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G. Tykistö.. Kenttätykistön kouluutusohjesääntö.1
I. Kouluutus jalan.

Johdatus.
1. Kouluutusohjesääntö sisältää kenttätykistön

kouluutusta koskevat määräykset ja näkökohdat.
Se on jaettu seuraaviin osiin:

1. Yleisiä perusajatuksia kenttätykistön
kouluutuksessa. Kouluutus jalan.

2. Kouluutus valjastamattoman tykin yh-
teydessä.

3. Kouluutus valjastetun tykin yhtey-
dessä.
a) Ratsastus ja ajo.
b) Valjastetun patterin harjotukset.

4. Ampumakouluutus.
a) Suuntausohjesääntö.
b) Ampuniaohjesääntö.
2. Taistelutehtävien, taisteluvälineiden ja tek-

nillisen apuvälineistön suunnaton monipuolistumi-
nen vaatii yksinkertaisia muotoja, selviä perus-
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sääntöjä sekä kouluutusta, joka vastaa ainoastaan
sodan vaatimuksia ja tarkotusta.

Is. Kaikissa palveluksen haaroissa alotetaan
yksityisopetuksella. Vain mitä perusteellisimmalla
yksityisen miehen kouluutuksella aikaansaadaan
monien kunnollinen yhteisvaikutus.

4.Saman asian ainainen harjottaminenrasittaa
henkeä ja ruumista. Ei mitään palvelustasaa mää-
rätä tai pitää ilman selvää kouluutustarkotusta tai
valmistamatta.

5. 'Taistelu- ja tykistön apuneuvojen monipuo-
lisuus tekee tarpeelliseksi useita erikoisia kouluu-
tuksen haaroja. Kokonaissaavutus suurenee, jos
miehistön erikoistaipumukset hyvissä ajoin opitaan
tuntemaan ja niitä käytetään perustuksena miehiä
erilaisiin palveluksen haaroihin jaettaessa.

A. Kouluutuksen päämääriä ja perusajatuksia.
0. Kenttätykistön tehtävänä on hyvä ampumi-

nen,oikeaan aikaan, oikeasta paikasta, oikeata maa-
lia vastaan.

7. Sota vaatii rautaista mieskuria, kaikkien
voimien jännittämistä sekä ajattelevia, itsenäisyy-
teen kasvatettuja johtajia ja mielinä. Ankarankin
vihollistulen alaisina tykkimiesten on kylmäveri-
sesti ja harkiten hoidettava tykkejään ja säilytet-
tävä luja voitonvarmuutensa, vaikkakin johtajat oli-
sivat kaatuneet.

8. Kouluutuksen jalanon aikaansaatava ja va-
kaannutettava yksityisen miehen ruumiinhallinta ja
hyvä ryhti. Sen tehtävänä on samalla mieskurin,
sotajoukon peruspylvään, synnyttäminen ja lujitta-
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niinen. Kouluutus, varsinkin joukkokouluutus ja-
lan, on muuten rajotettavasiihen määrään kuin ma-
jotuksessa ololle on välttämätöntä.

9. Kouluutuksen tärkeimmän osan muodostaa
tykin käyttämisen oppiminen. Harjotukset tykin
yhteydessä alkavat heti rekryyttien saapumisen jäl-
keen ja niiden tulee taata tykkien yhtenäinen ja luo-
tettava käyttäminen.

10. Kykenevimmät ja kelvollisimmat tykki-
miehet harjotetaan suuntaajiksi ja saavat erikoisen
suuntauskouluuttiksen. Sen laajuuden määrää
suuntausohjesääntö.

11. Varman yhteysverkon tärkeys ja tiedonan-
tovälineiden monipuolisuus ovat tehneet välttämät-
tömäksi lisätyn erikoiskouluutuksen tiedonantopal-
veluksessa, varsinaisen tykistökouluutuksenohella.
Siihen osaaottavat miehet voivat vain siinä tapauk-
sessa täyttää ne monipuoliset, vastuunalaiset tehtä-
vät, jotka heillä vaikeissa taistelutilanteissa ja epä-
suotuisalla seudulla ovat edessään, että heidän eri-
koiskouluutuksensa huolellisen valinnan jälkeenkyl-
lin varhain alotetaan ja heidät jatkuvissa harjotuk-
sissa niin opetetaan ja valmistetaan,että he täydelli-
sesti hallitsevat palvelustoimensa. Heidän erikois-
kouluutukseensa ei senvuoksi saa ryhtyä vasta rek-
ryyttien kouluutuksen loputtua, vaan jo muutama
päivä näiden saapumisen jälkeen, ja sitä on jatketta-
va päivittäin ja järjestelmällisesti.

Lisäksi on heille puhtaasti tykistöalallaasetet-
tavia vaatimuksia jossain määrin rajotettava. Kui-
tenkin on vaadittava kaikilta tykkimiehiltä eri lait-
teiden ja koneiden tuntemista ja hallitsemista,suun-
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tausvälineitä lukuunottamatta. Kouluutuksen laa-
juudesta puhutaan lähemmin ll:ssa osassa.

12. Koko miehistö on kouluutettava tykki- ja
iniehistösuojusten sekä ammusten säilytyspaikkojen
rakentamiseen, samaten myös irrotettujen tykkien
ja ajoneuvojen liikuttelemiseen huonolla maaperällä
sekä harjotettava ampuinavarojen kantamiseen,
jotta se käy sujuvasti pitemmilläkin matkoilla.

13. Samaten on kaikilta miehiltä vaadittava
varmuutta omien käsiaseillensa, karbinien ja pis-
toolien, käyttämisessä. Tykkimiehet ovat sitäpaitsi
kouluutettavat käsigranaattien heittämiseen.

14. Muiden kouluutushaarojen ohella rinnak-
kain tapahtuva ratsastus- ja, ajokouluutiis on perus-
tana harjotuksille valjastetun tykin yhteydessä (kts.
lähemmin Ulitta osaa).

15. Aliupseerien kouluutuksen. tulee olla mah-
dollisimman monipuolinen. Tähän arvoasteeseen
ylentämisen edellytyksenä on, että asianomaista
voidaan käyttää tykinjohtajana. Tätä on vaaditta-
va myös tiedonantojoukkoon kuuluvilta.

Toiselta puolen on aliupseerin edelleen-kouluu-
tuksessa otettava huomioon hänen erikoiset taipu-
muksensa ja alkutietonsa. Sodassa häntä vastassa
ovat mitä monipuolisimmat tehtävät alijohtajana,
puhelin- ja merkinantopalveluksenjohtajana, suun-
tauskehä- ja varastoaliupseerina samaten kuin nii-
den monenlaisten asemarakennustöiden johtajana,
joita tykistöllä asemasodassa on tehtävänä; kaikki
nämä tehtävät vaativat ehdottomasti, että jokainen
yksityinen asetetaan oikealle, sopivimmalle paikal-
lisen. Ainoastaan siten valmistetaan ja taataan pat-
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terin kaikkien osien yhtenäinen ja toisiinsa liittyvä
toiminta, vain siten saadaan erikoisten kouluutus-
haarojen johtoon asiaaymmärtävät ja kykenevät joh-
tajat.

1(1. Kouluutusta on jatkuvasti tuettava ja sy-
vennettävä tarkotuksenmukaisella palvelusopetuk-
sella, jotta saataisiin itsenäisesti ajattelevia ja toimi-
via alijohtajia ja miehiä. Palvelusopetus antaa esi-
miehelle myös tilaisuuden oppia tuntemaan alais-
tensa henkiset kyvyt ja vaikuttaa niihin.

Palvelusopetuksen tulee mukautua oppilaiden
sivistysmäärän mukaan, olla selvä sekä vaikuttaa
herättävästi. Sitä antavat tavallisesti upseerit.

17. Kaikki erikoiskouluutushaarat ovat aino-
astaan patterin taistelukouluutuksen valmisteluna.
Se on mahdollisimman aikaisin alotettava vapaassa
luonnossa ja, niin pian kuin muotoja hallitaan,
muodostettava sodanmukaiseksi yksinkertaisia tais-
telutehtäviä käyttämällä.

18. Äkseerauskouluutus tapahtuu vain patte-
rissa. Suurempien joukko-osastojen harjotuksissa
opitaan yksityisten osien ja eri aselajien yhteistoi-
minta yhteisen päämäärän tavottamisessa.

19. Ratkaisevan tärkeät tykistölleovat ampu-
maharjotokset kovilla panoksilla, jotka päättävät
ainpuniakouluutuksen. On kaikin keinoin pyrittävä
siihen,että kenttätykistölläon tarvittavaa aikaa ja
tarvittavaa tilaa suorittaakseen ammuntansa opetta-
valla ja sodanmukaisella tavalla.

Tällöin tarjoutuvia tilaisuuksia upseerien, ali-
upseerien sekä upseerikokelaiden edelleen kehittä-
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miseksi tähystyksessä ja ammunnan johdossa on
voimien mukaan käytettävä.

Myöskin sodassa on tätä alijohtajien lisäkou-
luutusta ammunnassa, joka on niin suunnattoman
tärkeä tykistön taistelutoiminnalle, kaikin tavoin
edistettävä, missä taistelusuhteet sen vain sallivat.
Missä ampumaharjotusten pitäminen rintaman ta-
kana ei käy päinsä, siellä on tykistön]"ohtajain, var-
sinkin patteriston- tai aliryhmänjohtajain ainakin
tilapäisesti tähystysasemilla käydessään annettava
yksinkertaisia ampumatehtäviä.

Yhteistoimintaa raskaan tykistön kanssa on
harjoteltava yhteisissä ammunta- ja kehäharjo-
tuksissa.

20. Taistelu-kouluniuksessa käytetään:
marssiharjotuksia sekä päivällä että yöllä so-

dankäyntikuormitusta käyttäen;
tiedusteluharjotuksia. edeltäjille, tähystäjille ja

tiedustelijoille;
äkseerausharjotuksia erilaisella maaperällä

vastustajan kanssa, joka toimii kuin todellisuudessa;
kchäharjotitksia, joissa on harjoteltava varsin-

kin ammunnan valmistelua ja johtamista suurem-
missa tykistöyhteyksissä, joita esittävät johtajat, esi-
kunnat, etujoukot ja yksityiset tykit;

yöharjotuksia, joissa on tärkeätä hyvässä jär-
jestyksessä ja hiljaa asettua asemaan ja jättää se
sekä toimittaa vallitustöitä vastustajan huomaa-
matta;

ampumaharjotuksia;
taisteluharjotuksia, joissa etenkin on pantava

huomiota yhteyteen jalkaväen kanssa.
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21. Harjotusten tulee alkaa helpoista ja vähi-
tellen muuttua vaikeammiksi.

Erikoista huolta on pantava varsinkin tykis-
töllisiinvalmisteluihin taistelua varten.

22. Ne käsittävät:
Tähystyspaikkojen taitavan valinnan ja kun-

toonpanemisen, niiden aseman vaikutuksen maalien
osottamiseen ja tähystämiseen, maalien selville-otta-
misen, menon taisteluasemiin ja maalienmääräämi-
sen niistä, käskyjen välittämisen vaikeissakin olo-
suhteissa.

23. Kovasta taistclukurista kaikkien johtajien
on jatkuvasti pidettävähuolta.

24. Maalien selville-ottamiseen ja selittämiseen
onkouluutettava sopiviahenkilöitä. Heidänkouluu-
tukseensa kuuluu:

kartan lukeminen, maiseman kohtien määrää-
minen kartan mukaan ja päinvastoin, myös kartta-
kulmamittaria käyttäen;

kohtien löytäminen,mistä saattaa nähdä vihol-
lisen alueelle ottamalla samalla huomioon taktillisen
aseman;

suojuksien hyväksi-käyttäminen;
joukkojen keksiminen,myös luonnosten ja len-

täjien ilmoitusten avulla, niiden lajin ja asemien
laajuuden määrääminen (savun, pölyn ja tulen nä-
kyminen). Samalla on näytettävä, kuinka vihollis-
joukot voivat käyttää maanmuodostusta hyväkseen,
mihin vihollistykistö voi asettua asemaan ja mistä
sen tähystysasemia on etsittävä. Maalien, jotka nä-
kyivät toiseen paikkaan, uudelleen-keksiminen;

tuli-ilmiöiden suunnan määrääminen pimeässä;
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ilmoitusten, pohjapiirros- ja näköalaluonnosten
laatiminen;

joukkojen, asemien y. m. merkitseminen kar-
talle ja luonnokseen;

opetus vihollistemme taistelutavasta, jaotuk-
sesta ja asestuksesta varsinkin tykistössä.

25. Patteriston ja sitä suurempien yhteyksien
kouluutukscssa pääpaino on taisteluharjotuksilla.
Niissä on harjotettava käskyjen jakoa ja välittä-
mistä, suurempien tykistöjoukkojen liikkumista,
valmisteluja ennen ammuntaa sekä ammunnan joh-
tamista.

26. Parhaimpana johtajan ominaisuutena py-
syy edesvastuun ilo. Se olisi väärin ymmärretty,
jos sillä käsitettäisiin omavaltaisten päätösten teke-
mistä ottamattakokonaisuutta huomioon tai annettu-
jen käskyjen tunnontarkan seuraamisen välttämistä
ja paremmin-tietämisen asettamista kuuliaisuuden
tilalle.

Mutta tapauksissa, joissa alaisen täytyy sanoa,
ettei tehtävän antaja riittävästi ole ymmärtänyt olo-
suhteita, tai joissa tapahtumat ovat ennättäneet
käskyn edelle, on alaisen velvollisuus olla koko-
naan suorittamatta tai toisin täyttää saadut käskyt
ja ilmoittaa tästä esimiehelle. Käskyn noudatta-
mattomuudesta hän jää täyteen edesvastuuseen.

Edesvastuuniloinen johtaja asettaa joukon arve-
lematta vaaralle alttiiksi silloinkin, kun taistelun
päätös on epävarma ja epäiltävä.

Kaikkien johtajien on alati pysyttävä tietoisina
siitä ja terotettava se alaistensa mieliin,että laimin-
lyönti ja tekemättä-jättäminen ovat suurempi rus-
kantus kuin erehdys keinojen valinnassa.
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27. Jokaisen upseerin on perehdyttävä mui-
den aselajien yleisiin taisteluperiaatteisiin yhtä hy-
vin kuin oman joukkonsa kouluutusohjesääntöi-
hin.

Jo patterinjohtaja on patterinsa ammunnan joh-tajana suuressa määrin itsenäinen. Hänen on sen-
vuoksi varmasti päätellen oikein arvosteltava maa-
lien taktillinen merkitys.

28. Jokainen päällikköpatterinjohtajasta ylös-päin on vastuunalainen alaistensa ohjesäännönmu-
kaisesta kouluutuksesta, ja häntä on niin vähän
kuin mahdollista rajotettava keinojen valinnassa.Esimiesten velvollisuus on puuttua asiaan, heti
kun he huomaavat virheitä ja jälkeenjäämistä.

B. Kouluutus jalan.
1. Yksityiskouluutus.

Yleistä.
29 Huolellinen, tarmokas yksityiskouluutus on

koho kouluutuksen perusta.
Siten että aina, varsinkin joukon ollessa sulje-

tussa järjestyksessä (järjestyneenä, tarkastuksissa,
vahtipalveluksessa j. n. e.), vaaditaan jämeyttä, täs-
mällisyyttä ja järjestystä, voidaan kouluiitukselta
säästää paljon aikaa.

Väärän tai epätäydellisen alkukouluutuksen
viat ovat myöhemmin vain harvoin täydellisesti
korjattavissa. Yhtä vähän on mahdollistä joukon
harjotuksissa tasottaa yksityiskouluutuksen puut-
teita.
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Kouluutus aseitta.
30. Asento! Mies seisoo hiljaa perusasennossa..

Kantapäät ovat niin lähellä toisiaan kuin ruu-
miinrakenne ja kannukset*) sallivat. Jalkaterät
ovat niin kaukana toisistaan, että jalat muodostavat
melkein suoran kulman. Ruumiinpaino on tasai-
sesti kantapäillä ja päkiöillä.

Polvia puristetaan hiukan yhteen.
Yläruumis on ojennettu, rinta vapaasti pullis-

tettu, olkapäät yhtä korkealla ja hiukan taaksepäin
painetut,ei koholla.

Käsivarret riippuvat luonnollisesti, kyynärpäät
ovat hiukan koukistetut ja vähän eteenpäin työnne-
tyt. Kämmenpohjat ja sormenpäät koskettavat rei-
siä. Sormet ovat suljetut ja luonnollisesti käyriste-
tyt; keskisormi housunsaumalla.

Kaula on vapaasti ojennettu.■ Pää pidetään pystyssä,.leuka vedetään hiukan
ään,katse suunnataan vapaasti eteenpäin.

31. Jokaisella valmistuskomennolla, vaikka-
kaan ei ole komennettu Asento!, mies itsestään ottaa
perusasennon.

32. Lepo! Heti vasen jalka eteen. Mies saa
liikkua,muttei luvatta puhua.

Marssi.

33. Marsseja on: harjotus- 1. paraatimarssi,
marssi tahdissa ja marssi ilman tahtia.

34. Harjotusmarssi edistäämieskuria sekä jou-
kon lujaa koossapitoa. Sitä käytetään suljetussa

*) Kannukset ovat kaikissa jalansuoritettavissa äkseeraus-
harjotuksissa yleensä irrotettavat.
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järjestyksessämarssivien osastojen tehdessä kunniaa
sekä paraateissa.

Patteri — mars! Vasen jalka koukistetaan vä-
hän ja viedään eteenpäinnoin 80 cm päähän jalka-
pöydänollessa säären kanssa yhdensuuntaiseksipai-
nettuna ja hiukan ulospäin osottaen. Jalkaa maahan
laskiessa painetaan sääri hiukan taapäin. Senjäl-
keen oikea sääri tekee saman liikkeen kuin vasen.
On kielletty nostamasta eteenpäin ojennettua jalkaa
korkeammallekuin askeleen pituus vaatii; samaten
sitä ei saa aivan suoraksi ojennettuna viedä eteen
eikä liian rajusti lyödämaahan.

On vaadittavahyvää, jämeää ryhtiä, erikoisesti
myöspään oikeata asentoa.

Tällä tavoin mies marssii eteenpäin. Käsivarsia
liikutetaan luonnollisesti. Marssin tahti on 114 as-
kelta minuutissa.

Harjotusmarssin kouluutus kehittyy tahdissa-
marssista. On suositeltavaa alottaa se vasta sitten,
kun miehen ruumiinhallinta ja ryhti voimisteluhar-
jotuksissa on lujitettu sekä säärilihakset riittävästi
vahvistuneet.

Liiallinen marssin harjottaminen ja tankkaami-
nen aikaa vaativissa yksityisharjotuksissa on kiel-
letty.

35. Tahdissa — mars! Liike alotetaan vasem-
malla jalalla ja marssitaan kuten harjotusmarssia,
jalkoja kuitenkaan jännittämättä.

Harjotusmarssista tahdissakäyntiin siirtymi-
seksi komennetaan: Tahdissa!

Komennolla Huomio! alotetaan taas harjotus-
marssi.
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36. Ilman tahtia — mars! (harjotusmarssista
tai tahdissakäynnistä:Ilman tahtia!) Hyvä ryhti
on säilytettävä.

Muutto käynnistä ilman tahtia tahdissakäyntiin
tapahtuu komennolla Tahtiin — mars! ja harjotus-
marssiinkomennolla Tahtiin — mars! Huomio!

37. Patteri — seis! Suorituskomennon jälkeen
mies astuu vielä yhden askeleen ja vetäisee sitten
takimmaisen jalan toisen viereen. Tahdissa mars-'
sittaessa suorituskomento tuleeoikealle jalalle.

Juoksu.
38. Mars! Mars! Mies juoksee niin nopeaan

kuinmahdollista ja pysähtyy ilman erikoista komen-
toa tai siirtyy käyntiin,kun määrätty maali on saa-
vutettu. Ellei mitään maalia ollut määrätty, komen-
neta?n Patteri — seis! tai Käyntiin —

mars! Jälki-
mäisessä tapauksessa alotetaan marssi ilman tahtia.

Komennon Mars! Mars! jälkeen on aina huo-
lehdittava järjestyksenpikaisesta palautumisesta.

Käännökset.
Pa i. kaIIa.

39. Käännös oikeaan (vasempaan) — päin!
Käännös suoritetaan vasemman jalan kantapäällä
ja sen suuruus on 90°. Vasen päkiö ja oikea"kanta-
pää kohotetaanhiukan maasta ja oikea jalka asete-
taan käännöksen jälkeen nopeastivasemman viereen.

40. Täyskäännös vasempaan — päin! Tämä
suoritetaan kääntymällä 180° vasempaan päin va-
semman jalan kantapäällä ja oikean päkiöllä.
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Käännöksen suorituksessa on pääasia varmuus
ja nopeus. Ojennukseen syntyneet viat korjataan
uudestaan järjestyessä taikun on komennettu lepo.

Liik keessä.
41. Käännösoikeaan (vasempaan)

— päin! tai
Etuoikeaan (etuvasempaan) — mars! Suoritus-
komento tulee oikealle (vasemmalle) jalalle. Seuraa-
valla askeleella mies tekee käännöksen määrättyyn
suuntaan vasemmalla (oikealla) päkiöllä ja marssii
uutta suuntaa eteenpäin.

Käännöksiä ei harjoteta harjotusmarssissa.

Kouluutus aseiden kanssa.
Asento.

42. Asento „karbini jalalla." Karhini (kivääri)
on pystysuorassa, liipasinsuojus eteenpäin,perä ai-
van oikean jalan vieressä, perän kärki jalankärjen
tasalla. Oikea käsi on niin paljon ojennettu, että
molemmatkyynärpäät ovat samalla tasalla. Oikealla
kädellä pidetään kiinni karbinista (kivääristä),peu-
kalo piipun tai kädensuojuksen takana (riippuen
miehen pituudesta); muut sormet ovat luonnollisesti
käyristettyinä, mutta suljettuina kiväärinhihnalla.

Otteet.
43. Asennosta ,,karhini jalalla": Karhini (ki-

vääri) —
olalle! Hilma viedään oikean hartian yli

niin,että karhiniriippuu vakavasti ja pystysuorassa,
piipunsuu ylöspäin. Oikea käsi tarttuu hihnaan
rinnan kohdalta, olkavarsi nojaa kylkeen.

44. Asennosta ,,karhini (kivääri) olalla": Kar-
hini (kivääri) — jalalle!
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Vasen käsi tarttuu hihnaan oikean käden ylä-
puolelta ja vetää karbinin olaltaniin,että oikea käsi
tulee vapaaksi. Oikea käsi tarttuu karbiniinylä- ja
alarenkaan välistä ja vie sen jalalle. Vasen käsi vie-
dään samalla perusasentoon.

45. Kunnianteko-ote jää sodan aikana pois.
Kunniaa tehdään seisomallaperusasennossa,,karhini
olalla".

Lataaminen ja panosten poistaminen.

46. Lataamista on harjotettava kaikissa ruu-
miinasennoissa, myöskin yöllä; varmistaminen on
toimitettava ilman erikoista käskyä ennen jokaista
liikkumista.

