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Kevyen tykistön rintamasäännöt. 

Tykk i harjoitukset. 

Cllku 1. 

. :-'licllislöu ]I('1'801l1lIlin('11 luku ja paikka. 
1) Tykki ja IIl1ltikko o\'ut, niinkuin ~' h -

1(>;11(>11 siiii nlö, jukllmaton taistelu ~' ksikkö. 

2) L iikkeiHi VUI"I(' I\ t~' k i ll 1II0l1U lulee oJIa 
t~·kkifci(,I·\'e l·kP.-i (piiiil likkö) ja 6 nume
roa. 

K:o 1) "UIHlllwjll. 
~:o 2) lukkomic!<. 
N:n 3) latnajll . 
X;o 4) ohjaaju. 
N:o 5) aseUnjn. 
X:o 6) laatikko eli \"/lI'Hs lomieg. 

:W AlllpmllllttlrvclUlltikko mnpulllisen ai
kUHU m.etet aa n tykin viel'eell '/r askeltn 
\'u~(H I IIllUlle - I Il~ ke l tnistellluksclin tilli 

(piid N:o 1). 
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YlinLllliiinCIl usa kilpcli 1l0sleUa,va, ulilll
IIlnilll' ll 11II<lwLta\'a, Lnnlikoll ovi a\'att:"'a 
ja alf'" In skeLtava, KHk s i palnlllnalaatik 
kou (ltc!tllnl 11101'1 jll H Vlltluvll , Ackii p:uda\'1\ 
IlI atikOIl 0"1'11 ja tltllll f' I'ujf'n (miehi stön) 
\ ' ji!i ill, 

4) T ykk i fl'il'rvcl'kkt'I'i UII tyki n piiiillik 
kii; hiili on velvollinen: 

a) l'illtllHla l1 a asettuu tykiu tuahdollisim -
1111111 tnseiscsti ilman knltcv llllUa sivulle
piii n: miiiil'iitii k:livettflvI1kf;i \'Ilko lavet.in 
pön kiinl ueksi. 

b) tykkiii asetetlaessn peitetyllii I'intå
IIIHlIn miiäl'iitiiiin :-"' :0 I ty kin piiPPUH 
1'oILU lll l1llcssa asemIIn luu'ja n yli IH\' ioid<1 
, ' ii hill t ii htäys, kuin t~' kill Ilksclin suuntaan, 
uiill m yös knhden IltlOlcll sii lit, liihipitiiin 
piirin SUO I'MI kulml1i1 (:\,0-4,0 kuhnamHfai-
1I1CII jakoa); 

c) Tarkw;;: lan ottii "astapiiiitii tykkiä ei 
lllisi mitiiän csi llCitii, jotku voisivat sanl
tlln c.ll neunikaisj,t sch l'l.lpnellin l'iijälulykJ'l iii: 

d ) bll'kasllla et/ ii numerol oikein ja pi 
kniJiesti toim ivat: 

e) I;u'kastuu eltii lli ncelli Jiet OSILt o\'a t 
kelvollisessa kunnossa jn I'yhb-ji lohilen
piteisiin '-ikojen poista miseen: 

f) tlll'kustaa ettii tykil1c. !lllLpnllllltflrpei 
(I('n snn nti on keskc:rtr lll iitöll, 
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g) llIiiiiriitä tykiJJ siinettiiviik!Öi loiseell 
paikkaan (1 ifr-2 askelta), jos manpedi 13-
,"eli n p Cl'iiosU II alla on pehmcllllyl (tiihtiip;. 
\l istecllii 100:11 sylen j a lyhycmmällii 111111 -
k:llla - s iirreUij"ä S8lJHHIII sUllutnun)j 

h) ollua vastuan ja kirjoiUna muistiilI 
!,,' kill ISlw u lllHmincn ja ilmoitettnvII olI11.lIIto 
miehis töl le niitlclI ]Ollull iuCll tal'koitus; 
kidoitWa muistii n tählii~' ksclI llulllC!'ol, 
Hf;ct.!ulI1inCII , jOkl1 011 SUlItu b 'ki u merkin 
ulissu: 

i) 1l 1ll1ll11IlIlUlSsa suoralla lSuuullllllllisellu. 
kun WhtiiYSllislc tu lee näk~-lIliiltömilksi 
hiili huonosti niiky,-ji ksi. kiiskeii K:o 1 
IIll1utt.U\ j nclhl\":wn 8 11 1111 hlllll: 

j ) allllllll lllnl""a maaliin vlUlrll llu]a il:icSSII 

liihej,;Y~' dcs!lii - usoUa:! ~:() 1 lllllali ll pai 
kun: 

• k) luisLululI HikllJlH pitiiii si lllliillii, ettii 
1l1llt1CI'IJ! kä~·ltiiisiviit hyyiiksocn kilveii ja 
illllpullln lul'vd aat.ik kOH slIojll nlml1 vi holl i
sen llluklL ukt<ilta jH lLlUlJUlllisOIl ,'iilillikoinu 
- kiit;keii kai"HlI piClliii kuollpiu numcroillc 
jlL stlojuksiu Iykillc j;1 allllHlIlwtllrvelaati-
kolle, jo,", liiilii on lu llu t miiiil'iiys: ' 

1) jos 1)lItnmlla l' i laukia kun kllhdesti 
0 11 n·tlcl1 ," liillllsimcstn, - ki iflkeii IHlI:I/lI 
I,,' kki 1I11<I\'J III 1>:111'1I1111:11In: 
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111) jos hyllSY takertuu kaJla,'uulI kiiskcli 
1\:04 lyödä ulOt; se ]liipUII suun knutta puh 
distus langoll1l. 

n ) hylsyn lukel'tncstm kä~' tetiilill. "iiu · 
kulu 011 miiiil'iiHy lisäyksessö II. 

0) !:Iiltii varllltn jos its~ tnisteh usslI Dois
t\lll rivistii llIiiiil'iittävii sija inen tykki 1111 -
IILcrojen miehistöstii. 

1'ykkipiiiillikkö asettuu, luutikolt tuu. ]:11 

askeleen piiiihiin N:o 3 ja 5; f~' kil\ toimi n -
1H111 uikallll olll/;kclee 1Siellii, mi!lsä näkee 
tarpeelliseksi, suojella itseäiill kilven tai 
"HIHkou takulm. riiplHHI sHti! missä mil 
loinkin oleskelee. 

N:o 1. - vascnl1nallu JllIolell laveltiu, kas
\'01 kcnttiHin piii u ; 

N:o 2. - oikeulla lJuolcu lan1ttia. kasvot 
edelliseen päin; molClIllllut tiukasti kiinni 
rungossa. tiell korkeudclln: 

N:o 3. - 1 uskoI laatikoll Ina. \'us\lq)iiiijij 
!'CII oikea ll]ll llll ista 01;1111, kasyol kentiille 
piiill; 

N:o 4. - \'ustapiiiitii luvetin ohjauslHi 
iI·ttll, kasvot lHvettiin piiin. I;UIlUU:Hm lasossa 
kU II N:o 2: 

.J'1:0 r,. - JlIa l ikoll kcskikohdull tukalHI, 
kns\'ot kClltiille piiill. illllllussn tatWSSII kml 

x:o 3: 
N:o 6. - \'uscunna lJa N:o 5:11ii kasvoI 

Juvel.tii n piijll. VIISCIlI II I1IIIIt olkupäiillii tiu -

" 
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-, 
kust.i kiil lni Illntikoll "lIsem lllaIlIHlol i"tu 
Ol:ll\ll ; 

N:o N:o 1, 2 ju 4 su ojclo\,ut itseiiii ll kil
Hllii, 

N:o N:o j, :; ja (i - I:Ullikollu. 

'l'~'kin toimillllll lJ itika ll u N:o 1 ja 2 i~tu 
"Ill kJi ällu ettiivii ll ä istui mcl lu; tykki pilli l
likkö ja loput numeroista. jO!) I)e eivil! SUIl 
t'dlyistä llIäiil'iiystii. seisovat polvillaan. 
JlIlllllcn po!viell/:ill lille alukset. Numeroille 
alllletaan oikeus oUni! semllioiset lISClIllot. 
Illi llii hei llii 011 llwkavH ja hel \)J)o, jiiädeu 
muhdoJlisintJlli ll su ojelhlksi, SlIm a lla teh
de n tehWvii nsii. Lllvet in poikaisun Inkll! 
tua (kondlt! ju tiiviillii IlI tlll p Cl'iillii - 1:1l 
luukallkSCIl jiilkecn. pehllleiil lä manJ}cl'ällii 

2- 3 hlUkuuksclJ jälkeen) numerot Inukn 
uk,;cn edellji \'iiist~' \' ät IlliIlPU]jOIl , ettii l a
"Hill pot kaislI ei "ui heitii vuhi ngoiHlw. 
Potkai~ull lakattua N:o il IIf;OUUU Jiulkll 

lliitok"scn luo N:o 1 ja" {uu - la\'ctiu pedi 
ol-allc. 

