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Sotaväen jako. 
a) YlclstlL 

Komppania jaetaan sisäpalvel usta varten 
asuntokuntiiu (10- 20 miestä kussakin) ; asunto
kunnan johtajana on tavallisesti siihen mH.ärAtty 
asuntoesimies. l "seissa j~ukko.osnstoisSil muodos
tetaan asuutokuunista tarkastuspi irejä, joiden joh
tajana on tarkastuspiiriosimies. Ulkopalvelusta 
varten jaetaan komppania kolmeen joukkueeseen 
ja nämä taas puolijoukkueisiin sekä ryhmiin. 

Neljä kom ppanian muouostaa pataljoonan, ko
mentajana on pataljoonan päällikkö. J oka patal
joonalIa on lippu . Kolme pataljooDiU\ muodostaa 
rykmentin , jouko. ko mentajana 011 rykmentin
päällikkö. 

Kaksi (tai kolme) jalkaväkibrikaadia muodos
taa yhdessii yhd en ratsllväkibcikaadio ja yhden 
kenttätykistöbrikaadin kansS'a divisioonan. Kaksi 
divisioonaa muodostaa armeijakunnan. 

b) Brl a selajit ja niiden käytäntö. 

lalkaviiki on piiäasclaji. Yhdessä tykistön 
kaussa lannistaa se tulelll\an vihollisen . MuUa 
yksinAän murtaa se -vihollisen viimeisen vasta
rinnan. Se kantaa kamppailun suurimman kuor
man' ja suurimmat uhri t. 
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Kuularuiskuosastojen ja Iwmpponiain tehtl!.-
vänä on jalkaväen tukeminen nmpumataistelussa. 

Ratsllvtikett käytetä!h sen suuren nopeuden 
vuoksi tiedustelu- ja tiedonantopalvelukseen . So
dassa .... oidaan lähettää kokonaisia ratsuväkidivi
siooneja kaksi tai kolme p!h" fimarssia edelle tie
dustelutarkoituksia varten . Taistelussa käyttää 
ratsu väki ratsastaessaan teränsetta (peistä ja mick
kaa) sekä bcvosiltaall alas laskettunn karb iillia 
jalka väen tapaan. 

Tykistön ase on tykki. Kentltttykist6 vnlmis
taa jalkavUen hyökkäystä, ampuen pitkien mato 
kojen päästä vi hollista . Raskasta tykistöä käy
tetään suuremman vaikutuksensa vuoksi murta
maan lujia varustuksia ja näinollen erittäinkin 
liulloi,tuksista sekä lujista. asemista kamppailtaessa. 

Pioniäärit taistelevat jalktiväeu tapHan. Hei
dän pll.ätehtävänsä on kuitenkin kaikenlaisten 
teknillisten töiden suorittaminen, mitkä helpoit
tavat taistelevien joukkojen etenemistä (siltojen 
ja teiden valmistaminen sekä korjaaminen , 
esteiden voittaminen j.n.e.) tai mitkä eh ktii
sevät vihollisen eteenptiintunkeutumista sekä 
tarjoavat suojaa omille joukoille (esteiden teko, 
vallitukset j.n.e.) 

Liikennejdukkojen tehtäviin kuuluu rautatei
den rakentaminen ja liikenteen hoitaminon, vi 
hollisen rau tateiden ja teknillisten laitosten hä
vittäminen (l'autatierykmentit), lennätin· ja pu-



helinj ohtojcu rakenta minen ja. käyWtminen sekä 
vihollisen johtojen IlävitUl.minen (leuDåtinpatal
joonat) , ilmalai vojen ja lentokon~iden käyttö 
(ilmalaivll osastot) se kä ~iaäksi ilmoitusten ja hen
kilöiden kulettnminen nutomobiileillä (automo
biil ipatnljoouat). 

c) Suomen PIInakaartin joukkornuodot 
ja Jl.rjcstys, 

O\'ut J) Komppania, 2) Pataljoona , 3) Hykmentti. 
Niiden kokoonpano ja. järjestys on seuraavu; 
Ruotu: kaksi miesti!. Sokea on ruotu Silloin, 

kun viimeinen eturivin lUies on pariton; tulee 
kysy m.vkseen silloin, kun ' valmistetaan joukko 
läbtökuntoon. 

RyJuntl: kabd eksan miestä sekä ryhmiiujobtaja 
(4 motua). 

Joukkue: joukkueessa On neljä ryhmfili paitsi 
komppani an (;nsimili$csså joukkueessa, jossa on 
VIISI. Siis lavallisessa joukkuess8 on 32 m iestä, 
.e, ryhmiijohtlljan sekn yksi joukkueen joh taja. 
Komppanian eusimi\iseeu joukkueeseen kuuluu 
40 miestä. Ö r.r hm1\njohtajaa sekä yksi joukkue· 
j ohtaja . 

Komppallia . Komppl\niassa on 52 ruotua, 
13 ryhmää, 3 joukkuetta; yhteenSä 104 miestä. 

Esimiellis/(Jtl on komppaniassa seuraavasti: 
a) 13 ryhm !l.njohtajan, b) ;} joukkuenjoht..'l.jau, c) 
konippnuia njohtaja, d) komppanian npulai!:ljohtaja , 
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e) ten'eysesimies, f) komppanian taloudenhoitaja, 
g) komppsnian hankinlamestari ; yhtecosll siis 
miehistöä ja. csimiehistö 125 miestii. 

Ryhmiinjohiaja on harjoitusuikana ja sodassa 
ryhmänsä liihin esimies. H änellä yksin on kita
kyoikeus ryhmässä ni id en mällräystcn mukuan, 
joita hän on suurempien joukkojen csimiehiltä 
saanut. Mitllän itsenäistä toimivaltaa ulkopuo
lella annettujen määrä) ten ja r,\'IlIl1änjohtajslle 
annetun opetuksen ja voimassaolev ien ohjeStlän
Wjen ei I'ybmäjohtajalla ole. 

Jokkuenjohtaja on joukkueen lähiu esimies. 
I [iin antaa määräykset ryhmiinjohtajalle, ja ottaa 
vastaan kaikki heidän ilmoituksensa sekä esittää 
ne turpeen vaatiessa komppanian piHillikölle. 
Hän vastaanottaa komppauinll påii.lIiköltä mM
rnykset. HSCIlii.istii toimivaltan. ulkopuolella an
nettujen miiäräysten ja voimassaolevien ohjcsil.1tn
töjcn ei joukkueenjohtnjalla tavallisissa oloissa 
ole. Poikkeuksellisesti voi kOtllppaniap!H111ikkö 
laajontaall joukkuejohtajau itsenäistä toimivaltaa 
silloin, kun hän joukkueinecn liihetetiWn liikkeelle 
jotakin \'issiA tehtäviiä suoritlamaftll. Toimin
nastaan Uillaisessn.- tapauksessa on hiln komppa
nianpäiillikölle ankarasti i1moitusvelvollinell ja 
"a slu 1I nala i neil. 

Komppanialljohtaja on komppanian yli n ko· 
ment!lja. Hänellii on pataljoonaesikunuall pää
tö"ten ja I,iihill perustu vien patnljoonanpällllikö,n 
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määriiyslen rajoissa itseuiliuen toimivalta. Komp
panianjohtaja kuuluu jheuenä pataljoonacsikun
hUUl. Komppanian jurjestykscstii, kunnosta ja 
toiminnasta on hiin vastuussa })ntaljoonan påäl
likölle. 

