Pekka Nuottajiirvi

NKELPAAMATONN

ISOISI

El-1 vuosien 1881-1901 asevelvollinen sotavd.ki
ja sen aiheuttamat merkinndt rippikirjoi-ssa.

Allekirjoittaneen
tavoin on varmaankin
moni
sukututkimusharrastaja
ldytiinyt
isoisdnsd., tahi jonkun muun miespuolisen
sukulaisensa
kohdalta rippikirjan
huomautussarakkeesta merkinndn: rrKelpaamatonrr,
h.^

rtKelvotonfr

tahi

esim. :

ru18

Rtl

Useimmat meistd
kyl15
tietdvdt,
ettii nH.md.merkinndt liitty'viit
vuosien
1881-1901 asevelvol-l-iseen sotavd.keen,
niiden kutsr-rntoihin ja ns. arvannostoon.
Jolssakin vuosisadan vaihteen rippiklrjolssa on jopa oma sarake ndifle lievelvollisuusmerkinniiille,
nihin ne sil-l-oin
tehtiin.
Siellii
saattaa olla rny6s muita
tiih2in
asiaan
vj-ittaavla
urerkint6jd,
ItVapautettu nostovdkeentl
kuten esln.:
+ piiiviimiiiird.
Nd.itH. merkintdjii
on tehty joko heti
(jos
kutsuntatilaisuudessa,
pappi on
o11ut rippikirjan
kera ld.snd.) tai kofrta
sen jd.lkeen kutsunnassa sjmtJmeen luettelon mukaan. Niit?i siirettlin
muiden
rippikirjamerkintcijen
tavoin
kirjalta
toiselfe
uutta rippikirjaa
tehtd.essd.
Koska kirkonkirjat
olivat
vield. tuohon
alkaankin paras ja luotettavin
vd.estdjoutuivat
rekisteri,
seurakunnat ndin
toimlmaan armeijaa apuna.
Laajennin lqyseisen ajan rippikirjoja
katsellessa
tekee huomi-on, ettii viihint?iinkin puolet kutsuntaikdisistd
miehista
ofi
saanut
td.mii.n "Kelpaamatonrr,
tai perii.ti rrKelvotontr merkinnd.n nimensd.
perddn. 0fivatko
nuoret miehet siihen
slihen ai}aan niin huonoja, vai mistd
moinen johtuu?
Vdheurpikin riittd.isi
ja
heriittiimii5n
mielenki-i-nnon,
halun
selvittdd.,
mitii kaikkea sisiiltyy
tiihdn
maassamme20 vuotta toimineeseen sotalaltokseen.

Tietoa ndistd n. 100 vuoden takai-sison nel-ko niukasti
saatavilta asloista
kaikkeen mahdoila, mutta tutustumalla
liseen
tuota aikaa koskettelevaan kirjollakin
jallisuuteen,
pystyy
tavoin
hahnottamaan, millainen tiimd lyhytaikaijaiinfb
oli.
maa:nme ,sotalaitos
seksi
mainittakoon erityisesKirjallisuudesta
ASEVELVOLti E.E.SAATiSEN: ENSI]'4IiIAISET
(nersir*i
t967)
LrsET RESERVTMTtrIET.
niil
kaukaa
Aloittakaamme kuitenkin
kuin autonomian ajan alkuajoista,
e1i
1810. Maamme ruotsinvall-an
vuodesta
ajan
ruotujakoinen
sotavHl<ihd.n o1i
ja keisari
tuolloil
hajoitettu,
luvannut, ettd sitd
ei kutsuttaisi
kokoon
viiteenlq6mneneen vuoteen. Ruotujakolaitos jiii kuitenkin
voimaal ns. uinuvala,
ja ruodut ja rustholfit
maksoivat vakanssimaksuja erityiseen
sotilasrahastoon korvauksena siitd.,
ettei
heiddn
nyb tarvirurut
pestata sotilaita.
Sotilastorpat
palautettlin
ruotutalollisten
omistukseen, ja useista entisistd
sotilaista tuli torppareita.
Valtion omistajoita upseerit,
mat sotil-asvirkatalot,
ja sotilasvirkaniehet
aliupseerit
olivat
asuneet, annettiin
vuokralle.
Vdhiiisiii
suomalaisia
viirviittyjii
joukkoja oli maassammeautonomian aikana
useammanl-aisia, niistd mainlttakoon :
- \&irviityt pataljoonat
1812-1831
- Meriekipaasit
1830-1880
- SuomenHenkivartiokaarti
(Kaartin
pataljoona) 1823-1905, joka tunnetaan
ehkd. parhaiten siitd., ettd. se osallistui Tnrkin sotaan 1877-1878.
- Krenatd6ritarkka-ampujapa.talj
oona,
joka perustettiin
Turussa v. 18L6,
muutti lfi.rneenlinnaan v. 18J7 , ja
ni-mi muuttui llarjoitus tark'arnpujana-
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A s e v e T v o Tifs u u t t a k o s k e v i a n e r k i n t o j d
ddrinndisend oik'eaf fa
ripl:ikirjassa,