Luku I I. 

'I'Ukill I'olmi.sfUi! (/ /II pllllli~·eell. 

Ii) ;'ykill ja lilll!)1llllatarvt<lllatikon ase{ 
tllmiöes.;;a riulUlllllllll - kumcllnculall: 

'I'(li~·lellIlIlI.' 



, 
'l'li llä kOIH\Jllllo llu IHlIIlCI'ol riiollvlIl Sl:I.p e

li t ja I'ullnllc kiiiillnel yt si nellil. asettavat 
ilO kokoolI 4:11 Hlikelccll piiHliiill llllJlJUlllllhtr
\'CbUiiikoll tllllksc. jouk a j ii lkecu: 

~l :O 1: 11) dhwll pei tteen tii lllHy!;laitoksell 
piiiiltii jn Ht>cHnu sen lll vctin piiiill c. 

h) ottaa vUlStOll 1l K:o 2 pllIlOI'aHnlllll. 

d asettuu sen tiihtli~'slaitoksclt peaiiiiu, 
d) siidiiii \'csinln'an kannpll, 
c) tadwsl1LH kuhnaHlitftlinell, lii htiii mCll 

ja vf'sivau'lllI ja asettua ne ,dknpl.lI'jiiseen 1) 
1II'(-n luolI: 

N:o 2: 11) oltulI ]lllnor'wllllalllutikostu Illl -
1101"1IUman, 

b) llutaa !;(l l] N:o 1, 
e) laskee IllillUnail'lCll ja Iloshw y liulIlIäi

:-,1:11 osun kilpeii. 
dl poi>;fau peilfecn tykin pCI'Jiosn ltll jll 

",n u!tu ju yhdessij fiihtäyskollCCII IJcittecll 
lwussa !lIlUlI:1UlI ~'ht{'en riiSll llu jclI Sllpelieu 
ka Uli!;;;!. 

p) ottaa 11108 J;.cnttiisokun; 

X:O a. llUi!1Il) N:o N:o 5 jll (;: 

a) HVlW IHHtikon jn lnskcc ":(' 11 oven alns. 
0) ll\' t1la ja IIHll llll IlItllllUl U ::! JllltruUJIa -

bwtikk oll, 

, A1kul'{I, .. ,,"e"t ... ' ,IU,tliy, I"~~~u,, kiul!~il~e" ",ii:l-
"'''''. knln" .. "ru .... i jft VMiIM; :~,--\\, lo"ij .. 'taja U. 
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" 
HUOlll .• )OS Iykillii. ei ole ampulllatar ve

luatikkoa ja s:"öttiimincn tapa htuu tykin 
ctllkiirr istii, joku 011 tykin taka na, niin : 

K:o 3: u) juoksee tykin ctllklirrille. 
b) otaa sicltii ~'hdeIl luntikon patruuniell 

ka nssn~ 
c) ka u hul I:!CU t~' kiu luo ja panee Ilitki n 

nlseutH h,,·ctin SiVUSulllltun, N:o 1 periiiin, 
.!iin, ettii tykinll~·örä Ilotkastessa ei voisi 
Illellllii sen piiiillc. 

N:o 4: u) 

h) i!Toittuu lapiot, puhdistajan ja vlitun 
ja ]1ll llee 111' 2 askelecn piiiihiiu la vetisia; 

N:o N:o 5 jn li n) avaa laatikoll ja laskee 
ulcli o\·eu. 

b) oUaanlt kaksi lalllikkoll pall·uu nien 
klllll;lin ju punce l Ie nllJllhnn, 

e) IlVHUVUI. putr uunnlunt.ikoti 
\':cJclliilllu i ui lllljen Ii ik kei Heli jiUkeen. 

1.\ kkipiiiillikkii jll ka ikki numorot aseUu
nit polvilleeu kukin omalle paika lleen. 

Miehistön aseU ullIill en iltistelullsclltoOIl . 

7) i\liehi!<tii Illiethlll S('llmU\'UIl II asentoon 
t.\ki ll hl1l. 

1\: .. 1\:/1 1.;) j;l 2 ensimiiirwcll l·idiJl. 
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X:u X:o :J, ij ja .. tuiseen rh'jju. 
Piiällikkö kome ntaa: michh.tö tykillc, 

mars! 
N:o N:u 1 jll :! uscttUI'ut VIlIHJllllllallc puo

lel le tykkiii, 
~:o N:o 2 jn .. asettuvat oikealle IHlolellc 

trkkiii. 
~:o;; asettuu lu\'elin pcriiosull ilja, 
X:o 6 ottaa yhJcu askeleen "iistooll hlilk· 

l;cpiii n. 
Kun mic llil>lö kOIllClIlIctaall cnth;ccll asclI 

jouu. nii l i kUIIlCllIwtaun miehistö 1JUiI .. oil
feel/! 

Luku 111. 

A 1n/)IIIll;Jlen. 

Ampuu,i ll cl l i'Ochl'up ll cl lillu jacUavalJlI 
iiiht.ärkscllij - komClluctt!l\'II: 

J. SCllllIlOitöCII maIlliin! 
:!. Asctettuvu lOinne! 
:\. Kul1l11lmittnill 00- OO1)l 
.j. Vesi\'lIl1k:. ~)! 
5. 'l'iihtliYI! OO! 
6. Putki I)() (Isku! Kndessi)! 

') .I\"k!1 e".IIllIU~lll """''''''011 kunt"" "f",k"u8e~". (,,; . 
.. et k8k"i - U1ht.·kQ II ,,""t.cIn k ul,,,,,,nittllrln """I,,,nll. 

' ) Knk ai on .. ;"'lli~W """'IlTOn kuul"" kn.r"~". 1iI;~~' 
k .. k,i _ t.itht._ko"III~""," v8ll;m;uar;in. 

• 



II 

:\:0 1: a) w:;elluu kulmallliUaiu, yesivuun 
ja liihtll~' ksl!n komc nllctlavulI lu\'un ja
ktlOll , mainiten kaikki ne iUinoc n, 

h) :II;elttl1l tykki llliiiil'ji!YYIl pislccliell, 
c.::) milloi ll tykki tulee val miik s i 11111 1111 -

!!lIseen, 1I111SI1\1./1\'1I: .. V;d mi s !" ju OHIIII 
IH 11 kll iSIl Uyiil'is!H: 

N:o :l: II) .... iil'tä VUI'IIII1S1ukoll (jos S(' 011 
ollut piiiillii). 

11) a,' 1I11 lukon, 
e) kuu Plltl'l lllllH Ol! pantu tykin sil;ii lle, 

sulkee lukllll: 

~:u 3: 01) uita:! nlsta;!!! lwll'UUIIH Il N:o 
,,: ltii, 

lJ) bll'ka~tllll ja lu kee iiiiltel'lI . lmtkl'll /-Iset-
tll llli "C Il , 

e) lIsettuu >lu lkllluitok sec ll luo, 
d) ascUH/l IHltl'l~lI n all b ' ki u sil.ii llc, 
t') ottllll VIISt.lIU U N:o 5: 1111 "CI.ll·UH VHIlIl 

]Jllh:UlItlHll jll Ilililä s iIli kiisissiiiin: 

~:o 4: II) /Istuu lavcti u olJjnuslaittcclI luo. 
u) sell av ulla Sii l'tiiii lavl!till pCI'iiosUI) 

)o.lIU llluajll1l miiiiriiykscll !lIUkuaII. 

c) vIina \'lIs t aa u N:o 6:1111 palruullUlI, 
dloklllaa sell ~:o 5:11 0 pu tk cn /II.ctta 

lIlis ta vlI l'lcn, piliicn siili kiidcssiiiill; 
1:) autu:! pa!J'ulllHtll N:o :~:llc, 
d ) ollaa nll~ tllull SClI l'IUI.Vtlll N:o 6:lia, 
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N:o 5: a) kuu N:o -l ojcutna J)atruuUIlU, 

:tsettau putken komennon mukaan, 

N:o 6: :1) o t l;lII lautikos ta I)uh uuuan ja 
ojc lI bw sell N:o -1: lIe. 

S. Altll)\llllincll SCh t'UptlCl i l lll jutkullwt
IOlllUllu tähtiiyksellii /S lIlIlll lltl Hl ie: c n ' kDIlSl!ia 

heij as lHjan jll hlt'kasLu/ilonrCIl Illukaa l] -
kl'lIlcllueltuva 1): 

1. SCI1111l0isCCIl HtHHliiu! 

2. SUlIullaltava si nll c! 
a. H eijm~taja O! ~) 

-1 . KuhnallliHai n 3O-0! 
5. 'I'ii htiiys OO! 
Ii. Pu tki 001 (It;ku! 1\IIr!clSlSi!) 