Komppanian apulaisjohtaja on komppania
johtajan _oikea käsi __ Komppanianjohtnjan 01-
lcssa syystä tai toisesta estettYllä toiutaan hoita
masta, hoituu apulaisjohtaja hnnen tehtäviään_ 
Han saa säät'lnöllisesti tietoonsa komppaniajohta
jalta kaikki komppaniaa koskevat asiat ollakseen 
milloin tahansa tarvis niin vaatii valmis astu
maan komppalliunjohtaj:m tehtitviö. hoitamaan. 
Kaikki komppanian sotilnallisct asiupaperit ja 
kartat ym. samanlaiset, siis n E) mitkii eiviit koske 
talous- ja 1II110nitusflsioita, o\"at hänen hoidos
saan. Hän myös loimittaa, jos kompP_fluiaujohtuja 
niin mäHrää, komppanian sotilil~lIistell asiuiu kil"
joitustebtäviil. Komppullillll varustamisesta um
pumavaroilla Oli hänen Iluolehdi ttanl hankinta
mestarin IlvustamUlla. Hl1u myös huolehtii, että 
palkat säännöllisesti muksetaan. Muuten on hiiu 
työnjaon ja tehtiivien järjestelyyn nö.hden täy
dellisesti komppnn ianjohtajau määräysvallan alai
nen_ 

Terveysesimiehen täytyy olla pystyVä haavuri-. 
ja ensi avun antamiseen. ' 

Komppanian taioudenhoitaja hoihm kilikki 
knmppnnian tnloususillt, "8o.tetukscn , muonituk-
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sen, .!:uirnsboitotafjJeet ym. sekä pitää kaiken 
kirjanpidon ja suorittaa komppanian taloudelli s
ten asiain kirjalliset tehtävät. Komppanian kassa 
on hänen hoidossaan , 1häu pitää kirjaa sen kii.y-
tösUt ja on siitä ankill'tlsti vustuunulaincn, 

Komppanian apulaistaloluierzhoitaja on komp
panian johtajan jo. taloudenhoitajan mi1ärfiyaoon 
kllyUinuöllinen toimeeupanija. H än makeaa palo 
kat, huolehtii ja jlirjc ää tarkoituksen mukaisen 
tavaraiu miehistölle jakamisen jA huolehtii yleensä 
kaik ista komppanian tarpeiden hankintaa ja ja
hIua koskevista asioista. 

Tav8min ja tarpeiden jakoa varten on komp
paninjohtajan valmistettava tai valmistutetta va 
jakelUSIHl.ntö vissiil aik oja silmällä pitäen. T ämil 
jakelusi\äntö 0 11 annettava joukkueeujohtajain ja. 
komppanian taloudenhoitajan tiedoksi. Joukkueen· 
johtajat ovat enompää lupl\a kysymattä oikeu· 
tetut suoraan kiHtnt.y mäiin jakelusMnnön muka i
silln tilnuksillaan komppaninn talo~denhoitajan 

puoleen ... Komppnn ian taloudenhoitajaan täten 
on siis jakelusäännön määrlL'imissä rajoissa mM· 
riiysva lta es imiehilla jonkkuejohtaJasta alkaen. 
Miehistö ei saa välittömästi kääntyi\ talouden· 
hoi tajan puoleen. • 

Pataljoona. 

Neljil komppaniaa muodostaa pataljoonau. 
Pataljoonan miesvoimn on SIIS -l X 125= 500 
miestä. 



Pataljoounu esi michistön Illuodosh\\'at: 
Pataljoo1lOIlplitilli~k(j, jolla on ylin komento· 

valta jn tilysin itsenHinen toimivalta pataljoonassa. 
Hän antaa m!!.ilrä~-ksen6fi komppsnianjohtajalle 
jo. ottaa vilshliln tiedonannot heiltii. 

Pataljoonan apulaisplUilliklJkst, joka pu patal· 
joonaupäll.llikön tebtiivieu hoitnja silloin kun 
pataljoOlUl.npiliillikkö itse syystl\ tni toisesta Oll 

estetty il"e toin taan hoitamasta, valitsee patal
joonaupiUHlik kö -jonkun ataljoouausa komppa· 
nian johtajista. 

Patafjool1allajufalltti ou pataljoonfiupäällikön 
lnhin 1\uttajn_ 11 än suorittaa, jollei pataljoo· 
llallpl1äll ikkö toisiu , järjt:stii, kaikki pataljoonan 
sotilasAsiaiu kirjalliset tehtävät, toim ii pataljoona· 
CSkUlll!all sihteerinä, hoitaa pataljoonan sotilaal· 
liain asiapuvcl'eita ja hrttoja, ja jlirjestilä pahli· 
joonaesiktlllnul! kanslian j:l toimii sen ka uslia· 
plUllIikkönii. llnncn tu lee jatkuvasti pysyä tie· 
toisena kaikista pataljoonaa koskevista sotilas· 
asioista voidakseen nina tarpeen vaaticssa, kun 
pataljoonan alHllaispiHillikkö llOitl\!l piiäll ikkyyitil. 
antaa hiinelle hänen tal'vitsclTIrlllsa tiedot. Patal· 
joonan aseistuksen ja nmputl\atarpeiden huolta· 
miuen kuuluu ITI}'ÖS hänelle, .\jutt\ntti myös 
huolehtii IIlnjoituksen jnrjestämisestä. 

Pataljoolfan taloudellhoitaja hoi taa pato.ljoo. 
nan kaasaa ja on si ilii. cdeavnstnussa _ Hän on 
vel\'ollinen pitäm!!.lin hnolta koikcstn pataljoouan 
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taloudesta , ei kuitcltlkllfill ampumatarpeistn ja 
aseista. ApulaisensR kane:,l\ jakaa hän parhaiten 
työu aiten , että hän it toimii ylimpänä talon
deuhoit&jauR ja apulai en muonituksell, vaate· 
tuksen ym. hoitajana. Jake lua koskevissa asioissa 
kiitlutyvät komppaniain hank intamestarit. kuiten
kin aioa ensiksi tnlollQcllhoitl1jan puoleen, joka 
si tten antaa apulaiselleen osoitetun toimitusmiUl.· 
röy kscn, jos asia ku un apulai6e~\ hoidetta\'iin 
aloihin. 

Pataljoonan aplIlaistafoudellltoitajå on edel· 
Inviitatulla tavalla pataljoonan ialoudenhoitajllH 
:mttaja. Työnjako heidän \'l1liJIiiän tehdään hei· 
diln yhteisen ehdotuksensa perusteella pataljoonan 
esikunnassa. 

Pataljoonan kirjaflpitt1jti suorittaa kaiken pa· 
taljoonan kirjanpidon ja tnloUiikil'jeenmihdon. 
011 taloudenhoitajan ja hnncu apulaisensa Ii!-
hitntniLn mäiirii.\"svallau alainen. 

Pataljoonan lfitiktiri huolehtii terveyden Ja 
80irastell hoidosta pa tnljoonassa. 

Pataljoonan tervf>ysesimies \"01\"00 sa iraalat, 
johtaa baavoittuneiden IlOitou j.n.e. 

