
Sanastoa ja selityksia sotakirjallisuuden avaamiseksi 
[erityisesti Linnan Tunternaton sotilas] 

1. Joukot, sotilasarvot ja tehtavat 

Yksittainen taistelija on sotamies, jaakari, hevosmies, pioneeri, Iaakintamies tms. saamansa koulutuksen ja 
tehtava mukaan. 

3-4 sotamiehen joukko muodostaa partion, jolla on usein jokin erityistehtava, kuten tiedustelu tai 
panssarintorjunta. Partion johtaja on tavallisesti korpraali (sotamiesta ylempi, mutta kuuluu miehistoon) tai 
siita ylempi alikersantti (kuuluu aliupseerina alipaallystoon). 

Alikersantti on ryhmanjohtaja. Ryhma koostuu 6-10 sotamiehesta ja ryhman varajohtajana toimii korpraali. 
Ryhmanjohtaja on saanut aliupseerin koulutuksen. 

Ansioituneet alikersantit ylenevat kersanteiksi, ja he toimivat joukkueen varajohtajina. Varajohtajia 
tarvitaan, kun joukko toimii kahtena erillisena osana tai kun johtaja on toisaalla. 

Joukkue koostuu kolmesta tai neljasta ryhmasta. Joukkueenjohtaja on tavallisesti vanrikki (saanut 
upseerikoulutuksen) tai ylikersantti. Lisaksi on aiemmin mainittu varajohtaja, joukkueenjohtajan 
taistelulahetti (viestinvieja) ja mahdollisesti tulenjohtaja ('johtaa tykiston tai kranaatinheittimien tulta 
joukkueen vastuualueella, apuna hanella on tulenjohtoryhma, jossa on alikersantti ja kaksi viestimiesta). 
Joukkueeseen kuuluu myos Iaakintamies. 

Komppania koostuu kolmesta edella kuvatun kaltaisesta joukkueesta ja komento- ja huoltojoukkueesta, 
johon kuuluvat ainakin laakintaryhma ja talousryhma (ruokapuolen jarjestelyt) seka mahdollisuuksien 
mukaan taisteluvalineita huoltava ryhma ja kuljetusryhma (hevosmiehet, kuljettajat). Komppaniaa johtaa 
komppanianpaallikko, joka on arvoltaan luutnantti tai siita korkeampi kapteeni (upseereita, vanrikkia 
ylempana). Huoltojoukkuetta johtaa komppanian vaapeli (aliupseeri, ylikersanttia ylempi), joka vastaa 
muidenkin komppanian joukkueiden huollosta. 

Kolmesta komppaniasta ja huoltokomppanista moudostuu pataljoona, jota johtaa pataljoonankomentaja, 
joka on arvoltaan majuri. Pataljoonatasolla upseerit ovat ammattiupseereita, kun komppanianpaalikko on 
viela tavallisesti reservilainen, eli sodan aikana palvelukseen kutsuttu armeija-aikanaan johtajakoulutuksen 
saanut henkilo. Pataljoonassa on oma esikunta, joka on eri alojen upseereista koottu suunnitteluryhma. 

Pataljoonaa suurempia yksikoita ovat jarjestyksessa rykmentti ('johtajana everstiluutnantti) ja divi.vioona 
(eversti). Armeijakuntia ja armeijoita johtavat kenraalit. Naihin liittyvaa tietoa tarvitsee harvoin 
sotakirjallisuutta lukiessa. Tykistossa joukkojen nimet ovat hieman erilaiset: joukkuetta vastaa jaos ,  
komppaniaa patteri ja pataljoonaapatteristo (lyhennepeisto). 

2. Vahvuuksia, toimintamalleja ja aseita 

Pataljoonassa on n. 800-1000 miesta, komppaniassa 150-200 miesta ja joukkueessa 30-40. Vahvuuserot 
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saatettiin alistaa (= antaa vahvistukseksi jonkun komentoon) jalkavakijoukkueille, jolloin joukkueen 
vahvuus kasvaa talla yhdella ryhmalla. 

Tykisto tukee muita aselajeja ampumalla vihollista tulenjohtajan tilauksesta. Tykistovalmistelua kaytetaan 
hyokkayksessa ja vihollisen hyokkayksen torjunnassa. Tykisto on varsinaisen etulinjan takana ja ampuu 
epasuoraa kaaritulta jopa 20 kilometrin paasta (nykyisin jo 40 km). Kranaatinheittimet ampuvat 
lahtokulmaltaan jyrkempaa epasuoraa tulta, mutta lyhemmalta matkalta (3-12 km), koska aseiden kantama 
ei pitemmalle riita. 