'1'lIi kk<l: 
1. SCIIlJlloillCClI lIIaali\lI! 

2. 8 UIlUII Uttll Vll .si II 11('!' 

a. 'l'U t'kllSLlIstOt'V i! 
4. 'l'äh tii~' 1'l OO! 
:,. Putk i OO! ' (Isk u I( urtc/oisi !) 

K 01l1 clllluksella: ., ll cijll;;;luju 0": 
X:o 1- 2. kukiu 0111111111 kollflllltaa ll . 1118-

kCCYlll 111m' ,\' ]iiosall kilpcii. 

KUlIlc nll uksclln: . .'I'a rkusl uspulk j": 

' ) SlIkyvil ma~li. 

' 1 S"uTul ll, ~ I; n 1i.ky,·~II'l ku"~"I.o " IjU,'lly~",'!II; t".; _ 
r""HJ" ,,, le .. ,,1I~ "i"" 'h ijL"" ",,,, ,,"ttHtI H, 



N: .. I ~iid:iii IUllkull kih'E!u nukos la. 

!\: 1IIIIIIw~ .. a k \11 1;111:1 nks(\~l:m: 

~:() 1 lillllill;w tykin osot6ttUI~ W1W!iU 
kohti , hcija s tnjllll lIlukaan, jon kfl vuoksi 
hcUul'>tujn tu lee lIilUl olla f1fjcttuTl n IlollalIe. 
('Ii !arkufo;tll>lI01·vt:1I Illllkll:lH: 

K:o 4,·ci (Hlo!a 1I1jiä rji~'l;tji N:o 1, antaa 
I,.\·k ille lnvetin 1Jf'l"iiosalla 1I 1H a lii n km'kmH! 
"' llIIllJlilll. 

Kaikki l1Iuul liikkc t>t lehlliiiin IIttlllcroilla 
Iliillkl1il1 II 111111 II Il IHlI'Sn jneUa\"1I 1111 tiihtHy k
~cllH. Y1iin~a kihwii nostettava N:o 1 jll 
t:·111I he li awpllllliscu jHlkcen heijlUitajllll 
IIlukHall. 

J{il vcll 11lukku ~l1ljettHva >i":o l:llii heli 
alll lllllllil'CIl jiilk,'elL lal·kaslu~iorvell 11111 -
kUIlU. 

!J. AIIlIllllll\m' u schl'nplleli ll ll juettuvullll 
liihtii~· ks{'llii ju tykill sutllltllnmisell a hci 
JW: fUjllll ja \'('",i\'aa n 1l1 l1 kmlll - komen
net lil\'ll: 

1. Selllllloiseeu nlllllliin! 
1, Su unnalta"' 1l sinne ! .. . ,. ,. I! cijllstlljnu mukaan O! 

Kulmitlnill 3G---OO! 
5, Vc,:;ivl.lIlkn OO-OO! 
6. ' I'iihtiiys OO! 
i. Pulki 001 (Isku! KndeAs i!) 



II 

1'llikkl1: 
1. :::i1'lIl1Hoi:;cC'1I IIIIW I Hu! 
2. Asetettava sinne! 
::. 'rii ht iiystOl' \-j l 
-1. \'esivaaka OO- OO! 
;,. Tiihtii ys OO! 
Ii. Putki OO! (Isku Kut'!f'i.;si !) 

Tii.vliiiillWÖnpHJlfl - \'nihtorh toiF.icsti p~' k . 
.'l - !L 

II) .\mJ)ulllisCC'1l kl'1lnnntilJll joka talm 
IIkHCI'SH aUlIcttll\' ll pykiliClI S. 9 ja 10 tn\' Il Il -
111 11 kll j;;;csl i kOIllC II ('!JWII: 

l\,.lIIIHntil l a! 

VIlU II kOUlen/OIl plllk('1I w<ettarnisessll 
pat1'l11l1H1HU ei armell!. 

I\ /likki lIu llle t'oi kiiyttih-iit sarnojn lilk
kt'i!ii ja liiht;iviii kU1I sehm)Jnc llilla 111ll 
IlluUacssa. VII/UI N :o N:o :1. fI jll 6 ei,' ii! 
/\.';(' 111 putken 11ll11'111111 1If!sH, 

12) LuukiwksclI tnimittanlistlJ "H!'!('1l -
komelllletlava: ' I '~' kki! bd kkH: 

SPllI lIloi ll cn ( tyk i n 1I IIIItI'ro). 

N;o 1 11IlIkaise: 
X;u t. lankHuksell jiilkccl l, unta lukoII. 
N:o 1 ja 2 Jan::!ill I)otknii)un Inkattua. 

Idiiinti.iii ist ui met jll il'l ll1 \' lIt niidell päälle. 
J3) L!wkaukse ll jiil keell tykkiii ei ladnla 

f'l1IH'1l liihtiiyksell ja putken []!'('ftnm;!'('1I 
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uuti kanH'uioa. vaau H8Clcimltl t~'kki tiill 
tii~- sas(,lItoon lukon ollessa auki, 

SehruPllelli putket, jOlku o\'ul 1\':0 N:o 
:1. :1 ju 6:lIn, \'url1stetiUIII viimeisen kOlllell -
11011 johdosta, s, o. (illllall eri ko mentoa), 

' I'ykin bl1llilllillCIl ilmllll minklilinlllistll 
I I l l llltOi'lta al<cttnmiscs;;a - komcnncUnva: 

'J' lIlll1 ! 

'J'~' kill Jutauk"cu jälk('f' 1I llluknus loimi
letnan komen nu ksella: 

'I\'kkil IlIikkn: Semmoincn! (tyki" IlU-
1I1(!I'O), 

14) AllllllllnHHssa siinii lllllnukscssa. mil 
loin UIIII)lIl1lHtm'\'claatikkon ei ole, tykin 
I<yötlii minell lupahtuu tykill c lll kiirristii, 
Iykkipiilillikkö llUtlllll X:" ;1 IIsetfnllmnn 
IHI! k,,1 pall'lIulleislHl. 

14) KOItl(lll 11 II he)Jl;\: 

1. Yk ... i plllrllu llH (K llkf;i jJlltnlllnnll)! 
~, Pikl! IJ11i! 

' I '~'ki ll ii toimitetaan konHlllllctull III VU l1 

IHlIkauksiu, jonka \'11Ok8i N:o 1 jokn blll 
k'lJlkl'i('11 edellä lurkll",tlla 81111 11nnn, 

.ui) KOlll c ulJuksell<l: 
KlIl'tessi! 

'1'~' ki1Jji toimitetaun lauknukset. heti ku u 
011 \'ulmis. t~'kkipäällikön komenlluk8en 
lIl\1kllllll: 



Selllllloi neil! (tykki u u 1II{·ro). 

17. AIIIJIII1II IH.lS,s,1 putkell asetcltuuu .. [{nr
I(!ijsillc-- ,1) tykin 8111111tll ko r jntaall :liUOilS-
11111 11 $1I111'issa e roa\'lli~lIl1k .. iSFlIl. 

1.1) 1I:.IIIIt d ilinllt lkaplllkisln saanti olla 
])oi~l[l tnll tlu . 

.18. AIIIIll\llllH1SSI.I liikkuYIIUlI ja SIIOI',lIl1l 
eli Iliik~'viiän milHlii": 

N:o J: a) asettua t,ykill maalin kohti kes
kcyt~' lIIiittä kOIl1CII Jlu ksC(l1l l;nukka: 

'I'ykki! tllikkll: SeJIIllloincn! (h-kin nn
met·o) 

h) Tiillii kOlllcnllollu. ollolnllll Iluwlin S,HI 
\·u tustl.l tiihtiiYlllinjal lc. IlIlIknisce. 

'l'Ykki piiiillikkö ju loput III1UlCl'oista loi 
miV!I!. J:I!l llloin, niinkuin IInlllllllln1l8sn jaolli 
;;cll n t.iihlii~' kselHi. 

Hl. N:o N:o a ju G kiiytUiviit hyviikscen 
joku \'ij liaikull 111lllllUIIIHl ssu. kodutnkseen 
hyJs~, t t~'hjin laatikoihin. jll hy lssr bwtikol 
11 mpullla t.I.II"\'elal.l ti koi hill. 

20) Siinii tapaukllcsslI jos IJallOS ei lallkia 
N:o 1 laskee liipnisimcn vielii kuksi kcrulll: 
jos ei luukausta se uraa. nii tykkipiiiillikölI 
kKSkYII mukaan N:o 2: a ) OttUIl ulos I),ltrll ll 
nEln tykill kanll.\'3shI jll I)itiiii ~itii IdisiR
siii in. 