Terveysapulaisia on ~, jotka o\"ut läilkilrin Ja 
tcrveysssitnieben miiäriisY\'allan alaisia. 

Apumiehistö on p/ltaljnonassa SC Ul'aaya: 

Lfihetit, (4) tarpeen mukaHn kä.dettii\'iä. 
Te/ejoonimiehet, (4) tar\"ittoesSH laittavat kun-
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loon kompPlllliull ja pataljoonan puhelimet ja 
muuttavat ne kent.'i llii. paikasta toiseen. -

Kirjurit , (..J.) tarpeen mukaan suorittavat p~\tal. 
joonan kanslian kirjoitustdjlii. 

KaJltajarylzma, (8 Illiesli l), hnavoittllueiden 
kuldusla V81'tell kentiil Iä . 

Kuormastoa liiteUHln pntaljoonnan turpeen 
:unkaRi\. 

Esitykset ja valittaminen. 
Esitykset. 

Esitykset, joita sotilas tahtoo csimiehistölle 
tehdn, on esitettä vii välittömiisti kompl'9.lliolljoh
tnjnlle, kun niistii ensin on ilmoitettu ryhmiijoh
tnjalle. Komppania njohtajun puoleen voi tll.tiI. 
yarten kääntyä joko pah-elllksen nikann tilaisuu. 
den h\rjoutllesSfi tai kiil'eellisissii tapJluksissn me
nemiillä hänen asuntoonsa. Esityksen 011 oltaY8 

lyhyt ja selvii. Tarpeettomia esityksiä on "iiltet
tii ,-ä. 

Va littamine n. 

1) Syyt. J os sotilas luulee, että billlt!i on 
nlenta"f\sti kohdeltu, hilnen ruhallHl'\'oisia saata, 
'- iansa vM ryydclJil pidlldetty, taikka katsoo joI. 
lai n tnlflllla ta "oin esimiestensll tai to~eriellsa 
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puolelta ki\l'sineensii vääryyttä , on häneltä oikeus 
valittaa säädotyssä jiirjestyksessiL 

2) Kå'ytaytymillen ennen valittamista. Vnik-
kapn esimiehen käsk. o,llhtisikio . aiheen val:tuk · 
eeen , on se kuitenkin välttiimilttömästi täytetti1vli; 
sotilas ei missiHtn tapauksessa saa unohtaa suh· 
dettaan csimieheeDslt, vaikka häneJlii olisikin va
littamiseen pittovät syyt. Asianomaiselle esimie· 
helle ei sun valittu isaikoeataan ilmoittaa, SII

moin ei ole myösk iin tovereille siitti etukäteen 
_ puhutta\'ll. Useampien henkilöiden yhteinen va· 

littaminen on kielletty. 
Valitusaika on viisi päiviiä, a;:ian tapahtu

mispäi\'iiii mukaan laskematta. 
Vulitus on tehtä \'ii. suullisesti suoraan komp

paniulljohtajaJ le. Kirjallinen valitus on sallittu , 
jos asian lnatu ,<;ell välttämilttä vaatii. Valitus 
itse komppnuiall joht8jau vastnau tehditii.n kOIll p-
panian lähinnä vanhimmalle esimihelle. ToistUe 
paikkakunnalle kOlllennetulle sotamiehelle neu· 
votaan erityinen valitusjärjestys. 

3) Ratkaisu ilmo itetaan valittajalle. t\.kki
pikaisuudcssn tehty tai vastoin parempaa tietoa 
valheellisesti perusteltu valitus mllgaistanll, sao 
moi n säädetysUl \'6 Ii t us jl1 r jest y ksestl1 poi k k eo m iuen . 

4) Käyttäytyminen ratkaisun jtllkeell. Tapah· 
tuneesta rutkaisusta on asianomaisella oikeus V[l

littaa edelleen viiden päiViin kuluessa Jlih~llnlt. 

kOl'keammnlle esimiehelle. Korkeimpaan pnik-



kMn tulee \Talituksen tapa htua heti. Sitii pliiv!l.i1, 
jooa ratkaisu on valittajalle ilmoitettu, ei lasketa 
val itusnikaall . 

Ratkaisusta valittaminen on myöskin il moi 
teUa komppanisnjohtajalle tili sille esi miehelle. 
jolle valitus ensiksi tehtiin. 

AsuutojJ.rjesty". 

1) Kasarmi- ja tllpajlJ.rjesfys. 
Taisielukausi voi vallanku tDOU6S00llssakin olo· 

jen pakosta pitkit tyä. Ja Iyhemmilläkin talste
luilla tullaan jokatapauksess!l käyttämHtin asun· 
toja, joskin tilapäisiä. Senvuoksi on tarpeen 
sotilaiden jo ctukttlcen tutustua erityisiin asu
missäällnöksiin. 

Mitä tarkemmin joktlinen mies noudattaa ka
sarmi- ja tupajnrjestyksen ohjeita, mitä euem· 
mUn hnn huolehtii siisteydestä ja jilrjestyksestä 
ja mitä suvaitse,·ampi ja hienotuntoisempi htio 
on tupaton:lreitaan kohtaan, sitH miellyttävilm· 
Illäksi muodostuu yhdessäolo. 

Tuvassa asuvaill miesten nimet kirjoitetaan 
taululle, mikä riippuu ovessa tuvan sisäpuolella. 
Eosimäiseksi ovat komppanian johtajan miHirää
mäill tupaesimiehen ja. hänen sijaisensa nimet; 
muid en nimet seuraavat aakkosj!lrjestykscssä. 

Tupaesimies. Tupaesimieheksi määrätyllä sao 
moinkuin hänen sija iselln8n on tupatovcreittensa 
suhteen ' esimiehen oikeudet lupajä.rjestykseen 
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nähden; häntä kohtsllll osoitettu toUclcmaUollluus 
rangaistaan. 

Tupaesimielten teltlli1Jlit: H änen on pidettä\'j'i. 
huolta siitä, että järjestys ja puhtaus säity" iH 
sekä etHi vahinkoja uiin vh.hlin kuiu mahdollista 
t-apahtuu. Hän ei saa sallia melullmista ja huu· 
tamista eikä kinastelua ja tappelua; hänen on 
estettäy!!. sopimattomien laulujen laulamineu sekä 
alkoholipitoisten juomien tuominen tupaan. 

Tätä yastaan rikkovat on hiinen HmoiteUava. 
Hänellä itsellään ei ole mitään rankaisuvsltaa; 
hän ei s ii s saa rangais~a esim. miiäräämiillä jon
kun tekemll.iin 2..l, tuutia tupapal velusta, tullen 
muuten itse väärin melletelleeksi. 

EritUi.inkill Oll tupaesimiellen huolehdittavn 
siitä, eUfi tupakalusto ,aina on täysilukuiu8n, ja 
on hiiuen ainakin kerran viikossa se luettelon 
mukaan tarkastettava_ Tällöin havaitut epiislUin
oöllisyydet piUiä hänen heti ilmoittaa. 

