laskee kaluston maahan. Jos liikunto keskeyte-
tään vain hetkiseksi, komennetaan Seis! Miehistö
pysähtyy pitäen laatikot käsissään.

77. Ampuma-asemaan mennään komennolla
Asemaan! Miehet rientävät kiväärinjohtajan vie-
reen, hänen oikealle puolelleen; kiväärinjohtaja ja
kolmonen asettavat kiväärin makuu-ampuma-
asentoon, jolleimuunlaista ole määrätty. Reki asete-
taan vaakasuoraan. Tarpeen vaatiessa käytetään
lapiota apuna. Tähtääjä ottaa makuuasennon ki-
väärin takana, nostaa tähtäintangon pystyyn ja
suuntaa kiväärin vaakasuoraan. Sitten ottaa hän
tähtäinkaukoputken säiliöstä, työntää sen kaukoput-
ken jalustaan ja kiinnittää kiinnitysruuvilla. Kol-
monen asettuu oikealle kiväärin viereen ja asettaa
panoslaatikon syöttäjän kohdalle, antaa vyönkielen
syöttäjään. Kakkonen lataa.

Ykkönen laskee panoslaatikkonsa kolmosen
eteen kiväärin viereen ja asettuu kakkosen taakse,
tämän jalkojen väliin. Nelonen jää toistaiseksi laa-
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tikkoineen ampumaketjuun etsien mahdollisimman
hyvän suojan. Panoslaatikoita suojellaan vihollisen
tulelta heittämälläniiden eteen maata tai hiekkasäk-
kejä. Kiväärinjohtaja heittää vesikattilan taakseen
ja kiinnittää höyryletkun höyrytiehyeen aukkoon.
Ykkönenkaivaa letkun toisen pään maahan. Jouk-
kueenjohtaja asettuu siten, että hän voi tarkastaa
kivääriensä vaikutusta. Komppanianjohtaja ei ole
sidottu mihinkään määrättyyn paikkaan.

77 a. Venäläistä konekivääriä asemaan vietä-
essä vetävät kakkonen ja kolmonen kiväärin kivää-
rinjohtajan valitsemalle paikalle,tehden vasemmalta
kaaren kiväärinjohtajan ympäri, ja laskevat vetoai-
san maahan. Kakkosen nostaessa pohjalcvyä vaaka-
suoraan asemaan saakka tukee kiväärinjohtaja ai-
sasta, jotteikivääri pyörähdä eteenpäin. Senjälkeen
tähtääjä nostaa likimääräisen suuntauslaitteen avul-
la kiväärin vaakasuoraan asentoonsekä lataa.Sitten
nostaa hän tähtäimen ja avaa vasemmalla kädellä
sivuvivun ja sitten tarkan korkeus!aitteen vivun.
Muut miehistön jäsenet toimivat kuten 75:ssä.

78. Ykkönen pitää lakkaamatta silmällä jouk-
kueenjohtajaa, välittääkseen tämän antamat mää-
räykset kiväärinjohtajalle.

79. Komppanianjohtajan ja joukkueenjohtajan
välistä yhteyttä pitävät yllä ampumavaravaunujen
miehistöt, jotka samalla tuovat tarvittaessa ampu-
mavaroja ja vettä paikalle. He osottavat kättään
nostamalla ymmärtäneensä saamansa käskyn tai
viittauksen.

80. Ennen syöksyttäistä etcenpäinmenoa anne-
taan komento Asemanvaihto! Panokset poistetaan,
kiväärintuet asetetaan vaakasuoraan ja vyöt paka-
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taan laatikoihin. Komennolla Syöksyyn! tarttuu
kiväärinjohtaja toiseen, kolmonen toiseen etutukeen
ja kakkonen reenjalaksiin. Sitäpaitsi ottaa kivää-
rinjohtaja toiseen käteensä vesikattilan ja kolmonen
täyden panoslaatikon. Komennolla Ylös mars!
mars! juoksee miehistö niin nopeasti kuin mahdol-
lista eteenpäin; kalustoa ei saa jättää jälelle. Nelo-
nen etenee jalkaväkiryhmänkanssa.

81. Komennolla Asemanvaihto! nelinkanto!
valmistetaan kivääri samoin kuin edellä. Kivää-
rinohtaja ja kolmonen tarttuvat kiväärin etutukiin,
mutta eivät ota toiseen käteensä mitään. Kakkonen
tarttuu vasemmanpuoliseen jalaksenvarteen, ykkö-
nen oikeanpuoliseen ja sitäpaitsi ottaa hän yhden
panoslaatikonkannettavakseen. Komennolla Syök-
syyn — ylös! mars! mars! miehistö juoksee eteen-
päin, vieden kiväärin ja vain yhden panoslaatikon
mukanansa. Kun jälleen komennetaan Asemaan!
lasketaan kivääri ja laatikko maahan ja ampuinava-
rojen kantajat palaavat takaisin hakemaan jälelle
jäänyttä kalustoa.