Kaikki latausharjotuksot ovat suoritettavataino-
astaan patruunojakäyttämällä eikä niitä saa opettaa
erityisinä otteina.

47. Lataa ja varmista! Käsky suoritetaan le-
vossa. Yksityiset liikkeet seuraavat toisiaan nope-
asti, mutta kevyesti ja hätiköimättä.

Käskyllä Lataa ja varmista! mies avaa yhden
patruunataskun, nostaa karbinin (kiväärin) viistoon
rinnan eteen, piipunsuu ylös vasemmalle; oikean
käden peukalolla ja etusormella tartutaan kammio-
tappiin niin, että peukalon toinen nivel on sen var-
ren päällä, väännetään vasemmalle ja vedetään taa-
päin.

Oikea käsi viedään patruunataskulle ja otetaan
sieltä täysinäinen patruunakeliys. Kehystä lip-
paan uurteeseen työnnettäessä sitä samalla kalliste-
taan hiukan taaksepäin.Peukalolla painetaan pääl-
limmäistäpatruunaa aivan läheltä sen pohjaa lyhy-
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esti nykäisemällä,kunnes se on kokonaan painunut
lippaan vasemmassa seinässä olevan patruunanpi-
dättimen alle.

Oikea käsi tarttuu kammiotappiin samaten kuin
avattaessa, työntäälukon piippua kohti ja vääntää
sen yhdellänykäyksellä oikealle. Oikean kädenpeu-
kalolla ja etusormella tartutaan varmistimeen ja
käännetään se oikealle. Karhini (kivääri) viedään
entiseen asentoonsa ja patruunatasku suljetaan.

Ladattuaan mies on edelleen lepoasennossa.
Lataaminen ja varmistaminen liikkeessä suori-

tetaan kuin edellä.
48. Pitkällään maatessa ladataan ja varmiste-

taan ainoastaan avoimessa järjestyksessä.
Mies lataa hänelle mukavimmalta tavalla koh-

dan 40 mukaan, ilman että samalla kohottaa ruu-
mistaan. Lataamisen ja varmistamisen jälkeen kar-
hini (kivääri) viedään takaisin vasemmalle kyynär-
varrelle,piippu vasemmalle.

49. Panokset pois! Suoritus tapahtuu levossa
seisten. Karhini (kivääri) viedään samaan asen-
toon kuin ladattaessa. Vasen käsi siirtyy niin pal-
jon taapäin, että peukalo tulee vasemmalle, muut
sormet oikealle lataamisaukonviereen.

Avattu lukko vedetään hitaasti taapäin ja piipus-
sa ollut patruuna otetaan oikealla kädellä lataamis-
aukosta. Samalla tavoin poistetaan lippaassa ole-
vat patruunat, jolloin lukko on joka kerta työnnet-
tävä eteen ja täydellisesti vedettävä takaisin.

Panosten poistamisen jälkeen vedetään liipasin
taapäin ja karhini (kivääri) suljetaan vasemmalla
kädellä ja viedään entiseen asentoonsa.
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Tähtäysasento ja ampuminen
50. Tähtä}rsasentoa ja ampumisliikkeitä on

harjotettava ilman ohjesäännönmukaisialiikkeitä.
51. Pistooli. Lataaminen, varmistaminen, (pis-

toolien kokoonpaneminen), samoin kuin tähtäys-
asento ja ampuminen ovat opetettavat ilman ohje-
säännön määräämiä liikkeitä.

11. Patteri.
Yleistä.

52. Alkuvalmistuksina käytetään harjotuksia
riveissä, ruoduissa ja ryhmissä.

Järjestys, jaotus, muodot.
53. Järjestyminen tapahtuu kahteen riviin.

Kaksi taakkain seisovaa miestä muodostaa ruodun.
Jos miehiä on epätasainen luku, jää vasemmalle
sivustalle takarivin paikka vapaaksi (vajaa ruotu).

Takarivi on yhdensuuntainen eturivin kanssa.
Rivien välimatka on 80 cm. selästä rintaan. Seisot-
taessa karhini jalalla ja ilman karbinia vierusmies-
tenkyynärpäät koskettavat kevyesti toisiinsa.

Jaokset on tehtäväniin tasalukuisiksikuin mah-
dollista. Vajaat ruodut seisovat ainoastaan jaosten
vasemmallasivustalla.

Jokainen jaos erotetaan neljän, tarpeen vaati-
essa myöskolmen ruodun ryhmiin. Ryhmien ollessa
eri suuret, sijotetaan pienimmät ryhmät jaosten va-
semmalle sivustalle.

54. Ajavan patterin miehistö jaetaan 3 tai 4
jaokseen, ajomiehet kolmantena ja, jos vaaditaan,
neljäntenä jaoksena vasemmalla sivustalla; ratsasta-
van patterin miehistö jaetaan kolmeen jaokseen.
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Jaokset saavat patterin oikealta sivustalta luki-
en, ryhmät omassa jaoksessaan järjestyslukunsa,
jonka ne jatkuvasti säilyttävät.

55. Patterinjohtaja jakaa upseerit. Ellei up-
seereja riitä jaosjohtajiksi, niin otetaan niiksi ali-
upseereja. Jos jaosjohtajat ja liittyvät upseerit jättä-
vät paikkansa, niin sivusta-aliupseerit astuvat hei-
dän tilalleen.

Patterinjohtajan paikka vaihtelee tarpeen mu-
kaan.

56. Torvensoittajat astuvat rivistä äkseerauksen
ajaksi.

57. Jalan olevan patterin eri muodot ovat:
Patteri ruoturintamassa (kuv. 1).
Ryhmärivistö (kuv. 2).
Jono.
58. Patteri ruoturintamassa on kokoontumis-

muoto. Muu harjotus tässä muodossa on kielletty.
59. Jonossa (ruoturintamasta käännös

oikeaan [vasempaan] päin) jaosjohtajat ja liittyvä
upseeri seisoyat sen sivustamiehen vasemmalla (oi-
kealla) puolella, jonka vieressä he seisoivat ruotu-
rintamassa. Heidän paikkansa ottaa vastaava sivus-
ta-aliupseeri.

Ojennus. Tuntuma. Etumies.
60. Ojennus on hyvä, jos mies käännettyään

päänsä oikealle (vasemmalle) ojennussivustaa kohti
näkee oikealla (vasemmalla) silmällään ainoastaan
oikean (vasemman) vierusmiehensä sekä toisella sil-
mällään koko rivin häämöttävän.

61. Ojennus ja tuntuma ovat paikalla ja liik-
keessä oikealle, ellei toisin ole käsketty.

Sotilaskäsikirja, .".. Osa. ">
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Kuva 1.
Patteri ruoturintamassa.
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Poikkeuksia:
jonomarssissa ojennus on sille puolelle, missä

jaosjohtaja on,
kaarroksissa ojennus on kaartavaan, tuntuma

sisäpuoliseen sivustaan päin.
Rivistöissä ottavat ojennussivustalla seisovat

johtajat etumiehen ja etäisyyden. Etumiestä läpi
kaikkien ruotujen ei silloin ole vaadittava.

62. Heti kun paikalla seistessä komennetaan
„Lepo"5 on miehenotettava tuntuma, ojennus ja etu-
mies.

63. Jos paikalla on saatava aikaan ojennus,
niin komennetaan .,Ojennus!" („Katse vasempaan— päin!Ojennus!"). Eturivi ojentautuu; takarivi ja
liittyvät ottavat aluksi etumiehen ja etäisyyden, sit-
ten ojennuksen sivulle. Komento Katse eteen— päin! päättää ojennuksen ottamisen.

Muodostelut, kaarrot, eteenmarssit.
64. Kaikki muodostelut, kaarrot ja eteenmars-

sit suoritetaan ainoastaan tahdissa tai ilman tahtia
käyden, ei harjotusmarssissa.

65. Ruoturintamasta ryhmärivistöön. Ryhmä-
rivistö oikealle (vasemmalle)! Ilman tahtia — mars!

Liike suoritetaan vain paikalla.
Mainitulla sivustalla oleva ryhmä astuu komen-

nolla mars! suoraaneteenpäin. Toiset ryhmät kaar-
tavat ja asettuvat tämän taakse.

Marssittaessa majoituspaikkojen läpi patterin-
johtajan paikka on noin 4, torvensoittajan8 askelta
etumaisen ryhmän edellä.
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66. Eteenmarssi ryhmärivistöstä ruoturinta-
maan. Vasemmalle (oikealle) ruoturintamaan —
mars! ja jos patteri oli liikkeessä:Etumainen ryhmä— seis! Etumainen ryhmä on paikallaan, toiset
marssivat etuvasempaan (etuoikeaan) paikoilleen,
pysähtyvät vähitellen ilman komentoa ja ottavat
ojennuksen ja tuntuman edessä olleen ryhmän
mukaan; päät viedään ilman muuta eteenpäin.

67. Ryhmärivistöstä jonoon. Oikealle (va-
semmalle) jonoon — mars! Jokaisen ryhmän
ensi rivin oikea (vasen) sivustamies astuu suoraan
eteenpäin, hänen takamiehensä asettuu hänen oike-
alle (vasemmalle) puolelleen; muut ruodut liittyvät
heidän taakseen tehden käännöksen oikeaan (vasem-
paan). He astuvat kuitenkin niin kauan paikalla,
kunnes ovat saaneet oikean rivien välimatkan. Ali-
upseerit asettuvat suorituskomennolla mars! toisen
rivin viereen.

68. Jonosta ryhmärivistöön. Ryhmiin oike-
alle (vasemmalle) mars! Suorituskomennolla
jokaisen ryhmän edessä oleva eturivin sivustamies
pysähtyy, takarivin sivustamies asettuu hänen taak-
seen, ja seuraavat ruodut marssivat etuvasempaan
(etuoikeaan) ojennuslinjalle ja ottavat ojennuksen ja
kosketuksen sille sivustalle, jonka mukaan eteen-
marssi suoritetaan. Päät käännetään ilman eri ko-
mentoa takaisin eteenpäin. Paikalta saa ainoastaan
avatusta jonosta marssia eteen.

Jos patteri oli liikkeessä, niin eturivin sivusta-
mies' astuu suorituskomennolla mars! paikallaan.
Yksityiset ryhmät kulkevat eteenmarssien jälkeen
ilman erikoista komentoa oikean välimatkan päähän
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edelläölevista ryhmistä ja astuvat paikalla, kunnes
patterinjohtaja komentaa Eteen — päin!

69. Ruoturintamasta jonon Käännös oike-
aan (vasempaan) --- päin! ja Tahdissa (ilman
lahtia) — - mars! Patteri alottaa yhtaikaa, takimai-
set ruodut astuvat kuitenkin niin kauan paikalla,
kunnes heillä on tarvittava etäisyys etumiehes-
tään.

g—{>_ j — s j Etumainen ruotu pysähtyy,
toiset marssivat, kunnes ovat tulleet etumiehestään
ruoturintaman muodostamiseen tarvittavan välimat-
kan päähän ja pysähtyvät sitten vähitellen.

Komennolla Patteri — seis! pysähtyvät kaikki
ruodut.

70. Jonosta ruoturintamaan.
,S — e—

- i— s! Kun kaikki ovat seisahtuneet,
komennetaan: Käännös vasempaan (oikeaan)
päin!

71. Marssisuunnan muutto jonossa ja ryh-
märivistössä suoritetaan siten, että rivistön yksi-
tyiset osat tekevät kaarron samalla kohdalla kukin
vuorostaan (hakakaarto). Kaartavat osat jättävät
tällöinkaartopisteensillä tavoin vapaaksi, että sisä-
sivustat astuvat pienessä kaaressa.

Kaarto oikeaan (vasempaan) — mars! jaEteen-
päin!

Jonossa sisäpuolinen rivi lyhentää askelei-
taan.

Kun komennetaanEleen — astuu etumaisin ruo-
tu (ryhmä) puolin askelin, suorituskomennolla päin!
marssitaan entisessä tahdissa uutta suuntaa.
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11. Kouluutus valjastamattoman tykin
yhteydessä.

Johdatus.
72. Kouluutus valjastamattoman tykin yhtey-

dessä tarkottaa tykin käyttämisen oppimista. Tämän
kouluutuksen päätarkotus on jokaisen yksityisen toi-
mituksen täydellinen hallitseminen,eri osien esteetön
yhteistoiminta ja ankara taistelukuri, ja se on patte-
rin vaikutuksellisen toiminnan perustana taistelussa.

Harjotukset valjastamattoman tykin yhteydessä
vaativat siis etevää johtamista; se on tykkimiehen
kouluutuksen tärkein osa.

Harjotukset alkavat heti rekryyttien saavuttua.
Ensiksi tapahtuu kouluutus yksityisen tykin

ääressä. Kun siihen kuuluvat toimitukset ovat opi-
tut,käydään pattcriharjotuksiin käsiksi.

Kaikille tykkimiehille on opetettava T l.lle, T
4:lle ja Ts:lle kuuluvat tehtävät, etevimmät heistä
ovat kouluutettavatsuuntausohjesäännönmukaisesti
suuntaajiksi. Heidän on päätetyn kouluutuksen jäl-
keen osattavahoitaa tykinjohtajan tointa.

Ajomiehilleon anettavaT4:n ja Ts:n opetus.
73. Tykin oikea käsitteleminen ja hoito on

melkein yhtä tärkeäkuin eri tehtävien hallitseminen-
kin. Samoin ovat eri sattumista ja vahingoista joh-
tuvat välttämättömät toimenpiteet ja korjaustyöt
osattavat nopeasti ja tarkotuksenmukaisesti suorit-
taa.

74. Kaikista tykkiharjotuksista puuttuu opetta-
vin kohta: kova laukaus. Sentähden on hyvin tär-
keätä, että tämä kouluutuksen haara tehdään niin
opettavaksi ja mielenkiintoiseksi kuin suinkin. Sekä
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usein tapahtuvien keskeytyksien ja opetuksien että
harjotuksien avulla, jotka saavat miehistön keskuu-
dessa kilpailun aikaan, on työssä saavutettava vaih-
telua. Myösvarotetaan tätä palvelusta ajan suhteen
liiaksi pitkittämästä.

Yksityiskouluutus.
Yleistä.

75. Tykin miehistöönkuuluvat:
1 tykinjohtaja ja
5 tykkimiestä (T I—T1 — T 5),

ammusvaunun miehistöön (AV.):
4 ammusmiestä (AI— A 4),

tähystysvaunun miehistöön(TV):
1 vaununjohtaja,
5 tykkimiestä (TV I—TV1 — TV 5, puhelinmiehistö).
76. Harjotuksen aikana tapahtuvat toimitukset

suoritetaan vapain liikkein. Miehistö polvistuu kil-
ven suojassa.

Aluksi ovat tehtävät harjotettavat yksi-
tyiskohtaisesti; myöhemmin astuu tykkimiesten yh-
teistoiminta etusijalle. Liikkeiden tulee olla nopeita.

Komennolla S—e— i— s! (vihellys), joka
voidaan antaa kesken tehtäviä ja eri tarkotuksissa,
keskeyttää miehistötehtävänsä jakuuntelee tarkkaa-
vasti seuraavia komentoja tai käskyjä.

77. Tykin, ammusvaunun ja tähystysvaunun
ollessa kytkettynä tykkimiehet istuvat vaunuilla.
Sopivaa on silloin tällöin tästä poiketa.

Tykinjohtajan ja tykkimiesten paikat.
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78. Vaunuille nouseminen ja niiltä laskeutumi-
nen tapahtuu ainoastaanpysähdyttyä.

Tykkimiehet ylös! T 3 ja T 4 nousevat
satulapuolelta, T 5 käsipuolelta tai siltä puolelta,
millä milloinkin seisovat. Protsin keskellä istuva
tykkimies pujottaa kätensä vieressään istuvien tyk-
kimiesten käsivarsien alatse. Kaikki tykkimiehet,
työntävät käärityn viittansa solmitun pään olka-
päälle ja pitävät kiinni kädensijasta. Kaikki
nojaavat, lujasti selkänojaan ja ponnistavat jaloil-
laan astinlautaan.

Tykkimiehet — alas! Tykkimiehet hyppää-
vät alas ja kukin juoksee paikalleen.

Eri vaunujen miehistöt menettelevät vaunuille
noustessaan ja niiltä laskeutuessaan samalla tavalla.

odrattailla
amaassa



25

79. Perusasento ampuma-asemassa olevan ty-
kin luona selviää kuvasta 0. Ammustakavaunu voi-
daan myössijoittaa tykin vasemmalle puolelle.Ain-
musmiehet 3 ja 4 pysyvät ammusvaunun protsin
ääressä, jonka ampumavarat jäävät tykin luo.
Tykin protsista otetaan joko 2 tai 3 koria.

Ammusvaunusta otetut ampumavarat järjes-
tetään yhteen paikkaan tykin viereen (kuv. 6, a).

Siinä tapauksessa, että ammusvaunu on tykin
vasemmalla puolella, asettuu T5Alm taakse, T3
taasen suuntaustangon vasemmalle puolelle.Tykin-
johtaja vaihtaa paikkaa T4:n kanssa.

Kuva. t>.

80. Ojennus! Tätä komentoa käytetään rauhan-
ajan harjotuksissa kunnianosotuksia tehtäessä. Mie-
histö polvistuu tai istuu ryhdikkäässä asennossa
säännönmukaisilla paikoillaan, kunnes Lepo! ko-
mennetaan.

81. Varusta! Satulassa ja vaunuilla istuvat ty-
kinjohtajat, vaununjohtajat ja tykkimiehet hyppää-
vät alas.

Tykinjohtaja avaa lavetin säiliöiden ja protsin
arkun lukot, animusvnununjohtaja samoin vaunu-
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jensa protsin ja takavaunun arkut. Lukot pannaan
protsin tykintarvelaatikkoon.

T 1poistaa lukonsuojuksen, ripustaa sen kil-
vessä olevaan koukkuun ja otettuaan lavetin taka-
säiliöstä laukaisimen asettaa sen paikalleen lukkoon
ja katsoo, että lukko on varmistettu. Lopuksi hän
asettaa lukonsuojuksen jälleenpaikalleen.

T 4 ottaa takasäiliössä olevasta kotelosta 3 ase-
tinavainta, pitää itse niistä yhden ja antaa toiset T
3:lle ja T 5:lle. Senjälkeen hän sulkee takasäiliön.
Tykkimiehet kiinnittävät avaimet asetakin ylimpään
nappiin ja pujottavat avaimen nappien väliin.

82. Riisu! Ratsailla ja vaunuilla istuvat tykin-
ja vaununjohtajat sekä tykkimiehet hyppäävät
alas.

T 1 aukaisee lukon, poistaa kartussin siinä ta-
pauksessa, että tykki on ladattu, sulkee lukon, var-
mistaa, poistaa laukaisimen ja panee senlavetin taka-
säiliöönsekä asettaa lopuksi lukonsuojuksen takai-
sin lukon päälle.

T 4 panee asetinavaimetlavetinsäiliöön. Tykin-
ja vaununjohtajat sulkevat lavetinsäiliöt,protsin ja
takavaunun.

Jos on lähdettävä matkalle luoti putkessa,
pannaan kartussi takaisin putkeen ja varmistetaan
lukko.

Tykin irrottaminen ja kytkeminen.

83. Tykin ollessa kytkettynä merkitsee eteen-
päin kulkusuuntaa, sen ollessa irrotettuna taasen
ampumasuuntaa.
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a) Sivulle.
84. Irrottaminen.
Oikeaan (vasempaan). — Ratsailla ja rattailla

olevat tykinjohtajat sekä tykkimiehet hyppäävät
alas. Tykinjohtaja valitsee tykilleen paikan. T 1
ja T3asettuvat lavetin satulapuolelle,T2sen käsi-
puolelle ja tarttuvat lavettiin kädensijoista sekä la-
vetinseinämistä. Sitä ennen T 3 vetää kytkintapin
kytkinkoukusta; T 4 ja T 5 tarttuvat lavetinpyö-
räin puolapuihin.

Irti! Lavetinperä nostetaan kytkinkoukusta,
T 3 huutaa: Eteen! Tykki käännetään komennet-
tuun suuntaan siten, että tykin suu osottaa sinne-
päin. T 4 ja T 5 auttavat samalla pyöristäkiertä-
mällä. Tykki viedään tykinjohtajan määräämään
paikkaan.

T 2 poistaa putkensuun suojuksen ripustaen sen
putki-emän alla olevaan ripustinjouseen hihnas-
taan. T 1 (ja T 2) työntää lataus- (suuntaus-) is-
tuimen taakse, poistaa lukon- (suuntausjaluksen-)
suojuksen ja ripustaa sen kilvessä olevaan kouk-
kuun. Sitä ennen on T 2 työntänyt kytkimen eteen-
päin. T 1 ottaa etusäiliössä olevasta laatikosta
kiertokaukoputken antaen sen T2:lle, joka asettaa
sen paikalleen suuntausjalukseen. Sitten Tl laskee
alakilven alas.

T 3 kääntää suuntaustangon suuntausasentoon,
irrottaa sulkuvipuakääntämällä kannuksen ajoasen-
nosta ja voimakkaalla nykäyksellä kohottaa suun-
taustangolla lavetinperänylös, niin että kannus hei-
lahtaa taaksepäin,sekä kytkee lopuksi sulkuvivulla
kannuksen ampuma-asentoon (matala kannusasen-
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to). Jos kannus on asetettava syvään kannusasen-
toon, järjestää hän sen sulkuvivulla.

Tl ja T3irrottavat vallitusaseet lavetista ja
asettavat ne tykin viereen.

T 4 ja T 5 purkavat tykin protsista 2 tai 3 koria,
T 5 sulkee protsin, T 4 ja T 5 auttavat tarvittaessa
ammustakavaunun tyhjentämistä.

85. Kytkeminen.
Oikeaan (vasempaan). — T I— T 3 tarttuvat

lavetinperään,T 4 ja T 5 pyöriin— samalla tavalla
kuin irrotettaessa.

Kytke! Lavetinpsrääkierretään ja nostetaanse
kytkinkoukkuun. T 4 ja T 5 tarttuvat protsin pyö-
riin helpottaakseenkytkemistä. T 3 pistää kytkin-
tapin kytkinkoukkuun.

Tykinjohtaja katsoo,että kytkintappi on paikal-
laan. Kaikki nousevat rattaille.

h) Taaksepäin.
86. Irrottaminen.
Taaksepäin — - T 1—T 3 menettelevät samalla

tavalla kuin irrotettaessa sivulle. T 4 ja T 5 jäävät
protsin ääreen.

Irti!T I—T1 — T 3 menettelevät samalla tavallakuin
irrotettaessa sivulle; tykkiä ei vain kierretä ympäri.

87. Kytkeminen.
Taaksepäin. — Miehistö menettelee samalla

tavalla kuin kytkettäessä sivulle.
Kytke! Lavetti työnnetääntakaisinprotsin luo.

e) Eteenpäin.
88. Irrottaminen.
Eteenpäin.— T I—T1 — T 5 menettelevät samalla ta-

valla kuin irrotettaessa sivulle.
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Irti!Tl— T5menettelevät samalla tavalla kuin
irrotettaessasivulle,lavetinperäkierretään vastapäi-
vään ympäri, (T l:tä ja T s:tä kohti).