v' lBC'1'
taljoonaksl, se hajoitettiin
Osii sli-td oli osall-lstunut mm' BomarAhvenanmaalla
sr-urdin taisteluihin
rrOolannin sodanrr aikana' Krlmln soclan
(Colannin sodan) uhan vuoksi- herd'tetiiin L"t t iin v. 1851,vanha ruotujaniin, ettd kaksi ruotua
koislaitos
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yhdessd hankki sotilaan. Vlisi 600
miehen vahvuj-sta pataljoonaa ehdlttiin perustaa ennen sodan loPPumista, sisdmaasta kootut joukot elvdt
l4aamne
taisteluihin.
osalllstuneet
ruotujakoinen sotavdki hajoitettiin
v. 1868.
fopufllsesti

kantal
rauhar
vakine
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kaiste
sa vd,
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Vuoden
1878
aseve]vollisuuslain
mukaan perustetut joukot o11vat puhtaasti suomalaisia jouJ<koja, joita ei lain
Kohta tdmdn jiilkeen Ven?ijeil1ii oli ryhmukaisesti
voinut kriyttdii maamme
rajojen
dytty keisari
Aleksanteri
II:n
kiiskyn
uJ4vyuvf9fl4.
Kantahenkilcikumankln
perusteella
valnistelemaan
yleisen
iufi olla suomalaista.
asevefvollisuuden
toteuttamista,
asia
Katkelma hd.meenl-innalaisesta sanomatuli ajankohtaiseksi
Suomessakin. SeitrrSeomituiSuus
semd.n I'uoden valmistelun
jiilkeen Suomi l p h d p s t . H l . . r o l t . e : i a l t a :
huomattava
asevelvolfisuudessa,
on
sai asevelvolfisuuslakinsa,
se esitelettd. se on tdydefleen rakennettu kansantiin
ha11ltsija11e . Pietarissa
18.12.
perustukselle.
Siis
on
1878, ja sen voimaantuloa.jaksl md.H.rdt- valtaiselle
kreivin noika vhtH huvH lniin miikkil5it i i n 1 . 1 . ' 1 8 8 i.
^^*1-i*
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n flsc
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Dglhrllt
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yno:l r o sm
Suomen sdd.tyjen hyvdks.ymdn .ja hallitJA
IJdr
palkkalainenkaan.
Kaikkl
saavat
rimaksijan
va-irvistaman asevelvolfisuusl_ain
rrWaltalstuikain
marssia ja kantaa kivddridnsd.
enslmmHlnen pykiilii kuului:
komennetaan ylijs,
Klm ndistd
toinen
men ja isdnmaan puolustukseksi
jokainen
rr
toisenkin
nousta.
tdytlXr
mlespuolinen
Suomen kansalalnen
ori
peldttiin
pilaaAluksi
kasarrnield.mdn
asevelvolfinen.rr
0ikeus lippujen
alle
il^6^f+om4llh^iA;+
1v /arl hf
nU
o*
udU
ll'
fnf rurvnl E
lmr li los hl l o9 fu t
UPCUUdllldrl4
astumiseen oli
l-ain nukaan ainoastaan
puhdasmaineisifl-a kansal-aisilla,
ja
juopoouteenrr,
koska
laiskottefuun
hd.ped.ivd.rvH.tyistd. joukoista
aikaisemmista,
lisistei
rikoksista
tuomitull-la el iata
ofi tiill-aisla kokernuksia. Pian kuitenkin
oikeutta ollut.
huomaamaarr,ettd vaikutus olikil
tultrin
J.W. Snelfmankin korostl oman sotapd.i-nvastainen,
miehet
reipastuivat,
vd.en kansallista merkitystei:
lujitti
"Se
ryhdistyiviit
oppivat
hyviri
kdyttissekd
kansall-ista
ja
itsepuolustusrintamaa
tapoja arneijassa ollessaan.
yhdisti
eri
kansalaispiirejd.rr
Vield
hd.n lisd.si: rrAseeton kansa on kelvoton.r'
rrVanhan vd.enrr KUTSUNNAT
Td.miin niinkutsutr:n
(1881-1901) ensimmd.iset afokkaat astuirnukaiset
vat palvelukseen maruaskuun ensimmd.isend Tdndn uuden asevelvollisuuslaln
vuositsotavden kutsunnat toimitettiin