Tulilajit

82. Erotetaan koetuli ja kestävä tuli (lukuun-
ottamatta kertatulta).

83. Koetuli on noin 50 laukausta peräkkäin.
Se ammutaan kiinnitetyin vivuin, molemmat kädet
kädensijan kahvoissa ja sitä käytetään tähtäimen
selville saamiseksi.

84. Kestävä tuli on se jota käytetään vaikutus-
ammuntaan. Vivut ovat silloin auki. Vasen käsi
tarttuu lujasti kahvaan, oikea on käsirattaassa. Kes-
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tävää tulta ammutaan joko johonkin pisteeseen
(pistetuli) tai määrättyyn maaliosaan(leveystuli, sy-
vyystuli).

Leveystulta ammuttaessa liikuttaa vasen käsi
konekivääriä hitaasti ja tasaisesti sivullepäin.

Syvyystulta käytetään tulen peittämän alueen
laajentamiseksi. Viivalevy määrää käytettävän sy-
vyystulen mitan
Komennot:

Puoli viivaa (50 m
Yksi viivaa (100 „
Kaksi viivaa (200
Kolme viivaa (300

syvyystulta)
)
)
)

Ampuminen ja pysähdykset

85. Koetulta ammuttaessa tähtääjä vasem-
malla peukalollaan työntää varmistimen nostimen
syrjään, oikea peukalo on apuliipasinlevyllä. Ko-
mennolla Koetuli! molemmat peukalot painavat yhtä-
läisesti apuliipasinta. Senjälkeen vasen käsi avaa
vivut ja tarttuu jälleen kahvaan.

Jollei kestäviin tulen edellä ammuta koetulta,
niin yhtaikaisen tulenavauksen saavuttamiseksi
voidaan tässäkin komentaa: Huomio! — Tulta!

86. Kolmonen syöttää patruunia ja avustaa
tähtääjää; tämän kykenemättömäksi tultua astuu
hän tilalle, senjälkeen seuraavat ykkönen ja nelo-
nen.

87. Tulen pysähdyttäminen tapahtuu joko
merkinannolla tai komennolla Seis!

Tuli keskeytyy heti,kun tähtääjä, jotakiväärin-
johtaja tai ykkönenlyöselkään, päästää apuliipasi-
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men. Koko miehistö jää samaan asentoon, jossa se
oli.

Tulen vaikutus.

88. Tulen vaikutus riippuu oikeasta tähtäimen
valitsemisesta, havaintomahdollisuuksista, maalin
suuruudesta ja tiheydestä, etäisyydestä, ampumis-
ajan pituudesta, konekiväärien luvusta ja vihollisen
vastavaikutuksesta.

89. Tulen vaikutus on koetettava saada lyhy-
essä ajassa, toimimallanopeasti ja käyttämällä riit-
tävästi ampumavaroja. Yllättävä tulenavaus suu-
rentaa menestystä. Vaikutus on pitkillä matkoilla
vähemmän riippuvainen etäisyydestä kuin havain-
tomahdollisuuksista.

Sivusta-asemasta ammuttaessa on tulen vaiku-
tus paljon suurempi kuin suoraan edestäpäin.

Tulen johto.

90. Maalin valinta ja tulenjako riippuu tilan-
teesta.

91. TuUkäskyn pitää olla lyhyt ja määrätä
ensin suunta, sitten maali, tähtäin ja tähtääjän il-
moitettua Maali selvillä! tulilaji.

Maalin määritys ei saa antaa aihetta väärinkä-
sitykseen.

Vihollisosastot ovat määriteltävät siten kuin ne
ampujastakatsottuina näyttävät.

Maalin ollessa vaikeasti näkyvä on joko kivää-
rinjohtajan tähdättävä konekivääri tahi annettava
tähtääjän käyttää kiikaria.

Komennot ovat mikäli mahdollista toistettavat.
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92. Jos taktillinen tilanne sallii, on tulenavaus
tehtävä koetulella.

Maalit, joita vastaan nopea vaikutus on tarpeen,
otetaan ilman edelläkäypää koetulta tulen alaiseksi.

93. Tähtäyspiste on maalin alareuna. Poik-
keus on hyödyllinen vain korkeita maaleja sekä ly-
hyellä matkalla ammuttaessa. Sivusuuntaan liik-
kuvia maaleja ammuttaessa on otettava huomioon
maalin liikuntanopeus ja etäisyys, ja tähtäyspiste
otettava niin paljon edessäpäin, jotta maali liikkuu
luotisuihkuun.

Tähtäimen muutos tehdään komennon mukaan,
samoin tähtäyspisteen muutokset, esim.:Kaksi ryh-
mänleveyttä vasemmalle!