89. Kytkeminen.
Eteenpäin. — Miehistö toimii samalla tavalla

kuin kytkettäessä sivullepäin.
Kytke! Miehistö toimii samaten kuin kytket-

täessä sivullepäin. Lavetinperä kierretään ympäri
vastapäivään.

Ammus- ja tähystysvaunun irrottaminen ja kytkeminen.

90. Irrottaminen. Rattailla istuvat tykkimie-
het hyppäävät alas. AI (TV1) tarttuu kannatin-
tankoon sen satula-, A 2 (TV 2) sen käsipuolelta.
Sittenkun AI (T V 1) on poistanut kytkintapin kou-
kusta ja kohottanut kannatintangon yhdessä A 2:n
(TV2:n) kanssa, huutaa hän: Eteen!

Takavaunu viedään sille määrättyyn paikkaan.
A 3 ja A 4 tyhjentävät heti ammusvaunun prot-

sin. A 1laskee vaunun taka- ja A 2 sen etutuen alas;
ensinmainittu on kiinnitettävä vitjoilla. A 2
nostaa arkun oven ylös kiinnittäen sen tähän asen-
toon ja pudottaa alakilven alas.

TV 1 laskee vaunun etutuen alas, TV 1 ja TV 2
laskevat sivukilvet alas ja kiinnittävät sitä ennen
avatun oven ylös.TV 2 kääntää kilpiluukun ympäri.

91. Kytkeminen. Miehistö laittaa vaunut läh-
tökuntoon ja toimii muuten samalla tavalla kuin ir-
rotettaessa.

Irrotettujen ajoneuvojen kuljettaminen.
92. Ladatut tykit, joita kuljetetaan paikasta toi-

seen, ovat varmistettavat; suuntausjaluksesta, suo-
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justangosta ja suuntausvälineistä ei saa tykkiä työn-
tää sitä siirrettäessä paikasta toiseen; putken suu ei
saa koskettaa maata.Vaunujen ovet ovatsuljettavat,
sekä tarpeen vaatiessa tukitangot asetettavat ajo-
asentoon.

Tykin kuljetus eteen- ja taaksepäin.

93. Tykki eteenpäin! ja:Seis! — Tykki taakse-
päin! ja: Seis!

Tl ja T2toimivat pyörissä, T3kannattaa
suuntaustangosta lavetinperää ylhäällä maasta, T 4
ja T5työntävät lukko-osasta, AI kannuksesta.

Tarpeen vaatiessa komennetaan Apuköydet!,
joita hoitavat T 1 ja T 2. Jos tarve vaatii voimak-
kaampaa vetoa, kiinnitetään apuköydet akse-
lissa oleviin silmuihin. Silloin tulee tois-
tenkin tykkimiesten olla apuna.Myöskinsaattaa T 3
asettaa suuntaustangon olkapäälleen,missä tapauk-
sessa tykkiä työnnetään eteenpäin tykinsuun osotta-
essa taaksepäin.

Jyrkissä rinteissä on paras kuljettaa tykkiä
taaksepäin sen suun näyttäessä eteenpäin;T 3 estää
suuntaustangon avulla lavetin nurin keikahtamasta,
T 1 ja T2estävät pyörienliikuntaa apu- ja vetoköy-
sillä.

Ampumavalmiuden toimeenpano ja keskeyttäminen
asemasodassa.

94. Tykkien luo! Miehistöpoistaa tykinsuun
eteen — lentäjien eksyttämiseksi — asetetut oksat
ja astuu tykin ääreen.

T1poistaa lukonsuojuksen, ripustaa sen kilpi-
koukkuun ja ottaa varmistuksen pois.
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T 3 poistaasuunsuojuksen paikallaan ja kiinnit-
tää sen koukkuun.

Tykinjohtaja, tai T 1edustaessaan tykinjohtajaa,
ottaa hihnalla varustetun asettajan hihnoilleen ja ri-
pustaa sen ylös koukkuun.

95. Tuli keskeytetään! Tykinjohtaja tai hänen
sijaisenaanT 1panee asettajan hilmoineen pois.

T 2 asettaa tykin määrättyyn pääsuuntaan.
T 3 panee suunsuojuksen paikalleen.
T 1 varmistaa ja panee lukonsuojuksen paikal-

leen.
Miehistö peittää putken suun lentäjien varalta

ja poistuu.
Suuntaustavat.

96. Kun avoimessa ampuma-asemassa käyte-
täänsuoraa suuntaustapaa,on maalikuvattava lyhy-
esti, selvästi ja tarkasti. Seikkaperäisiä maalinselos-
tuksia on vältettävä joko valitsemalla yhteinen apu-
maalitai suuntaamallaperustykin tai suuntauskehän
avulla.

Peitetyssä asemassa oltaessa otetaan ensimäi-
nen sivusuunta suuntauskehän,perustykin tai yhtei-
sen apumaalin avulla (epäsuora suuntaus, 113).

Komennot suuntausjaluken asettamista varten.
97. Komento jakorenkaan asettamista varten

kuuluu, kun komennettava luku on otettava jakoren-
kaan tähänastisesta asemasta: 4 lisää (120 pois)!

Säätäjän asemaa osottava komentokuuluu, kun
edellisestä säätäjän asemasta tehtävä poikkeus on
komennettava: 1nosto (2 laskua)! — kunsäätäjän
asento sinänsä on komennettava: Säätäjä kokonai-
suudessaan 3 nostoa (1 lasku)!
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Etäisyyttä osottavien lukujen noustessa yli
1000:n on sataluvut kymmenluvuista erotettuina
komennettava,esim. 32— 50 — kolmekynimentäkaksi— viisikymmentä.

Ellei etäisyyttä muuteta, voidaan sitä
osottavan luvun sijasta komentaa: Sama etäisyys!

Jos korkeussuunta otetaan libellillä", on »libei-
li" ja korkeuskulma komennettava: Libeili 31!

Lataaminen, suora suuntaus ja ampuminen.
98. Shrapnelli aikasytytin! — Edessä maan-

tien ja metsänreunan välissä jalkaväkeä! — 1lasku!— 15-00! ja x:s tulta!
tahi: Granaatti aikasytytin! — Oikealla anipu-

mahauta metsän ja rautatien välissä! — 4 lisää!-- 1 nosto! — 24—00! -- Libeili 30! ja x:s tulta!
tahi: Granaatti iskiisvtytin! — Oikealla metsän

reuna! — 18—00! — Libeili 29! ja x:s tulta!
tahi:Pitkägranaatti, herkät sytyttimet! — Edessä

peräytyvää jalkaväkeä — 40—00! ja x:s tulla!
tahi:Pitkägranaatti,hidastuvana! — Vasemmalla

lähestyvää ratsuväkeä! 12—00! ja x:s tulta!
tahi: Panssarigranaatti! — Edessä panssariauto!_

15—00! ja x:s tulta!
Suunta, missä maali tai apumaalisijaitsee, oso-

tetaan komennolla: edessä, oikealla tai vasemmalla,
myöhemminsen mukaan, missä suhteessa se on enti-
seen ampumasuuntaan. Sivusta", Sivusta" sanaa ei silloin
saa käyttää. Jos apuna käytetään lukuja, on ilmoi-
tettava,miltä puolelta laskeminen alotetaan.

Lataaminen.
99. T 1poistaa varmistuksen painamalla var-

mistussalvannappia ja kääntämällä samalla varmis-
tushakaa siksi,kunnes sana Feuer" on näkyvissä.
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Varmistuksen poistettuaah avaa hän lukon tart-
tumalla kampiin ja vetää sen voimakkaalla nykäyk-
sellä taaksepäin,päästämättä sitä kädestään ennen-
kuin lukko on täydellisesti auki. Lukon ulosheittä-
män kartussihylsyn hän ottaa vasempaan käteensä
ja heittää taakseen.

Tykinjohtaja tai hänen sijaisensa T 1 työntää
asettajalla T 4:n putkeen panemaa luotia koko ajan
yhtä voimakkaasti niin pitkälle eteenpäin, että se
tarttuu lujasti putken rihlaosaan; T 4:ltä saamansa
kartussin T 1 työntääpanoskammioon aina sen reu-
naan saakka.

Ladatessa hän pitää avattua lukkoa kammista
kiinni ja sulkee sen siten,että kääntää kampia eteen-
päin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

T3antaa T 4:lle täysinäisiä koreja ja auttaa
häntä hänen ottaessaan luotoja esille sekä asettaa
sytyttimiä.

T 4 ottaa luodin esille, poistaa tarpeen vaa-
tiessa salparenkaan tai suojuspeitteen ja asettaa ase-
pnavaimella komennon Iskusytytin! jälkeen sytytti-
men matkarenkaan niin, että risti ja merkki osuvat
yhteen. Tavallisia ja pitkiä granaatteja käytettäessä
asetinlovyn tulee olla kierrettynä sille merkkivii-
valle, jota ei ole merkitty millään kirjaimella (ajo-
asento).

Komennolla Aikasytytin! hän kiertää matka-
renkaan komennetulle etäisyydelle, komennolla Hi-
dastuvana! asetinlovyn ,,hidastuvana"-asentoon ja
matkarenkaan niin ettäristi jamerkkiosuvat yhteen.

Komennolla Tavallinen iskusytytin! hän kier-
tää sytyttimen samalla tavalla kuin komennettaessa
Iskusysytin!

Sotilaskttsikirja, ■'. osa. ■>
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Komennolla Herkät sytyttimet! ottaaT4sellaisen
luodin esille, repäisee sulkulevyn siihen kuulu-
vine vetolankoineen irti ja panee iskupuikon sisään
niin pitkällekuin se on värjäämätön.

Komennolla Suuntausjalus alas! on otettava
esille luoti, jonka sytytin on varustettu kartessi-
merkillä, ja sytytin asetetaan tämän merkin koh-
dalle. Ellei sellaisia luoteja löydy, otetaan niiden
asemesta mielivaltainen luoti, ei kuitenkaan sellais-
ta, joka vasta lentomatkallaan tulee räjähdysky-
kyiseksi. Siinä tapauksessa ei sytyttimiä aseteta
eikä ennen asetettuja senjälkeen muuteta.

Jos on komennettu etäisyys, joka päättyy
25:een tai 75:een, asettaa T4asetinmerkinsilmämi-
tan mukaan molempainpiirujen väliin.

Lataamista varten panee T4luodin vasem-
malle kyynärvarrelleen, pitäen sitä kiinni oikealla
kädellään, ja vetää vasemman käsivartensa senver-
ran taaksepäin, että hän saattaa tarttua vasemmalla
kädellään luodin pohjasta kiinni.

Tämän jälkeen hän panee luodin kärjen
putkeen.Sitten saa hän T s:ltä kartussin, jonka hän
antaa T l:lle, ja sitten taas luodin T s:ltä.

T 5 antaa T 4:lle lataamista varten kartussin,
lataamisen jälkeen uuden luodin ja pitää sitten
uuden kartussin varalla.

T5, A 1ja A 2 pitävät luodeista huolen, ovat
apuna niitä esille otettaissa ja sytyttimiä asetetta-
essa, kokoovat hylsyjä, salparenkaita ja suojuspeit-
teitä.

Tykinjohtaja pitää huolta siitä, että oikeita
luotilajeja ja panoksia käytetään, että ennen lataa-
mista salparenkaat ja suojuspoitteot poistetaan, ai-
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kasytyttimet oikein asetetaan sekä herkkiä sytytti-
miä käytettäessä sytytinpuikot oikein asetetaan.

Jos kytketty tykki ladataan, varmistaa T1 la-
taamisen tapahduttua.

Suora suuntaus.
100. T2aukaisee ylemmän tähtäysluukun sen-

verran kuin on tarvis; suuntauslasilla suunnatta-
essa hän aukaisee alaluukun.

Tykinjohtaja, T 2 ja T3ottavat selvän siitä,
niissä maali tai apumaalion.

T 3 antaa suuntaustangonavulla karkean sivu-
suunnan. T 2 ja T 1nousevat istuimiltaan,kun lave-
tinperää on liikutettava, ja auttavat T 3:a.

T 2 asettaa ensin jakorenkaan, sitten säätäjän
ja lopuksi suuntausjaluksen.

Ellei jakorengasta ja säätäjää varten ole lukua
komennettu, katsoo hän vielä kerran, että jakoren-
gas on asetettu 1600:lle, säätäjä 0:lle.

Kaukoputken karkea ja hieno korkeusjaotus on
asetettava nollalle.

Kun on tehtävä suurempia sivukorjauksia, niin
hän suorittaa korjauskierron aluksi osapuilleenkä-
dellään, kaukoputken päätä kääntämällä ja sitten
tarkalleen alajakorumpuakiertämällä.

Suuntausjalustaa asetettaessa hän liikuttaa
matkarumpua, kunnes komennettu etäisyys tai aste-
luku on luettavissa. Kun suuntausjaluksella on teh-
tävä suurempi korjaus, erotetaan kierrukan liike
irrotusnastalla ja siirto suoritetaanosapuilleenkier-
tokahvalla.

Jos komennetaan suuutausjalus alas, asettaa
T2säätäjän 0:lle ja laskee suuntausjaluksen aivan
alas.
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Jos korkeussuunta otetaan kaukoputkella, an-
taa T 2 tykille korkeussuuntauskoneella karkeankorkeus-, sivusuuntauskoneella hienon sivusuunnan.
Lopuksi hän ottaa hienon korkeussuunnan.

L ib eli in k ay t tö.
101. Siinä tapauksessa, että korkeussuunta

otetaan libellillä, asettaa T 2 komennolla Libeili 29!
liikeruuvin avulla merkin tälle luvulle, ottaa sivu-
suuntauskoneella hienon sivusuunnan ja antaa lo-
puksi, korkeussuuntauskonetta kiertämällä libellin
asettua vaakasuoraan. Suunnatessaan 600 m suu-
rempiin etäisyyksiin hän poistaa akselin viiston ase-
man siten, että asettaa kaltovuuslibellin vaakasuo-
raan nastaa vääntämällä.

Sivusu v n n a n ki i n n illamin e n.
Suntauksen jälkeen ja ennen laukaisemista on

libelliä käytettäessä sivusuunta kiinnitettävä. T2
valitsee kiinnityspisteeksi jonkun kohdan ympäris-
töstä ja suuntaa kaukoputken siihen sen päätä kier-
tämällä. Sitäpaitsi voidaan kaukoputken päätä lii-
kuttaa yläjakorummun avulla pystysuoraan. Kiin-
nityspisteen tulee olla helposti löydettävissä, mah-
dollisimman kaukana ja tykin takapuolella.

Ellei sopivata paikkaa ole löydettävissä, on vä-
hintään 20 askeleen päähän tykin taakse asetettava
keinotekoinen kiinnityspiste.Kilven luukut suljetaan.
Tykinjohtaja ja T 3 ottavat selvän kiinnityspisteon
paikasta katsomalla kaukoputkeen.

102. Suurilla etäisyyksillä (yli 7 osapanosta)
ammuttaessa asetetaan etäisyys ke\\ kenttähaubit-
seja varten tehdyn ampumataulun Il:n liitteen mu-
kaaan suuntausjaluksen astejaotusta käyttämällä.
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103. Käytettäessä suoraa suuntaustapaa seu-
raavatT2jaT3yhdessä liikkuvia maaleja.Jos ta-
pahtuumuutos liikunnan tavassa tai suunnassa,huu-
taa T2:Maali paikallaan! tai: Maali lähestyy (perä-
ytyy, siirtyy oikealle): tai: Maali on kadonnut!

104. Ensi kertaa suunnattaessa on vältettävä
liiaksi muuttamasta putken ja lavetin yhdensuun-
taista asentoa. Jos sivusuuntaa on huomattavasti
muutettava, ilmoittaa T2siitä T 3:lle siten, että viit-
taa kämmenellä, mihin suuntaan lavetinperää on
siirrettävä.

Ammuttaessa ovat sivusuunnan korjaukset teh-
tävät sivusuuntauskonoella niin pitkälle kuin se sal-
lii.

T2käyttää jokaisen vapaan hetken suuntaami-
seen ja tarkistaa suuntausvälineiden aseman ennen
joka laukausta.

105. Heti senjälkeen, kun tykki on suunnattu,
huutaa T 2: Valmis.

.4 mpnmin en.
106. X:s tulta! Komennolla x:s tarttuu T 1

laukaisimeen vasemmalla kädellään kiskaisten voi-
makkaasti komennolla Tulta! ja päästää heti senjäl-
keen laukaisimen irti.

Ellei lavetin asema vielä ole tarpeeksi vakava,
painaaT 3 komennettaessa x:s lujasti suuntaustan-
koa, T 1 ja T 2 vetävät päänsä ja jalkansa taakse-
päin, T 1 tarttuu oikealla, T 2 vasemmalla kädel-
lään kilven tukitangoista kiinni.

107. Heti senjälkeen, kun tykki on laukaistu,
suuntaa T2ilman komentoa sen jälleen maalia
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kohti; sivusuunnan ollessa kiinnitetyn hän suuntaa
kiinnityspisteeseen.

Iskusytyttimillä ammuttaessa ladataan uudes-
taan heti laukaistua, aikasytyttimillä ammuttaessa
asetetaan sytytin viimeksi komennetulle etäisyydelle
ja ladataan vasta sitten kun etäisyys on komennettu.

Sytyttimen ja ammuslajin vaihto.■ 108. Aikasytytin (Iskusytyt.)! — 37—00! tahi:
Shrapnelli(Granaatti,Pitkägranaatti)Iskusytytin!— 40—00!
tahi: Herkät sytyttimet! — 51—00!
tahi: Hidastuvana (Tav. iskusyt.) — 45— 00!
tahi: Aikasytytin! — 5. panos! — 2915°! —

Palopituus 5100! (Välitön palopituuden korjaus
kaarilaukauksen aikasytytintä käytettäessä).

tahi: Suuntausjalus alas!
Jos luoti on latausvalmis, asetetaan sytytin

uudelleen, kun sytyttimen asento on vaihdettava.
Poikkeus: Suuntausjalus alas (99).

Luotilajia vaihdettaessa pannaan luoti ajo-
asennossa takaisin koriin. Herkkiin sytyttimiin
jo pistetyt iskupuikot ovat sitä ennen poistettavat
ja pantavat syrjään.

Ennen jokaista luodin tai sytyttimen vaihtoa ja
aikasytyttimillä ammuttaessa ennen samanaikaista
maalin sekä palopituuden vaihtoa tyhjennetään
säännöllisesti putket viimeiseen suuntaan; ko-
mento: Putket tyhjiksi!

Tykinjohtajat antavat laukaista ladatut tykit,
sitten kun ne on suunnattu.
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Komennolla Suuntausjalus alas! jätetään put-
kien tyhjentäminen sikseen.

Jos maali pysyy samana, on sytytiiiasentoa tai
luotilajia vaihdettaessa etäisyys komennettava
siinäkin tapauksessa, että se pysyy muuttumatto-
mana.

Lentoradan vaihto.

109. Kaarilaukaus! 5. panos, 30* !
Etäisyyttä vastaava panos ja asteluku otetaan

jaosjohtajataulukosta.Se panos komennetaan, jonka
alla etäisyys on merkitty punaisella, ja muutetaan
vasta silloin,kun ampumista jatkettaessa on komen-
nettu etäisyys, jota ei enää ole merkitty punaisella
eikä mustalla puheenaolevanpanoksen alla. Tässä
tapauksessa komennetaan se panos, jonka alla uusi
etäisyys on merkitty punaisella.

Täysinäisen panoksen sisältävästä jo ladatusta
kartussista (täyskartussi) poistetaan osapanoksia.
T 4 poistaa kannen ja ottaa pois osapanoksia siksi,
kunnes ylin osottaa komennetun luvun.

Tämän jälkeenhän painaa kannen kiinni ja pa-
nee kartussin takaisin putkeen. Poistetut osapanok-
set hän panee koriin. Seuraavaa laukausta varten
tarvittavastakartussista poistetaanliiat osapanokset
vasta laukaisemisen jälkeen.

Jos B:nnella panoksella on ammuttava (102),
poistaa T4osapanokset 2— 7. Kartussissa olevan
1:sen panoksen lisäksi pannaan 8: s panos.

Jos siirrytään alemmasta panoksesta ylempään,
poistetaan ladattu kartussi putkesta ja pannaan
maahan. T 4 muuttaa täyskartussin komennon mu-
kaiseksi. Tykinjohtaja antaa niin pian kuin mah-
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dollista täyttää putkesta poistetut kartussit täysinäi-
siksi, panettamalla niihin tarvittavat osapanokset
aina järjestyksensä mukaan.*)

T 2 asettaa suuntausjaluksen komennetulleaste-
luvulle säilyttäen samalla korkeuskulman ja säätä-
jän asennon.

.110. Laakalaukaus! —
28 00!

T 2 muuttaa suuntausjaluksen. Ladattu kartussi
poistetaan putkesta. T 4 panee täyskartussin tilalle.

Maalin vaihto.
111. Joka kerta kun maali vaihdetaan, otetaan

korkeussuunta — siinäkin tapauksessa, että sitä en-
nen suunnattiin libellin avulla — kaukoputkella,el-
lei libelliäuudelleen komenneta.

Säätäjän asento jää muuttamatta, ellei toisin
komenneta.

Uudestaan suuntaamalla: Oikealla lähellä teh-
taan ja kirkon välissä jalkaväkeä! — -1 lasku! — 800!
Jakorengas asetetaan 1600:lle, ellei toista asentoa
ole komennettu.

Karkea ja hieno korkeusjaotus asetetaan 0:lle.
Sivukorjauksia käyttämällä: 30 pois! —

1lasku!_ 38—00 — Libeili 29!

Jatkokappaleiden käyttö.
112. Jos ensimäinen sivusuunta on määrät-

tävä korkealla kaukoputkella,käyttää T 2 jatkokap-
paletta, jonka T 3 hänelle antaa. Ennenkuin jatko-
kappale on poistettu,kiinnittää T 2 sivusuunnan.
Korkeussuunta otetaan libellillä.

* Käyttämättömät osapanoksetkootaan ja annetaan pois
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Tykinjohtaja on T 2:n apuna korkeus- ja sivu-suuntauskoneita sekä kaltevuuslibelliä käytettäessä.
Epäsuora suuntaaminen.

113. Suuntauskehä (perustvkki)! — 42—00!
Libeili 36!

tahi: Vasemmalla apuinaalina metsänreuna!
315 pois (jakorengas 1285!)

.Suuutau s k e h a.
Tykille annetaan yleinen suunta maalia kohti ja

korkeussuunta sitten,kun libellillä on poistettu akse-
lin kaltevuudesta johtuva virhe. Korkeussuuntaa ei
saa muuttaa, ennenkuin sivusuunta on kiinnitetty.
Tykinjohtaja ilmoittaa T 2:11 c suuntauskehäluvun,
esim. 1(5—05. T 2 asettaa jakorenkaanmainitulle lu-
vulle ja suuntaa - tarpeen vaatiessa käyttämällä
jatkokappaletta —

suuntauskehän kaulaan."
Dos lavetinperää on liikutettava, kiertävät T 1

ja T 4 pyöristä siten, että kiertopiste on akselin
alla. Käytetty jatkokappale poistetaan. Tämän
jälkeen kiinnitetään sivusuunta ja korjataan kor-
keussuunta.