v. 1881 , - pa.lvelusvd.en vakiintuneena
tain
huhtikuun
15. ja kesdkurm 2/,.
muuttopd.ivdnd..
pd.ivien
vdfisend.
Kutsuntaan
aikana.
Perustettu
asevelvollinen
sotavdki
ofi saavuttava kaikklen niiden niesten,
jakautui
vakinaiseen vdkeen, reserviirl
int.kn pdel-l i sen ,ruoden aikana ol-ivat
ir
nnqJ-nrriilroon
VMINAIS${ VAEN muodostivat
Suornen tiiytteineet 21 vuotta. Seura-Irunnat laatiperusteella
vat kirkonkirjojen
l-uette(joka tdstiiliihtien
kaarti,
sal mi-ehislot
kutsuntaikdisistd
nuorrrkaisista.
tdnsd asevelvolfisista)
sekd. kahd.eksan,
Perheitlen ainoat pojat, mielenvikaiset
ld.d.niensd piidkaupunkeihin
sijoitettr.ra
ja paikkakurunlta
poismuuttaneet
polsTarkka-ampujapa.taljoonaa ja Lappeenrantettiin
fuetteloista.
Kutsuntaan tul-etaan v. 188! perustettu
Fakuunarykmentvien mahdollisista
rikoksista
tehtiin
ti.
Vakinaisen
vd.en kokonaisvahvuus,
ilmoitus sotifasviranomaisille.
kantahenkilijkunta
mukaanlukien,
o1i
T:l ^^;i
.- i L^^^^^
-Laii$a ,val.rleessa
monl
nUOIlnleS
Sa1
rauhan aikana n. 5600 miestd. Vuosittain
sukunimen,
koska papit olivat
saaneet
vaklnaiseen vdkeen astui
asevelvoflisotilasviranomaisifta
chjeen sukunlnen
suuttaan suorittamaan 1500-1600 nuorumerkitsemiseksi niill-e kutsuntaan tulekaista. Yl-einen palvelusaika vakinaisesrvr ir r rI s I a
i n i I luo@
cE
o
rvr il g or ol ' r '
n
Tl dbr'inl d' ;
o
u rurur r f u lur ruil .
sa v5.essei,o11 kolme vuotta.
t
J vfr
tietenkin
sekaannusten vdltid.mlseksi.
RESERVIN nd.k;wimmdn osa-n muodosti
joissa
Asepalvelukseen joutuvien nimet luettiin
32 reservikomppaniaa,
kesdisin
kirkon kuu-Iutuksissa ja luettelol
laiannettiin
lyhytaikainen
koulutus niille
ndhtd.vdksi kr-innantuvan iimoitusjotka
tettiin
asepal-velukseen h1.vdksytyi1le,
joutuneet
taulul-]e.
eivdt
vakinaiseen
vd.keen.
Orna i soi sa'ni i sh'n
mol el ta oli
Kwki-n vakinaisen vden tarkka-arnpujapavanhempiensa ainoa lapsi ja ifmeisesti
taljoonan afueeseen kuul-ui neljd reserjo tdmd.n vuoksi poistettu kutsuntaluetvikornppaniaa, jotka muodostivat niiden
rtKelnocarrri
hi i Fi h
ar j
telosta
sekd saanut rippikirjaan
tarVittaeSSa
Ol-ivat
paamatonrr merkinndn. Td.md.voidaan tul-kipataljoonan reservi.
ta mielestiini sitenkin,
Sekd vakinaisessa vdessd. ettd reserettd. on kelpaamaton asepalvelukseen,
vikomppanioissa
koska ei ol-e
asevefvoll-isuutensa
suorittanut
nies
kuul-ui
NOSTOV],.KE${ saanut sotilaskoulutusta.
/,0 vuoden ikdH.n saakka.
Kutsunnan toimlttamiseksi
.jokailen
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Maarune
,tettiin
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jaettu
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ofi
kutsunta-alue1siin.
yksi
Kutsunta-alueeseen
tai
kuului
useampia kuntia
alueen
ettii
siten,
v.iki]uku pysytteli
1 5000-50000 asukkaan
viifillii.
Arvannostoalueen sitdvastoin
jossa
muodosti jokainen
oli
kunta,
viihintiiiin
2000 asukasta. Sitd pienempi
yhteykunta liitetti-in
ldhinaaptrinsa
teen sanaksi arvannnostoafueeksi.
Kutsr..uman ja
arvannoston
tolmitti
jorka
puheenjohtaja
kutsuntaloirnisio,
ol-i sotakomissaari ja jiiseninii lainoppinrif,