Keskitys, isku jn Izli'irintfl ova; erilaisia tykiston ammuntamuotoja: keskityksessa ammutaan pienelle 
alueelle paljon ammuksia lyhyessa ajassa, hairinnassa taas silloin talloin yksittaisia ammuksia. Keskitys ja 
isku pyrkivat vihollisen lamauttamiseen tai tuhoamiseen, hairinnan merkitys on psykologinen, silla se lisaa 
jatkuvaa pelkoa. 

H-hetki on kellonaika, jolloin ollaan vihollisen asemissa. H miinus nelja minuuttia alkaa tykiston keskitys, 
joka vaihtuu heittimien tuleen H miinus kahdessa. Silloin edetaan lahemmaksi, koska heittimien ammusten 
sirpaleet eivat lenna yhta kauas. Heitinten tuli lakkaa H miinus yhdessa, jolloin rynnakoidaan 
murtokohtaan, joka on vihollisen asemien etureunassa. Perilla ollaan siis H-hetkella, jolloin tykistotuli on jo 
takamaalissa estamassa uusien vihollisten paasyn asemiin. H-porrastus tarvitaan, jotta oma tykisto ei ammu 
omia jalkamiehia. Kasite liittyy hyokkaykseen. 

Vyorytys on menetelma, jolla juoksuhautaa vallataan. Kulman taa heitetaan kasikranaatti ja rajahdyksen 
jalkeen ammutaan nurkan takaa lyhyt sarja ja siirrytaan seuraavaan mutkaan. Konepistooli on valt t8~aton 
vyorytyksessa. 

Koopee, kp, Lahti-Saloranta, Suomi on konepistooli, joka ampuu sarjatulta lyhyelle etaisyydelle. 
Kivaarinhan joutuu virittamaan jokaisen yksittaisen laukauksen jalkeen, joten kp on nopeampi 

Konekivaari, kookoo, kk on sarjatulta ampuva tavallista kivaaria tehokkaampi, ja kauemmas arnpuva ase. Kk 
koostuu kahdesta osasta. varsinainen on itse ase ja jalusta on aseen alusta, jota ilman ampuminen on lahes 
mahdotonta. Konekivaarit olivat vesijaahdytteisia eli niissa oli piipun ymparilla vesisailio, joka vahensi 
aseen kuumentumista. 

Pk, pikakivaari, Emma on sarjatulta ampuva ase, joka on konepistoolia jarearnpi, mutta ei konekivaarin 
tehoinen. Emmaksi kutsuttiin venalaisten harvatulista, mutta kayttovarmaa pikakivaaria. 

3. Yksittaisia termeja, lyhenteita ja sanoja 

Potero on pieni kaivaus tai kuoppa, jossa sotilas on suojassa luodeilta ja tykistoammusten sirpaleilta. 
Poteroita yhdistaa juoksuhauta, joka syvana ja kapeana kaivantona johtaa korsuun tai bunkkeriin, joka on 
maan alle rakennettu suoja nukkumista varten. Korsu on tavallisesti tehty puusta ja kivista, bunkkerit taas 
valetaan usein be.tonista ja niista voi ampua. Korsuun mahtuu yleensa puolikas joukkueesta. Poterosta 
ammutaan vihollista, korsussa ollaan suoja-asemissa taistelujen valilla. 

Kolonna tarkoittaa (usein ajoneuvoin) siirtyvaa sotilasosastoa, Kuormasto on materiaalia (ammukset, ruoka 
ym) kuljettava joukko. Kolonnan loppuosassa saapuu kuormasto, silla etuosassa ovat nopeammin liikkuvat 
taistelujoukot. 

Mantteli on pitkahelmainen lammin talvitakki, joka on sarkaa. Leipalaukku on vyolle ripustettava 
kangaspussi, jossa pakki (kaksiosainen metallinen ruoka-astia) ja ruokatavarat kulkevat mukana. 
T.vrikknhnnrvkkn nn riinkaili lv5lin~ incca Iii~ikan varrpn tnicpcca nji5ccji nn haarllkan niikit 



Kasapanos on rajahde, jossa laudanpalaan on kiinnitetty n. 5 kiloa rajadysainetta (tavallisesti rotulia eli 
trotyylia) Panos sytytetaan ja heitetaan bunkkerin tai panssarivaunun katolle, jolloin rajahdysvoimaa on 
enemman kuin kilon painoisessa kasikranaatissa. Polttopullo eli Molotovin koktaili on lasipullo, jossa on 
bensiinia. Pullon suussa on kangasriekale, joka sytytetaan tuleen, ja pullo heitetaan vaunun katolle. Kun 
pullo rikkoutuu, bensiini syttyy ja valuu tuuletusaukoista panssarivaunun moottoriin ja tuhoaa vaunun. 