11) $ulkee lukoll lOCll jiilkcclI, kuu K:Q a 
011 "IIJlnut uuden patrulIlIlln, 

c) unlun ~:o 3:lIe tykistii oletulI IJatnHl 

tlllll : 

N:o;l: u ) HliC'ltHH t,\' kiiu kiidctiJSiii ill olevIllI 
IHltl'lIl1l1l\ l l. 

U) oti llll \ ' 1I St1l1111 N:o 2:1111 IlUtl'UUIWII. 
jok u ei ole t~· ki.ssii 11U!CIlII1IL ju 

1') IHlIlce liC11 la1ltikkooll tai nntuu sen 
N:o ;;:llc salllllH hll'koitllstu Vlu 'ten, 

t l ) I\.nikkie n liikkeiden p~' sjihHilll i stii 

\'arten kOl1lcnllettllvlI: 

l::)ci,,! 

Numerot lnkka:\\'ut kuikki liikkeet ju 
IJY8~' viit s lIllloillu paikoiliu. miJSsii heidiH 
tullJii ,komento lajlllsi. 

'I'ykkipiiiillikkö lI11taCI:i~;UIll tätä komen
t01l !lOSIHU kiileusfi y lös. 

'I'ykill ~1I11IlIlHIl <ll:iemHll IIl e rkintii. Siil'to 
"HorH"!11 s ll llnlaukscstH jnctluvllun, 

2'1) ,\UllllllllisessH suo l',dhl l>lIuntullk"cllll 
jokll laplluk,;e""II. pailsi allljlU1Ub,la liikku 
\1II1ll manliin. f.c hdiiiin merkintii tykin 
i"UlIlIlIllll Hs",mnllll kOl'kcudesta. i ltl\tlJl vii 
n 'Kellii alllllUlllil>essll, 

' l'ykkipiiiillikkii osollutl :\':0 1 lUel'k iun~1I 
pi:.:tel'lI: )\:0 1 iJllloilhl1l l~' kki pjiii ll ikö l lc 



!.vadulI vesiva'au sekä kulmulUittaimell 
nl<emlLlI merkinnäll pUllo raamassa . 

. JOI> I:IIIUIIIIIlIl ltlel'killlliissii h 'kill SUUll 
llUSSll ei löyd~' tiihtHykscell SOI)iv[1ll esi 
llc ttii , niin fykkipiiällikön kiiskystii nscte
tIlIllI viitat. 

Vlitn ll asettall N:o 4. 

24) Jos <lmpumiSCIl lIiklllUl 1>lI01'uI1a SU WI
ll ll llu 1llllulipiste tulee niikymiittömiiksi tai 
huollos!i Iliik~· vi.iksi. niin tYkkipäällikön 
kiiSk ystii .:\':0 1 SUUlItlll1 tiihtäyspistcen. 
IIlc l'killUiissii saadull ku lllll111littaimen ja 
\'C8i\"a'un Ilsemlln. 

1l1lluloksct. kulllllllllitllliUlCIl, ves iva'all. -~ 
tiihtii:-,'kscn ja putkcll asctlmuiscssll, Mau~ 

li u muutos. Latillkill lIlUultnnlillell. 

:N) l\'luutosf,a vurtclI kullHamiltllilllcn 
1l8cttaluisessa - kO!llCIlIlCf.tIl\·Il: 

Oikcl11lc (Vnscllllludle) OO! 
' I'nlkkll: KlIllllflluittai l l OO- QO! (Kullll a

lIlillailllCIl uudcn jaon luvut), 
~Iulltokf>et \'esi\"(l'all tlI'{'Uu lIliscen - ko-

1Ilcnncttavn: 
1'(' llit'{w/w oo-oor (vc"ivu'u ll jaon uudel 

luvut). 
' I'aikka Vt:sh'(wlw e llt'Il/1l1iiu (viihemmäll) 

no! 
MlIufokSl't ttildii~' kt;{'lI w;;t'flllllliseell '-

kOllleullctfHYiI : 

, 



I f' 

oo! tUlI.den liihtiiyksen juolJ lu\,ut). 

N:o 1: a) muuthill aSClllan (kulmllmiUai 
Hl on, vcsiviin n jll tiih tii~-kscll) . 

b) mainitsee HiineclI lIuden fiihtiiysuse
IllHHlI, 

e) parallluu t>'ki ll SlIuntulll N:o 4:n avul 
la, 

<1) kun b'kki 011 \'IlIHlis Jaukuistuvuk"i , 
lausuu .. va lmis" ju oUnu Jlyöristii. 

H uolII. N:o ::! HUUIIII ~:o 1 UihtiiyksclI 
11\ LIU Hu tlI ise!;lSa. 

23) :\JuutoklOet lJutkeu tlseUamissu sehrnp
IIclIi>;"u ~ kOlUcllnefta\·a. 

Putki OO- OO! 
'J'nikka: [skll ( K arlessi). 
,Jos tykki ei ole ollut ladattuuu: 
l\):O 3, 5 ja 6 lIluutta"nl putken asuttami 

sell scl\lll'!mell issn, joku on heidii n kiisi!!! 
s iiiiu, jOllk1\ jiil kcen: 
• N:o a mainitsee iiiiJlecn nndell 
"l'lI j1\ latna erkill. 

,Jo" tykki 011 ollut ladiIUUlI;t: 

• w;ettullti -

~:() t: n) olluH PllirUUlllI1I II10s h 'kj ll ka-
1I1l\' /lslu j11 pitiiii sitä kiic.lcssiiiill, 

b) "ulkce lukon setl jälkeen kun N:o 3 
]1;1 11 ('(' uuden pltlnlllJl UlI b 'kiu ~ i s iill(>, 

t;) Hn!1w N:o ;{ -\ykistii I)oi" otetun I)uj -
1"1111111111. N:o 1\:0 :1. ,1 , ~l kii~· tlii \' iit. 8nllMaJl 



tUIJUUIJ, kUIJ tykki ei ole ollut ladattullII, 
jonka jälkeeu: 

N:o :.Iu) OitllU N:o 2:1tu tykin kanav!lstll 
\llu~ otetulI patrullall ja 

II) I11\.1utta1l putkClI, rlSeUUtl viimeiscn ko
IIIClluon JIlUkUUIl, 

:W) Maalin siil'to ( tulcu IlIlIuttO) - [.;u -

11ICullottuva : 
1. Seis! 
::1, Semmoiseen ltIualiiu! 
EdclIeen, jos tal'vitnulI, lisättävä komen

Ilusklllltna kulmalllittllintcn, ves i va'u n, tält 
täyksell ja putken muuton !lseUamisessu, 

'riiytiintöönpano y ll äolc\'ulI mukaau, 

2;) fJulinkia ItIllutcL!uesslI - komennet-
tuvu: 

.1, Seis! 
2, Knuwtillu! 
'l'i~~kku: 1. Sei,;! 
2. Sslll"lIJmelli1l11 - I)utki OO! (isku! KaI" 

tcssi!), 
,,'iirtHu lööllPallo yl lii olcvllu IlIu.kaau, 
LutauksCll l>urkllll s tykistii, 'l'iiydel lillclI 

Inkkulltus ja \'iiliaikainOIl tulen tulen py
siiyttiim i nCIl, 

2S) VäliaikaisCl:!sa tulol1 lakkHut.uksessll 
kOlllCllTlOU,l \'a: 

Putl'uUIIll ulos! 



r 

t 

I~atlllilll O' kki pun·!ull.lI: Sf> lljiilkeell: 

;\:u 2 jiiltiiii 1111.011 auki: 

:!I 

N:o N:o :1. ;i ja ij: lI )mwUn \'a t Pli! ket. "Kar
tci"sille" hcillii kiidesJ';äiin olcviiu scbl'up
udlcihin. 

h ) JlHIl CVIIL l)u ll'lI11HHt ll,llllikoihiu. 
d IHUI(·vnl. t~' hjiit hy lssyt laatikoihin ja 

nihlulI killlMs/.! bUltikot - IImpllIllnlul'vc!nu
tikoi!,il!. T iimiill tUytiilltööupanLua kaikki 
IlUI1I('I'ol IlseHlI vnt omille pnikoillecll (py k. 
;». 