s'iht,eeri

rrnqceri

ia

knl

me

krinn611

jrisentii.Nimismiehen
valitsemaa
o1i
myds oltava ld.snd kutsunnassa. SotllasfiiiikH.ri tarkasti
asevelvolliset,
kuten
lau-lussakin
sanottiln:"Lddkd.ri
kiiiiresi
ja vSlskeiri vd,dnsl ja poika oli kelvollinon

ino

ll

(rnaaherran) julistuksen
Kuverndijrin
mukaan asevel-vollisten
oli
saavuttava
kutsuntaan selvind eikd juovuksissa.
Koska maanmetarkk'ampujapatal-joonlen
ja alipiiiillystijn
yhteenlasniehlstdn
kettu kokonai-svahvuus sai olla korkeinpalvelukseen
taan 5000 miestd., voitiin
ottaa vuosittain
vain noin 1500-1600
uutta al-okasta. Tdstd johtuen kutsuntaja erityisesti
toimisto
sen liiii.kiiri
saattoi kiiyttdei hyvlnkin harvaa seulaa,
Kelpoisuussill-d valinnan varaa oli.
vaa+,i-mukset olivatkin
ar:karat,
ia se
rrTerve ja
o11 todellakin
nittavarr,
joka niistd
liipdisi.
Hylkriysprosentti
yleisesti
kutsunnoissa oli
50-60. Ja
niimii hyliityt
ollvat juuri nii+-,ii I'kelpaamattomiart, siis kelpaanattomia sotapalvefukseen.
oli
vapautettu
Asepa.lveluksesta
m.i alro+
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jalan ja yhden tuuman (t5t cn), kriytd.nniissd vaati-mus l-ienee oll-ut kuitenkin
paljon
korkeammal-la. Suomen kaartiin
miehid., vaatirnus
otettiin
vain pitkiii
ofi vdhintddn kolmen kyyniiriin (n. 178
cm) mitta.
ofi kenties paikalla
Kirkkoherraki-n
sitdnukaa
rippikirja
mukanaan ja tekl
merklntiijd,
kun kutsunta ja arvannosto
edistyi.
Kutsr"urtatilaisuus huipentui arvannoskutsunnassa
toon, siihen osallistuivat
hyviiksytyt miehet. Arvannnosto ratkaisi
joutuiko
vaiko
vHkeen,
vakinai-seen
oli
arurettu tarkat
SiitA
reserviin.
sriiinndt seuraavasti :
trl . Arpauurna asetetaan niikyviilJ-e
paika11e.
2. Arpanumerot otetaan arpa-uurnasta
julkisesti.
3. Sen, .joka ottaa arvan, pitea
)l

Hiineen kut sunta - a r Dauurna
Tar!<k' anpuj apa t a1j oonan
ajalta 1880-1901
( Hdmeenli nnan kaupunhin
historiallisen
nuseon
kokoefmat)

ennenkuin hd.n laskee kd.tensd
alas uurnaan, paljastaa kd.sivartensa lqrynH.rpiiiihd.nasti ja neiyttiiii ldsneiolijoille
avonai-nen
kH.tensd..
/*. Alkijcjn irukaan muu paitsi se,
joka ottaa arpaa, koskeko arpauurnaan.
5. Jokainen ottaa arpa.a ainoastaan
yhden kerran. Joka on ottanut
arvan, suorittaa asevefvofl-isuu-.
tensa hd.neffe tu]-leen numeron
perusteella, vaikka hein ofisi
sen ottanut aikaisemminkin, kuin
vuoronsa clisi tuflut.
6. Jos arvannosto ei pdiity yhden
pdiviin kuluessa, pitd.d arpauurna
siihen jeirineiden arpain kanssa
tal-letettaman seuraavaksi piiivdksi . srrl ict.i.rrn4 kumminkin kofmen
kutsuntatoimiston jdsenen sineja erind.isen, toimiston
tillii
valltseman vartion alla. rr
Nostetun
arvan numero merkittiln
rinnikiriann
asianomaisen
kohdalle
huomautussarakkeeseen.
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vuodelta 1891
( Hdneenlinnan histori al 7 isen nuseon
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Syyskuun loppur;n mennessd kutsuntatoimiston oli miidrdttd.vd., ketkd. aseveljoutuivat
volfisista
vakinaiseen pafvel-ukseen. Ensimmd.iseksi se kohdistul
jotka olivat
niihin,
esteettd. jii?ineet
pois
arvanriostosta.
Sen jiilkeen
oli
joka oli saanut
vuorossa asevefvollinen,
arvan no 1, sitten arvan no 2 nostanut,
jne. , kunnes tarvittava
rniesmd.drd.oljtiiysi. Ihdestd. arvannostoalueesta j outui
vaki-naiseen
palvelukseen
keskim5.H.rln
kolme mlestd, J-oput hyvlksytyistd
suorittivat
asevelvolllsuutensa
reservissii.
Palvelukseen
kelpuutetuista
valtaosa
siis md.d.rd.ttii-nreserviin ja osallistuiva+u reservimiehind. kesdisin harjoituskokoukslin reservikomppanioissa kolmena
vuonna.
palvelukseen
Jokaisen
kelpuutetrin
kohdafla kysynrys, joutuuko vakinaiseen
vdkeen vai
reserviin,
ratkennut
ei
heti
arvannostotilaisuudessa,
koska
ei varmuudella tiedetty,
kuinka monta
miestd.
arvannostoalueesta
lrulloinkin
otettiin
vaklnaiseen
vdkeen. Pienten
numeroiden nostaneiden jiinnitys laukesi
vasta syyskuun loppur:n neruressH., sil-lii
sifloin
kutsuntatoimiston
ol-i ilmoltettava piidtiis.
Kutsuntatilaisuutta
saattoi
oll-a
juhlistanassa
torvisoittokunta
puhaltelemassa Porifaisten
marssia ja muuta
sen kal-taista,
saattoipa o1la l-aufukuorokin esittdmdssd isd.nmaall-isia lauluja.