P e r v st ykk i.
Tykki asetetaan mahdollisimman yhdensuun-

taiseksi perustykin kanssa. Sille annetaan libellillä
korkeussuunta heti sen jälkeen, kun akselin kalte-
vuudesta johtunut virhe on poistettu. Korkeussuun-
taa ei saa muuttaa, ennenkuin sivusuunta on kiinni-
tottv.

Perustykin T 2 suuntaa — käyttämällä jatko-
kappaletta — kiertämällä kaukoputken päätä suun-
nattavantykin kaukoputken punaiseenkaulaan ja il-
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moittaa jakorengasluvun, esim. 31— 42. Suunnatta-
van tykin miehistö menettelee samalla tavalla kuin
suunnattaessa suuntauskehääkohti. T 2 suuntaa täl-
löin perustykin kaukoputken punaiseen kaulaan.

Apumaali.
Maalin ja apumaalinvälinen sivuerotus komen-

netaan sivukorjauksena tai jakorengaslukuna.
T 2 ottaa jakorenkaallakomennetun korjauksen

(luvun) ja suuntaa apumaaliin. Korkeusjaotusta
käyttämällä voidaan kaukoputken päätä liikuttaa
pystysuorassa tasossa.

Perusluku.
—- Perussuunta.

114. Komennolla Perusluku!T2kirjoittaa kiin-
nityspisteen jakorengasluvun liidulla kilpeen, sade-
ilmalla lavettisäiliönkannen sisäpuolelle.

Komennolla Perussuunta! hän asettaa muis-
tiinkirjoitetun perusluvun jakorenkaalla ja suuntaa
kiinnityspisteeseen.

Jos sivusuuntaa komennettaessa sivukorjaus
on komennettava silmälläpitäen perussuuntaa eikä
hetkellistä suuntaa, kuuluu komento: Perussuuntaan
130 lisää (35 pois).

Tulilomat.
115. Tuliloma! Ladatut tykit laukaistaan(108).

Lukko jääauki.
T 3— T 5 panevat esilleotetut luodit ajoasen-

nossaan koreihin takaisin.
Tulilomat ovat käytettävät varastojen ja ampu-

matarpeinen käyttökelpoisuuden palauttamiseksi.
Käytetty aineisto on koottava yhteen.
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Tulilomaon päättynyt silloin,kun annetaanko-
mento ammunnan jatkamiseen.

Ammunnan lopettaminen.
116. Patteri seis!
Ladatut tykit lauaistaan.
Tykinjohtaja, hänen sijaisenaan T 1, panee hih-

nalla varustetun asettajan ammustakavaunuun ta-
kaisin. T 1varmistaa, panee lukonsuojuksen pai-
kalleen ja alakilven ajoasentoon; hän panee T 2:lta
saamansa kaukoputken lavettisäiliöönja työntää la-
tausistuimen eteenpäin.

T2asettaa jakorenkaan 1600-luvulle, säätäjän
ja korkeusjaotuksen0:lle. Hän laskee suuntausjaluk-
sen aivan alas ja antaa kaukoputken T l:lle. Tä-
män jälkeen kiertää hän korkeussuuntauskonetta,
kunnes kilvessä olevat viirut osuvat yhteen, asettaa
sivusuuntauskoneen 0:lle ja painaa kytkimen
taaksepäin siksi, että se napsahtaa paikalleen.Lo-
puksi hän sulkee kilvessä olevat luukut,panee suun-
tausjaluksen suojuksen paikalleen ja työntää suun-
tausistuimen eteenpäin.

T 3 panee suunsuojuksen paikalleen,asettaa ty-
kin suoraan, panee T4:n avulla kannuksen ajoasen-
toon työntämällä sulkuvivun eteenpäin, pudotta-
malla kannuksen alas ja senjälkeen kiinnittämällä
sen loveensa, työntäensulkuvivun taaksepäin. Suun-
taustangon hän asettaa siten paikalleen, että polkee
sulkuhakaa jalallaan ja lyö tangon eteenpäinpitkäl-
leen.

T4ja T5sekä A-miehistöpanevat vielä esillä-
olevat luotivarastot ja käytetyt tarpeet ajoneuvoi-
hin. Senjälkeen he kiinnittävät protseissa olevat
hihnat,sulkevat ovet ja panevat säpit kiinni.
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Tykinjohtaja on vastuunalainen siitä, että tykki
on varmistettu.

Asemanvaihto.
117. Menetellään aivan samoin kuin komen-

nolla Patteri seis! (116).

Useimmiten esiintyvien vikojen poistaminen
Vika.

118.
Ahdaskäyntisyys.
Käynti pysyy ahtaa-

na puhdistamisen ja öl-
jyämisen jalkeenkin.

Ei aukoa.

Ponnahtaa laukaista-
essa auki.

Kaasut tunkeutuvat
läpi, nallihatun pohja
viottunut.

Teräsvuorauksessa
olevassaporauksessa on
palamisvikoja.

Poistaminen

Avattu lukko puhdistetaan ja
öljytään.

Lukko on otettava kokonaan
irti putkesta, jos tarpeellista,
hajotettava. Lukko jakiilakam-
mio on puhdistettava ja sen jäl-
keen öljyttävä.

Patterin lukkoseppä korjaa
viat.

Sivunsulkija otetaan irti, sa-
manaikaisesti kierretään kampia
ja työnnetään vääntöpiiulla
vasemmalta puolen lukkoa vas-
taan.

Lika tahi öljy poistetaan.

Patterin lukkoseppä.

Lukko.
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Lukko eimenekiinni.

Kartussi ei mene tar-
peeksi syvälle sisukseen.

Luoti tarttuu kiin-
ni putkeen, joten kar-
tussi ei mene tarpeeksimene tarpeeksi
syvälle sisukseen.

Puhdistetaan; ellei se auta,
kutsutaan patterin lukkoseppä.

Kartussi vedetään ulos. pa-
noskammio puhdistetaan, viot-
tunut kartussipannaan syrjään.

Kartussi vedetään ulos. Luo-
ti otetaan pois putkesta. Tätä
varten putki kierretään vaaka-
suoraan asentoon, vaatetukko
pannaan luodin taakse ja
lukko suljetaan; luodinpoistaja
työnnetäänputken suusta sisään
ontelo puoli luotiin päin kään-
nettynä ja hakkuun kiinnitetyn
kahden köyden avulla vede-
tään sen vartta voimakkaasti
luotia vastaan. Tällöin mie-
het ovat sivulle- ja taaksepäin
putken suusta; kädet ovat kie-
dotut vaatepalasiin eikä köysiä
saa kiertää käsien ympäri.

Ellei hakulla onnistuta, käy-
tetään vääntöpuuta.

Kun luoti on irtautunut,
avataan lukko ja luoti työn-
netään kokonaan ulos putkesta,
jolloin sitä ei saa pudottaa.

Luotia putkesta otettaessa
etualan pitää olla vapaa vähin-
tään 500 m laajuudelta, sama-
ten sivualankin.

Sisus, luoti ja kartussi puh-
distetaan;viottuneet ammukset
pannaan syrjään.
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Kiskuri ei heitä kar-
tussin hylsyä ulos.

Panos oi laukea.

Panosei laukoa- jatku
vasti yritettäessäkään

Hylsy otetaankäsin ulos;ellei
saada, painetaan se uudelleen
putkeen.Lukkosuljetaan jaava-
taan voimakkaasti tahi hylsy
työnnetään ulos ja kartussikani-

miö puhdistetaan ja öljytään.
Viottuneen kiskurin tilalle pan-
naan uusi.

Katsotaan,onkovälittäjä kään-
tynyt riittävästi taaksepäin; jos
niin ei ole laita, niin lauaistaan
vielä kerran, muuten noin 15
sekunnin kuluttua se viritetään
ja lauaistaan uudelleen tykin-
johtajan käskystä.

Ellei panos vieläkään syty,
muutetaan noin 15 sekunnin
kuluttua uusi kartussi tykinjoh-
tajankäskystä.

Muutetaan uusi iskujoustin
tahi iskuri kärkineen vaihde-
taan, jolloin poraus puhdiste-
taan ja runsaasti öljytään. Pat-
terin lukkoseppä korjaa viat.

119. Putki jarniineen.
Luotien räjähtämisen Putken sisus puhdistetaan

ostaminen putkessa. h}'vin. Kaikki vieraat ainekset
ja palainisjätteetpoistetaan. Sa-
devesi taimuodostunut jääpois-
tetaan. Ohut öljykerros. Putken
sisuksen lovet, viottuneet harjat
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Putkessa räjähtänyt
luoti.

Putki jää laukauksen
jälkeen enemmän kuin
kämmenen leveyden le-
-1»oasemansa taakse.

Siitä huolimatta put-
ki ci palaudu lepoase-
maansa tahi putki lvi-

ja palamisviat tutkitaan ja löy-
tyvät viat ilmoitetaan.

Suuren kuumuuden välttämi-
seksi lukkoa pidetäänavattuna,
putki pyyhitään ja jäähdyte-
tään kosteilla kangaspalasilla.
Putken ollessa kuuman tykki
ei saa kauan olla ladat-
tuna. Kuumentuneiden kartus-
sien tilalle muutetaan uudet ja
vanhat käytetään vasta niiden
täydellisesti jäähdyttyä..

Ampuminen heti lopetet-
tava ja patterin lukkoseppä
noudettava. Tutkittava luo-
tien puhtaus ja vahingoittumat-
tomat johtorenkaat sekä katsot-
tava,ovatko sytyttimet janiiden
osat kyllin kiinteät.

Luisurata puhdistetaan jaöljy-
tään tahi täyteruuvi avataan
varovaisesti, jarrunestettä las-
ketaan pois, kunnes putki jäl-
leen palautuu lepoasemaansa —
jotapaitsi vielä jarrunestettälas-
ketaan pois jännityskierreruu-
vistakin. Kun jarrulieriöon
jäähtynyt, lisätään glyseriniä.

Luultavasti palauttajajousti-
met katkenneet. Patterin lukko-
seppä korjaa viat.
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suu,ajettaessa tahinou-
sukulman ollessa suu-
ren, itsestään takaisin.

Täyteneste vuotaa,
jos:

a) täyteruuvi onepä- Tiivistysrengas muutetaan,
tiivis. Ruuvi kierretään lujaan. Lisä-

tään glyseriniä, jos tarve vaatii.
b) seisauttamisruuvi Ruuvia kiristetään,glyseri iniä

on väljä, lisätään tarpeen vaatiessa.
o) seisauttaniisrasia

on epätiivis, :Patterin lukkoseppä.
d) pohja on epätiivis, j
e) tykinputki luisuu Jarrunestettä lisätään tahi, jos

kiivaasti takaisin,jolloin palauttaja]oustimet ovat liianly-
nestettä vuotaa paljon. hyet tahi murtuneet, noudetaan

patterin lukkose]>pä.
120. Lavetti.

Korkeussuuntausko-
nekiertyyraskaasti,jos:

a) se on kuiva ja li- Öljytään hyvin, myös Mä- ja
kainen. ulkolaakerit sekäpivot- ja kuula-

laakeri ja puhdistetaanpian sen
jälkeen.

b) tasottajan laake- Patterin lukkoseppä
riei toimi, jousi poikki,

e) kilpiaukon tukkija
tahi korkeussuuntaus-
koneen kilpi puristaa.

Sivusuuntauskone
kiertyy raskaasti, jos :
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a) se on kuiva ja li-
kainen,

b) ylälavetti hankaa
tahi puristaa alalavettia

Teräsköysijarruei vai-
kuta tarpeeksi.

Jarrutuspuuteivätir-
t andv,jarruttamastala-
kättua, kyllin kauas
pyörästä.

121.
Putkessa räjähtävien

Iuotien esiint.yminen;
suuret lentorata- ja sy-
tytinhajotukset.

Puhdistetaan ja öljytään hyvin.

Kuulalaakerienasetinruuvejaki-
ristetään, muuten patterin luk-
koseppä noudetaan.

Teräsköyttä lyhennetään tahi
muutetaan uudet jarrutuspuut.

Jarruvivun jäsenet irrotetaan
tahi. muutetaan uudet jarru-
vivun jouset, jolloin samalla
kehyspuhdistetaan ja rasvataan.

Ampumatarpeet.
a) Luodit: Niitä on säily-

tettävä siistissä jakuivassa pai-
kassa, joka ei ole auringonpais-
teessa. Ennen käyttämistä ne
pyyhitään,varsinkinsadeilmalla.
Johtorenkaan ollessa kovin viot-
tunut luoti pannaan syrjään.

b) Sytyliimet. Katsotaan, että
sytytin on kiinteästi luodissa,
ja ruuvataan se kädellä lujaan
kiinni. Sytyttimiä, joissa ei ole
paloreijänsulkulevyä tahi joissa
on väljä sytytinkärki, ei saa
ladata eikä kuljettaa mukana,
vaan luoti on kaivettava maa-
han tahi räjäytettävä. Sytyt-
timet pidetään kuivina.

c) Kai"tussit. Ne säilytetään
siistissä ja kuivassa paikassa,
joka ei ole auringon paisteessa.

-1Sotilaskäsikirja. (. Osa
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ja pyyhitään onnen käyttä-
mistä, erittäinkin kosteat teräs-
hylsyt (repeytymisen ehkäise-
miseksi). Osapanosten tulee olla
oikein yhdistetyt kartussissa. Li-
säpanokset säilytetään kuivina
eikä niitä saa pitkäksi aikaa jät-
tää kartussiin,

122. Tykkien hävittäminen.
a) ti ajay t t a m in en.

Räjähdyspatruunat ovat ennakolta valmistetta-
vat ammattimiesten johdolla, ja ne säilytetään tykin
läheisyydessä selvällä päällekirjoituksella varuste-
tussa laatikossa, joka on tarkasti suojeltava kosteu-
delta.

Aina kun luodit tarkastetaan, ovat myöskin
räjähdyspatruunat tutkittavat.

Niissä on noin 4 räjähdyskappaletta 88, joista
yhteen on noin 35 em pituisen sytytyslangan pää-
hän asetettu nalli. Räjähdyskappaleet keskenään ja
niissä oleva nalli täytyy sitoa nuoralla lujasti toi-
siinsa. Sytytyslangan vapaa pää on kiedottava eris-
tysnauhalla.

Käyttöävarten sytytyslanka hukataan aivan eris-
tetyn osan takaa vinosti poikki, patruuna asetetaan
panoskammioon, jonka jälkeen sytytyslanka sytyte-
tään tulitikulla tai sikarilla, kunnes siitä tupruaa
vaikeahkoa savua (tätä on harjotettava sytytyslan-
gan palasilla ilman räjähdyskappaletta), ja lukko
suljetaan. Miehistö menee suojaan. Sytytyslangan
palaminen räjähdykseen asti kestää 30 sek. Jos oi
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räjähdyspatruunia ole saatavissa, niin ladataan tyk-
ki, jos mahdollista, sellaisella luodilla, joka hel-
posti voi räjähtää putkessa, parhaiten pitkällä gra-
naatilla, ja sitten kun putki on tilkitty täyteen ki-
villä ja mullalla, tykki hiukaistaan suojan takaa.

b) KäyltökeIv o1 1 omak silekemiv e n.
Lukko ja varaosat poistetaan,kuljetuskampi sä-

rotään, liipasinlaitteet hävitetään ja irtonaiset osat
hukataan.

darrulieriötai putki-emä säretään, jarruneste
lasketaan vuotamaan maahan. Suuntauskoneet riko-
taan; samalla lasketaan putki mahdollisimman
alas.

Patteri.
Yleistä.

123. Patterin tykkiharjotusten tulee etusijas-
sa kouluuttaa yksityiset tykkimiehistöt ampuma-
yksikköä varten ja opettaa tuntemaan ja hallitse-
maan ampumisessa käytettävät suuntaustavat.Siten
patterin tulee olla kouluutettu kaikkeen ampuma-
asemassa kysymykseen tulevaan palvelukseen, sa-
maten kuin niaanmuodostukson ja taistelutilantei-
den aiheuttamien vaikeuksien voittamiseen. Sen
kaikkien jäsenten, upseerien, aliupseerien ja tykki-
miesten toiminnan tulee sujua niin yhtenäisesti, että
patteria voidaan taistelussa johtaa yhden ainoan
aseen joustavuudella.

Patterin harjotusten tulee tapahtua sekä avoi-
messa että peitetyssä ampuma-asemassa.Niin pian
kuin tykin miehistötuntee tehtävänsä, on siirryttävä
taistelun mukaiseen harjotukseen.
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Erikoista huolta on pantava ammunnan valmis-
teluun peitetyssä asemassa. On esitettävä tähystys-
ja yhteysvaikeudet, jotka johtuvat etäällä olevista
tähystysasemista, ja myöskin erilaisten tiedonanto-
välineiden käyttöäon opetettava jaharjotettava.

Kaikki patterinupseerit ja vanhemmat aliupsee-
rit ovatniinkouluutettavat,että he kaikissa taistelu-
tilanteissa voivat astua patterinjohtajan tilalle. Yk-
sinkertaiset ja sodassa vaadittavat tehtävät ovat ase-
tettavat kaiken Ilarjotuksen perustaksi. Tähystys-
ilmoitukset ovatniin annettavat, kuin laukaukset sil-
mälle näkyisivät.

Nopeata ja päättäväistä tähystysten arvioimista
ja niiden saattamista nopeasti oikeisiin komentoihin
on harjotettava. Komentojen peruuttamista pitää
välttää. Väärät komennot on ensin täytettävä ja
sitten kumottava antamallauusia.

Komennot ja tähystysilmoitukset ovat harjotuk-
sissakin kirjoitettavat muistiin.

124. Patterin miehistöönkuuluu säännön mu-
kaisesti:
a) tähystysasemussa:

patterinjohtaja,
1 tähystysupseeri,
1haarakaukoputkialiupseeri,\ nllstä

-
aputähvstftjö,

1suuntauskehäaliupseeri, j - muistHnkirJoittaja,
1puhelinjoukko.

b) ampuma-asemassa:
1patteriupseeri,
2 jaosjohtajaa,
1 suuntauskehäaliupseeri,
1 vaununjohtaja, joka toimii ammusaliupsee-

nna,
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1asemestarin apulainen tai patterin lukko-
seppä,

1miehistö jokaiseentykkiin,
1 puhelinaliupseeri puhelinjoukkoineen,
1 terveysaliupseeri tai -sotamies.

125. Patterinjohtajan tai hänen taisteluasemas-
sa olevan edustajansa (patterinpseeriii) pitää esi-
merkkinsä, nopeanpäättämiskykynsä,hyvienkomen-
tojen, tarkkojen määräysten ja huolenpidon kautta
pysyttää patteri kovassa taistelukurissa.

Patterinjohtaja voi oleskella joko tähystysase-
massa tai ampuma-asemassa. Edellisessä tapauk-
sessa patteriupseeri johtaa ammuntaa ampuma-ase-
massa, jälkimäisessä tapauksessa tähystysasemaa
hoitaa upseeri tai upseerin sijainen.

126. Jaosjohtajat tukevatpatterin johtajaa ym-
märtäväisesti mukautumalla hänen määräyksiinsä.
He valvovat miehistöä, huolehtivat maalin oikeasta
ja nopeasti löytämisestä, samaten kuin määrätyn
ammuntatavan noudattamisesta ja ammunta-
nopeuden järjestämisestä.

lie antavat suoraan suunnattaessa lähemmät
määräykset tulen jakamisesta ja säätävät sivusuun-
takorjaukset.He huolehtivat siitä,että ammukset tu-
levat aikanaan paikalle, sekä miehistön puutteen
poistamisesta.

Komennot otetaan vastaan siltä sivustalta alka-
en, josta no tulevat, ja ne ovat niin äänekkäästi tois-
tettavat, että patteriupseeri ne voi käsittää.

Jokaisen upseerin ja aliupseerin pitää hallita
komentokieltä. Komentojen oikea järjestys ja erito-
ten niiden sovittaminen ryhmiin helpottavat niiden
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edelleen toimittamista jaosjohtajien välittäminä ja
ovat tärkeitä aputekijöitäkovan taistolukurin saavut-
tamiseksi.

127. Tykinjohtajat huolehtivat tykkiensä ja
ammusvaunujensa taitavasta paikalleen asettami-
sesta maanlaadun mukaan, samaten kuin puretta-
vien ammuksien tarkotuksenmukaisesta järjestämi-
sestä. He kaivattavat suojahautoja ja ammuskuop-
pia, auttavat suoraan suunnattaessa suuntaajia maa-
lin hakemisessa, valvovat suuntausvälineiden ja sv-
tyttimien oikein asettamista ja vastaavat siitä, että
onnen ampumista suunsuojus on poistettu ja että
heidän (ykkinsä on varmistettu säännön määrää-
missä tapauksissa. Heidän on ammuttaessa tarkas-
tettava huolellisesti tykkiänsä, varsinkin luk-
koa ja putkea, luisulaitetta, lavettia ja luoteja,
voidakseen välttää ainpumahäiriöitä,varsinkin put-
ken liiallisesta kuumenemisesta johtuvia ja estääk-
seen luoteja putkessa räjähtämästä lopettamalla
ammunta oikeaan aikaan.

Jokaisella tykinjohtajalla täytyy aina olla sel-
villä tykkinsä luona olevien ammusten määrä ja
laatu.

Mieshukau sattuessa järjestää hän tilalle saa-
puneet miehet tykkinsä palvelukseen.

Dos tykit lauaistaan jaosjohtajan komennolla, on
tykinjohtajien nostamalla toinen kätensä ylös tai
huutamalla ilmoitettava, kun tykki on valmis lau-
kaistavaksi.

128. Miehistön tulee yksityisen tykin hoitami-
sessa saavuttamansa tottumus ja luotettavaisuus säi-
lyttää vaikeissakin olosuhteissa, vieläpä ollessaan
yksinäänkin, ilman johtoa.,
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Suuntausvälineiden ja sytyttimien luotettava
asettaminen, tarkka, yhdenmukainen suuntaus avo-
naisessa ja peitetyssä ampuma-asemassa, maalin
ja sen sivuttaisen laajuuden tunteminen oikean
tulenjaon saavuttamiseksi ovat välttämättömiä edel-
lytyksiä nopean ja hyvän ampumisvaikutuksen ke-
hittämiseksi.

Suurintakaan tulinopeutta vaadittaessa ei mie-
histösaa tulla epätarkaksi.

Antamalla miehistölle samanaikuisesti useam-
man tykkimiehen tehtävät se saadaan sukkelaksi toi-
messaan, ja samalla valmistaudutaan tappioiden va-
ralta. Ilarjotusten jatkuessa edelleen tulee kolmen
miehen voida hoitaa tykkiä nopeasti.