'I'.\' kki jiiii m;ctettullH maulia kohti. 
'l\u'peila ei korjuill. 

t9) Kuu tuli liiydcllir.:cs li 11lkkuul ctll lln 
kUIl!C Ill1Ctlll Yli: 

1~lIkuttn"a! 
I~HllnUII tykki purelHall lntuukf:iCsLu, jo n

ka jiilkecll N:u 1: a) laske" sulkulnilokl'len 
kicltoisecn a !il'n l OOIl, 

h) sii,'Wii lllvctlu keskinsc uloOIl, 
1") asettna liihliHmcn ja v('siv/I'ulI nlku 

pcriiiseclI Ilsentoou, mutta Pllll01'lInll11111 kul 
lllU11liltHimell 00--00, 

d) sulkee \'esi\'ll'an kannen, 
~) :ll1l1nll K:o 2. kilven ~'Iäosnn 11Iskcllli

"c~sa, 

f) 001111 tiihtäimcslii 1):1I101':llI1lHlll ja IIntull 
~en N:o 2: l1e, 

;r) kiiii!llliii i~tu im ell; 



X:o 2: a) sulkecn lukoll, 

h) :1 801.1;111 kcn tHi SOk .III, 
e) kii!intJjii i!.tuillJ(lll, 
II) 11I.o.ko(' ki h '('1I )' 11I08all (N:o I :n (1\, 111111), 
(') nOs/MI kih'cll IllaOSIH1, 
f) otiaa V/lstaml .. \1:0 J:ltii panOl'llflmnll ja 

a"ctl"" :«'11 !,aIlOl'aHI11:llal'likkoon: 

X;o 3; II) Ol luII \'ustaa n ~;o 2:ltn Imt;IHl ' 
111111 ja, jo" se 011 sehl'1lpllf'lli. IlSCttUIl putkcn 
.. K :lI'tcs.';i !lc", • 

10) ,Iselllln IIntl'lIulHlll laatikkoCllI, 
e) :l1It!1I11 N:o N:o {, ja Ii 1Ii;cHallla3n 

Ily lss.\' jii I1IUOkkooll ja laatikkOll u1l1 lluma
la nela:lli k kOOII ; 

:\;04 kiiiillliiii ohjnusllliiteen: 

1\:0 K:o 5jl1 6::1) 1Isetl1'vnt Jllltkc t sehl'IlP
lIf>ll!:i"s(I'11l .,I';::ldes.o.ille", 

h) asetlilll 111111'1I11n:l1 jll t.\'hjiit hylssyt 
lulltikoihin, 

c) p:lnCf> !lIltnlulllllHafik.ot lInlllUll1l1tUI'Ve
llw likoihill ja ';lIlkoo ovon, 

Yliiinwillitull numeron fehtiivii n tji~·tet
I ~· ii. t.\'kkil>iiiilliköll käskystä: 

a ) siirtäviit tykin sen JI~' (il'iI1ii jll kii]'sällii 
h'hdy istä ,'uoisln, 

lJ) sitovat kniken il'tipäästetyt tarpeet jn 
!'öitt1iyiit 8I1ojm;pcitfeel lä. 



d ,' y~Htjh' iit ilsem:;ji snpeleilla ja 1,1OIIe\-at 
piiiill"Cll l'ullall,' kiiiilllwh't sinclit jll ase!.-
111\'111 lIf1ikui]l('CII, (Jl~-k,:j piil', 1), 

, 
J.Juku 1.\1, 

Jif if'hilllulI pnsool/o/I iI/eli suojeleminen . 

;1II) AUlTlUllliscu aikauu l~'kk ipiiällikkö jn 
tlttlllerot ihullTl eri komenton asettuvat 
SI10jll1l l1 kil"c ll Jl1 1I1111l\lllllllarveJllntikOtl 
tauki'e. 

11110111, .Jos jOllkulI fiyyn lakin t)'killii ei 
dc HIIl]HlIIIHtfll·,'clnutjkkon, ni in siilii "oilli 
otluu IJoi",; kil\'et \), ja luodu tykin luo ju 
HsetcltH\';j lykkipiiällikön osotukfien mu
ktHl1J oikealle eli vHl;elllllHllle puolen tykkili. 
Poislm\\'1l1 ki!"ct. ;:IIllIHpnafarvelanUkostH 
ja kuntll\'ut tykin luo: N:o ;; - etulIluiscn 
kilven. N:o 6 - tnkilH1l111ificn: molemmat 
1J1~lI1erot, t~·kkipiiiillik()1I of:'otuköcn IllUkl1an, 
joko jäii"jit l»' kin luo. suojeli en itsiiiiin 
ki ln'llii, tnikkll l>nblllVllj 11mpullwtnrvclau
tikon hUI. 

Kilvet kodnbwll tykillii jn kiiullitetiiiin 
Jmllikoon slltllOil Ja lllllll el'oilla kom ennuk
sellu ,.Lilk1lttll\'a". 

' ) Uu<le_I'INn ~Qri,,\t \1 nn'I)""l"t"r" ~l",,ti~Q~ ". 1900 
",,,I1;A. 



:! I 

a 1) .J 0,., 1.\' kki ScibOO juoksu hu udassl1 
la ikka I~'ki ll lUOlia OlI kaivettu kuoppa!. 
lIiill 1I111H('roidcu slIojc](>lIliPlcksi - kOlllell 

Hella\':! : 
P ii loulukua! 
}\:o 1\':0 1. a, .) .111 6 piilouiuvut VUSCIll 

plllUl kuoppaaII, lykkfpiiiillikkH ja N:o N:u 
2 jll 4 oikl'l1llH, 

:Ii) .JOf; Ori suoll1\'lI IIHltlCl'oidclI I)iilouttw 
joidcukuittell paik1l1lil;lcu csillcilwn hUl, 

uiiu l'Ie tehdiiiin S1l/lHl1l komCIIIIOII JlIukaan, 
cllc l;i i l)ii ill hy\'iiks~'llyjCII IIljijirii~- ksi~Jl 1111/
kau li, 

t~lIkll \', 

Uiciilfii poiJliu/lcillell IUII/I('rojell 
lä/li lii II! i 11('/1 

:I:l) ~iillli lapHuksclilil.l jos b -kki,)iiä lbkkö 
I)oistllll l'ivislii. !~' kki]Jiiiilliköklii I.lstuu edel
liipii in 1 1li:iiirii!l~' ",ijlliucu, lllinkii ohc lla hiin 
jlll k ll1l Olli a!! mllllCI'OIl Ichliiviii. 

Nlll1Hl l'OjCII \-iihclIlI~'}..""et liiylcliiii ll t~' kki 
Iliiii lliköll osoluksclI 1I111kualt, 

1'al'jJ('t'1I \'Ilatieatm, t,\' kkipiiiillikölI tiiytyy 
holtml IIIYÖS IIUIllCI'OjCII tchtii\'iii, niin myös 
1'oitli varlell PIlIlIlIlIl osua OUU lllllllll N :o ~1 :O 
7 ,i1l S jos 011 s('nnnois('t Illjijil'ii~'ks('t t~-kill(', 



, 
• 

J~e,1O jo 1I1/1II('roir!('1/ Iw/.-oomi' IeJI. 

:14) I\OIt1I'II11c la nn: 

I~cpo! 
' I'ii ru ii komento IHllwliUUl .;i ll oi l l ku n tykki 

I'i uh' lu(blUU Il II. 
11) N:u N:o 3. 5 ja 6 Hl:icttmlvu t "Ker tes

sii l i''' hcillii kij r]cs;;iiun olevien 8chnqmellin 
putket, 

h) IJUIIC\':ll patrullun t hllltikoihin, 
c) tYkkipiiii ll ikkö ja lIumerot korjaavat 

lIukwlnll jn \'uruksiaan ju SUllvnt oUnn 
\'nplUIlIUI>CIIJIQIl lepoa "<t r ion; pOistua ty
kiWi tHUlvut nillonstlllln piiiillikHn luvnlln. 

35) I\omcmlll kf;clla; 
1. ' I'yk kiill! 
:/. i\l l1l''' ! 

'1',\' kkipiiiillikkö ja nlllllerot tLl;cttUVIlI. 1 
m,k{'!I'{' ll I)iiiihiiu t~' ki n kiit'siin tnn (ohjlluf:I
laitleen. jos j;C 0 11 k iiiiunelty), kns\'ot ty k
kiin piiin. knhtee n rh'U n, oikcultll lI umero
jiirjcsb' ksecn: pllritlouwt 'Hune,'ot - en
Si UlllI iii8('CII, IWl'i lli sel - toisccn riviin. 
Iykkipiiiillikkö numerojt'1I oikenllll sivus
I1111u. 

:W. l\ollH'llHnksclln: 



:!(i 

1. 'l'ykille! 
2. MIlI's! 

'l'ykkipiiiillikkii JU 

ollIalIe pnikalle b'kin 
nU11lCl"ot usetf U \'11 I 

Inonu (p~t k. 5), 

L I SÄ YS 1. 