Sitäpaitsi tulee tupaesimiebeo valvoa: 
että tupa säännöllisesti tuuletutetaan (ikkunat 

pitäli aina avaUaeSS8 kiinnittää); 
että lämmitettilessä ja valoa sytytettäessä an

nettuja varo,-aisuusobjeita tarkasti noudatetaau; 
ettei lämmitetyn uunin lähelle mitään esj· 

oeit!i aseteta; 
että paikkaa , jossa miehistö peseytn-, silloin 

tällöin muutetaall, jottei lattia mätänisi .: 
ettei ikkunoista mitäiiu heiteti\. ulos eikä lJii

den ulkopuolelle kadulle päin mitään ripusteta. 



l' 
Tllpapalve/lls. Jokaisessa !m'n9sa tulee aina 

päiväksi t.npaplIlvelukacen mitäriityn miehen pi
tää IlUolta sii~teydesUI; hlI.nen nimensä kirjoite
taan lauluun, joka ripustetaan oveen m-ahdolli· 
:;;cmm3n uäkyvälle paikalle. Alkaessaan pah'c
luksell hän OUIIO e(leltäjältlliin vastaan erikoisen 
luettelon mukaan tupakaluston, jonka on oltava 
kunnossa ; jos jokin esine puuttuu tni on rikki· 
Dåinen, i1moittt\B hän seu heti tupaesimiehelle . 

H än lakaisee tuvan, avattu80n eusin ikkunat 
ja ovet. t'rikoiscu tal'kasti varsinkin sänkyjeu ja 
kaappien alta sekä uurkista. Ennen sitä on hu
nen pirskoitcttavo. vettä lattialle, koska tomu 
muuten lnkaialsessa ntin nousee ilmaan ja las
keutu u taas toiseen paikkaan. Vettä ei saa knyt
täii liian paljon. jotta lattia ei kostenden takia 
m11tällisi. Ovet ja ikkunHt Oli jätettävä auki , 
kuunes' lattia on kui\'unut. Lattian kuurausta 
pitää viiltt11ii. Hiekkaa ei saa levittää lattialle, 
sillit se voi synnyUnä silmntulehduksia. 

Tupapalveluksessa olevan miehen on si tä
paitsi puhrlistettava ovet, ikkuuut ja uunit sekä 
kalusto, jotn miehistö yhteisesti käyttää. Hän 
tyhjentiiii ikkuu8kupit sekä vie roskat ja tuhall 
tätä varten maiil'iityi lle paikoIle ; hUn kantaa myös
kin juoma· ja pesuveden .sekä pitää talvella 
huolta liimmitykse~tii. Lamput pitää jo päivallii 
täyttää petroleumilla. Petroleumin ei koskaan ole 
pala\'aån lamppuun kaadettava. Polttoailleitten 
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pienentäminen IUnH;!i1l ei ole lunl. l lisl ll, si itä kun 
lähtee pölyä. T ulta ei SM pit!1ii uunissa miesten 

- levolle mcntytl. 
Jos mieh~ slö jiHtiH1 yhtai kaa t·unlll, on pa h"e

Iusvllorossll. 010"1\1l miehen lu kittayft ovi jll Ilse· 
tettava avain määrätyl le pai kalle. Muussa tapa
uksessa on tämä viimeiseksi lllhteviin ych·oHisu us. 
Jos miehet tulevat llicstyueinii takaisin tupaan. 
on palvelusvuoro!sa 0 van miehen vedon estä· 
miseksi sulettava ikkuLlat (myöskin kesiil lii) sekn 
pidetta vä ne sulettuina, ~unl1 es miehet O,"t\t jälih
tynect: siis noin 11,_1 hm uin ajau . 

Miehista, Jokainen mies 011 itse Y[lshmn· 
alainen bänen kHytettilyissällll oleYicn esineiden, 
kuten sängyn, kaapin, tuol in y. m. siisteydestä. 
Vuodeolkia tulee hänen pöyhistii ii joka päivil 
sekä kääntää pa~ja . 

J okainen tahallinen tahi ilki\'fl ltainen ,\ahin
gonteko, etenkin ikkuualautojeu, tuolien y . m. 
tahraamincll, leikkele lllinen tai niillc kirjoi tteJe
minen , samoin kuiu o,'eu tröntilJ.nincn kih-a asti 
kijnni rflngastnnn. Esinei tten kiiy ltilmi nen vie
raisiin , niiden käytänn östä poikkca,·iin tarkoi tuk
si in ei ol e lu\"tliJis ta. 

Luettelon , jollainen jokn isesiia tm·assa on , saa 
ottaa. paikoiltaan vain viran toimitusta varten ; 
sii hen ei saa mitään kirjoitelln eikii saa muuttaa, 
tahrata tai muuten turmella. Si inii luetellut 
esineet pitllii voida joka hetki nilyWil\ . 
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Tupakanpoltto sltngyssii , vfiutekammiossa, "iu
nillll., varastoissa, keittiöissä sekä polttQaineiden 
säilytyspaikoilla on ankarasti kiellotty_ 

KäyUlvässä olevat lamput saa otblU paikoil
taan ainoastaan puhdistamisht vurten, Samaten 
ei kukaan san ottaa tuvli ll !amplJuu Jlaikaltaan , 
käyttiUlksel;l1l sitil muuhull tarkoitu kseen, Kaasu 
lampun poltiota oi soa ilkivnl tni scsli ]'lllIvnilla, 
Piippuja ei ana sy tyWiii. lampusta, 

Tupa. on aina pidettävli puhtunull ja siisti ll ii; 
siellä ei san tehdii töitli, jotkn rosknnvnt, Aseet 
ja vaatteet on aina puhdisteH!lVH erikoisesti tiitil 

valten mäl1rntyssil paikassa. 
Sylkemioen tu\'an lattialle tai ktlytiivnlle on 

kielletty, Sikurin tuhka, piipun POl'ot sekä tuli
tikun p!Htt 011 beiteWivii tllhkaku ppiin: ruuan
jätteet on kOOttllVfl s itä varten mil1lrilt-Lyihin asti
oillill; pumppu}JIl luona san huu hto!t vain tyhj iä 
ruoknkuppojn. 

K ukaan ei slln luvitelln tnvuroi tai\ll ympäri 
hUolletta tai ripustaa uiitil JHlllllllh.: kuin omalle 
paikallensa, siw vähemmän lyödä miel ivaltaisesti 
naulojn. Sl1llgyissn ei saa miWlin s1i.ilyWiiL Sii!l.
dettyll. kfltlppijllrjestystä tulee larkoin noudattaa. 

Sotilas on veh'oltinell it:iO omillll varoillaan 
ostamaan kuappiinsa lukon ja avaimen sekii pitli
miHin no kunn ossa. ] luollecstn lnhtiessään on 
hänen rangaistuksen uhalta lukittll\'a kaappjnsa 
ja otettava avain mukaansa (l1se!l~ työntä\-åt 
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mukavuudon takia lukon kii nni 11I11l , että jokai· 
Ilon voi kaapin avatll). 

J oka miehen tulee kRyttäii vain omaa, komp
pauialle Illiltll'iittyn kaivoa. 

Tarpeitten toimitus muualla kuio sitH. varten 
määrätyill il paikoilla sa moinkuin kaikenlainen sii
vottom uus I'angaistaall. Esioeitlen heittRminen au· 
koistn al!ls on ankarasti kielletty. 

Akkunain kautta kulkeminen sekä kapuami
neo ui taukaien yli ra ugaiataan . 