Kutsunnat toivat
mukanaan paikkakunnail-e kaikenlaista
hulinaa ja hdirlijtii,
koska arvannostoon saapuneet nuorukaiset
sd.dnnijll-isesti hankkivat juhlan kunniakjoiden kiiytijstii
si vii-naksia,
sitten
seurasi
tappeluita.
Putka oliki-n
alkerassa kiiytiissd kutsuntapiiivii.nii.
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Vi\KEm{ miidriityillei
s11s kolrne u:otta,
mutta saatu koulusivi-stys
lyhensi sitd
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2 vuotta.
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saaneita otettiin
tariit'ampujapataljooniin,
heistd. kou-lutetiiln
upseereita.
Vakinaisen
vden
mlehet
suorittivat
asepafvelunsa lddninsii tarkk'ampujapataljoonassa tai Kaartin pa.taljoonassa.
Osa heistd koulutettiin
aliupseereiksi,
joita muutarnia palvelusaikansa loppupuolella
komennettiin kouluttajiksl
kesdisin reservikomppanioihin.
Ko}nen vuoden
palvelusa jan jd,lkeen vakinaisen
vd.en
asevel-vo].] isuuden
kuul-ui
suorittanut
vleld kaksi vuotta sotavd.en reserviin,
'ninkd ih''lkeen hb'net slirrettiin
nostovd.keen, johon kuului
/+O vuoden ikiltn
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Or iveden r ese r v ikonp pani anpi i r i
(Vuoden 1992 jiilkeen perustetut
kunnat on nerkitty
suTkeisiin.
Piirroksen
pohjakarttana
on
kdytetty Suonen tilasto7Lista
karttaa, painettu v. 1950)
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piiriin
Orj-veden
reservikonppanian
nzidridttiin
Tanpereen kaupungin
oheffa
ja kappelia.
14 pitiijeii
pituus
Piirin
pohjoisesta
eteliddn
90 ja
oLi, noin
leveys
liinnestd
120 kn.
itddn
noin
Korpilahden pohjoisosista
on finnuntiete
0rivedelTe noin 120 kn.

RXSERVIINmiiiireityt salvat sotlfaskoureservlkomppaniassa
alueensa
lutusta
kolmena kesdnd yhteensd 90 vuorokautta.
toisena
E:rslmmdisend kesdnd 6 viikkoa,
/, vi i kkoa 'ta kolmantena 2 vlikkoa.
Teimdn jiilkeen reservimies kuului hdnkin
vield kaksi vuotta sotavd.en reserviin'
kiiymdttd kuj-tenkaan endd harjoituksissiirretsa. Sen jiilkeen reser\riliilnen
m;rds nostovakeen kuten vakinaisen
tiin
vden miehetkin, d0 vuoden ikd.dn saakka.
mukaan NOSTOVIIKI
Asevelvollisuuslain
,.^i
+; j- 1-.+^,,^^r_Velulcseen
alnoastaan
huuDu4
vufuIIIl
Paf
vlhofl-inen
ettd
tapauksessa,
slind
hydkkiiii maahan. Tdllalsessa tapauksessa
nostoniistii olisi perustettu erityisid
vdkipataljoonia.
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Suomen sotavaen

edrrst,i

hal I'i tsi iaa

maassamme.
upseeri 5Suomen sotaveen piiiillikdnr
sekd. alipiieillysttin
virkaniehien
ton,
tuli olfa Suomenkansalaisla.
Upseeristoa saati-in Veniij'dn armeiiassuomalaisista upseereissa palvelleista
rnyds Suomen
koulutettu
oli
ta, joita
kadettikoulussa Haminassa ( 1821-1 903)
Vakinalsten aliupseerien kantajoukko
tehtdvdeinsii erltylsessd
val-mennettiin
asevelvol-fiset
opetuskomppaniassa, ja
joukko-osastokoulutettlin
aliupseerit
jen aliupseerikoul-uissa.
Mybs joitakin
ruotuarmeijan pH.d.lv. 1868 hajoitetun
ja
kuuhineita
lystiicin
alipdiillystddn
tufi
viel-ii mukaan td.hei.n uuteen asevelvofliseen sotavdkeen.

n

ohje
I
\mos
-rdke
alol
vat
Suo
ven2
tiir
qiq

slss

s

tal-r
harn
paal
heil
]rLlOI

kivb
nill
oil-l
sijc

ianpiiri
rustetu t
eisiin.
i,on
7lista
50)

U_rjalan reservikonppanian
pdaillikki)
afaisineen..
Istunassa
vasennalta
kapteini
Savo,nius ja
v6n_
rikki
Turppa. Seisonassa vasennajta
vddpeli
Heino,
v3nh^ennat aliupseerit
Iwendorff , Rdnti6,
Lehkonen
ia Canth sekii varusnestari
Sjdberg.
(Kuva vuodel_
ta 1895)