I,iikkeittell t äyttämin en tykin luona, 

P (/ II QI"(lO 11/(/11 k 1/7111(/ 1111 I 11I·il1. 

a) Vnsemlllalla kiidcllii kiiiilllle ttih' ji ylös 
l; iil'Wjii kielteiseen asentoon ~ullkka jll pl , a 
Ilettiivli s iillii asenllossu. 

h) oikealla ku(lellii kiiiillnettih' ii heljllsta
jun nupphl ja k;n'kc;\sti lIIiettllll komenne
tUli kllllllullliHain. l'cnknulI jHko vHstnpiiiitä 
O"ottlljllil. 

c) laskea alas sii .. lUjii. 

l-I uOIll. J os siidiijii ei Ilrsett.Ullllt oma lle 
pHiknllecu. pystysuoraan 1I8Cl1toon, u iin ei 
luilliiiill muotoa saa kocltun laskea sitä. 
puinne n käde llä. "tulli I'iiltiiii kiiiintii köy
kiiiaesti l"umpu eli heijastajll (pllnornamlln 
nuppi). jOllkll jälkeen siil'tiijii Inskelltuu. 

d) kiintäen oikeallll kiidellii kuhnnmittai
men ]'U!l1 IHi8, fark/"OWI asetettava komen
netllll ]'ellkllan ja I'umllllln jtlko. 
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Ilo/leisfu/I heijm.lajo, 
l\iiulii"11 oikea lla kiidelHi heiju.staj uu 

"IIIIIPUU, .. ik;;i kUIl II!':!!; kOlllfllmeftu jako ei 
<I>l('II' \'uslapiiiilii O>lOU;JjIlIl, 

Vesi,l'lUdm, 
K iiii u/ iicu oikcultH kiidcltil \'csivHun 1"U 1II 

PUI1, llf';ct cLtn,'u clI;;in osotiuju vIIstapiiiitii 
kO Il1 CU IlCHa\"1Hl vesivau ll kna,'eu jn k oa, sen
jiHk('cn - kOl ll cn ncttu r UllllllUU jako "usb
piilit ii vHs /aanHl osoHnjull, 

'I'iililiiHS, 
:1' oikcullll kiidellä kiiiinllcttii\"ii itscclIsii 

piiill (lUVCtill kii l'siiiin) kcskinen tulppa 
killlleh,cen aSCIllUHlI .o;;wkkn ja pideHii\'ji 
,.;iinii U;;Clllll!iSU, 

u) ,,"uscn'llIillln kiidellii, oHlIlln punorull 
HHIIl pcsiis l iiu1ul)Uolclla kalltUltt iJll cll luu
tikkoa, ,.;iil-tiien tii h li.i~' hIlH lautikostn y lös 
jll u,.;clhl\'1l k/tl 'keasti korncllll ettu ulI jakoon, 

c) l/llikeu keskcine n t ull)]lU, 
d) K iiiinWclI oikealIu kiidellii lIl!ldoll 

(1'I111\' ]n) UUIlI)ill, 1lseteUuvIl tiihtii~'8 tnrk 
knnu kOl"C I1IICHulllI jakoon, 

S 111111/(1 mille /!, 

Jako, 
a) Aselctta\'1I kulmamittnill, vcsivaukll ja 

liihtii~' ~ kom(,llnllk~en mukaan, 



11) Kiiiillllicll oikeulln kiitlt: lI ii t1ostoko
rlj!il'Öloll kiideusijan, kll,."('a,~/i $<iil'liiii vel:l; 
\' 111111 pu i tu kCl>kiascntoOll, 

c) ']'iihtiiYi'kouei .. to u heUul'Öjlljll kiHiullCt
tli\' ;i llllpistu tii h tiiYl:Ipistcci'CU, HlItUCll llll'
\'iUIl\'ill mi i iil'ä~' kf;iii IIl"f'liu ohjllll" taittc{,ll 
tiikk j'i.'Isii. 

(1) Kllt "ocn kOllci.';jllrt tlll'kw; tll ,.;lo l'vceu 
/(/I'I:1,"{/(l1I l:I i il'l'etliivii vaUkUS II Ul't1ll1l heijH.';
tlljUrl li lljalln tiihtiiY8pir:;le, l {'h dcll vuseOl 
IIt/llIH kiidellii liikkeitii kOllf'eU kiiiintiimi
t;t'$<sii. 

lI UOIlI, ,Jos tiihtii~' I:lHt;enIlOll ]Ji!4c 011 Lr-
kistii 100 s~· 1tii \'ii!teJluniin, niin kiiiintöko- .:J 
Ilt'islon ei "nll kä~'tiilltöijll IJanllll, 

e) '1'(/,.1""'(/(/11 (ISj'll'i!U\'U \' j'j,;jv:!all )lutlo 
kc"ki a "cntOOIl , l('h<l('1I tiikk(oilii kOll eistoSS11 
"ikcnlla kiidcl lii, 

Il l'ijllt;taj:1 voi"i ol I" llli ll ii jaolhl tll hu ll sa, 
kllll111l11 s lllllltalll isC(\11 pil'l/t' uli/li !lcUusln 
.t11 11 lliiköpiil'issii, SCUVllOkl:li, (l Il U('1I !<1I 1IntnH
l1li!<11I "itii \'oipi 110,,11111 ja laskt'II, 

11110111, ~ij!lii hq)llllkt;C""'ll jos PUllOl'UH 
Hllln opOlli!<d osal l'ikkoontuvut Pysb·sllo
rall slIlIll{nmisceu sanUllU lehdii l1putul'ktl.'<
IIISluitlc('1I 1llllkllllll, oikcll l llI J)1I01('11 kiinni· 
tettY ~' 1l IKlll()nUlIlHlII Illlppiin; "eli \-noksi 
~ilmji tule olla niiu lii h ellii kUll suinkin 
(mc lkeiu kiinni) s ilmiilisla ll rnkou. SUU Il
jaflllliUC' lI ~i~iiltö 011 se, eUii !lfl i si fllllhtu-



IllaU l1 "tillI! IUlllislJistt:cll 1u I'ka"lw. lui tlceu 
e~i ll eell keskelle ka]ulen langun viili in , 

."iIlOl'O (J(I/mlllll/fJII), 

1, ' l 'lIl'ku",tu" to l'\'cclI BIUkllllll, 
a) A",cl l"t h l\'lI kUII WlIlIlI1I IIIllkulIlI liih 

( i l,V!!, 
b) lI l"itWii tUl'kllStustOI'\'CII pikkukilvclI 

hlillfnlgnwlI) ja o8ot.bw Iykki nii n, cttii 
llla;lli "'Hlluisi lal'kllslustorvcn llii kÖI)ii r ill, 
,III!I\(' I I 11I]",,;!!aviH miinl'iiy k,o:iii Ohjllll s1uit
\('(' 11 liikkeissii, 

11110111, .Karkean milaliin !!iiiilluönllluka;
IlCII IIl1l11el'O o n velvoll incn ty kiurllngollu , 
ei odottacn suuntuuju n Illiiärii~'stii, 

a) I~uskell tarkllstustOI'VCII Ilikkukih'Cl1 
((]iufnlgnwll) siil'tiili tal'kasl llstOI'VCn h illk 
"CII 1';IS!clyksClI llulIlliiu, Ic lldc ll li ikkcitii 
oikeallu kiillcllii Ilos to, - llluttll V:ll,;em
IllallII kiiii lllÖk ulI CistOSf;!I, 

2, I'!eij asllljll ll n : 
a) ,\sp(cUaYll heijastaju 0: 110 ju klllulH

ndttaill 3O:1!t. .. ~OO:llc tllikkll kOllllm etulle 
IlIvull.', 

II) l~mlkctlll\'H ~· I äo;m kil l)cii, 
e) 1:;dellcc lI IIlcnetclliiäu uiin k llill IH tUl

I'iitl,\' SlllllltHllli~ta VH IJCII IHl' kastllstOf\'Cll 
IIll1 kmlll, sIllIIIlla l e n tal'kalSllI"hwY('1I 1'ilOtC~'1i 

"111I 1 111~lIspi" tl'\'St'Il, 



Suunnatun tykill merkintä. 

Pisfeell merl .. illfi.i löyllJlJ. 

a) Kll lsocn panOl'UUlIlnll lal'kul>t ns tor veen , 
~' h(liHliiii bei jaslnjll ll pystywuortlvi iva pis
tCCH \llc l·kinf.iiiiu. t.oimicn niinkuin kulll!H ' 
lIIitluirnclI asctiamjscssn: e ll sin kiiii nHiCll 
hoijwslujaa (pll1l0raa lllull II1IJlpia). sen jiil
kCCll kiiiintiicn kulll1allliUuilllOIl l·umpuu. 

lJ ) SlIlIIlllattllCIl vcsivu'ull pullo kcskeiscell 
aSCIIloo lI , k iiäntii cll vcsiva'ull I"lI1llPUtl. 

c) LukcH ää neen SHutn kll lll wmiHaimCIl 
ja vc;; i va'u n sijoilm;. 