Tulen johtamista puhelimen- merkintovälinei-
don ja langattoman sähkölennättinien avulla ja näi-
den lakattua toimimasta, huutoketjun avulla, on
jo tykkiharjotuksissa harjoteltava,samaten kuin kat-
kenneiden puhelinjohtojen .jälleenyhdistämistä. Aina
täytyy tähystysaseman ja patterin välilläolla varma
yhteys. Lähettejä käytettäessä on parasta antaa käs-
kyt kirjallisesti.

Patterin jaotus ja tykkien asema.
129. Patterin muodostaa kaksi jaosta, joissa

kummassakin on kaksi tykkiä; jaokset ja tykit ni-
mitetään järjestyksessä oikealta vasemmalle. Esim.:
Vasen jaos (oikoa jaos),1. vasemmalta, (4. oikealta).
Tykkien välimatka on vähintään 25 askelta ja ovat
ne epäsäännöllisessä, maanmuodostukseen sovelle-
tussa järjestyksessä.

Dos patterin miehistön tulee väliaikaisesti hakea
suojaa vihollisen tulelta, niin käsketään silloin:
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Suojaan! Upseerit ja miehistö käyvät silloin joko
aivan suojakilpien taakse, juoksuhautaan tai suoja-
käytäviin. Käskyllä Jatkakaa ampumista! tuli ava-
taan jälleen.

Ammuntatavat ja ampumanopeus.
130. Yhdellä jaoksella tai yhdellä tykillä

ampumista käytetään hakuammunnassa; myöskin
ammutaan yhdellä tykillä vaikutusammuiitaa pie-
niä maaleja vastaan, jolloin jokainen laukaus erik-
seen tähystetään.

Oikea (vasen) jaos! tahi x:s oikealta (vasem-
malta)! ja Ampukaa!

Mainitun jaoksen tykit ladataan, suunnataan,
lauaistaan jaosjohtajan komennolla 2— 3 sekun-
nin väliajoilla ja, kun ei ole toisin määrätty, alkaen
oikealta vasemmalle, ja suunnataan uudelleen. Ko-
mennettaessa uusi etäisyys lauaistaan uudelleen
heti lataamisen jälkeen, mikä iskusytyttimiä käy-
tettäessä suoritetaan heti edellisen laukauksen men-
tyä, aikasytyttimiä käytettäessä vasta sitten, kun
uusi etäisyys on komennettu. Ammuttaessa yhdellä
tykillä menetellään samoin. Toiset tykit ladataan
vasta komennolla Koko patteri!, mutta ne suoritta-
vat kyllä kaikki komennot mukana.

131. Tykittäin (jaoksittain) ammutaan, jos on
ammuttava maalia vain osalla patterin tykeistä, tai
kun maalin laatu tekee jokaisen yksityisen tykin ha-
kuammunnan välttämättömäksi.

Tykittäin (jaoksittain) x:s oikealta (vasem-
malta), oikea (vasen) jaos yksin! ja: ampukaa!
Kaikki komennot koskevat tosin mainittua tykkiä
(jaosta), joka menettelee kuin kohdassa 12(5 on mai-
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nittu; suuntausjaluksen asema ja toisten tykkiini
suunta jäävätmuuttumatta.

Koko patteri! Suuntatykki x:s oikealta (vasem-
malta). Suuntatykin johtaja ilmoittaa sen sivukor-
jauksen perussuunnasta, säätäjän aseman kokonai-
suudessaan, nousukulman, korkeuskulman ja luo-
tilajin, jotka sitten patteriupseeri komentaa koko
patterille.

132. Ryhmätuli on omiansa nopean vaikutuk-
sen saamiseen ja suotuisain taistelutilanteiden no-
peaan hyväkseenkäyttämiseen. Se helpottaa tulen-
jaon ja räjähdyspisteiden tarkkaamista.

40—00!
—

1 ryhmä (2, 3 ryhmää)!
Jokainen tykki laukaistaan tykinjohtajan ko-

mennolla, niin pian kuin se on valmis. Kun on am-
muttu käsketty määrä laukauksia suunnataan, mut-
ta ladataan vasta, kun etäisyys on komennettu.

Ammuttaessa aikasytyttimcllä asetetaan sytytin
viimeksi komennetulle etäisyydelle.

Porrastuli on paikallaan tuliyllätyksen ja tila-
päismaaleja ammuttaessa nopeamman vaikutuksen
saaveettanieseksi; Tykittäin (jaoksittain) porrastulta!
43—00! ja 1 ryhmä,' 2, 3,ryhmää!

Ensimäinen tykki oikealta (ensimäinen jaos oi-
kealta) lataa ja suuntaa komennetulla etäisyydellä,
muille tykeille (jaokselle) jaosjohtajat järjestävät
100 m suuremman etäisyyden, niin että pienin etäi-
syys on 1. tykillä oikealta (oikealla jaoksella) ja suu-
rin taasen 1. tykillä vasemmalta (vasemmalla jaok-
sella).

Dos on porrastettava toisella luvulla,on se ko-
mennettava: Tykittäin (jaoksittain) 200 m porras-
tus! 30—00! ja 1 ryhmä" (2. 3 ryhmää)!
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133. Vyörytulta käytetään yleensä samoihin
tarkotuksiin kuin ryhmätulta. Mutta se helpot-
taa varsinkin yksityisten tykkien korjauksia, erito-
tenkin sivupoikkeuksien poistamista ja tulonjaon
järjestämistä.

Vyörysarja! (oikealta! vasemmalta!) ja: Am-
pukaa! Jaosjohtajat huutavat, kun heidän jaok-
sensa ovatampumavalmiit: 1.(2.) jaos valmis! ja lau-
kaisuttavat komennolla ,,ampukaa" noin 2 sekun-
nin väliajoilla tykit käsketyltä sivustalta alkaen.

Yhteislaukauksen jälkeen ladataan iskusytyt-
timolläammuttaessa heti uudelleen, aikasytyttimellä
ammuttaessa vasta sitten, kun etäisyys on uudelleen
komennettu.

134. Vuorotuli helpottaa yksityisten laukausten
tähystämistä. Sen käyttämistä on suositeltava tulen-
jaon korjaamiseen ja vaikutusanimunnan perustei-
den koettelemiseen. Se sopii varsinkin ammuttaessa
maaleja vastaan, joita on pidettävä tulen alaisina
ilman liian suurta luotihukkaa.

Jatk v v v vuorot tili.
Oikealta (vasemmalta) ampukaa!
Tykit lauaistaan mainitulta sivulta alkaen vuo-

ron perään jaosjohtajan komennolla.
Ellei se tykki, jonka pitäisi lauaista, olekaanani-

pumavalmis, niin jaosjohtaja antaa jaoksensa toisen
tykin lauaista tai antaa tiedon seuraavalle jaosjoh-
tajalle jahuutaa: X:s jääpois! Poisjäänyt tykki seu-
ran, vastasitten mukana, kun se jälleen tulee vuoroon.

Jos tällävälin on tapahtunut sytyttimen aseman
tai luotilajin muutto, lauaistaan tykki viimeksi ko-
mennetulla etäisyydellä. — Jaosjohtaja huutaa sil-
loin ennen laukaisemista: Poisjäänyt tykki!
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Lauaistut tykit ladataan jälleen ja suunnataan
ilmankomentoa.

Kun koko patterin tykit ovat lauaistut, niin vii-
meinen jaosjohtaja huutaa: Kerta mennyt! Tämä
huuto on toisen jaosjohtajan toistettava, minkä jäl-
keen tulta jatketaanedelleen samalta sivustalta, josta
se on alkanut.

Sarjoittainenvuorot viias.: Oikealta (vasemmalla)
ampukaa! Sarjoittain! 42— -00!

Tykit tehdään ampuniavalmiiksi vain yhtä sar-
jaa varten, s. o. kaikki lykit kerran hutaistaviksi
toiselta sivustalta alkaen. Seuraavaa sarjaa varten
on komennettava: Seuraava sarja!— Sama etäisyys!
tai: Seuraava sarja! 40 00! Viimeksimainitulla
komennolla ottavat vielä laukaisomattomat tykit,
uuden etäisyyden vasta seuraavassa sarjassa.

Lavaistua tykit suunnataan uudelleen. T 4
asettaa sytyttimen viimeksi komennetulle (»iäisyydel-
le, mutta työntää vasta seuraavaa sarjaa varten an-
netun komennon jälkeen luodin putkeen mahdol-
lisesti muutettuaansytyttimen asemaa.

Siirryttäessä sarjoittaisesta vuorotulesta jatku-
vaan komennetaan: Ladatkaa!

Yksiltäistuli tekee patterinjohtajalle mahdolli-
seksi määrätä laukausten lähtöajan; hän voi sen
avulla järjestää tulinopouden täliystysolosuhteiden
mukaan ja kiihdyttää sitä komentamalla ampumaan
useampia laukauksia, ilman että siitä yksityisten lau-
kausten tähystäminen kärsii.

Yksittäistulta! tai Oikealta (vasemmalta) yksit-
täistulta! Laukaisemishetki määrätään huutamalla:
Laukaus! (2. 4 laukausta)! Komennolla Laukaus! ja-
osjohtajat komentavat vuorossa olevat tykit laukaise-
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maan, useampia laukauksia ammuttaessa 2 tai 3 se-
kunnin väliajoilla.

135. Pikatuli tekee mahdolliseksikoko patterin
tulivoiman esille saamisen. Sitä käytetään pakotta-
vissa tilanteissa, erittäinkin sulkutulen antamiseen,
ja sopii myöskin, kun on ollut suuria tappi-
oita ja tykkejä on joutunut taistelukelvottomiksi.

Pikatulta! Jokainen tykki ampuu jatkuvasti ty-
kinjohtajan komennolla,niin pian kuin se tulee uu-
pumavalmiiksi.

136. Tulen nopeus hakuammunnassa on niin
suuri, että voidaan yksityisiä laukauksia tähystet-
täessä antaakorjauksia. Vuikutusnminuuiuissa tais-
telutilanne määrää tulen nopeuden. Sen kiihdyttä-
miseksi määrätään suurempi määrä tai myöskin no-
peasti toisiaan seuraavia ryhmiä tai vyöry-sarjoja,
lyhemmät väliajat ammuttaessa vuorotulta tai pi-
katulta. Ellei pitempiaikainen tulen nopeuden kiih-
dyttäminen ole vältettävissä,patterinjohtajan ja pat-
teriupseerin velvollisuus on sopivin keinoin estää
putken liiallinen kuumeneminen ja sen kautta tykin
viottuminen. Tällaisia keinoja ovat: ajoittainen
tulen nopeuden pienentäminen, tulilomien pitämi-
nen ja erittäin tarkotuksellisesti järjestetty jokaisen
tykin vuorottainen poisjääminen. Muuten kts. 119.

"Putkien ollessa kuumat voidaan käskeä tavalli-
sen ohjesäännön vastaisesti (108) myöskin iskusy-
tyttimellä ammuttaessa uudelleen lataamaan vasta
sitten, kun etäisyys on komennettu.

Vuorotulessa on tulen nopeus niin järjestettävä
että jokainen laukaus voidaan tähystää.

Komennolla Lyhyet (pitkät) tulilomat! tulen no
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lista tulta! tulee jälleen tavallinen tulen nopeus käy-
täntöön.

Taisteluaseman ja tähystyspaikan järjestäminen.

137. Tykkejä asetettaessa taisteluasemaan on
huomattava seuraavaa:

Akselin vinoa asemaa on vältettävä ennen kal-
tevuuslibellin käyttöä; erittäinkin ammuttaessa
rinteellä on se poistettava kaivamalla toista pyörää
alemmaksi.

Jos kaivettaessatoista pyörääalemmaksi lavetti
työntyy toiselle sivulle, on myöskin toista pyörää
laskettava alaspäin. Kannusta varten on valittava
tai tehtävä vastustuskykyinen kannuksenkoko taka-
pintaan kiinteästi liittyvä alusta. Pakkasella voi-
daan myöskinkäyttää olki- tai risupatjaa. Kovassa
maassa on kannukselle hakattava niin syvä uoma.
jotta se mahtuu siihen kokonaan; sivullepäin on
uomaa kaarenmuotoisesti jatkettava. — Kannuksen
asema voidaan myöskin maanlaadun mukaan valita
(pehmeässä maassa „syvä", kovassa korkea", korkea"
asema).

Lavetin liikkuessa pehmeässä maassa edes-
takaisin on maata luotava pyörieneteen.

Jos pehmeässä maassa tai kauemmin ammut-
taessa lavetinperä painuu niin syvälle, että sitä on
vaikea saada irti, on tykin paikkaa muutettava tai
tehtävä kannukselle keinotekoinen alusta.

Ammuttaessa rinteeltä kaivetaan maata pois ty-
kin edestä, työnnetään tykki tehtyyn syvennykseen,
heitetään pyörientaakse maata ja jarru väännetään
kiinni.
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Kaivettaessa lavetinperää maahan, (ammut-
taessa suurella nousukulmalla) on maata kaivet-
tava niin paljon pois, että kannus käy kiinni eikä
putki työntyessään takaisin lyö maahan. — -
Ettei kiertokaukoputki koskettaisi suojakilpeä, on
käytettävä polvekasta jatkokappaletta. Ammuttaessa
alaspäin vuoristoseuduissa oi saa lyödä laimin lave-

Kuvu 7

Selitys:

tinporän korkealle kiinnittämistä eikä pyöräin kim
ni sitomista.

Kytkin ja kannuksen sulkuvipu ovat on-
nen käyttöä painettavat irti haasta. Ennen
kiinnittämistä pitää sivusuuntauskoneon osottaa

V = Kannusvastus.
M i—6 = Sulkutulisuunnat.
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0". Samaten pitää suojakilven ja kilpiaukontukki-
jan merkkiviivojen sattua yhteen.

Pitempiaikaisessa asemassa oltaessa on suositel-
tavaa kääntöradan rakentaminen ja määrättyjen
suuntien kiinnittäminen, jotta voidaan saada sivu-
suunta ilman kiinnityspistettäkin (kuv. 7).

Ampumakenttä on raivattava, jotta estettäisiin
luodit liian aikaisin räjähtämästä.

Tähystyspaikan huolellista valitsemista ja ra-
kentamista on mitä er.ilaatuisimmissa olosuhteissa
harjotettava.

Tähystyspaikan samaten kuin miehistön ja am-
puinavarojen rakennusten rakentaminenon heti alet-
tava ja seuraavassa järjestyksessä: suojus miehis-
tölle, ampumavaroille, tykille.

Sivusuunnan selvillesaaminen ia tulenjaon
järjestäminen.

138. Laukausten sivuttaisen aseman tulee olla
sellainen kuin hakuammunnassa tähystykselle, vai-
kutusamunnassa vaikutukselle on sopivinta.

Vaikutusammunnassa riittää yleensä, kun lau-
kaukset ovat tasan jakautuneet maaliin. Pieniä
vastustuskykyisiä maaleja ammuttaessa voidaan 17y-
vää vaikutusta odottaa vain silloin, kun laukaukset
sattuvat aiottuun pisteeseen (pisteammunta).

Sivutuuli ja maalin sivullepäin tapahtuvat liik-
keet ovat, jos mahdollista ennen ampumisen alka-
mista, sivukorjauksen kautta otettavat huomioon
koko patteria varten — 10 lisää (30 pois)! Yksityis-
ten laukausten sivupoikkeuksien korjaamiseksi pat-
terinjohtaja komentaa: Viimeinen laukaus 5 pii-
rua oikealle (vasemmalle) ohi! x:s 5 lisää (pois)!
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Dos ensimäisen sivusuunnan määrääminen tuot-
taa vaikeuksia, niin on se autettavissa ampumalla
suuntaitsräjähdyspisteitä. Tätä varten annetaan yh-
delle tykille summittainen yleinen suunta maalia
kohti ja ammutaanmitatulla tai arvioidulla etäisyy-
dellä korkealla ilmassa räjähtävä laukaus.

Räjähdyspisteen ja maalin välinen mitattu sivu-
poikkeus sovitetaan tykkiin ja tämän tai suuntaus-
kehän avulla asetetaan patterin tykit samansuuntai-
siksi.

Suuntausräjähdyspisteitä voidaan myöskin
käyttää nopeaan sivusuunnan antamiseen toisille
pattereille.

Epäsuora suuntaus.
139. Maalia ei ilmoiteta komennossa; mutta

patterille siitä kuitenkin on annettava muuten tieto.
Jos patterille määrätään joku suuntaustapa,

mitä eivät yksityiset tykit kaikki voi käyttää, niin
suuntaajat valitsevat jaos- ja tykinjohtajiensa opas-
tamina tykilleen sopivan suuntaustavan.

Yksityiset tykit menettelevät kuten kohdassa
113 on sanottu; tykinjohtajat noutavat suunnattaes-
sa yhden suuntauskehän avulla kirjallisesti suun-
tauskohäaliupseerilta hänen määräämänsä jakoren-
gasluvut,

suunnattaessa perustykin avulla mainitun tykin
T 2:lta tämän jaosjohtajansa kanssa määräämän
jakorengasluvun.

Tiilenjako.
Ellei odotettavissa oleva tulenjako vastaa aiot-

tua, on patterin johtajan jo ennen ampumisen alkua
ss järjestettävä:Tuli jaettava 3:nnesta oikealta (va-
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sennnalta) 5:llä! Samaten voidaan yhdistää jaettu
tuli: Tuliyhdistettävä 2:seen vasemmalta (oikealla)
3:11a! Jaosjohtajat määräävät niille tykeille, jotka
ovat komennossa mainitun tykin vieressä, perus-
korjauksen, muille tykeille mainitun luvun vastaa-
vasti kerrottuna. Joka tapauksessa on patterin-
johtajan sivukorjauksen avulla huolehdittava siitä,
ettei mikään osa maalista jää ampumatta. Sulku-
tulta ammuttaessa järjestetään tulen jako sulkutuli-
taulun mukaan. (Katso S. O. kaava 3.)

Dos hakuammunta yhdellä tykillä tai yhdellä
jaoksella toimitettiin maalin osaan, joka ei ollut am-
puvia tykkejä vastapäätä, niin on, kun siirrytään
vaikutusammuntaan, komennettava sivukorjaus
koko patterille, jottei osa patterin tykeistä ampuisi
maalin ohi.

Perusluvut
— - Perussuunta

140. dotta patterille joka hetki voitaisiin antaa
joku määrätty sivusuunta, on perussuunta kiinnitet-
tävä. Se tapahtuu tarkotuksenmukaisesti siten, että
niin pian kuin patterin tykit ovat suunnatut saman-
suuntaisesti tai hakuammunta toimitettu määrät-
tyyn pisteeseen, kiinnitetään sivusuunta. Komen-
nolla Perusluvut! ja Perussuunta! menetellään 11l
kohdan mukaisesti.

Suora suuntaus.
141. Suorasti suunnattaessa patterinjohtajan

täytyy, vaikkakaan maalin alaa ei vielä täydelli-
sesti tiedetä, määrätä, kuinka tuli lähinnä on jaet-
tava.

Jokainen suuntaaja suuntaa jaosjohtajan oh-
jeiden mukaan tykkinsä vastapäätä olevaa maalia

Sotihiskäsikir.jii. 8. Osa. k
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taimaalin osaa kohti. Vain ammuttaessa suuntausja-
luksen ollessa alhaalla suuntaajat valitsevat tähtä-
yspisteen itsenäisesti.

Aijotun tulonjaon nopeaksi selvittämiseksisopi-
vat huudahdukset kuten: „Laukaus sattui oikeaan
reunaan!" tai: „Laukaus oli hyvä!"

Jaosjohtajat tähystävät tykkiensä laukausten
sivupoikkeukset ja määräävät, jos tarpeellista, sivu-
korjaukset itsenäisesti.

He huolehtivat, eritotenkin maalien ollessa le-
veitä, etteimikään niidenosa jää ampumatta. Ellei
tykkiin (jaokseen)voida nähdä niiden osalle sattuvia
osia maalista, niin järjestää jaos- (patterin-) johtaja
tulen jaoksessa (patterissa) joko ammuttavaksi ris-
tiin tai suunnattavaksi epäsuorasti.

Jos hakuammunnassa yhdellä jaoksella (tykillä)
on ammuttava muuhun maalin osaan kuin sitä
vastapäätä olevaan, on patterinjohtajan se komen-
nossaan ilmoitettava: Hakiiammuntapistecnä vahva
pensas! tai osotettavase jollainmuulla tavalla. Vasta
kun koko patteri alkaa ampua,suunnataan jaoksen
(tykin) tuli vastapäätä olevaan maalin osaan.

Tulen oikeata jakoa on patterinjohtajan aina
pidettävä silmällä.

Komentoesimerkkejä.
Epäsiio rast i suun.n a11 aes s a:

142. Granaatti aikasytytin! Oikea jaos!
Suuntauskehä! — 2 nostoa! 35—00! Libeili
27! -ja: Ampukaa!

tai: Granaatti iskusytytin! 1. oikealta!
Suuntauskehä!

— Säätäjä kaikkiaan 1 lasku!
68—00! — Libeili 31! ja: Ampukaa!
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tai: Pitkägranaatti! Herkät sytyttimet! "■— Pe-
rusKiiiintaan 60 lisää! — 49— 00! — Libeili 33!
Vyörysarja oikealta! ja: Ampukaa!

tai: Pitkägranastti hidastuvana! — Tykittäin!- 1. vasemmalta yksinään! — 270 pois!
Säätäjä kaikkiaan 1 nosto! 38—00! Libeili

30! ja: Ampukaa!
tai: Granaatti iskusytytin!

— 2. oikealta! —
Vasemmalla apumaalina kukkulalla oleva yksinäinen
puu!— Jakorengas 24 62!— Tuli jakakaa 4. vasem-
malta 5:119!

— 1 lasku! 50- 00! -Libeili 36!
ja: Ampukaa!

tai: Shrapnelli aikasytytin! 2. vasemmalta!— Perustykki! 4 nostoa!' - 56—00! Libeili 31!
ja: Ampukaa! (Suuntausräjähdyspiste.)

Suora s t i suun na11, aes s a:
Shrapnelliaikasytytin! — Vasen jaos! - Oike-

alla molempain metsien välillä jalkaväkeä! 1
lasku! — 12— -00! ja: Ampukaa!

tai: Granaatti aikasytytin! Oikea jaos!
Vasemmallaapumaalina korkea metsänreuna!- 115
pois! Tuli jaettava 1. oikealta 8:11a! 2 laskua!

40-00! -■- Libeili 27! ja: Ampukaa!
tai: Shrapnelli aikasytytin! Oikealla apu-

maalina kirkontorni! -Tykittäinporrastakaa! 45
lisää! 1 nosto! 42 00! Libeili 32!
2 ryhmää!

tai: Koko patteri! Suoraan edessä jalkavä-
keä! Suuntausjalus alas! Pikatulta!

-los patterin hakuammunta on eri tykeillä tai
jaoksilla toimitettu eri etäisyyksillä, niin annettaes-
sa uusi etäisyys on komennossa etäisyysluvun ase-
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mosta komennettava ero, jolla uusi etäisyys poik-
keaa entisestä: 100 m enemmän! (50 m vähem-
män!)