PA],VELUS-JA VAPAA-AIKA

iavaen
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i ao

lerisystiin
rijasrreisrUOmen
r?)
oukko
sessd
liset
astrota]tin
piialneita
evel--

Tarkk'arnpujapataljooniin,
joissa
vakinainen viiki
suoritti
asevelvolfi_suutensa, kuul-ui kutrunhin neljii
n. 100
miehen vahvuista kompparriaa.
Koufutuk-Jotifaskoul_utusta,
seen sisdltyi
yleistd
ampurakoulutusta,
urheilua,
hiihtoa
ja narssej-a. Sisdoppitrinteja sekd. yleista kansa_Laiskasvatusta sisiiltyi
myijs
ohjelnaan.
Esim.
IiSineen l?ieinistd
mdiirdttiin
vuosi-ttai-n n. 2OO niestd. vakinaiseen
v.1keen, su-:.'r::rj
lleen kuukauden mittaisen
alokasajan jdlkeen tarkk'ampujat vannoivat
sotilasvalan.
Opetuskielend
oli
Suomi, komentosanat sensijaan
olivat
vend.jH.nkieliset. Torvisignaale j a keiytettiin
runsaasti
kiisicyjen antarniieen,
siglalisteja
ol_1 aina nukana har..ioituk_
^; ^^^
tarkk'ampujilla
oli
-Sotilaspuku
talvella
vihertd,vdn musta, isuun kuului
harnaa pEiiillystakkl
sekd pitkd.t saaD_
paat. Kesiipuku oli tdysvalkoinen. Aseena
heil-lii ofi aluksi Berdan-kivddri,
krinnes
vuonna 1896 saatiin
uudempi 3_linjan
kiviieiri. Raskaampa.aaseistusla pataljoo_
nilla sen paremmin kui.n reservitomppi.ni_
oillakaan ei ollut,
ne olivat
ou.iir**rn.
sij oitetun vend.ldisen sotavd.en hallussa.

komerurettiin koufutta_
- _ Pataljoonista
jia,
signalisteja
sekd. vdlsk#eitii
reservikonppanioi_den kesd.isiin
harjoi_
tuskokouksiin.
Tarkk'ampujapataljooiien
yhteisiii
leirikokouksiapiaettiit
Lp_
peenrannassa ja I{rasnoje_Selossa Veniijdn
puo1el1a,
yhdessd vend.lalsen sotavei.en
Kanssa.
voivat
... Vapa.a-aikanaan tarkk'anpujat
kefbtee.
pataljoonan
tirjaltoa
y""a
murtra harrastusmahdollisuuksia,
moniqii99 oppi lukenaan, laskemaan ja h.r_
joittamaan
armeija-aikanaan.
fdtilomia
myonnettiin
tarkk'ampujille
sopivin
vdliajoin.
Reservikomppanloissa
palvelivat
..
oer jotka
giis
suoritti_vat isevefvot_
rtreservissiiil. Reserviliiisien
lisuutensa
harjoituskokoukset
jiirjestettii"
-aiiana,
t"rai_
-if.a_
sin. touko-syyskuun
f.uti"
.
.tuolrka erikseen.
Konppa.nian vahvuus
ikd.luokan
suuruudesta.
91i
,i.ppr"r,
200-300 rniestd.. pitejea
tonAen--t5ita
o1i vuosittain 1O-20, pienistd pitaJi"ta
vd.hemnd.nkin.
Reservikomppa.nioissa annettu koulutus
. ,
Jar<autui myos kahteen piidryhmiiiin, ylei_
seen sotil_askoulutukseen ja arnpurnat<Lufu_
yletseen
tukseen.
sotiiaskoullrtut"""rl
kuul-ui mm..suljetrm jdrjestyksen
h;;j;i_
tus, avojd.rjestys, marssit ja naniicjv6rit
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Tarkk'anpuja
tiiysisse
jotka
kenttevarusteissa,
A. Boxstromin
Kiisikirja
Suomen reserviniehiTle,
neTjds painos,
1987, esjtte-lee
seuraavasti,
7.
Kapinelaukku,
2. (Ei ole endd), 3. Saapaskotero
(ynnd saappaat),
4.
Vesifeili
hjhnoinensa,
5.
Kenttekattila,
6. vyossii kannettavassa
koterossa
ofevan Tapion varsi (kannetaan oikealTa puo1e77a),
7. Kaksi patroonalaukkua
(30 patroonaa kussakin),
8. Kokoonkddritty
piiiillystakki
ynnii telttavaate,
ja kdysi,
telttakeppi
10. Hihna, kokoonkddrityn
pddllystakin
pdiden yhteensitonista
varten.
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soti-iaskoul-utuksen
liseiksi
opetusta ylelstd
kansalaiskasvatusta
edistdvissd.
aineissa,
kuten
ja l-askennon
lukemiser, kirjoittamisen
opettamista.
Arnpumakoulutuksella o11
reservikonppaniassa
asema,
keskeinen
si1le
varattu
rrrnsaasti
aikaa.
ofi
.Idrjestettiin
nyds
ampumakilpailuja,
joissa jaettiln
palkintoja
sekd ampuma38