J oka iscn sotilaan on oltava määrätyllä ' ajalla 
omassa tuvassaa n ellei hän erikoisesti ole saanut 
lupaa poissaoloon (iltaloIDa). Jltasio on va lot 
sammuteUa\'a luvassa kello 10 kesällä ja 9,l[i 
talvella, ellei erikoisesti toisin ole määrätty. 
Makuuaikan8 ei saa knsurmissn pitää lepoa häi· 
ritsevltä melua. 

Ruumiin puhtaanapito. 
Terveydenhoito, 

YLeistä. Ruumiin sl1nnnölliuen puhtaanapito 
ja boito piti\\'ät sen terveenä ja sotakelpoisen8, 
lieäävtit sotilaan toimiotakykyä sekä samalla 
hänen työvoi maansa. 

Kurkku· ja keuhkotulehduksen väUttämiseksi 
tulce kylmäss!I. ilmassa marssittaessl'l pitää suu 
BuleUuna sekä \'1tltMii. puhumista. ~.rupakinpolttQ 



jyrkänneWi ylös marssitlnessa 011 monelle hai
tallistn_ 

Kun miehet tulevat bikisinä väByUl1visUi. har
joituksista knsal'miiu, pitää tupapnlveluksessa 
olevan ,'ooon estämiseksi snlkea ikkunat. Miehet 
civitt saa muuttnn vaatteita, ennenkuin ovat jääh
tyneet. Ruumis pitää jäähdyttyi1 nopeasti hah. 
gatu kuivalla pyyheli i n~lla. Ve~tä (e i liian pal· 
-jon eikii liiaa kylmää!) aaa suoli- ja vntsakatar
rio \-iHttilmiseksi juoda vasta sitten , kun on jääh
tynyt täyd ellisesti. Samaten saa VRstu jfiähdyt
tytlfin IXlSU!. kasvonsa, muussa tapauksessa kun 
helposti voi saada vaarallisia silmätauteja. Kädet 
saa pestä hcti; kaste~emallll käSivaltimoa voi s i
tnpaitsi edistää jiHihtymistä. 

PitämitUIl pliiilläii.n läpimarkitl. vaatteita, saap
paila tai sukkia voi helposti hankkia itselleen 
ankarun taudin, esim, nivelrcumatismin. Sa
teella sekä suojaisella- ilmalla on aina katsottava, 
ovatko jalkineet tl,llleet märiksi. 

I..Aäl'iro 11.rUt vaatteet pitää ripustaa pihalle tai 
vinnille kuivumaan; tuvussa ne tekevHt il man 
kostcaksi sekä epiitcrveelliseksi. 

Kylmiillfi ilmalkl harjoituk~en jälkeen on pa
rusta olla heti lämmittämiiUä kiisiä ja jalkoja hlm
pimän uunin iH1l'essii, vaan on annettava niiden 
lämmitti. vähitellen. 

, Jos . sotilas kuulee omaisiltuRu, etui joku ko
tona on sairastllnut tarttuvaau tautiin , esim , tuh-
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klll'okkoOIl , tulirokkoOll , kurkkuill iHlläJl tai la
vantuutiin, on hänen kiellcttiiyä lfihettitmUstä 
tamroita kolon koko si nä nikoll8 , minkii Sai rtlUS 
kestiiä. Tällaisessa tapaukl!essn on sitäpaitsi pn
rosta polttaa kotoa tulevat kirjeet heti luetlua 
sekä scujttlkcen pestä kädet. • Jalkojen Iloito. Jalkamiellen tai stelu kulltoisUllS 
riippuu ellsi sijassa hlnen marssikyvYSt.Aäu ja 
Ul.mä taa s siitä, min Alai sessa kunnossa hiinen 
jalkineensa ja jalkansa o'-at. 

Talvella on pestävä jalat ainakin kerran Yii· 
kORsa, kcsll111t useamm in . Tähän ei ole h)'\'ii 
kiiytUiii kuunWll vettä, se kun tekee ihon peh · 
meäksi ja Iluu'ssiessa tiiten helpommin syntyy 
rnkkoju jalkoih in. Jalkoja karaistllon pesomiitJä 
ne mahdollisimman. usein kylmitllli vedellii sCkii 
hi cl'omnlla seujälkeen epriilliL Jos jalkoja ei huo, 
leila hoid etn, voi pienistäkin vammoista syntyä 
kudostul€'htumia, mitkä jiilkeelll'ä in voivat nli, 
kuttaa hyvinkin hai tallisesti, 

Pi tkälle marssille lllohdetti1eSsH on jalu t VOI, 

del ta\'a lalilla, Takaisin tultua ou 11.'"\"1\ peSiä 
se pois lämpimällä vedellä ja sai ppualla, koska 
su lan ut sekä lämminnyt I'asvn ki ihoittaa ihon, 

!)arns keino jalkahikeä VOSI URIl 011 puhtaus 
(jokut)iiiväiuen pesu kylmilllä vedell ä ja sllippual)a 
sakii sukki en muuttam inen) ja jalkojen yoitele, 
miuen (ormaliiniliuoksella, Myös hood, salisy,n-!, 
pulveri ja salisyylitali ovnt tiihiln sopivia . 
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Kynuet pitiiii leikata saksilla (ei veitsellä) seku 
aiuoastnu sen verran, minkli n e ovat kusvaneet 
,"arpaan piIiIn y li ; terävät kul mat on poistetta· 
vaI. .Jos lIurkut ja sivut myöskin leikatllall , 
kasvaa ky nsi helpos ti sisllliu eikä mies kykene 
marssiin moneen päivään. 

l'ulle rta nlt kohdat ja rako't katoavat jus jal· 
koja usein pestiiiill ta joka kerta voidellaan sao 
lisyylitaJilla. Pikkurakot ku ivuvat itsestiliin ; niitä 
voidaall kuitenkin stlojcll~ laastariJla. \'iIIaisen 
Jtmgnll vetämineu rakkooll on vaarttllisla ja \'01 
:\iku811saadil ,· icliipä verenmyrkytyksell . 

Puku ja sell hoito. 

::iotilnan puku nllt.aa käaity kseu 
tY!!lIis tis tnan. i\Jitii. s i-istimissä ja 

lt!ill ell jl1rjes. 
kuu tlollisern · 

massu IISLlSStt hän esiin tyy , siUl, pal'emmnu vai· 
kutuksen hiili tekee, 

1{ lIulnliinan pill1ä olla 1'tiin väJjll.ssii. ettii voi 
t.vöntäil kaksi sorme[t vierekknin sen ja k:\uluk· 
sen viii iin :liua kauluksen alareullaan osti sekä 
siten vieda ne kuulan y m päri. Sa maten se oi 
mitenkÄän suu puristaa kaulan verisuonia. L iian 
ahdas kaull1s J ai kaulaliillu !Ijna veren päähän, 
aiheuttaa silmfilulehd uksin sekli edistilä ihotuleh· 
tumitl, etenkin " oripaiseideu sYlltymistn; kesällä 
voi myös aUl'iugonpistos johtua tnatn. Sumoin 
s)'llny Uilvitt liian ahtaat hihanaukot helposti tuo 
lehdnhin kainnlokuoppiin. 
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Sllappaiden pitää sopia rinnastu Iliin, ettei 
jalka plHisc Iiikkumaall saappanssa; 11e eiviit kui
tenkaan saa ahdistaa. Samnton ne eivät saa pu
ristaa isoavtl.l"vusta. Niidell tulee otin edestä tar
peeksi leveät. niiu etteivä t mrpaat Il/lUba toi 
siaan. SisiilOSU ei saa olla miWiin terilviä reunoja 
tai kohoavia saumoja. Lii an ahtaat saappaat 
aiheuttuvat rakkoja jalkoihin , liika"!lI'paita , kyn
sien kas"amista siS1Ul.npäin, jalkojen ajettumista 
sekä. talvclla kylmän vihoja. Li ian suurissa saap
paissa piHtsee jalka sensijaun taas liikkumaan jll 
voi helposti vUti11nähUUI. tai mennä. sijoi ltaan. 