Poikkeustapauksissa voidaan etäisyys komen-
taa muissakin tapauksissa samalla tavalla.

143. Siirtymiset.
a) Yksittäisestä tavalliseen tuleen:

Tavallista tulta!
IMkatuiosta vnorotuleen:

S- -e -i— s! jaoikealta (vasemmalta) ampukaa!
Ryhmätulesta vuorotuleen:
Oikealta (vasemmalta) ampukaa!

Porrastulesta siirryttäessä ampumaan yhdellä etäi-
syydellä: Koko patteri! — 41-00! ja aminun-
tatapa!

b) Siirryttäessä kuuriummuutuan:
Kaarilaukaus! - 2. panos! 20 astetta 15!
Aikasytytin! — - 3. panos! 32 astetta! — Palo-

pituus 48— 00!
Animottaessa kaariammuntaa patterinjohtaja

komentaa panoksen ja nousukulnian (109).
e) siirryttäessä vaikutusammuntaan:

Ivoko patteri! -— 37 -50! Oikealta ampukaa!
tahi: Koko patteri! - 1 nosto! -- 34— 00!— 1 ryhmä!
tahi: Koko patteri! Sarjoittain! \ nosto!

41—00! Vasemmalta tulta!
tahi: Koko patteri! —- Tuli jaettava 2. oikealta

4:IIä! 1 lasku! 30—50! Vyörysarja vasemmalta! ja
Ampukaa!

tahi: Hidastuvana!
tahi: Koko patteri! 0. panos! 27 asletta 15!

Palopituus 52- -00! (aikasytytin
—

kaarilaukaus.)
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d) Vaikutusammuuuassa:
Vyörysarja oikealta! ja Ampukaa!

tahi: Sarjoittain! 34— 00! Oikealta ampukaa!
tahi: Ladatkaa!
tahi: Koko patteri! --- 41—00! — 1 ryhmä!
tahi:Pitkägranaattiiskusytytin!— -30- 25! Oike-

alta yksittäistulta! ja:Laukaus! (Etäisyys tutkittava
ammuttaessa hidastuvalle,).

Erilyis ia siirtymisk O m e nIo ja.
Siirryttäessä ammunnasta yhdellä tykillä (jaok-

sella), tykittäin (jaoksittain) tai porrasanimun-
liasta yhteiseen ammuntaan koko patterilla,komen-
netaan: Koko patteri!

Yksittäistulesta tavalliseen tuloon: Tavallista
tulta!

Sarjoittaisesta, vuorotulesta jatkuvaan: La-
datkaa!

Pikatulesta: S -e— i -s! ja uusi ammuntatapa.
Kaariammunnasta laaka-ammuntaan: Laaka-

ammunta !
144. Huudot.
Kun ammuttaessa jatkuvaa vuorotöitä koko

patteri on laukaissut, niin viimeinen jaosjohtaja
huutaa: Kerta mennyt! ja toinen jaosjohtaja toistaa.
sen.

Vuorotulta ammuttaessa huutaa palopituuden
muuttuessa sen tykin jaosjohtaja, joka ensimäisenä
tulee ampumaan uudella.etäisyydellä : Palopituus
38 00!

Lentoradan muuttuessa tai alettaessa ampua hi-
dastuvana (ilman hidastusta) sen tykin jaosjohtaja
huutaa, joka ensin on vuorossa ampua uutta lento-
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rataa taiuudella sytytinlajilla: Kaarilaukaus (Laaka-
laukaus)! tai: Hidastuvana (tav. iskusytytin)!

Ellei vuorossa oleva tykki voi ampua, jaosjoh-
taja huutaa: x:s jää pois!

Jos ladattu tykki on jäänyt pois ennen tahi jäl-
keen uuden sytytinlajin käytäntöönottamisen,niin
jaosjohtaja huutaa ennen laukaisua: Poisjäänyt x:s!
Tämä tykki lauaistaan viimeiseksi komennetulla
etäisydellä.

Jaosjoiltajalle tykinjohtajan tulee tätä varten
ajoissa antaa vaadittavat ilmoitukset.

Piitatulla ammuttaessa oi tällaisia huutoja ja
ilmoituksia tehdä.

Maalin vaihto.
a) Sivnkorja v k s e 11a.

145. Maalin vaihto sivukorjauksella on
yksinkertaisempaa ja vähemmän aikaa viepää kuin
uudestaan .suuntaamalla. Usein on suositeltavaa
tällöin ensin suunnata peruslukujen mukaan
perussuuntaan, erittäinkin, jos on oletettava, että
ampumalinjat menevät ristiin, esim. useasti muu-
tettua maalia tai tulonjakoa.

Putket tyhjiksi! Oikea jaos! — 280 pois!—
46 00! Libeili 36! ja: Yksittäistulta!

—
2 lau-

kausta!
tahi: Putket tyhjiksi! — Iskusytytin! 3.

oikealta! Perussuunta! - 180 lisää! I las-
kua! 45 00! Libeili 33! ja: Ampukaa!

b) UntlesIa a n sauulaam a 11 a.
Putket tyhjiksi! ja: Granaatti iskusytytin!

1. vasemmalta! Suuntauskehä! I lasku!
30 00! Libeili 30! ja: Yksittäistulta!
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"

Putket tyhjiksi! Oikea jaos! Oikealla
jalkaväkeä metsänkulman ja yksinäisen talon välil-
lä! 1 lasku! 28—00! ja: Ampukaa!

tahi: Putket tyhjiksi! -—
■ ja: Tav. iskusy-

tytin — Laakalaukaus! —2. oikealta! — Oikealla
ampumahauta molempain metsäkappaleiden välillä!- 42—00! Libeili 28!— ja: Ampukaa!

Vasemmalla etenevää jalkaväkeä! — 30-— 00!
2 ryhmää!

Rintaman muutto ammuttaessa.
146. Jotta voitaisiin ampua entisestä ampuma-

suunnasta paljon sivulla olevaa maalia, on olo-
suhteiden mukaan rintaman muutto välttämätön.
Tätä Aarton suunnataan tykki aijottuun ampuma-
suuntaan, toisille tykeille osottavat jaos- ja tykinjoh-
tajat paikan uudessa rintamassa ja tykit tehdään
niin pian kuin mahdollista ampumavalmiiksi.

Harjottelu kaasunaamari päässä.
147. Tykkiharjottelu ja puhelinpalvelus kaa-

sunaamari piiiissä vaatii aivan erikoista harjotusta.
Erittäin on tällöin harjotettava: komentamista, jaos-
ja tykinjohlajain komentojen edelleen antamista,
tarkkaa ja nopeata suuntausvälinoiden asettamista,
sytyttimen asettamista ja luotien esiintuomista suo-
jasta.

Puhelinmiehiä on harjotettava käskyjen vas-
taanottamisessa ja edelleen antamisessa, jolloin on
erikoisesti pantava paino levolliseen ja selvään lau-
sumiseen.

Kaikki harjotukset, otteet ja liikunnot kaasu-
naamarin ollessa päässä pitää toimittaa rauhalli-
sesti. Juokseminen on tällöin kielletty.
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111. Kouluutus valjastetun tykin
yhteydessä.

johdatus.
148. Tykistön ryhtyminen taisteluun oikealla

hetkellä, oikeasta paikasta ja oikeata maalia vas-
taan on vain silloin taattu, kun ei ainoastaan sen
paikalletulo ja asemaan asettuminen huonollakin
maaperällä ole valjakoiden vetämiskuniion ja taita-
van ajamisen puolesta varma, vaankun myös edellä
rientäneiden johtajien ja tiedustelijani hyvissä ajoin
suorittaman ja taidokkaan toiminnan nojalla ryhdy-
tään tarkotuksen vaatimiin valmisteluihin sekä huo-
lehditaan maalin selville-otosta ja luotettavasta yh-
teysverkosta.

140. Voidakseen täyttää näinä vaatimukset
kenttätykistö tarvitsee toiselta puolen hyviä vetohe-
vosia ja tottuneita ajomiehiä, toiselta puolen hyviä
ratsastushevosia ja taitavia ratsastajia.

Ratsastuskouluutus.
150. Ratsastusopetus kenttätykistössä asettaa

päämääräkseen ensinnäkin kaikkien esikuntiin ja
palleroihin kuuluvien ratsastavien opetuksen ja hei-
dän harjottamisensa niihin monenlaisiin tärkeisiin
tehtäviin, jotka heillä johtajina, alijohtajina, tiedus-
telijoina ja ratsulähetteinä on edessään, samoin
myösapuneuvojen ja yhteysvälineiden nopeaan kul-
jettamiseen tarvittavan miehistön ratsastusopetuk-
sen. Kaikille on asetettava tarkoluksen vaatima
määrä ratsuhevosia käytettäväksi.

151. Sitäpaitsi on vetohevosetkin niin paljon
kouluutettava ratsastukseen, että niitä myöhemmin
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edullisesti voidaan käyttää sekä satulahevosina val-
jakossa että myös (n. s. rekryyttihevosina) uusien
ajomiesten kouluutuksessa.

152. Määräävinä ovat Ratsastusohjesäänn-
össä"olevat perusajatukset sekä ne lisäykset, jotka
kenttätykistöä varten on tehty ratsastuspalvelusta
koskeviin vaatimuksiin.

153. Suunnitelmanmukaiseen ratsastusopetuk-
seen on myös sodassa aina ryhdyttävä, niin pian
kuin palvelus- ja taistelusuhteet sen sallivat.

Ratsastajien ja hevosten erilaisuus, ratsastuk-
seen opetettujen hevosten ja hyvien ratsastajien
puute, hevosten käyttö muihin tarkotuksiin ja nii-
den ehdottomasti tarpeellinen säästäminen pakotta-
vat kuitenkin suuresti rajottamaan ratsastusopetuk-
sen laajuutta ja vaatimuksia sekä asettamaan sille
vaatimattomampiapäämääriä.

154. Ratsastusosastojen tarkotuksenmukainen
jaotus, ratsastajien ja hevosten oikea yhdistäminen
sekä kokenut, ymmärtäväinen ratsastuksen opettaja
ovat ratsastusopetuksen alkuehtoja.

155. Ratsastajien kouluutuksessa on päähuo-
mio kiinnitettävä istuma-asennon ja ratsastamista-
van parantamiseen. Erittäinkin on poistettava vir-
heet, joita vanhemmat ratsastajat puutteellisen sil-
mälläpidon lakia ovat omaksuneet. Nuorten ratsas-
tajien opetuksessa on katsottava, että miehet tottu-
vat istumaan tasapainoasemassa vapaasti ja var-
msti sekä oppivat käyttämään oikeita apukeinoja.
Erikoista huolta on pantava nuorten upseerien ja
aliupseerien sekä upseeri- ja aliupseerikokelaiden
ratsastust aidon kehittämiseen.
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156. Hevosten kouluutuksessa on rajotuttava
niiden tarkotuksenmukaiseen käyttämiskuntoon
saattamiseen.

157. Kaikki temppuilut ja erikoiset tottelevai-
suusharjotukset ovat kielletyt ja vaatimukset asetet-
tavat tarkasti jokaisen yksityisen hevosen ruumiin-
rakenteen ja voimien mukaan. Jokaista liikarasi-
tusta on ehdottomasti vältettävä.

158. Yksittäin ja osastoittain tapahtuvain rat-
sastusharjotusten on Vuoroteltava. Erikoista liuolta
on pantava tiedustelu- ja lähettipalvelukseenkäytet-
tävien ratsastajien yksittäisratsastukseen.

150. Ratsastajilla on yleensä määrätty hevo-
sensa kullakin; kuitenkin on huonoimmille ratsasta-
jille annettava ratsastukseen tottuneiininat hevoset.
Vaihtaminen on oikeaan aikaan toimitettava silloin,
kun joku ratsastaja ei tule hevosensakanssa toimeen.
Ratsastus tapahtuu ulkona radalla, hätätilassa ko-
villa teillä.

Ajokouluutus.

160. Ajokouluutuksessa ovat ensisijassa hyvät
vetosaavutukset sihnämääränä. Samalla on a.jomie-
het valmistettava toimeensa valjastetussa patterissa.

161. Hyvät vetosaavutukset riippuvat jokaisen
yksityisen hevosen lujasta vetämisestä. Siitä tavas-
ta, kuinka nuori hevonen opetetaan ja totutetaan
vetämiseen, on sen luotettavuus valjakossa melkein
poikkeuksetta jatkuvasti riippuvainen. Virheitä, jotka
silloin on tehty, ei jälkeenpäin juuri enää voida kor-
pit;!. Varsinkin vilkkaita rotuhevosia on kohdeltava
rauhallisesti ja kärsivällisesti. Toiselta puolen ei
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nuoren hevosen ajoon totuttamisessa tarvita suurta
taidokkaisuutta; kärsivällisyys ja pieni annos koke-
musta ja hevosten luonnonlaadun ymmärtämistä
riittävät. Oikeallamenettelyllä voi melkein jokaisen
hevosen kouluuttaa luotettavaksi vetäjäksi. Tär-
keätä on, että vaatimuksia ainoastaan vähitellen, erä
erältä lisätään ja että opettaminen ja totuttaminen
käy käsikkäin varsinaisen ajokouluutuksen kanssa.
Täydellistä toimettomuutta on ehdottomasti vältettä-
vä, koska hevosella on sangen hyvä muisti eikä se
juuri milloinkaan unohda kerran saamiaan huonoja
vaikutelmia.

Nuorten hevosten ajoon totuttaminen.
162. Hevosen tasainen ja luja vetokyky tulee

ilmi siinä tavassa,kuinka se alkaa vetämisen, lähtee
liikkeelle. Jos se on oppinut rauhallisesti suostu-
maan ja asettumaan valjaisiin, ei se myöhemmin
huonollakaan maaperällä rupea pysähtelemääii.
Ensimäiseksi on hevosen senvuoksi opittavaköysien
ollessa kireällä nojautuinaan lankiin ja muihin val-
jaisiin sekä totuttava köysien ruumista vastaan pai-
numiseen käännöksissä. Opettaminen aikasi valjai-
siin totuttamisella. Erikoisen varovaisia on oltava
lankia päälle asetettaessa ja katsottava, että ne pu-
ristamatta oikealla tavalla lepäävät paikallaan.
Edullisinta on ajoon totuttaminen silavaljaita käyt-
tämällä.

163. Kun hevonen on vetoharjotuksilla piden-
nettyjä vetoköysiä käyttämällä saanut valmistuksen,
valjastetaan se ensi kerran jonkun vanhemman, hy-
vän vetohevosen kanssa vaunun eteen ja ohjataan
istuimelta. Pitkät ajomarssit, myös huonolla maa
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perällä ja kuormitusta vähitellen lisäämällä, kehittä-
vät hevosta tasaiseen ja voimakkaaseen vetämiseen.
Erikoista huomiota on pantava siihen, että köydet
pysähdyttäessä eivät jää liian hölliksi ja että liik-
keelle lähteminen tapahtuu tasaisesti ja levollisesti.

164. Valitsemalla sopiva paikka on ensimäi-
sissä ajoharjotuksissa katsottava, ettei hevonen säi-
kähdä ajoneuvojen kolinaa.

165. Patteriin ei pitäisi vakinaisesti ottaa aino-
atakaan nuorta hevosta, joka ei edeltäpäin jo ole
osottautunut parivaljakossa ehdottomasti hyväksi ja
varmaksi vetäjäksi.

Satulasta ajaminen.
Valjakoiden sovittelu.

166. Patterin valjakoiden tulee olla tasaväki-
set. Etulievosten onoltava kestäviä ja notkeita eikä
liian pieniä. Voimakkaimmat ja raskasrakenteisini-
mat hevoset valitaan taka- 1. aisahevosiksi. Vilkas-
luontoiset hevoset pannaan käsihevosiksi, nuoret,
keski- tai takahevosiksi. Parilievosten yhtäläinen
koko edistää tasaista vetämistä. Satulahevosiksi va-
litaan vahvaselkäiset, tottuneet ratsuhevoset. Ajo-
harjotuksissa on käsihevosetkin vähitellen, silloin
tällöin,pantava satulahevosiksi.

Ajomlesten valinta.

167. Ajoiniehiä valittaessa annetaan etusija
maalta kotoisin oleville ja hevosten hoitoon jo tottu-
neille. Yleensä valitaan keskikokoisia, ei liian ras-
kasruumiisia miehiä. Takaratsastajien on oltava
voimakkaita, päättäväisiä miehiä.



77

Ohjasten kiinnittäminen satulaan.

168. Rintamalla käytetään valjakoissa lukui-
sasti ratsastukseen opcttamattoniia hevosia; sen-
vuoksi on useinparas jättää kandaritkokonaan pois
ja käyttää ainoastaan tavallisia kuolainsuitsia.

Kanki- 1. kandariohjakset kiinnitetään satulaan
solmiamallane siinä olevaan ripustinsilmuun tai ly-
hytkaiilaisillahevosilla myös silmun renkaaseen.

Suitsiohjas pujotetaan lankien oikealla puolella
olevan ohjasrenkaan ja satulan sivusilmukan läpi ja
sitten takaisin ohjasrenkaan läpi, jonka jälkeen se
yhdistetään toiseen päällänsä.

Kiinnitetyt ohjakset, eivät saa olla hevosen liik-
kuessa haitaksi, vaan ne on pantava niin pitkälle,
että hevonen raskastakin kuormaa vetäessään voi
riittävästi ojentaa kaulaansa.

Jos yksi ajomies puuttuu, jää keskiratsastaja
pois ja siirtyy puuttuvan paikalle. Keskimäisen
satulahcvosen ohjakset kiinnitetään satulaan ja käsi-
ohjas sidotaan satulahevosen lankiin.

Käsihevosen ohjakset ovat aina satulaan kiinni-
tettyinä käsiohjasta lukuunottamatta.

Hevosten piteleminen ja taluttaminen.

169. Ajomies seisoo vasemmalla satulahevo-
sensa vieressä ja pitää oikeassa kädessään myöskin
käsiohjasta, joka on pujotettu satulahevosen kaulan
alatse. Vasemmassa kädessä on piiska, kärki alas-
päin. Hän taluttaa molempia hevosia oikealla kä-
dellään. Jos käsihevonen jää jälelle, niin hän siir-
tää käsiohjaksen vasempaan käteen. Kapeissa läpi-
käytävissä käsihevonen kulkee edellä.
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Valjastaminen ja riisuminen.
170. Valjastakaa! Ajomiehet kiinnittävät kä-

siohjaksen ohjashakaan ja ripustavat piiskan satu-
lahevosensa satulan takakeulaan. Takaratsastaja
kiinnittää aisan kannatinhihnan, jonka T 5 (A 3,
TV 5) on sitonut aisaan, kapulastaan satulahevosen
satulan ripustinsilmuun sekä panee mäkivitjat yl-
häältä alaskäsin koukuistaankiinni. Ajomiehet val-
jastavat ensin käsi- sitten satulahevosensa. Vetoköy-
sien koukut kiinnitetään alhaalta ylös ja sulkuhih-
nat pujotetaan.

171. Riisukaa! Ajomiehet kiinnittävät käsioh-
jaksen ja ripustavat piiskan satulan takakeulaan,
sitten he irrottavat hevoset päinvastaisessa järjestyk-
sessä kuin valjastettaessa. Riisumisen jälkeen he
siirtyvät hevosineen hevosenpituuden eteenpäin.
Keskiratsastaja asettaa etukaklan maahan.

172. Tykkimiehet auttavat ajoiniehiä, jotka sii-
tä huolimatta itse ovat vastuunalaiset hevosten oike-
asta valjastamisesta ja riisumisesta.

Ratsaille ja ratsailta.
173. Ajomiehet ottavat ratsaille noustessaan ja

ratsailta hypätessään ojennuksen takaratsastajan
mukaan. Tämä nostaa ennen ratsaille nousuaan ai-
santuen ylös ja maahan hypättyään laskee sen ains.
Keskiratsastaja avustaa häntä aisan kärkeä ohjaa-
niallar

174. Kaisuille nousu. Suitsiohjat pysyvät iljet-
täessä pujotettuina. Ajomies tarttuu oikealla kädel-
lään satulahevosen kaulan yli käsiohjaksoen ja
muuttaa sen vasempaan käteen. Piiskan ja käsioh-
jaksen piian hän panee riippumaan satulahevosen
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vasemmalta olkapäältä. Sitten hän nousee selkään,
työntää oikean kätensä piiskan silmukkaan, joten
piiska jää oikean ranteen kohdalta riippumaan he-
vosten väliin. Hän tarttuu käsiohjakseen niin, ettei
se jää kierteeseen ja asettaa oikean nyrkkinsä peu-
kalo päälläpäin ja ranne suorana vasemman käden
korkeudelle hevosten väliin.

175. Ratsailta, hyppy. Alas hyppäämistä var-
ten otetaan käsiohjas ja piiska vasempaan käteen
samoin kuin selkään noustessakin ja oikea käsi ve-
detään piiskan silmukasta. Maalian tultuaan ajo-
mies tarttuu oikealla kädellään käsiohjakseen ja
asettuu säädettyyn asentoonsa satulahevosen viereen.

Istuma-asento ja apukeinot.
176. Satulahevosen hallitsemiseennähden ovat

voimassa Ratsastusohjesäännön" istuma-asentoa,
ohjaamista ja apukeinoja koskevat perussäännöt.
Ajomiehen on koetettava tehdä säärillään hevosta
eteenpäin hoputtavat liikkeet koputtavammin eikä
liiaksi takana, koska hevosen kovasti vetäessä sääret
itsestäänkin luisuvat taakse, missä ne eivät vaikuta
eteenpäin hoputtavasti, vaan saattavat hevosen le-
vottomaksi.

Samaten ajomies ei saa, varsinkaan ylämäkeä
kuljettaessa, kallistua liisiksi hevosen pään yli pyrki-
essään seuraamaan liikkeen mukana. Ohjakset ovat
pidettävät niin, etteivät tie haittaa hevosen kulkua.
Ei saa pakottaa hevosen kaulaa, vaan on höllennettä-
väohjaksiasitiimukaa, mitä kovemmin hevonenvetää.

177. Käsihevosen ohjaaminen toimitetaan käsi-
ohjaksella ja piiskalla. Vetämisen luotettavuus on
viiin siinä tapauksessa varma, että hevonen on totu-



80

tettu ehdottomasti tottelemaanpiiskaa. Tämä käy
parhaiten, jos piiskaa käytetään oikealla hetkellä ja
silloin pontevasti. Kun nuori hevonen on oppinut
tottelemaan piiskaa, riittävät jälkeenpäin usein lie-
vemmät apukeinot. Varsinkin alussa piiskaa on ko-
hotettava hitaasti ja kuljetettava sitä salaa takaa
eteenpäin, jottei hevonen säikähtyisi ja syöksyisi si-
vulle. Ensimäisissä ajoharjotuksissa on sopivinta pi-
tää piiskaa ojennetuin käsivarsin satulan yläpuolel-
la aivan vyön takana ja vähitellen kovenevin lyön-
nein ja samalla kohottavasti huutaen yhä toistuvasti
hoputettava vetämään, siksi kunnes hevonen suos-
tuvaisesta lähtee liikkeelle. Käsiohjas' otetaan tällöin
vasempaan käteen, mikä on aina sallittu piiskaa
käytettäessä ja suoralla tiellä ajettaessa.