95. Jalkaviikitaistelussa on konekiväärin osan-
otto usein rajotettava lyhyiin, nopeasti hyväkseen
käytettäviin hetkiin (omien syöksyjen tukeminen,
vihollisen syöksyjen ampuminen). Sääntöjen mu-
kaista tulikomentoa ei silloin aina voida antaa.Joh-
tajien oikea ja ymmärtäväinen taistelutehtävän kä-
sitys, kylmäverisyys ja itsenäisyys aseen käytössä
yksin voivat johtaa päämäärään.

Esimerkkejä.
,/ otikk,v e en tuli.

96 a) Suoraan edessä jalkaväkeä! — Tähtäin
900! — Hakuammunta tumman pensaan oikealla
puolella olevaan mieheen! — Huomio! — Koetuli!
(Havainnon mukaan: 50 m. liian lyhyt.) —

Tähtäin
950! — Yksi viiva! — Tulta! '

h) Suoraan edessä ohikulkevaa jalkaväkeä! —
(Ilmoitus-arvio 1250 m.) Tähtäin 1,400! — 3 viivaa!—

Huomio! — Tulta!
Sotilaskäsikirja. '_'. Osa. 10
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Kompp a nia n luli.
e) Suoraan edessä jalkaväkeä! — Maaliraja oi-

kealla metsänkulnia, vasemmalla pikku pensas!
Joukkueittain hakuammunta! — Mitan mukaan kes-
kustaan 1000! (Joukkueenjohtajat antavat haku-
ammuntapisteet ja tähtäimet.) — Huomio! — Koe-
tuli! (havainnon tuloksen luukaan) — Keskus 100
m liian pitkä! — Tulta!

d) Etuvasemmalla metsänreunassa 6 k. k.— Tähtäin 950! — Kaikki loiseen kivääriin oi-
kealta! — Huomio! — Koetuli! — (Ilmoitus: vä-
hiin lyhyt ja I m oikealle.) 50 ylemmäs! 1 maalin-
leveys vasemmalle! Tulta!

e) Etuoikealla taustassakomppaniarivistö! (Tuuli
käy vasemmalta.) — Kaikki 3 ryhmäuleveyttä va-
semmalle keskukseen saakka! (Mittaus 1450.)
Tähtäin 1600! —

3 viivaa! — Huomio! — Tulta!
Ampumakuri.

97. Ampumakuriin kuuluu taistelussa saatu-
jen määräysten tietoisesti, suorittaminen sekä aseen
käyttämisestä ja taistelussa käyttäytymisestä annel-
tujen ohjesääntöjen tarkka noudattaminen.

Se vaatii vielä huolellisuutta tulen kohdistami-
sessa, alituista johtajan ja vihollisen tarkkaamista,
itsenäistä tulen lopettamista, niinpiankuin maali
katoaa tai jos merkki (komento) tulen pysähdyttä-
miseen annetaan.

Tulenjohdon puuttuessa täytyy miehistön toi-
mia itsenäisesti.

98. On tarpeellista, että jatkuvasti tarkaste-
taan kiikarilla luotien putoamista, jotta niistä ja vi-
hollisen käyttäytymisestä voitaisiin päättää onko
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luotisuihku maalissa tai mitkä korjaukset ovat tar-
peen tulenvaikutuksen suurentamiseksi. Tämä ha-
vainnonteko on kiväärin- ja joukkueenjohtajan
pääasiallisin tehtävä.

Tulilomieu aikana on kivääri pantava kuntoon,
öljyttävä ja täytettävä vedellä.

Yhteenliittyminen,kokoontuminen ja järjestyminen.
100. Taistelun jälkeen kokoontuu konekivääri-

komppania vaunuille. Komento: Kivääri vaunuihin!
Kun panokset ovat poistetut ja kivääri koottu, lähtee
kunkin kiväärin miehistösuljettuna vaunuille päin,
liittyen saman joukkueen toiseen kivääriin. Jouk-
kueet liittyvät myös yhteen, jos on mentävä pitkä
matka vaunuille ja komppania on pysynyt yhdessä.
Helposti on taistelun kuluessa voinut käydä niin,
että komppaniaon joutunut joukkueittain hajaantu-
maan eri talloille; myöskin vaunut voivat olla eri-
paikoissa. Silloin kokoonnutaan ensin joukkueit-
tain ja vasta vaunujen kanssa järjestyy komppania
taas yhteen.

9* Konekivääriopetus ja harjotus

Yleisiä viittauksia.
Seuraavassa esitetyt näkökohdat ja huomioon-

otettavat seikat 8 viikon aikana ovat laaditut sillä
edellytyksellä, että jalkaväen kouluutus, niin sisä-
kuin ulkopalvelukseennähden on läpikäyty. Varsi-
naisen konekivääriopetuksen ohella on ahkerasti
harrastettava ja kerrattava puhdasta jalkaväen