Jos jalkineet puristavat tui hankunvnt on ne 
heti toimitettava vaibdetuiksi . Pusin snappaita 
pitää käyttiiiI. useita kertoja, ennenkuin lliilJil Inh 
tee marssimaan. 

Jalknlapuissn ei saa olla suull10ja ja piliHi no 
kääriä tasaisesti, pehmeä, llukkainen puoli jalkaa. 
yasten. Kylmällä i1l1lalla sivelliiä tl niihin ta lia. 
Villalaput ovat paremmat kuin liinalaput , samoin 
villaset sukat par~mat kuin puu\'illaset. Melli· 
s(' t kuin imevät hikeä. Sukkiell piUilt sopia hy· 
vin; jos ne ovat liian pienet, puristan\t Ile jal
kaa, eiv!\.t lämmiW. sekä IUlitta!L,\ut liikkumistn; 
jos ne L'1as ovat liian suuret, tpuodostulI niihin 
ltlskoksia, mitkä helposti voivul aiheuttna rnkkoja. 
J>:ovaksi parsitut kobdat samoinkuin saappaisiin 
asetetut paikat bierovat jalkaa. Kirjavat suknt 
eivät ole byviä, niiden viiri kun usem on myr
kyl1illf?1l ja syullyWiä ihot!\uteja. 
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ViHaisten ja pllu\'il laislen aluS\'aaUeiden 
(alusta kkien tulee olla il oHlll hihoja) kll yttäminen 
ehkäisee kylmettymistä. Kovin paksujen a lus· 
vaatteiden (alustakkieo, paitojell ja alushousujen) 
pitäminen on sitiivllstoin vahingollis ta elenkin 
marssiesaa, jolluin ruumiinlä mpö nousee. - Jos 

sitoo alushousujen nauhat kireälle , pyslth tyy veri 
jalkoihin. 

~Taatteidell j a \'a r lls tclden p uhd h;t u s ja hot to. 

Sotilas on vastullualninen hänelle lllllleltlljen 
tavarai n kunnossapidosta ja siHlntöjell lllukaisestn 
puhdistukaesta. J os ,'uori on rik ki , aauma mL· 
kennut tai lHlppi höJlns.-;il, 011 hllnen itse korjat, 
tava näm ä viat. J os on tarpeen suurempi koI" 
jaus, minkii ainoastaan oppinut kåsit.yöliiinen \".Di 
tehdä, on se nllytet.t1iVil ryhmänjohtajilJle. 

Saappaidcn nahka on pidettilv'il pehmciillii ja 
Oll niitä sentakia usei!! voideltava Yllfsinkin poh· 
jasaumao kohdalt!l; cnsil\ ou kuitenkin poistet
tava lika ja tomu puutikulla tai likahflrjalln sekä 
pesliivä kiilloi tusuinc Jlois !taalca!la vede!HL Jos 
saappaat ovat mlh'iil, töytetiiäll ne paperilIu, 01· 
jilla tai hein illä sekä asetetaan lnmpirniiiin paik· 
kaan ku ivumaan (ei kuitenkaan liian Iiihclle !il.m· 
mitcttyä uuain, ilabka kun silloin kiiy ko\'nksi 
ja mu rtuu ja SOnpp:lflt kllivlIvat !iiuu !,ieniksi). 
Vasta s itten kun saappaat ovut täysin kuivat, 
,'oidfltl.n ne rasva!a, sillii !'nsva muodostun yh· 
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dessil yeden kll ussn Ilahkllll \'uhingoittavaa h-ap' 
pon. Jos lIt\hkn Oll kilynyt ko\'nksi, saadaan 6e 
pehmeäksi hiel'omalla @itä kovasti haalealln "e· 
d e ll ii ijOkä sitten lJ)"\'iilltt öIJ~'Jli1 (kuten risiini - ja 
oli viöljyllö). Miesten, joilIa on jalkah ikeii, 011 

voidelta vu l<aaplJlLnnsa hyvin usein, Jos korko· 
raula tili joku tllltUl'nnau la on pudonnut piUlii. 
saappnut heti vi ed ii. sll utarilJe. 

Nauh akengät pu h( istetanu ensin likahatjnlln 
jo volde!Iaau sitten rn~v8I1a . 

lAu kku on vlthintllAn kermll viikossa pölyy . 
teWlvi\ ja harjaUnvt\ s('kä s isnltu pyyhiUiivlt . 

:-lolk ien ja renkaiden ei sna IInlna mostun . 
Keittonstiat kUlIratuun ja hungataan si lten 

Jiidulla . 
.. :Musta t lHl.hkabn·lu'ut ja RJltruu nataskut kiilloi· 

telnon kiilloitllsa itlecllB . Kii lloitusaiuettn levite· 
tilAn ohuclti vtlntctilkulla nahknJle ja hieroiaan 
sitten sen sisttiill ; kun se on ku i\'llll ut, hsngataall 
nahk M pehm en llä harjalla tili villaisella ti lk ulla 
niin kauu, cttii kiil t.o syntyy . 

Valkoi siin nnhkalllvllroihin sivcltääll vulkoiSln 
,;:aviliuoatll . SittenkuLl se on ku h'unut, hanga . 
taau esillettii vanletilkulla, missii on talkk ijauboa . 
J os esine on uusi jn nnbka aiia vieln ras,'sillen 
ja kn~ken , !'esHliln se ensin ja hierotaan ailei\ksi 
hohknkivetl!!. sekn sivel1nb.n sitten saviliuokselln . 
Sivelemillcn pitilä uusia moneen kertaan jn antaa 
aina välilln kuivua. Jos viiri vallhuuttann käy 



l}aksllk~i ja alkaa mUl'tua, pitil.ft se pestä pois , 
sienelln ja litOlpöisellä \'edeJltt sekit sivclln esine 
sRviliuoksella; ranppiminen on kielletty, 

Jos telttakaogas on kastllll ut, on se heti ensi 
tilasso nsetcUuva kuivumaan ja sitten varovasti 
pölyytl iimällä ja hllrjaanHlUo. puhd i~tetta"a , 

Vain siinä tapau ksessa, ettei se Htten tule puh· 
taaksi, 011 silloinkin poikkeustupauksessu, lupa se 
peatii. Murtum isen estämiseksi on laskotettaessa 
katsottnvR, ettei\'11t laskokset jokll kel'la tule sao 
mali" kohdalle, 

Liinavaatleitu ei ole pestii\'1\ kO \'iu väke\'iIlll 
aineilla (esim, klooriUa); samaten ei ole byvii 
niitll. ht'lfjata . Ne kuinltann ul kona ja käiiritään 
sitten kokoon. 