merkkejd, esim. tietyn tufoksen anpunut
sai rroiwallisen ampujan merkintr. Aseena
jalkavd.en
reservikomppalioilla
oli
/+-r-injan kivdd.ri, joka yleisesti
tunnetaan Berdan-kivd,drln
nimelld..
Ase o1i
kiiytttjc5n Vendjdlld. 1870-1uvui_1a,
tul-lut
se oli
tal<aa ladattava
makasilniton
kivd.d.ri, jossa ofi tavattoman voima.kas
ItPotkatakaisinpotkaisu
laukaistaessa.
see takasin ninkun vanha pertaani_rr.
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pukuna kii.ytettiin
nd.iden housujen kanssa
vihertd.vd.nmustaa asetakkia,
omia saappaita oli mahdollista kriyttdii sotilaspuvun kanssa.
ja jdrjestystd
Sotilaallista
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pidettiin
y11ei reservikomppaniolssa.
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kiiytettiin.
Ie.inattakoon teihiin osa Lammln komooanian
n a ' h l"i]k i i n .
kanteeni
Forst,Anin
rrnuhdesaarnastatt afaisilfeen
juhannuksen
jdlkeen monna 1899:
rrHuolimatta
niistd
varoltuksista
ja
neuvoista
sekd. kaikesta
siitd
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jakaa teille,
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TanpereTainen reservinies
joka
Juho
Frestadius,
paTveTi Oriveden reservikonppaniassa
vuosina
18 8 4 - 1 8 8 6 . R e s e r v i m i e s t e n
konppaniassa
vuosina
1884-1886. Reserviniesten
pddhineend
o7i
ndind
vuosina
kuvassa
niikyvd
ttpiirakkalakkit',
sananfainen
kuin
sittennin
itsendisen
Suonen varusniehi7l2ikin.

herran

huonettakin.
Se on ikd.vdd, se on
surkutel-tavaa,
ettd
kansalaiset
nd.1n kiiybtbytyvZit.
Jumala
teitd
n:ratkoon
ia
Saattakoon miel-enne
muullumaan. n
Reservikomppani-oissa pa1ve1eville
miehille myijr:netti-in sunnuntaifomia, kasarjiiiineet
mille
osal-listuivat
siiiinndllijumalanpalveluksiin
paikkakr:nnan
sesti
kirkossa.
Ruokailu
tapahtui
avoseindisessd
ruokaifukatoksessa,
yhteydessd
sen
rraliupopetettiin
myds mokallutapoja,
ja
seerien
oli
neuvottava veitsien
jotka
kahvelien
kiiyltiimistd
niille,
tdssd ovat outojart.
Jo aikalsemminkin
maini-ttu kapteeni
Forstdn kiinnitti
erd.d.nkin kerran huomiota siihen,
ettei miehet heittelivdt
syiidessd.dn munankuoria,
silakanpditd
ytn. jiitteitii
ja
ruokal-an permannolle
rrSe ei vaan osoita
totesi
lopuksi:
raakuutta,
vaan nydskin mimrn kiiskyjeni
laiminlyijmistd." .
Saari ih'rven
komppanian pd'allikkd
Fogelholm puolestaan neuvoi ruokailijoipyydettZita: rrRuokaaon vierustoverilta
vd hiljalsel-la
iiiinelld., eikd. huudettava
jokaisen on muiskovaadnisesti,
siffd
tettava,
ettii
hdn kuufuu thmissukuun
eikd sils kiiyttdydy kuin rnikdkin petoeliiin kL-rnniitd ruokitaanrr.
Reservikomppaniolden alueelle perusttpulfetti'r
tettiin
ajan mjttaan
e]-i
kahvila, jonka pito o1i yleensd. vuokrat+"
i^rr^r^'rr^
uu
paikkakuntalaiselle,
J ulfsAl[rq