Päähän ja kaulaan lyöminen saa hevosen
pelkäämään piiskaa, vatsaan lyöminen saattaa sen
syöksyinään sivulle. Sellaista piiskan väärinkäyttä-
mistä on ankarasti vastustettava.

Käsihevosen ohjauksen suhteen mainittakoon
seuraavat apukeinot:

Hoputtaminen: Piiskaa kohotetaan, tarpeen
vaatiessa lyödään lautasille. Myös takana ratsasta-
va ajomies tai joku protsilla istuvista tykkimiehistä
voi hoputtaa hevosta kulkuun.

Pidättäminen ja perittäminen: Käsi viedään
oikealle takaviistoon ja käsiohjasta kiristetään käsi-
hevosen lautasia kohden. Ellei hevonen tottele, tois-
tetaan liike.

Käännös vasemmalle: Käsihevonen vedetään
käsiohjakselia lähemmäksi satulahevosta.

Käännös oikealle: Satulahevonen ajetaan käsi-
hevosen olkapäätä kohden ja siimalla hoputetaan.
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Takapuolen vetäminen luokse: Käsiohjas ote-
taan vasempaan käteen ja piiskalla napautellaanoi-
keata lautasta, jolloin käsi ulotetaan mahdollisim-
man kauas käsihevosenyli.

Käsihevosen ulospäin poikkeamista vastaan
vaikuttaa voimakas vetäminen ohjaksista ylöspäin,
pystyynnousemista vastaan vetäminen alaspäin. Äk-
kinäistä nykäisyä suitsista on kuitenkin vältettävä.

Komennon ..Marssijärjestys"! jälkeen saa käsi-
ohjaksen ottaa vasempaan käteen.

Ajokouluutuksen kulku ja tarkotus.
178. Kouluutuksen päämääränä on kaikkien

hevosten yhdenmukainen vetäminen jokaisella maa-
perällä ja pitkillä ajomarsseilla. Kuormitusta on
vähitellen lisättävä ja valjakko aika ajoin vähennet-
tävä neljään hevoseen. Kovalla maaperällä saattaa
jarrun käyttö hevosten totuttamiseksi raskaaseen ve-
tämiseen olla suositeltavaa. Pysähtyminen, kään-
nökset, esteiden yli ajaminen, siimoin kuin tykin ir-
rottaminen ja kytkeminen on opetettava. Säännöl-
linen, riittävä liikunto saattavat valjakot itsestään
hyvään kuntoon. Erikoiset harjotukset hevosten
saattamiseksi kiivaasti hengittämään, varsinkin pi-
temmät laukat aikaansaavat vain liikarasitusta ei-
vätkä senvuoksi saa tulla käytäntöön.

Ajoharjotuksilla mies on myös totutettava hevo-
sista huolia pitämään. Ei ainoatakaan pitempää
seisahdusta ilman ratsailta hyppäämistä, ei ainoata-
kaan ratsailta hyppäämistä ilman että senjälkeen
hevoset tarkastetaan, varsinkin, missä asennossa ja

Soiilaskä-ikirja. .",. O-a. f",



82

kunnossa länget, jalat ja kengät, siimoin kuin kaikki
valjaat ovat.

Kaikki harjotukset on niin kauan suoritettava yk-
sityisin ajoneuvoin, kunnes parilievosten yhdenmu-
kaisuus ja yhteen tottuminen on saavutettu. Vasta
vähitellen ja ohimenevästi on harjoteltava koko pat-
terina. Myös silloin on tykinjohtajain aluksi rat-
sastettava tykkinsä vieressä, niin että he koko ajan
voivat pitää silmällä ajoneuvoja ja valjakoita. Dos
hän ratsastaa oikealla paikallaan, on ajomiesten
otettava ojennus hänen mukaansa. -Jotta keskihevo-
setkin ehdottomasti tottuisivat Lujaan ja kiinteään
vetoon, on aina uudelleen palattava harjotuksiin ne-
livaljakolla.
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Kulkulajit. Siirtymiset. Seisahdus.
179. Tykin perusasennossa seistessä ajomies-

ten on katsottava, että köydetovat verraten kireäl-
lä ja että ojennus etumiehen mukaan on hyvä.

180. Patteri " kuikillaji! Valjakon kaikkien
hevosten on yhdenmukaisesti, tasaisesti ja aluksi
käyden vedettävä alkuun ja voimakkaasti painuen
työnnyttävä valjaisiin. Ei yksikään hevonen saa
välttyä vetämästä. Hyvin sopivat valjaat helpottavat
vetämistä ja estävät loukkaantumisia ja viottumisia.

Rauhallinen istumistapa, hyvä ohjaaminen ja
liikunnon seuraaminen vartalolla helpottavat he-
vosen työtä. Käsihevonen on aina siksi levissä
ajoin ajettava liikkeelle, että se alkaa vetämisen sa-
lmillahetkellä kuin satulahevonen. Käsihevosten lä-
hekkäin pysymisestä on aina erikoisesti huolehditta-
va. Keski- ja takaratsastaja määräävät hevostensa
vetämisen eturatsastajanmultaan.Molemmat pitävät
huolta siitä, etteivät etuhevoset rasitu liiaksi. Kaik-
kien hevosten on säilytettävä käsketty kulkulaji.
Kun kokemus osottaa, että taka- ja keskihevosetmie-
lellään välttyvät vetämästä, on hyvä verraten usein
käyttää kaksi- ja nelivaljakkoa satulasta ja istui-
melta ajaen.

181. Vetoharjotus alotetaan parhaiten rauhal-
lisella ravilla suoralla kulkulinjalla. Suorii kulku-
suuntii tarjoaa opettajalle mahdollisuuden pitää sil-
mällä kaikkia tykkejä. Myös saattaa valita niin
suuren kierroksen, etteivät siinä suoralla linjalla
ajamista koskevat säännökset oleellisesti muutu.
Haviliikkeitä, aluksi lyhyin askelin, on ainoastaan
kovalla maaperällä kauemmin jatkettava. Lyhyt
ravi kiihdytetään vähitellen harjolusraviksi.
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182. Seuraavia huomautuksia on tällöin erikoi-
sesti pidettävä silmällä.

Kaikki ajoneuvot lähtevät yhtaikaa ja rauhal-
lisesti liikkeelle. Sitä varten on välttämätöntä,että
etumainen valjakko vähitellen kehittää kulkulajin,
takimaiset seuraavat oikeaan aikaan mukana.

Kerran saatu tempo on etuvaljakon ehdotto-
masti säilytettävä. Epätasaisella maalla jaylämäessä
se ei saa muuttua lyhemmäksi, tasaisella maalla ja
alamäessä se ei saa kiihtyä. Takaratsastajan asiana
on oikealla hetkellä lisäämällä liii pidättämällä kul-
ku;! vaikuttaa tempon säilymiseksi.

Siirryttäessä toiseen kulkulajiin tai seisahdut-
taessa on takimaisen ajoneuvon ensinnä pidätettävä
ja etumaisen päätettävä liikkeet.

Patteri on ajoon hyvin kouluutettu ja taistelu-
harjotuksiin oikein valmistettu, jos sen oma marssi-
pituus kaikissa liikkeissä aina pysyy samana. Tyk-
kien väliset et iiisyydet, välimatkat, sitävastoin voi-
vat ohimennen vaihdella. Niiden tehtävänä onkin
kulun tasottaminen ja varmentaminen.

183. Lyhennetyn ravin alottaniiseksi komenne-
taan: Patteri lyhyessä tempossa ravia!, harjoitus-
ravin alottaniiseksi: Patteri ravia!

184. Patteri laukkaa - mars! Takaratsastaja
helpottaa laukkaan siirtymistä, jos hiin kiihdyttä-
mällä hevostensa ravia hetken ajaksi hiukan höllen-
tää etumaisten hevosten vetoköysiä. Laukkaamisen
alkaessa sen kiihkeyden määräävät valjakot itse, ja
viistä vähitellen vakiinnutaan säännönmukaisen har-
jotuslaukan tahtiin.

Koskii huikan käyttäminen ja tarvitseminen so-
dassa kenttätykistössäkinkuuluu poikkeuksiin, eikä



85

sen usein toistuva harjottaminen aiheuta vain liika-
rasitusta, vaan myös tekee hevoset levottomiksi ja
rauhattomiksi ja siten haittaa tasaista vetämistä, on
sen käyttö harjotuksissa rajotettava siihen, miltä on
välttämätöntä ajomiesten kouluutukselle ja hevosten
totuttamiselle. Rintaman ajoharjoituksissa laukka
jätetään pois.

185. Komento kuuluu: siirryttäessä kulku-
lajista toiseen: Patteri — kulkulaji!

seisahduttaessa: Patteri seis!
Takahevosia ei saa väkivaltaisesti kiskaista taak-

sepäin, jotta ne oppisivat rauhallisesti ja suostuvai-
sesti kestämään valjasten kiristyksen. Takimaisen
käsihevosen on, tarvitsematta jarruttaa takajaloil-
laan niin että peräpuoli painuu maata kohden, sei-
sahduttava samaan aikaan kuin satulahevonen. Jot-
tei aisa nousisi pystyyn, on etu- ja keskiratsasta-
jieiikin tasaisesti lopetettava liike ja verraten suorin
köysin vasta vähitellen pidätettävä. Paraateissa ko-
valla maalla ja kiihkeässä kulkulajissa ollen ajo-
neuvoja jarrutetaan; sen toimittavat samanaikai-
sesti joka tykin Tl.

Käännökset.
186. Patteri — vasempaan (oikeaan)! tai etu-

vasempaan (etuoikeaan) - tai Patteri täyskäännös
(täyskäännös oikeaan) kulkulaji!

Komennolla Patteri täyskäännös kulkulaji!
tehdään täyskäännös vasempaan.

Käännös alotetaan välittömästi komennon jäl-
keen; jos seisotaan, heti kun on lähdetty suoraan
liikkeelle. Säännönmukaisessa käännöksessä sisä-
puolinen (käännöksen puolinen)pyörii tekee kaaren.
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jonka säde on noin 8 askelta. Käännökset on kui-
tenkin aluksi tehtävä loivemmin ja vasta vähitellen
siirryttävä jyrkempiin.

Etu- ja keskiratsastaja kaartavat toisensa jäl-
keen määrättyyn suuntaan, kiihdyttävät hieman
tempoa ja ajavat sisäpuolisenhevosensa jonkun ver-
ran edelle ilman että he väkivaltaisesti vetävät ai-
saa, jonka on pysyttävä takaratsastajan hallittava-
na. Sitä varten he ajavat sisäpuolisen hevosensa
edellä kulkevien hevosten väliä kohden. Takaratsas-

s

taja säilyttää tempon ja tekee vaadittavan kierrok-
sen koettaen mahdollisuuden mukaan samalla koh-
dalla kuin etu- ja keskiratsastaja ulottaa uudelle
suunnalle lähtemisen.

Pehmeällä maaperällä, idenkin käyden iljettä-
essä, on eturatsastajan usein tempoa kiihdyttäen
ajettava uuden kulku-uran yli, jotta vetäminen ei
keskeytyisi, ja uudelleen käännettävä takaisin.

Kuva 9.
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187. .Jyrkissä käännöksissä on ennen kaikkea
välttämätöntä,että aisa jää takaratsastajan hallitta-
vaksi. Etu- ja keskiratsastajan on mahdollisimman
kauan ajettava suoraan ja sitten tempoa kiihdyttäen
höllinköysinkaarrettava määrätylle suunnalle.

Keskiratsastaja pysyttelee tarpeeksi käännöksen
vastakkaisella puolella, jotteivät hevoset astu köy-
sien yli eikä etukakla kolahda maahan. Myöskin ta-
karatsastaja pysyttelee käännöksen vastaisella puo-
lella ja ajaa sisäpuolisen hevosensa sitä enemmän
edelle, mitä jyrkempi käännös ja niitä pehmeämpi
maaperä on.

188. .Los täyskäännöstä tehtäessä puuttuu
tilaa, irrottaa joku tykkimiehistä etukaklan koukus-
taan ja kantaa sitä; takaratsastaja tekee käännök-
sen yksinään tai tykkimiesten avustamana. Tarpeen
vaatiessa irrotetaan tykki ja protsi ja lavetti käänne-
tään erikseen ympäri. Silloin voidaan myös taka-
hevoset riisua.

189. Vilkasluontoiset hevoset on hyvä ensiksi
totuttaa pois liiasta kiireestä, johon niillä useimmi-
ten on taipumusta. Se käy sillä tavoin, että hevos-
ten annetaan useampaan kertaan nousta jonkun
verran jyrkkää rinnettä ylös tavallisesti vain protsia
vetäen.

Esteet.

190. Esteiden yli ajaminen alkaa vasta sitten,
kuu hevoset ovat tottuneet tasaiseen, yhdenmukai-
seen vetämiseen. Sitä varten käytetään suurempia
välimatkoja. Miehistö hyppää maahan vaunuilta ja
on heti tarpeen vaatiessa auttamassa. Ajomiesten on
ennen kaikkea istuttava rauhallisesti ja viillettävä
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kaikkia kiivaita apukeinoja, varsinkin kannusten
käyttöä.

1.9.1. Ylämäkeä ajaminen. Ylämäkeä ajetaan
jos mahdollista viistoon. Ainoastaan lyhyillä, jyr-
killä rinteillä voi poikkeustapauksessa kiihdyttää
kulkulajia. Ajomiehet ottavat käsiohjaksen vasem-
paan käteen, nostavat oikean kätensä ja piiskan kä-
sihevosen satulan yläpuolelle ja seuraavat yläruu-
miillaan hyvästi liikkeen multana. Ylenmääräinen
piiskan käyttöon vahingoksi.

192. Alamäkeä ajaminen. Ajomiehet kallista-
vat yläruumiin hieman taakse ja pidättävät vähitel-
len hevosiansa. Jarrutus toimitetaan niin,että kaik-
ki hevoset voivat säilyttää rauhallisen kulkunsa köy-
sien pysyessä verraten kireällä. Ellei jarru riitä,
pidätetään kulkua apuköysillä.

193. Vallin yli ajettaessa on etu- ja keskirat-
sastajan varottava keikahtamista ja kompastumista.

194. Jos on ajettava ojien yli, ei saa tapahtua
mitään poukahdusta, jottei aisa nousisi pystyyn,
eikä takaratsastaja estyisi pidättämisessä.

195. Harvan metsän läpi ajetaan useimmiten
käyden. Tien valitsee tykinjohtaja, joka metsässä sa-
moin kuin aina ahtaissa ja kapeissa kulkupaikoissa,
ratsastaa edellä. Tärkeätä on, että käännöksessä
aisa täydellisesti pysyy takaratsaslajan hallittavana.

190. Pienet maatyöthelpottavat usein esteiden
yli kulkemista.

197. Esteissä ja huonoissa tieukohdissa on tyk-
kimiesten autettava pyöristä ja apuköysillä, ennen-
kuin lykki takertuu kiinni, ja helpotettavahevosten
vetämiseen pääsyä. Hevosia on tarpeen vaatiessa
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rauhallisestitalutettava suitsista. Toisinaan on vält-
tämätöntä vähentää kuormitusta, pysähtyä aika
ajoin ja myös nostaa alakilpi ja kiinnittää se ajo-
asentoon.

Huonolla maaperällä ja jyrkissäylämäissä käy-
tetään iisävaljakkoa. Kaksivaljakkoisiin ajoneuvoi-
hin lisätään toinen kaksivaljakko kakloineen, useam-
pivaljakkoisiin joko kaksi hevosia lyhyillä yhdistys-
köysillä kiinnitettäviksi tai neljä hevosta, jolloin
tarvitaan yksi etukakla lisää (kuv. 10).

Kuva, 10.

198. Yleensä on hevosten ,,lakon-tekoa'' ja sei-
somaan jäämistä ehdottomasti koetettava estää ja
välttää vähitellen lisäämällä vaatimuksia ja tarko-
tuksenmukaisilla, viisailla toimenpiteillä.

Satulasta ajaminen ristiohjilla ja pitkällä piiskalla.

199. Jos nelivaljakosta puuttuu yksi ajomies,
voi takaratsastaja ohjata etuhevosia ristiohjien avul-
la. Sitävarten etumaisen satulahevosen kankioh-
jakset kiinnitetään, etuhevosen käsiohjas kiinnite-
tään ripustinsilmuun ja kiinnitetty suitsiohjas irro-
tetaan. Ristiohjien ristisuitset viedään langenohjas-
renkaiden läpi ja kiinnitetään soljella suitsiohjasten
päällitse kuolainrenkaisiin. Sisäpuolisista ristisuft-
sista on pienemmälle hevoselle kuuluva päällä.
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Ajaessa takaratsastaja pitää vasemmassa kä-
dessään paitsi satulahevosen suitsia myöskinvasenta
köysiohjastaalhaalta ylös, oikeata ylhäältä alas. Oi-
kea käsi suorittaa apukeinot; siinä on myöspiiska.

Irrottaminen ja kytkeminen.

200. Eturatsastajat ottavat tykinjohtajaiii, ta-
karatsastajat jaosjohtajain hevoset haltuunsa. Ensi-
inäisessä harjotuksessa nämä hevoset on jätettävä
pois.

Takaratsastaja kohottaa aisaa tykinperää irro-
tettessa ja kytkettäessä. Huudon Eteen! jälkeen aje-
taan joku askel eteenpäin.

Tykkiä irrotettaessa ja kytkettäessä ajetaan ai-
na käyden.

Tykin irrottaminen.
201. Eteenpäin! Takaratsastaja pitää aisaa

aluksi oikealla; heti kun se on tykin akselin tasalla,
vasemmalla.

202. Oikeaan (vasempaan)! Jos irrotetaan oi-
keaan, tehdään käännös vasempaan; jos vasempaan,
käännytään oikeaan; muuten samaten kuin 201.

Ammus- ia tähystysvaunun irrottaminen.
203. Taaksepäin! Valjakko astuu yhden askeleen

■eteenpäin.
204. Oikeaan (vasempaan)! Ajomiehet kään-

tävät aisan vihollisesta poispäin.
Tykin kytkeminen

205. Eteenpäin!Keskiratsastaja pysyttelee tuntu-
vasti käännössuunnan ulkopuolella takaratsastaja
menettelee samoin kuin irrotettaessa.
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200. Taaksepäin! Lavetit tuodaanprotsien luo.
207. Oikeaan (vasempaan)! Protsi ajaa käs-

kettyyn suuntaan siten, että aisa tulee tykin akselin
jatkolle, kytkinkoukku 3 askeleen päähän oikeasta
(vasemmasta) lavetin pyörästä.

Kuva 11.
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208. Taaksepäin!Protsi ajetaanluokse,niin että
kytkinltoukku tulee yhden askeleen päähän kytkin-
silmusta.

209. Oikeaan (vasempaan)! Samalla tavoin
kuin tykkiä sivullepäin kytkettäessä.

210. Rintamapuoli on se sivu, missä johtaja
on.

Välit, sivuttain mitatut matkat tykin keskeltä
toisen tykin keskelle j. n. e. Suljetussa järjestyk-
sessä ne ovat ~* (ö askelta), avoimessa enemmän
kuin s*.

Välimatkat ovat pitkittäiset etäisyydet eri ajo-
neuvojen viilillä.

Komentoja ja merkkejä.

211. Suorituskomennot on, siinä, niissä voi ko-
mentaa erilaisia,kulkulajeja, korvattusanalla kulkulaji.

Jos liikkeessä kulkulajin tulee pysyä muuttu-
mattomana tili paikalta on ulotettava kulku käyden,
komennetaan: mars!

Käyden! Haviii! Laukkaa mars! komenne-
taan, jos liikkeessä kulkulaji on muutettava tai pai-
kalta on lähdettävä määrätyssä kulkulajissa. Jos
ainoastaan tempo on muutettava, komennetaan
kovemmin! ja lyhemmin! Liikkeellelähtö tapahtuu
aina käyden.

Kaikkien kaarrosten ja käännösten jälkeen säi-
lytetään ilman erikoisti! komentoa suorilus-ltulku-
laji uudessa marssisuunnassa.

Komennon Rintamaan! jälkeen käännytään heti
ja ajetaan edelleen entisessä kulkula jissa. Paikalta
lähtiessä ajetaan käyden.
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212. Käskyjen ja komentojen ohella joukon
johtamisessa käytetään myöskin merkkejä.

Lyhyt vihellys tai käden nostaminen merkitsee:
Huomio!

Seuraamista varten johtaja viittaa kohotetulla
kädellään niarssisuuntaan.

Liikkeellelähtöön ja lähinnä kovempaan kulku-
lajiin siirtymiseen annetaan merkki kättä useam-
man kerran ylöspäin työntäen. Lähinnä lyhempään
kulkulajiin siirtymistä varten lasketaan kohotettu
käsi pysähtymistä varten kohotettu kiisi lasketaan
usean kerran aivan alas. Dos joukko on paikal-
laan, merkitsee kohotetun käden laskemi-
nen koko patterin alas laskeutumista (Patteri
alas!); kiidon heiluttaminen oikealta vasemmalle
merkitsee tykkimiesten alasiasitoutumista.

Dos joukko on maahan laskeutuneena, merkit-
see käden nostaminen koko patterin ylös hyppää-
misiä- (Patteri ylös!), käden heiluttaminen oike-
alta vasemmalle ainoastaan johtajien ylöshyppää-
mistii.

Eteenmarssia varten heilutetaan kättä pään ylä-
puolella j;i ojennetaan se senjälkeen sille puolelle,
minne liike suoritetaan. Riiitamantekoa varten kään-
netään sivulle ojennettu kiisi uuden rintaman suun-
taan.

213. Jaosjohtajain on toistettava patterinjohta-
jan kaikki merkit, marssikolonnassa myös komen-
not, ja huolehdittava niiden edelleen toimittamisesta.
Rintamantekoon ja pysähtymiseen annetun käskyn
noudattamisesta heti paikalla on jokainen upseeri
ja aliupseeri vastuunalainen käskypiirissään.
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214. Vaunustoon ja kevyeen ammuskolonnaan
nähden ovat samat perussäännöt voimassa. Valmis-
tuskomento: Vaunusto! Kolonna!

Tempot ja suunta.
215. Tempo —se nopeus, jolla hevonen kul-

kee määrätyn matkan määrätyssä kulkulajissa —
on minuutissa:

Laukka tulee sodassa vain harvoin kysymyk-
seen.

Pitemmillä ajomarsseilla ja huonolla maape-
rällä on tempoa lyhennettävä. Keinuravi on taval-
lisin. Oikeasta temposta ja suunnasta on vastuun-
alainen avoimessa ja suljetussa patterissa oikean-
puoleinen, marssikolonnassa etumainen jaosjohtaja.

Kaarrot.