Pil>/eell merkillläii ei ole. 

l~ i lyödä pois Iykin s uusta: 
II ) Asettua t yki u IIIU viitu lI , lJIulLdollisUll

nlllll kUU(lllllllllS sii tii. 
b) IIlcl;kiUiivä v iitIllI lII u kann, 
e) i\](']-kitii paik nn piiiillii lHislelull,Vöriell 

lISC I IH!. 

P unorua man asettalllinen l)ll l10 raa man 
tähtiiYS I)esäiin ja l)o isIIUu min ell . 

.-1 sef la 111;/11'11. 

a ) H (' lr)(Jjj illl 1'1I11 \·ip lI l'is lu il !.1I pII IIorn;llllil -
1 1l'~jissji. 
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ll) Ottuu IhlllOI"UUlIIa y!tiOfHh;!.a oikel1Lla 
kiidellii. 

c) VI1SCIlIIIUlIla kädellä kiiiinllettiivii pesiin 
linkku kielteiseen asentoon sY diiiin , ke11on
\' iisarill liikkeen vusfnkkuisccn s uuntuulI, 

d) PIIHtavu PllllOl'UUnl1t pUnOnltl llll11l tiih
tiiy pClSiiiiu ulkoncvallll pesiiiin, 

e) P jliis lettiivii li nkkll, 
f) Pninctta vu kielteiseC11 IlscnUIUll I·Ut" , j. 

111lillltke llallorlllllllll peslissii: pailllla y )e ll
llliiHl'i11 ei turvitse. 

PUllorlllllllllll asettumisessa on hyödy llislii 
kÖY]';iiisesti kääntää sitii kädcllii nun, ettii 
",eli IIlkoIl 8111 ... painucn J)esiiiin, puristuisi 
sen \'lIl'tem Jl III lJa puolen vielä CllIlcn puris 
tUSill, 

Poi~ottamill e ll 

a) Il cl rloltul' lI l'UUI·jpUl'iSl.u s pUlIOI'/HlIllU -
1H'lSiissii. 

h) Otettll va rmllonWI1111 ,v liiosaahl oikea lla 
].;iidel lii. 

e) Vtlselll lllnlla kiidcllii kiiiilllleltiil'ä kiel 
Il'iscell lISClIllla n I)esiin linkku syJ'jiiiin, ke l-
1011 vi iSII rill ku lkusun nllllll vllstakkaisel1(' 
puolelle. 

d) ,Jonka j iilkecu. linkull ki e rrolla 1)0 110 -

nllIlHII IlIlee ~' lus uostettull, oikculJo kädclIii 



VUl'ovusti o le ttava tilvs pesiistii, viiltiiieu 
tarkagtustol'ven isktlupesiin l'eunoihill; ulo..; 
ottacssa pidettii\' ji vllsemmuu kiidcn sor
Ihilla pestin linkku ulosvedet)'ssii llse nnos!;w, 

}lUOlII, Jos pesiissii 011 vieteripm'istus. 
nii n li ike a) jiiii po is, 

l'allOrlt a mall a sctta minc n ht vctissa olcvllan 
ht:ltikkoon, 

a) P u ntava kulnlllluitta ; 1I 00--00 ju h ci 
jnstaju 0, 

H UOUl, AscUuminCII tulee o lla toiU1ilet
t II ll a Imlloraamilll pcsästii IIlosottulll iseell 
snllkku, 

u) Qle ttHvu l)anOl';lulIllI oikcull:1 kiidell ii 
!'cskikohdlllta ja v;u'ovwsti 1)Il ll hlVil laatik
koo n k u llJ1ami ltlli ll ctlcll ii lI iill, c tlii kuhnll
lI1 itla illlen l'UlIlIJU {ulhji 1111lf,l, pesiin ,\'liipuQ
leila k~' l kien (tukien ) IHlll cp;l l1 cjhin (tykkf'i
hill ), 

d Si irtiien panOraallJllll tykin lIIuknl1l1 j:1 
ilse tukki3 laati kossa, sovit tua koko usettll 
lHi ~C II niin, etlii kallio;i \'oi..;i mcunii kiinn i 
vii hii l lii va;val1;1. 

(1) SulkiclI laatikoll k;III I lell, asctti'a lell 

kiu kiiiit'cc lI piiiille j;1 kiiiilltiiclI kiiiil'cClI, 



Etukärr in laatikon lippaalI avaaminen 
ja sulkeminen. 

Avaamine/l. 
a) KiiiinneUiivä salvllll kiiiirecll ylös. 

vllstllpi.iiitii lenkin leikkausta. 
b) Ottaa lenki n kiHireestii. 
e) H oittiiv ii luuku, ]·emmilenkin taa. 

SulkemiKe1!. 

'L'oillliteUnvn vasta isessa järjestyksessii. 

I.aatikoll ulosoUamillen ja asettu mine n. 

U {osotlutllitlell. 

II) Oikeall kiiden sormella painetla vn liu 
kun tuki kiertäen Hnkkua leikkauksesta 
pesän soinällliissii. 

b) Heti kun laatikko tuloo si il"l"ottyii pai 
kaltaan, linkku laskeUnvll". 

Asettaminen. 

a) AseHaa laatikko pesään si ll ä puolella, 
missä ei ole linkkua. 

b) Tasaisesti pantava laatikko pesiiän, 
siksi kunnes linkki mellee I)CSUn sein ämäu 
leikkaukseen, sitä varten siirtyminen piiä.s-

, 



su. jonk un verran SlUO'enee puristus laatl
kOSIlIl. 

Laatikon avaaminen ja sulkeminen. 

Avaanli"etl. 
II) PalnetL.wll koukun nuppia ja päästet

.Iii\'ä vipusi n. 
b) H e iteWivii s~'rJaun vipusiu. 
d Heitettih'iit s)' diistii kaunet. 

Sulkeminen. 
a) H eitottävii kannet ensin numeroilla J. 

~enj ii.lkeen numeroi llll 2. 
b) PailleUavll ku nnct vipuslmelln, kat

:oloon, e ttä vi pu sl n t ul isi kansien ui kon e
lIlille. 

c) PHilJ eUIlVIl kiidelli:i sidcraudan tukell. 
",iidiiun vipusilJlCII piiii n koukun a lle, 

Patruunan ulosoUa minen IHatikosta, 1)8t
rUlIllIIII Ilitämillcn ja asettaminen 

laatikkoon. 

U {osoUomi'le/!. 

VuselllUlu lla kiidellii oteUnvu patruuna 
kcski kohdnltn latinkia, ja oikialla- hylssYlI 
pohjastn. 
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PitiiminelI. 
Asettaa patruullu hylssnl pohjafla pol

vea vasten, VUI)UUUaa oikea käsi, ja vasell! 
malla kiidelHi kUlllwUaa Illti nkill keski 
osasta. 

AsettamilIen. 
Enncn asettamista pantava putki "Kar

icssille". Tarttua kiinni oikenlln kädellii 
hylssyn pohjastu, vcrknlleen punna IInt 
rUUIlU luutikkoOll vastaavaan pesiiu n ; luu 
tikossa patruunat osottua vuorotellen vns
tukkniseen suuntaan. 

Schrapll cl lin putken val mistus. 

fI (thm poista mine-n. 

a) Vnpauttau napista leukin. 
L) Kiertiiviillä kiidcnlikkeeJlli erotttlU 

o ikealle rautaluugan jll puristetull hatun 
reuuun; !lell jälkeen viime mainittu heit.c
täiin pois putkesta. 

Putken asetlaminen. 
'L'oimitetaUIl kiidestii. kuiicnkill kaikoll 

V:l l'ultH sitä \'u rt01l 011 \'Ö limlltka -uv:lil1. 



Asctfam,illatf. kädestä: 

a) P itiicll patruunan oijoHajlw [(Illtusella 
itseensiinpiiin, oUua kahdella sorulClla vii li
mutkUI'Cllkaull ymlJiid ulkonemasla. 

b) Kiertäen viilimntkllrengasta, siksi kuu· 
!les komennettu jako ei ll"du osottajnll Inll 
t aata. 

AscttamincII uvuilllclla. 

Pistettiivii avaimen leuka liikkuvnn väli
lllutkarell kall n syveJl nykseen tehden sa 
nwll a tavalla, niinkuin asettaminen kn
destä. 

Patrullll Hn asetta m inen tykin J.:allllvaan ja 
J)oistum in en. 

Asctlami1!CII. 

a) Vnsemmalla kiidellii oteUllVll l)!ltruUIl:l 
keskikobdult::t laU ukiu, ja vaselllmalla hyls
SY.{l pohjasta. 

b) Nojata keskikohdnlln latillkin vllsem
malle kyljille miiuuiiu pesää. 

c) Lii heUiiä Plltl'UU1l1l pntnlUlla pesäk · 
kceseell oikealla kiidellä niin pa ljon, eHti 
hy lssYIl I)ohjll ei tulisi HOlpnm a l)esijiikettii 
u lommlls. 