Marssi on jalkaisin tehtavaa siirtymista. Sotaoloissa se ei tarkoita paraatimarssia, vaan sotilaat etenevat 
harvassa jonossa ja tahystavat joka suuntaan. Joukon edella kulkevat tunnustelgat ja tiedustelijat, jotka 
varoittavat vihollisesta ja suunnistavat joukkoa kohti paamaaraa. 

JSP on JoukkoSidontaPaikka, jonka komppanian laakintaryhma perustaa joukon taakse. Sinne evakuoidaan 
haavoittuneet. 
KRH on KRanaatinHeitin. Ase ampuu tykiston ammuksia pienempia kranaatteja ylakaaressa. Komppanilla 
saattaa olla vahvistuksena kranaatinheitinjoukkue, jossa on kolme heitinta. 
JV tarkoittaa JalkaVakea, johon kuuluvat kaikki maavoimien aselajit poislukien tykisto. 
PST on PanSsarinTorjunta. Se voi koostua panssareita vastaan suunnatuista pst-tykeista, panssarimiinoista 
tai sinkoaseista. 
HTK on HuoltoTukiKohta, josta patajoonia huolletaan ja taydennetaan. 
VP on Vapazltus Palveluksesta esimerkiksi sairauden vuoksi. 

Piiska on suorasuuntaustykki, kuten pst-tykki. Aseella ammutaan suoraan maalia kohden eika epasuoraan 
ylakautta, kuten tykeilla yleensa. 

Murros ja sulute ovat esteita, joilla tiet ja kulkureitit suljetaan esim. kaatamalla puita jaltai kayttamalla 
piikkilankaa ja miinoja. 

Kokardi on paahineen etupuolelle laitettava merkki, joka osoittaa sotilaan kansallisuuden. Suomalaisilla 
kokardi on joko sinivalkoinen ympyra (miehisto) tai vaakunaleijona (upseerit). 

Olla reservina tarkoitaa, etta joukko on varalla tai lepaamassa. Esimerkiksi hyokkayksessa yksi joukko 
tulee muiden takana reservissa ja menee vahvistukseksi sinne, missa vastus on kovinta. Kun esimerkiksi 
komppanian kaksi joukkuetta on etulinjassa, kolmas lepaa taaempana reservissa. Reservijoukkoa 
vaihdellaan, jotta kaikki paasevat lepaamaan. Reservilla tehdaan myos vastahyokkayksia, jos vihollinen 
paasee omiin asemiin. Reservilainen taas tarkoittaa armeijan kaynytta henkiloa, joka sodan syttyessa 
kutsutaan palvelukseen. Nama kasitteet menevat helposti sekaisin. 

Topina on huoltojoukkueen talousryhrna, joka keittaa soppatykilla, eraanlaisella liikkuvalla hellalla, ruokaa. 

Koukkaus on kiertoliike, jolla pyritaan vihollisen sivunstaan tai selustaan, jotta ei tarvitsisi hyokata 
linnoitettuja asemia vastaan, mika vaatii aina enemman uhreja. Motti taas on saarrostettu ja piiritetty 
vihollisjoukko, joka ei paase pakoon piirityksesta. 

veearra, VR, Vapaudenristi on mitali, jota jaettiin taisteluissa kunnostautuneille. Kaytannossa kyikilla 
sotaan osallistuneilla on ainakin toisen luokan vapaudenristi tai vapaudenmitali. Sen sijaan harvinainen ja 
vain poikkeuksellisista teoista luovutettua Mannerheimristia jaettiin koko sodan aikana vain 191 kappaletta. 

Sotka ja Klimi ovat neuvostovalmisteisia panssareita. Sotka on lempinimi T-34-vaunulle, jota valmistettiin 
ylivoimaisesti eniten. Myos suomalaiset kayttivat sotasaaliina saatuja vaunuja. Sotkan profiili muistuttaa 
hieman vesilintua. Klimi taas on nimitys Klimovits-Vorosilov-vaunulle, joka on Sotkaa vahvemmin 
panssaroitu. Puna-armeijan suurinta vaunua, Josef Stalinia, valmistettiin vasta vuodesta 1943. Vaunuja on 
nahtavissa monissa varuskunnissa ia panssarimuseossa seka pienoismallikaupoissa. 