210. Kaarroissa oikealle ja vasemmalle
marssisuunta muuttuu 90°, täyskaarroissa
180°. Kaikissa kaarroissa sisäpuoliset tykit säilyttä-
vät kulkulajinsa, ulommaiset lisäävät hieman nope-
utta. Välit lasketaan sisäpuolen sivustasta ruveten,
jonka mukaan myösmäärätään suunta ja ojennus.

Patteri.
Yleistä.

217. Heti kun ajamisessa on saavutettu var-
muutta, siirrytään patteriharjotuksiin. Aluksi
harjotetaan eri muotoja,siirtymistämuodosta toiseen

käydessä =:125*
(x =80 cm.)

ravissa= 275 x

laukassa=500 x.
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ja tykin kytkemisen ja irrottamisen eri tapauksia.
Mikä tykki on sivustalla tai ensimäisenä, on yh-
dentekevää; jaoksia kuitenkaan ei saa sekottaa toi-
siinsa. Erikoisen tärkeitä ovat pitkät ajomarssit
jonokolonnassa ravia ajaen; niitä on pantava toi-
meen sekä teillä että tiettömällä maalla. Silloin on
pääasiana, että patteri oppii pitämään tasaisen ja
rauhallisen tempon varsinkin juuri epätasaisella
ja vaihtelevalla maaperällä. Senjälkeen vasta alo-
tetaan eteenmarssien harjottaminen. Liikkeitä avoi-
messa ja suljetussa patterissa käytetään pääasialli-
sesti kouluutustarkotuksiin.

218. Asemaan menossa käytetään etupäässä
tykkien irrottamista sivulle. Myös tykinjohtajaiii
eteenmarssi on ajoissa otettava harjotusten esi-
neeksi.

219. Kouluutuksen edistyessä harjotukset yh-
distetään erikoisiin taistelutehtäviin ja ne suorite-
taan huonolla, edeltäpäin selville otettavalla maa-
perällä. Kun on määrä pitää harjotus taistelun
tapaan, on se edeltäpäin ilmoitettava joukolle. Täl-
laisessa harjotuksessa on päähuomio kiinnitettävä
taitavaan maanmuodostuksen hyväkseen käyttämi-
seen niin hyökkäyksessä kuin ampuma-asemaan tul-
taessa sekä myös pikaiseen ampumavalmiuteen.
Patterin on opittava voittamaan ne vaikeudet, joita
sattuu valjakoiden yhtäkkiä vikaantuessa ja tullessa
marssiin kykenemättömiksi, sekä ne, joita pitkinä
kolonneina suojatulla maaperällä liikkuessa aina
tulee esiin. Seisomaan jääneiden ajoneuvojen jäl-
jestäpäin kuljettamista ja yhteyden ylläpitämistä
myöskin yöllä on harjotettava.
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Kokoonpano ja jaotus.
220. Patteriin kuuluu 4 tykkiä, 1 tähystys-

vaunu, 4 ammusvaunua, 2 varastovaunua (tai: 1
varalavetti, 1 sairaanhoitovaunu, 1 pajavaunu jii
varastovaunu nr:o 2), upseerien ja varahevosia, 1
muonavaunu, 1 rehuvaunu,1kenttäkeittiö.

221. Patterin etujoukkoon kuuluu: 3 lähettiä
(niistä yhdellä haarakaukoputki), 2 puhelinmiestä
ja 2 suuntausaliupseeria.

1 :nen tykki) ,
o ,' ./ J . iaos2:nen tykki) "'
3:s tykkrt .> "

■ 1 2. jaos4:s tykki-*
Tähystysvaunu taistelupatteri1.ammusv.) |

2. ammusv.i L vaunuJaos
0. ammusv.i
4. ammusv./ 2'vaunujaos j
1. varastovaunu (tai vara-
lavetti ja sairaanhoitovaunu)
Upseerien ja varahevosia
Kenttäkeittiö

vaunusto

taistelukuormasto

2. varastovaunu
Muonavaunu
Rehuvaunu sum'] kuormasto
(Pajavaunu)

Harjotusmääräykset koskevat ainoastaan tais-
telupatteria.

Tiedustelujoukkoa voi harjotuksissa vähentää;
taistelussa on tarkotusta vastaavaa määrätä myös
tähystysvaunun johtaja siihen kuulumaan.

Sotitaskiisikirja. 3. Osa. <-,
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Kuormaston voi tarpeen vaatiessa jakaamuulla
tavalla.km

"c— Kuva 10."uU
CD Patteri jonokolonnassa.m

m
r\ h Patterinjohtaja
l-p fl Yliluutnantti, luutnantti
"T 3 VartiomestariS Vartiomcstari

0 Vaunustonjohtajaim.3o---E£[} B Tykinjohtaja, vaunun-
lJ [Y] johtaja,liittyvä aliup-

PP
seeri, lähetti

"--I 0 Torvensoittaja' Q Ajomies, ratsastaja,kä-
-1 sihevonen

m
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Muodot.

a. Jonok 010nna.
222. Tarkotus: marssikolonna, kokoontuminen

teillä, pääasiallisin liikkumismuoto taistelukentällä.
Kuva 14.
Patterikaksoiskolonnassa.Em aum m

ISJl5J7.
m mi
m m

Em am

Vaunusto voi myös olla tykkien oikealla puo-
lella. Välit voivat,riippuen maanlaadusta,olla

suuremmat tahi pienemmät.

Tähystysväliini voidaan sijoittaa ensimäi
seksi.

b. KaksoiSk O 1On n a.
Tarkotus: marssisyvyyden lyhentäminen.
Tykkien ja vaunuston on sivullepäin irrotet

taessa yhtaikaa ahdettava liikkeensä. / .
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e. Avoin p a 11er i.
Tarkotus: Liikkuminen taistelukentällä.
Valmiusasento.
1. Tähystysvaunu saattaa kulkea myöskin oi-

keanpuoleisensivustatykin takana.
2. Vaunusto saattaa kulkea myös jokaisen

muun tykin takana tai avoimessa linjassa, ammus-

Kuihi l,r). Avoin patteri.
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vaunut voidaan myös sijoittaa tykkien viereen.
Vaunuston on pysyttävä 8 askeleen päässä tähystys-
vaunusta .

'A. Tykinjohtajat voivat ratsastaa myös tyk-
kinsä edessä, jaosjohtajat oikeanpuoleisen tykkinsä
edessä tykinjohtajan rinnalla — patterinjohtajan
määräysten mukaan.

d. Sul, jett v patter i.
Tarkotus: Kokoontuminen tien vieressä;

miusasento.
val-

Kuva 16. Suljettu patteri.
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Tllhystyavaunu voi myös olla oikean sivustatykin oikealla,
vaunusto tykkien oikealla tahi vasemmalla puolella.
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223. Patterin- ja vaunustonjohtajaeivät ole si-
dottuja paikkoihinsa. Taisteluliikunnoissa, varsin-
kin seuduissa, niissä maanmuodostuksen tai estei-
den takia ei näe etäälle, on jaosjohtajieit usein rat-
sastettava edeltä ottamaan tiestä selvää. Jaosjohta-
jilla ja tykinjohtajilla on vain silloin lupa ratsastaa
kolonnan vieressä, kun jaoksen tai tykin tarkasta-
niinen sen vaatii: teillä ei saa enempää kuin kaksi
ratsastajaa kulkea vierekkäin. Patterinjohtaja mää-
rää upseerien paikat.

224. Vaunustonjohtaja vie osastonsa mahdol-
lisimman yksinkertaisin liikkein ja tarkotuksenmu-
kaisessa kulkulajissa ja lyhintä tietä.

Ylös ja alas.

225. Hevosten luo! — Patteri ylös(alas)! Ko-
mennolla Hevosien luo! seisotaan hiljaa, ratsasta-
vat hevostensa vieressä, tykkimiehet ajoneuvojen
takana. Jaosjohtajat sekä vartiomcstari nousevat
selkään. Komento Ylös! (Alas!) koskee myös tykki-
miehiä.

Asento ja lepo.

220. Asento! ja Lepo! Ratsastavat menettele-
vät Ratsastusohjesäännön ja kohdan 174 mukaan.
Tykkimiehet nojautuvat istuimillaan taaksepäin ja
ottavat hyvän ja ryhdikkään asennon.

Liikkeet.
Jonoh-010n v a s s a.

227. Marssi eteenpäin. Patteri — kulkulaji!
Etumainen jaosjohtaja lähtee liikkeelle käskettyä
marssisuuntapistettä kohden ja etsii lisäksi väliltä
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joitakin merkkikohtia voidakseen helpomminsäilyt-
tää suunnan. Tykinjohtajat lähtevät liikkeelle sa-
manaikaisesti; 4 askeleen välimatka voi ohimennen
pienentyä tai suurentua. Jos jonkun ajoneuvon
kulku keskeytyy, niin seuraava ajaa heti ohi ja ta-
sottaa vähitellen välimatkan. Eturatsastajat on eri-
koisesti opetettava heti väistämään syrjään, kun
edelläkulkeva ajoneuvo jostakin syystä pysähtyy.
Tielle jääneet ajoneuvot tulevat rauhallista kulku-
lajia perästä ja koettavat uudelleen yhtyä muuhun
joukkoon.

228. Marssi taaksepäin. Patteri — - täyskäännös
(täyskäännös oikeaan) — kulkulaji! Kukin ajo-
neuvo tekee täyskäännöksen kohdallaan. Jaosjoh-
tajat siirtyvät jaostonsa käännöksen aikana etumai-
seksi joutuneen tykin luo.

221). Kaarroksia. Kaarto oikeaan (vasempaan)
mars! Etumainen tykki tekee sanan mars! jälkeen
käännöksen (kts. .18(5). Toiset ajoneuvot kääntyvät
vuoron perään samassa paikassa. Ellei kaartoa teh-
dä 90° asti, niin patterinjohtaja komentaa ajoissa
jonkun merkkisuuntapisteen.

iS iirIy min e v jo n ok oIo n n a sIa
kaksoisk o 1o n n a a n ja päinvas f o in.

TM). Komennolla Ivaksoiskolonna oikealle {va-
semmalle) — kulkulaji! vaunusto asettuu jonokolon-
nassa komennettua kulkulajia ajaen oikealle (va-
semmalle) tykkien viereen, (kuv. 14).

Siirtymistä kaksoiskolonnasta jonokolonnaan
ei komenneta vaankäsketään.
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Äiirty mine n jonokolon n astu avo i-
mecu patteriin.

2511. Kääntäen. Patteri — rintamaan! (T-vaunn
ja vaunusto, kuva 15).

Eteenmarssien. Patteri avoimeksi (x askeleen vä-
lein) vasemmalle (oikealle) rintamaan — kulkulaji!
sekä seis! tai kulkulaji!

Etumainen tykki ajaa suoraan eteenpäin lä-
hinnä hitaampaa kulkulajia. Etumainen jaosjohtaja
lähtee paikalleen ja ottaa tempon ja marssisuunnan.
Jos eteenmarssi tehdään paikalla tai käyden, niin
hän menee vielä 30* eteenpäin ja pysähtyy. Toinen
jaosjohtaja sekä tykinjohtajat kulkevat eteenmarssi-
van tykin vieressä siten, että rintamaan kaarruttua
ajoneuvojen välit ovat oikeat. Rintamassa he otta-
vat suuniianjohtajan kulkulajin tai pysähtyvät.
T-vaunu ajaa sen tykin taa, jonka viereen eteen-
marssi suoritetaan. Vaunusto seuraa jonokolon-
nassa, ellei toisin käsketä.

-N iirly min e n jon ok olonnas t a s ttljet-
Iv v n p a tter i in.

232. Patteri suljetuksi vasemmalle (oikealle)
rintamaan ----- kulkulaji! ja seis! —

■ tai kulkulaji!
Suoritus tapahtuu samoin kuin avoimeen patte-

riin eteenmarssiessa (kohta 231) sillä poikkeuksella,
että paikaltaan tai käyden eteenmarssittaessa etu-
mainen jaosjohtaja menee vain 15* eteenpäin. T-
vaunu suorittaa eteenmarssin tykkien mukana, vau-
nusto niiden takana.
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Siir t y minen avoimesta patterisi a
./' o nokolo n n a a n.

233. Kääntäen. Patteri — käännös oikeaan
(vasempaan) — kulkulaji!

Kultin tykki tekee kohdallaan käännöksen oi-
kealle (vasemmalle). Takimaiset tykit ottavat heti
käännöksen jälkeen ojennuksen edellä ajavan mu-
kaan. T-vaunu ja vaunusto seuraavat.

Jälkeen liittyen. Patteri jonokolonnaan oikealle
(vasemmalle) -— kulkulaji! Oikea (vasen) sivusta-
tykki kulkee suoraan eteenpäin komennetussa kul-
kulajissa. Johtaja asettuu sen viereen. Toiset ty-
kit ajavat lähinnä hitaampaa kulkulajia viistoon
edellä ajavan tykin jälkeen ja siirtyvät sitten ko-
mennettuunkulkulajiin. T-vaunu ja vaunusto seu-
raavat.
S//rtym.in e n stilje t v s t a patteris t a

jonokolo nn a a n.
234. Patteri jonokolonnaan oikealle (vasem-

malle) -— kulkulaji!
Alottava sivustatykki ja jaosjohtaja menettele-

vät samoin kuin avoimesta patterista siirryttäessä.
Toiset tykit seuraavat edeltä kulkevaa, heti kun on
tilaa etuviistoon ajettavaksi. Jos liike suoritetaan
käyden ajaen,niin ne odottavat ensin. T-vaunu seu-
raa viimeisiä lykkiä. Vaunusto muodostaa jonon
samalla tavalla kuin tykitkin ja seuraa jälestä.

A voim e ii ja sulje t v n paf,f er in m a rs s i
et e e n p a in.

235. Patteri — kulkulaji! ja Patteri — seis!
Patterinjohtaja määrää marssisuuntapisteen,

jota kohden suuntajaosjohtajan on ratsastettava.
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Tykit väistävät esteitä, tai patterinjohtaja (jaosjoh-
taja) käskee kussakin eri tapauksessa, mitä on teh-
tävä. Virheet, joita on sattunut suunnan, ojennuk-
sen ja välien suhteen, korjataanvähitellen.

Komennolla Patteri — seis! pysähtyvät jeosjoh-
tajat ottaen samalla huomioon sen matkan, jonka
tykit pysähtymiseen tarvitsevat ja ottavat ojennuk-
sen.

Avoim e n patter in mar s s i taaksepa in.
23(i. Patteri täyskäännös — kulkulaji! Jaos-

johtajat ratsastavat heti laukkaa uudessa kulku-
suunnassa ja ottavat ojennuksen. Jokainen ajoneuvo
tekee kohdallaan täyskäännöksen vasemmalle. Vau-
nusto kulkee entisessä asennossaan tykkien edellä ja
ottaa uuden marssisuunnan, josta heti on annettu
vaunustonjohtajalletieto.

.1/ arssisu ti nnan muu tt o avoimes s a
ja suljet ti ss a pa11eris s a.

237. Marssisuunta! Patterinjohtaja viittaa
uuteen suuntaan kädellään tai määrää niarssisuun-
tapisteen. Suuntajaosjohtaja kääntyy heti kulkula-
jia muuttamatta uuteen suuntaan. Toinen jaosjoh-
taja hidastuttaa tempoa, jos marssisuunta siirtyy
vasemmalle, mutta kiihdyttää sitä, jos suunta muut-
tuu oikealle. Vaunusto seuraa lyhintä tietä.

Irrottaminen ja kytkeminen.
238.Ampuma-asemissa on, jos maanmuodostus,

ammunnan johtaminen sekä naapurijoukon huomi-
oon-otto sen sallivat, tykkien välit tappioiden pie-
nentämiseksi suurennettava. Liikunta- ja asema-
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sodassa tavallisin irrottamistapa on irrottaminen si-
vulle. Toisinaan irrotetaanliikuntosodassa taapäin,
harvemmineteenpäin.

/ v rottamine n jonokolonnasta.
239. Patteri ampumaan — seis! sekä Oikeaan

(vasempaan) — irti!
Patterinjohtaja tai hänen jälkeisensä upseeri

antaa komennot pysähtymiseen, irrottamiseen ja tu-
len alottamiscen niin, että ne varmasti menevät pe-
rille. Jaosjohtajat jättävät hevosensa lähimmälle
takaratsastajalle. T-vaunu irrottaa komennetulla
paikallaan. Vartiomestari ja tähystysvaunun johtaja
ottavat patterinjohtajalta vastaan protseja koskevat
määräykset; edellinen huolehtii tykkien, jälkimäi-
nen T-vaunun protsista. Protsit palaavat,senjälkeen
kuin niistä on otettu pari kolme ammuskoria (T 5)
ja arkut suljettu, määrättyyn suojaansa takaisin.

240. Jos asema tarjoo suojaa, ajaa vaunusto
paikalle, heti kun tykinprotsit ovat lähteneet siel-
tä, kulkien aivan kytkinsilmuja pitkin, sivustalta
asemaansa. On parasta, että alkupäätä johtaa vau-
nustonjohtaja itse. Ellei vaunusto poikkeustapauk-
sessa ajakaan asemaan tykkien yhteyteen, käskee
patterinjohtaja erikseen sen asemaan asettumisen,
dos patteri jo ennen irrottamista on kaksoiskolon-
nassa, niin jokainen ammusvaunu asettuu siten, että
takavaunu irrottamisen jälkeen tulee seisomaan tyk-
kinsä vieressä oikealla.

241. Vaunuston protsit tyhjennetään takavau-
nujen irrottamisen jälkeen, A 3 sulkee no ja vaunus-
tonjohtaja vie ne asemaansa. T-vaunun johtaja ja
ammusaliupseeri antavat hevosensa ja jäävät ase-
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maan. A 1 ja A2jäävät tykinjohtajaiii komennuk-
seen, A 3 ja A 4 taasen lähtevät protsien luo ensin
järjestettyään ammukset. Kaikkien protsien järjes-
tymistä asemapaikkaansa johtaa vaunustonjohtaja
tai, ellei tämä ole upseeri, vartiomcstari. Protsit ase-
tetaan taisteluaseman taakse viistoon ottamalla huo-
mioon maanmuodostuksen edut ja rintama, jonka
tulee olla patteriin päin; sijoituspaikan tulee olla
sellainen että protsit siellä ovat turvissa sirotustu-
lelta, piilossa lentäjiltä ja että ristiinkulku siitä läh-
tiessä välttyy. Yleensä ne eivät saa olla kilometriä
läju-mpänä. Vaunuston ja tykkien protsien yhteinen
sijoituspaikka ei aina ole välttämätön.Johtajat ovat
vastuunalaiset yhteydestä patterin ja naapurijoukon
kanssa sekä sivusuojasto.

242. Jos sivulle irrotettaessa välit tehdään
suuremmiksi kuin 25*, on välimatkatkin jo edel-
täpäin vastaavasti pidennettävä.

//"ro 11amin e n avoime st a patterist a.
243. Patteri ampumaan — - seis! sekä: Taakse-

päin — irti! tai: Eteenpäin — irti!
Suoritus tapahtuu samojen perussääntöjenmu-

kaan kuin sivulle irrotettaessa.
Jos vaunusto seurasi jompaakumpaa sivusta-

tykkiä, niin se ajaa joko oikealta tai vasemmalta;
jos se kulki jonkun muun tykin perässä, niin se ajaa
sekä oikealle että vasemmalle. Toisinaan soveltuu,
että ammusvaunut ajavat tykkien taa sädemäisesti
takaapäin.

Jos vaunusto oli avoimessa linjassa, niin sen
vaunut ajavat eteenpäin irrotettaessa oikealle, taak-
sepäin irrotettaessa vasemmalle sen tykin viereen,
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jota ne seurasivat. Jos vaunut olivat tykkien vie-
reen vedettyinä,niin ne irrottavat yhtaikaa tykkien
kanssa.

244. Jos patterin on ennen irrottamista teh-
tävä täyskäännös ja irrotettava taaksepäin, komen-
netaan:Patteri ampumaan--- täyskäännös— kulku-
laji! sekä Seis! ja Taapäin -■- irti! Tämä irrotta-
mistapa soveltuu lyhyillä, jyrkillä rinteillä ja peh-
meällä maalla, jolloin tykkimiehet pääsevät tykkien
vaivaloisesta kääntelemisestä. Välien on oltava kyl-
lin suuret ja jokaisen tykin pysähdyttävä oikealla
hetkellä, jotta irrottaminen tapahtuisi tasaisesti ja
kommelluksitta.

245. Avoimessa taisteluasemassa vaunusto ajaa
aseinaan ja irrotetaan samalla kuin tykitkin.

Sitä varten patteri edeltäkäsin tavallisesti ase-
tetaan suojassa valmiiksi järjestämällä ammusvau-
nut tykkien taakse.

Edeltäpäin on huolehdittava, että asemaan ajo,.
protsien lähti) sekä pikainen ammunnan alkaminen
ovat taattuja.

24(>. Jos on komennettu irrottamaan, ennen-
kuin kaikki tykit ovat asettuneet ja pysähtyneet pai-
koilleen, niin irrottaminen suoritetaan yksitellen ty-
kinjohtajien komennolla. Tykinjohtajaiii eteenmars-
si ja tykittäinen irrottaminen on useissa tapauksissa
suositidtavaa.

K y t, k e m in e n.
247. Patterinjohtaja kutsuu protsit hyvissä

ajoin paikalle joko merkkiä antamalla, läheteillä «tai
puhelimitse, samalla määräten, kuinka kytkeminen
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on suoritettava. Jos on eteenpäinmeno edessä, aja-
vat tavallisesti tykinprotsit ensinnä paikalle,jos taas
perääntyminen, ammusvaunujen protsit. Ammus-
takavaunut ovathyvissä ajoin,komennolla Takavau-
nut taaksepäin, vedettävät tykkirintaman taa. Ne
kytketään tavallisesti taaksepäin.

Patteristo ja rykmentti.
248. Kouluutus tapahtuu eri aselajien taistelu-

ohjesääntöjenmukaan.

2. Suuntausohjesääntö.
Johdatus.

249. Suuntausohjesäännöt sisältävät ohjeet ja
määräykset suuntauskouluutuksesta sekä ammutta-
essa tarvittavien suuntausvälineiden ja niiden apu-
koneiden käyttämisestä.

250. Tykin suuntausvälinect ovat: suuntausja-
lus lihelleinecn ja kiertokaukoputki -— sekä suun-
tauslasi ja kulmamittari kanuunoissa — , varatäh-
täin ja suuntauskaari hauhitseissa.

Lisäksi toimivat suuntausvälineinä seuraavat
apukoneet: suuntauskehä, liaarakaukoputki,kartta-
kulmamittari ja patteritaso.

251. Upseerien, aliupseerien, upseeri- ja aliup-
seerikokelaiden sekä kykeneväinpien suuntaajien
tulee osata käyttää kaikkia suuntausvälineitä sekä
suuntauskehää ja haarakaukoputkea, kaikkien
suuntaajien tykin suuntausvälineitä. Upseerien ja
vanhempien aliupseerien tulee kyetä käyttämään
patteritasoa ja karttakulmamittaria.