VnHitllSO!:lcidoll pUllosiu 011 hoiddtava Sllwoin 
kuin kiviUl. riutukkiu. Metall iosiC'1l ei saa antaa 
ruostua, 

Yantteibiu jo. varustuksiin on jokaisen mer· 
kittä\' ii nimeusä; sen saa kuitenkin kirjoittaa 
vain pieniin kangas· tai pape!'ilappuillin, mitkä 
sitten neulotaan kiinni tai lii mataan, Jos jolta· 
kin t!\ \'aroita hnvi.li!i, 011 hilnen siitn heti ilmoitet· 
ta"a. 

Esimiehet. 

Esimies 011 jokainen "allul lkumoukseUiseeu 
sotuviikeen kuuluva aotilnshenkilö, jolla on oikeu~ 
a ntaa toiselle, alaiseUe-eo , kl1skyjil tai ryhtyä h ii.nh\ 
koske\'iin tf)imenpiteisiin. 
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Esimiesten jako. 

SotaOlie~ten esimiehiA ovat : 

1) kaikkialla ~ekä palveluksessa eHä sen ulko
Iluolella: 

a) 8otav:cenjäl'jestiljiit ja opettajat; 
b) sotll.\'!ienjoukkojen johtnjnt ja pitäJliköt. 

J ohtltjlkSI katsotaan: 

1) ryhmiinjoh tajtl.: 
2) joukkueenjohtaja; 
3) komppan ian johtaja, siis yleensä kai kk ia pa

taljoonnn lllempicn jä rjestöjen esimlphi!l.. 

Pful ll lköJks l kuts utaan: 

pat.'l.ljoonan j;1 si tä korkeampien jii.rjestöjen ja 
laitosten esirnieskull taall kuuluvin. 

2) '1' ilapäi5esli sekii ntin palvcluk~essa: 

a) Sotamies, joka esi miehen erikoisesta käs
kystä on S,Uluut kUilkp'a llall llmihin vero 
taisiinsa miehi in nähden, on näiden esimies niin 
kanan ja siinli määrin kuin pa lveJustoimi niin 
vnstii. 

b) Sotsmiebillä, joille komppaniau piHI.J likkÖ 
on antanut erikoiseen virknun kuul uvan pitkä· 
ltikaisemman käsk,yvallan, on esimiehen oikeus 
fllltaa käskyjä S"('1.-n miiärH,\'ksiii. joita annettu teh· " 
r;h'ii Y8a tii . 



c) Vahti· sekl\. vartioplIlvelllkseell miliil'ätyt mie
het (vnrtiot ja patruUit), jotka 0\'111 palveluksen 

teossa. 
I\äylttlymlucn c8fnl l~hlil. kohtaan. 

Sotamiehen on jokaistn esimiestii kohtaan käyt
t1tydy ttl\\'il sotiInaIlisen ryhdikknnsti, 1I\'omielisesti 
ja ujostelematta. 

Kun mies on saa nut ki\skYll, on ililnen ereh· 
dvksen vii]Wimiseksi se toi stettava, ilman että 
hline]UI. sitä kysytään. Ku n hiiu on käskyn toi
mittanut, ei h!l.n ilmoita siUI $aUOllllIll!l min yk· 
si nkertaisesti: . Kiisky on toimitettlU, vaan on hä 
nen ~anotta\'a esim.: .Olen ilmoittanut N. N:lle 
että hän en on tultava alllpunlfHlu ~ . 

Jos kilskyit toimiteUaessn sua toiselta esimie
heltä uuden käskyu, mikli est!\11 edellisen toimit 
tamisen , on tämä ihnoitetul\'a esimiehelle, joka 
uuden kiiSkYll nntoi. Jos esim ies kuitenkin van
tii kAsk)'nsä toimittamista, on loteltava ja koe
tettava vasla jälestäpiiin toimittaa edellisen kfiSky. 
Ensimäiselle esimiehelle on ilmoitettava, miksi 
htinell käskYlIst1 jai" toimittamatta t:ti miksi se 
tapahtui \'tlsta niin myöhMn. 

Jos käskyä ei voi toimilltH\ ai \-au niin kuin 
esimies kiiski, on toimiUfl\'i\ JUahdollisemmall tar
kasti käsky n ajatusta noudnttfien sekä si itä SItten 
ilmoi teUi\ "a. 

Esim. Sotamiehen Oll \'ietä\'ji kiisky, mikä 
heti on ·annettava komppun ian tiedoksi. Kns-
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kYll yustauuottaja ei ole kasftl'missn ja mies 
k~~lltyy nsitlssaan hänen sijaiscnsa puoleen. 
Jos sensIjaan olisI 1\lkanut hakea ensimäistä , 
olisi [lika mennyt hukkaan ja kOmpp!lllia ehkä 
saanut kiiskru li ian rnyöhäöll. 

EsilU iehen kysymykSiin on vastattava kuulu
vasti ja nm1l8sti. Sotamies ei koskaan saa kes
key ttää esimiestä ja vaikenee, jos esimies hänet 
keskcyttiHI.. 

Hyvä ja rchclllneg tOYCI"UIlS. 

Sotilasten kcskiniiisen elämän pitlHi olin rc· 
hellistä ja toverillistH. K aikki armeijaan kuulu
vat ovat to \'cruksia ja asevelj iii keskcnliiiu. Liic 

hillnfi kuria on tovcl'illisuus välttu miitön keino 
suurien joukko-osastojen koossa pittl.iniseksi. li
man sitii olisi sot:luse liimä sietä mätöntä. 

Tovcrillisuus osoittautuu sovinnollisessa yh
teiselälniissä Ja nIi nomaisessa IIvuliaislludessa. 
Sen kautta viiltt.y'y kaikenlainen tom ja riitai· 
suus. li usia tulokkaita auttaa h.vVi\ toveri Win 
ja neuvoin sekä koettaa tehdä hei lle uudet eli n· 
tavat sicdcUilviksi. Joka on hyviss!\ varoissa , 
hän iiuUua kö,yllenmpiii, Rnlamn lla heille silloin 
ttlllöill mitä tarvitsevat. Hyvä toveri käy sai· 
malassa tnpaamassa kompp~niansa sairaita, kan 
taa ujoittain pitkillä marsseilla väsyneen vi9I'US
miehensä kiviH\riil sekä antaa nt\li\n ja janon 
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IlUvuttalllalJe dimeisenk in palall leiplUllIsii ja 
viimeisenkill tilkan kenUiipullostRlln, 

To\'el'ien omaisuutta on pidettnvji. pienem~ 
päänkiu saakka pyhänä; samaten on heitn ope-
teUnVil k[lsittelemfiän ja säilyttD.m iHin tan1.rausa 
kUJlllolNsesti, 