se ofi
Komppanisen ajan so+"ilaskoti.
olssa
kiinnitettii-n
huomiota myijs henkisiin
harrastuksiin,
niissd
o1i kaiklssa mm. kirjasto
asevelvollisla
varten.
Puti'r,auden ja
vaal-intaan
siisteyden
kirnnitettiin
huoniota.
l,liesten
suurta
nl i
i t.se nesf,h'rrH keskiviikkoisin
ia
lauantaisin
toinen
alusvaatekerta,
sekd housut ja voimistel-upaita.
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lettiat 'r pestiin
keman viikossa
ni-inir ,,, ,r i 1 +;
r '1x: - oli
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Syntye tappes +uo'4'
ja paikkakunnaa
luita
reservileisten
nuorten miesten kesken.
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Er
so
LAKKAIITSUOYtrNASEVELVOLLISENSOTAV]TEN
TAIvTINEN
rrRoutavuosienrr alettua
Suomen sotavaestd. l-a.trkautettiin ensln tarkk'ampujapataljoonaL reservikomppanioineen ( viimeiset reservin harjoituskokoukset pidetLiin kesiilld 189il. Kutsuntoja toitniLettiin viel-d muutamanan;otena, joskin
1900niitii
hdirltsivdt
kutsuntalakot
luvun alkuvuosina.
Esim. vuoden 19Oz
vain noin
kutsuntoihin
saapui Hd.meessH.
nuorukaisista.
olleista
50% luetteloissa
ettii
Kutsrmtalal<ot aiheutuivat
slite,
omail sotaveen tultua nyt fakkautetuksit
Suomen mlehet alot+.lin pa.kottaa asepalrykmentteihin.
vel-ukseen vend.ldisiln
Tarkk'ampuiaTd-Ltd onneksi viiltyttiin.
pataljooat lakkautettiln
v. 1901, Suomen
19O3 ja
viimeisend
v.
kadettikoulu
Suomenkaarti v. 1905, siihen ol-i otettu
asevefvol-l-r-sia tdhdn saakka kutsuntojen
kautta.
Nyt o1i maammesiis ilnan omaa
itsendis;ryden
armeijaa
kansalllsta
vapaussodan
ajan alkuun saakka, jolloin
.1
aikana v. 1918, vuoden 878 aseve]vo1livoimaan saatetuksuuslaki juJ.istettiin
sl Suomentasavallassa.

Hdneen tarkkanpujapataljoonasta
Oriveden reserv i konppani aan opet t aj aks i
konenncfftt

icfreitteri

tuntee iTneisesti
hyvin
yTennyytensd
kahden
reserviniehen
seurassa.
Reser v iniehi 7 7 d vo ini s te ja " sinel lik?iiilupaidat
reet".
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inl I oin
inkci sen
reservileisen
oli
oltava paikalla,
seusamalla fuettiin
raavan pdiviin piiiviikiisky.
Tdmiin jdlkeen
kaikkien oli mentd.vd laverilfeen
nu},i{unaan.
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VAIKUTUS ET,AMAAN
ASEPALVELT]KSH\T

RESERV]KO}APANIAN
TAVALL]NN'I PJ{ryAOHJELl,iA
klo 10,00
Herd.tys ja aarnutoimet
Suurus efl aamlainen
5r3C
"''
8,00-1 1 ,'15 Sotil-aaffisia har j oituk-; ^
tt 11
,15-11+ Pdiviillistauko
' 11r-16
Harjoitukset jatkuvat
'1
r'
ja iltatoimet
6-1 8
flhfl-inen
Tl t.ehrrrrf.o

MA

mydhenpdH.nefdmddn
Asepalvelus vaikutti
siten, ettd armeija kasvatti salotorp€nja
jd.ntevdn, ryhdikkiiiin
pojasta
kin
my6s
mutta
lujakatseisen
sotilaan,
hyvdn kansalai-sen monesti pitkeidn ja
eld.mdnty6hbn. Kaartilaieslnerkllliseen
sct, tarkkamnrr.jat ja reser"vi-konopanioiden mi ehe-+, sa'i Ivi vd.t kansan mief essa.
rvhdi kka'i na' malli - ia mi I te.i od kr-urriayhteiskunkansafaisina. He sljoittulvat
tqqn
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nb'-ihin
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l-uottamusmiehind'

aikoihin

lnnienerr:

sai heistii tarvitsemaanrautatiefaltos
henkifdh'wtsa h)'vee ja vastuwrtuntoista
taa.
Vield vapaussodan aikana - molemmilla
n r r o l i l l a - n h ' i d e n t r V a n h a nv d e n t r m i e s + u e n
oli merki'bttivii.
panos esim. alijohtajina
ndihin
Ikeinsd vuoksl he osafl-istuivat
tehtdviin vapaaehtoisina.
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MAANTIE ON KOVA KAVELLA
Maantie on kova kiiveTlii
ja kivii4iri raskas kantaa,
sun vafvarivei,
sun valvarivei
ja kiviiiiri
raskas kantaa.
Kun ei tieddt kenellekkii
syddnensd antaa,
sun vaTvarivei jne.
Pojat kun viediidn kenraaiin
niin ei saa ofTa jddssd,
jne,
sun vafvarivei
Vaan kiviiiiri
kirkas
ja pajunettixpddssb,
jne.
sun vafvarivei

)rpann

ia

uybs
n

ofa77a

Lddkdri
kiiiinsi ja viiTskiiri
ja poika ofi keLvoTTinen,
sun vaTvarivei jne.

vddnsi

Pojasta tehtiin
kruunun joukkoon
asevefvol- finen ,
jne.
sun vafvarivei
Eikii ne tiedd
sen sotapojan
sun vaivarivei

.eneen

eteen,

siviilit
taksaa'
jne.

Sotapoika se tytt1jen
siTnissd
kynnentd nuuta vastaa,
sun vaTvarivei jne.
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