, 



;ji 

U tosolta m i.1tetl. 

a) [,ukon IIvnthw, oHaen vllsenllllllllu kä
tiellä hy!ssyn pohjasta ulosoteUlIvan pal
.. uunIIn ja tasaisesti vetäen se tykin kunu
vusla, o ikinlla kädellä ottaen panoksen ula
Ptloleltn. 

b) Asetta il patruuna polville ja kllllllnt
lua sitii vllsem mnll a kädellii. 

I, ukon IIvHllUlincn ju s ulkemine n. 

AlIoa milwlI. 

OUaa kitdellii kuhvlIlI kiidentiijasta ja 
pui nnen ales, ~'hdellä käden liikkeellä köiln 
tiili kah v1l bHlkse ja oikea II n. heiltiijiin 
li;ukkiiiin l'nam in tukeen asti. 

lDl'iWii n kovat iskut rmun ill u heiHiijää n 
ei voidu Siiliin. 

Nilssii lllJlIIUksissu, ltlllloi n vn rnlunsluk 
ko 011 upotettu , välUii mlilön cdeltiipiiin 
yeliiis tli. 

Huom. Hlll·joituks issa löYtlillli kin J)1l11ok
,.illa 1I1llUlUUllCSsn turvitt;cc oHlin ulot; VIII" 
llllluslukko. 

(SlIlkemilw ll. 

'l'oiulifeinan vastaisella knhvllll liikkee l
lä, joka Sllut.etn 1l11 tiiydelJisecn klidcnsijllU 



38 

11IIInpaUII IJuikkautumiseen lukoH ruumin 
ulkonemaa n. 

Lukon liike tulee olla tasainen eikä liian 
!JikaillOllj lyönti lukolla t iukasti Illahtu 
\'IlllU hy)ssyy n ei SUli. olla sallittuII. 

Laukauksen SYllll y'ttii mine n. 

11) Tem lluls tu va nyöristii, mahdollisim· 
IlIaI1 suoraan tykin suu nnan mukaisesti. 

b) H eti laukauksen jälkeen laskettava 
u~'ör i kiidestii. 

, 
Istuime n ja ohjaus lai tteell kääntämine n 

syrjään ja päin vastoin . 

Käiiltfihl~inen sJJrjää.lI. 

a) lleite ltii vli ohjauslaite syr jäiin. 

b) KäiilllleWivä. kääre niin, ettii se 11Hl
liisi kllunaUimen leikkaukseen. 

Kiiiillliiminen paikolleen. 

II) Kiiäll nettilvii kiiäre niin, eWi se tu lisi 
ktmnat.tinlcsto. ulos. 

b) HeileWi vii ohjanslaite eteenlJiiiu. 



Istu ime n kääntä minen IlIt iko illcell ju 
päinvastoin. 

a) OtettllVtl molemmilla kii~illii yliioBIl"tll 
istuimen kaistnlcUa, liiheltii pulUia. 

b) Nostan ~c ylös [Iupin ylös nousuun 
Silakka pesästä. 

e) Kiiii nncUiivä istu in Jlupin ylös nou 
suun saakka pesästä. 

Kil ven yläosan nostamine n. 

11) Kääuu eUävä etuosfl kilven knarevu 
osu. 

b) Nostettavu kilpi, siksi kunnes telki 
la,<;keutuu ales. 

Alaosan laskemillen. 
II) KiiJinllettävä nlcs kilven kuun:vu 0,.:1 

(ei kuitenkill tyk in suun editse). 
b) Lasketta va kilpi Illas. 

Yliiosan laskemiJlell. 

a) P ui netlava kilpi tykin lukkoosulI fm UII

tuuu ja yht'alkaa nostettava oikia ja vasen 
telki. 

b) Vcrknlleen laskettnvlI kilpi. 
c) Kiiällllettiivä kaareva OSII. 
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ALa()~aJI 1/oslaminefl . 

II) NOlOteUuVR kilpi. 
b) Käiiuueltiivu kURl'cvn 081\ (ei k ulkielI 

t~-k i ll suun editse). 

LISYAS n. 
'1'lIrkas tulleell schraplle llill Iloistull liseu jär

jestys t yk istiiii. 1) 

H~' lssy otettava u los tykistä ja vetää 
schrnpl1elli n lluolcvulla tavalJa: 

Pl1truunapesiiii n pistetiiiin tavalli nen iso 
1)11 la l' iiiisyii, kiiiidttynii pulloon se njiilkeen 
suljettava lukko. 

'I'y ki n kunu"uan piipuu suun kautta \ '/.\ . 
J'ovasti työnne liiiin Ilyyhintunko. jonkn 
piiiissii on leik kuus SChl'llp llcllin eliiviill osan 
m 1I 0toon, pyy ll intallgOll tykillSll u npllolei 
!'leOll osaan kiiy te liiiin !lllot'un keskikohdaltll, 
noin 3 sy]cn pituinen: nuoriin piiii.L käy te
tiiiin tykin pyörien IHlOlmm. TnSlIisesti 
työJlllettiivii tyk kiä eteenpäin, vetuii siUml 
ll uornR ja Hillä Sllmnl1u painau pyyhin 
tU ll kou schrllpllellin piiiiUi vlIston, Ulos
työnnetty sch l'a!melli pui uuutuu pohjaLIun ll 
riiiisytu llna vaston ja, s ill ii tavalla, ei hlie 
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SUlIllIatlll iikkilliHstä. tärähdystä. .Jookn jäl
keen otettavII ulos tykistii pyyhintulIko, 
1I\' lItn lu kko jll vIIrovasti OUIICU schrllpnclli 
ulos. pllnlnvlI yhteen vapn/l lla olevnall laa, 
tikkoon. erikseen ladatuistn hylssYistä. 
J1ylssyn SUli tulee tarkasti täyttää riiiisy
l)ll\nsolln, oUu !loistUIl l'U\Hlill valullIh'Cll 
kuljetnksen aiku llll. 

LISXYS UI. 

Komeulluksen esimerkkejä. 

1) Komennat kulmumiUaiuta ja veaivaa
kau vOl'ten 11l111ctaall aiun kahdelltt luvulla: 

ensimmiiillen kuulUtI pllllOl'UIllllUn ren
kuulla tllikkll vesivuall kaul'cille. toiuco -
ptlllorlllllllllll rummuilJe eli vesivIla lle, 

2) Luku, kohdistuva pnJlOl'lIaltlau ja vesi 
viia lI I'lItll!)UUIl ann etaun ai uu kahdella HU-
11101'01111 (lukulloUamntla IIsettumista O:lIe) 

Estm. 

K1dm01llitlohl: 

35-60 kolmel..-YIllDlclltiiviisi - kmisikYlIl ' 
IUButii. 

40-05 neljiik)' mmelltä - nolla v iisi. 
8-25 kahdeksan - knksikymmentä viisi. 
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0-90 uoUa - yhdeksiinky mmenlii. 
19-0 yhdeksä ntoista - nolla. 

Oikeaatl: 

6-f1 kuut;i - uolln. 
O-if) nolla t>eitsemiinkymmentä vi isi. 

Vasemmalle: 

2- 30 kaksi - kohbckymmclltä . 

.Jaetta va tuli Oikealta : 
0-05 Ilolla - uoll a ,·iisi. 

Yl1distetlävä tu li vasemmalle: 
1}-25 nolin - ka,ksiky mlll entii viisi. 

Ves ivaaka: 
28-70 kuksi kywm entäkl\hdcksan - seit

ijtll lliinkym mcntä. 
3O-fl5 knhdeksankYlllllleutii - nolla viisi. 

Vesivaaka enemtniill : 

0-30 nolla - kol meky mmentä. 

Vesivaaka vähemmän : 

0-08 Ilolla - noli n kn hdeksu n. 

• 



• 

1- 10 yksi 
1-0 yksi 

k~' wlUenen. 
nolla. 

3) Tähtäyksen ja Il utkcn ""ettamlsessa 
komeDJletsSII: 

" 

11) 0:8tn fiO:n lukuunottnmatta ja 100:8tl1 
jll enommän yhdellä yhtonllisollii 111"11 1111. 

Esim. 
25- kaksikymmentä viisi. 
48- neljiikymmentä knhdck.slIll. 

100-- satu. 
j. n. e. 
b) 5O:8tu 100:11 - luvuilla. jneUavallu. 
Iilsim. 
55- v iisi-viisi. 
80- kahdeksu ll - Ilolla. 
98- yhdcksiin - kahdcksuJI. 
j. u. e . 
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