Ennen knikkea ilmenee toVertlUS siiuil, eltti 
saman komppanian miehet valvovat, ettei mitäilu 
poikkipuolish1. tahi rikollisia tapahdu, sekä ke
hoittnvat toisin8u sopuuu jn mallikclpoisuuteeu, 
Niitti. to\'ereita , jotka 080ittamt huonoja tapoja, 
pnlvelusinuoJl puutetti, sekä muita vikoja, 011 

vllkavllsti varoitet!ava, Jos \'aroitu!' ei johda 
toivottuihiu tu loksiin, on johtajan, ilmoiteUU8:1.n 
ensin aikomuksensa kyseesstl olevnlle toverille, 
tehtävä siitii ilmoitus, KuI n parempi loveruus· 
henki joukossa valli tsee, sitä llll1'\'CIH111iu täytyy' 
turvHutua rangaistuksiin, 

Moititta\,:lI1 olisi, ettii van hemmat !!Io(ilaut pi. 
tltisivät itseää n uuorempia psrompiua ja menet· 
tcllisivilt U\miin nojalla sop imattomasti, Huonoa. 
toveruutta olisi myöskin se, ettii joku lukisi lo· 
vcriuon vMrilsstl asiassa (esim, antaisi arestissa 
tai sail'llalassa olevalle salaa ruokatavm'oita) tahi 
koettaisi 1111ntä pelaslaa joutumssttt l.'sllgaistavaksi, 
c!!I im. vlilehtelemalla lahi kieltll.yty mllll11 ttltlllllS' 
tnmastn asiol1 oikeaa laitou, 

Niitä sotu.miehiii, jotka kuuluvllt eri joukko~ 
oSl1.stoihiil , on erikoisesti kohdelta \-a toverillisesti ~ 



samoin on huolelUsesti vältettäYä kaikkea riitaa 
heidän kanssaan. 

Ennen kaikkea on tovcruus tarpeen sodassa. 
Siellä yhdistää se ase veljet taistelussa, hädässä, 
vaarassa ja knrsimyksissä lujilla siteillä toisiinsa. 
Kuitenkaan ei saa taistelussa jäädä huoleMtimaan 
ja hoitamaan hau \-oittunutta toveriaan. Joukko
osasto, jossa vallitsee hYVä toveruus, ei siedä 
keskuudessaan ketään pelkuria eikä salli raakuu
den ja vallattomuuden päästä rehoittamaan. 

Alati on sotilaan pidettävä mielessä1in, eWt 
kunnia, uskollinen toveruus, urhooUisuus ja totte-, 
levaisuus tekevät armeijan suureksi ja yoitok· 
kauksi. 

Venäläinen kolmcnlinjan kivääri, malli 91. 

Sotilaan velvollisuus ja kunnia·asia on osata 
hyvin käyttää kivääriä sekä tuntea ja hoitaa sitä 
eri ttäin huolellisesti. 

Nimitys JkolmenJinjan ) kiVääri johtuu siitä, 
-että siinit piipun läpimitta on kolme linjan 
(1 linja = 2,64 mm.). Se on makasiinikivääri_ 
Kussakin kebyksessä on 5 patruunua, joista 
ladattaessa 4- menee makasiiniin ja 1 piippuun. 

Pääosat ovat: piippu, tähtäyalaite, lukko , 
t ukki ja kMensuojus. Kuhunkin kitii.äriill kuu
luu pistin. 
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Piippu on päliltä tehty tum maksi; sen etu
päntä sanotaan piipun slluksi ja takaosaa perä· 
puoleksi. Periipuolessa oleva laajennus, jobon 
patruuna tulee, on patruunsnpesii. Patruunan· 
pesii päättyy luodin sijaan. Piipun sisäseiniill 
on UUl'rettu 3 kierleen tavoin kulkevaa rihlaa . 
Itihlojen väliUit olevia kohoutumia nimitetään 
kedoiksi. Ne antavat piipun Hlpi kulkevalle 
kuulalle kiem,"än liikkeen. Kabden vastakkaisen 
kedon "ll.li on piipun läpimitta. 

TAh.1li.yslaitteen osat ovat jyvä ja flostotähtttin . 
N08totnbmimessä ewitetaan: tilhtä'iualusta, jossa -
on portaita 400, 600, 800, 1000 ja 1200 arssillaa 
varten, sekä tähtäimen kehys, jonka päällä on 
ura mainitulle matkoille tähtiU\mistä varten . 
Tahtäinvieteri piUl.ä kebystä pystyssä 1200 arssi· 
aan pitemmille matkoille aoomuttaessn. Kehyk· 
sen sisäpuolella oyat numerot J3-28 ja uusim· 
missa kivääreissii aina 32 saakka. Nåmä nume· 
rot ilmoittavat satoja aresinoita (1' arssina = 
0,71 1 m.). Kebyksessä on edestakaisin si irreU/iYI1 
bahlo, jonka uralla varustettu ylnreuna on am· 
muttllessa kutakin matkaa vastaavan numeron 
alareunassa olevan Yii.an tasalle . Vanhoissa 
kiviUl.reissä on tähtäimen kehys suora , uusissa 
käyrä. Vanhat kiväärit ovat aiolllt pyörei\· ja 
uudet teräväkärkisiä kuulin varten. Jyvii on 
poik ittain kulkevalla kiskoIla kiinnitettu alus · 
tasnsn . Jalustasss olevan pienen uran täytyy , 
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oIJa jyvän etupäässä olevftt~ uran kohdalla, \llUU 

ten ei jyvil ole paikallsnsa. 
Lukko "je patnum8.n pesään , sulkee sen ja 

!:IytyWiii patruunan sekä laukauksen jillkeell \'ctllä 
tyhjän hylsyu ulos ja heittä!!. sen pois. Lukon 
osat ovat : kommio, ulosvetiijällli v8.rll !;l tettu lllkon· 
pää, yhdislysliista, sytytyslleula vielereineen sekä 
varmistaja. Yhdistysliisla yhdistää lukonpään varo 
mistajaun. "hdistysliistassa on l'enkaanmuotoi
nen yhdistyskappale sekä" nashL lukonpäässö. ole
vaa syvelluysUI. varten. LiistUll basl'Ukanmllotoi. 
seen taknpäähäll sopii varmistajan nlla oleva 
virityskisko. Liislan altll'eUnOssa on nurre, joka 
tekee mahdolliseksi lukon kuluu liipasimen kan· 
nall yli. Lukollpäfi tulee s.r tytysneu lau ja Iiistan 
yhdistysrenkann putken päälle. JJukonpäfissil 
0Ic\'8 p ieni nasta tulee kamwiossa ol evl1.l1.u uraan 
ja pakoittaa lukonpiiiiu kiertymäiln kammion 
mukaau. 

Lukon viriMämistä \;arten on yannistajassa 
kolmiomuotoineu kohoke ja kammiosea n lshw.\"a 
syvennys. 

Suoraau kammiOIl al1a 011 makasiilli. Sen 
pohjan voi avata ja irroittaa. Pohjaan on kiin· 
ni tetty syöttfijU vietereineell. Makasiinin ~·asem 

massa: ylnr6uoassI1. on patmflnapitlätill, joka 
kYll 1l6nIDuotoisella l"eunallaan estlHi patr-uunia 
tulemasta ylös, ennenkuin seuraava patruuua on 
lentänyt ulos . .. 



PatrUUllapidättimeo 
,!ieni haka , joka toimii 

ylem~.lIj,eeä 08a88:). on 
hyJS)'D ulcsbeittåjnDä. 

Ampuminen. 

Yl elsl!!. ampumispcruateita. 

Ladalun kiväärin lauetesea lyö sy tytysueulan 
kä rki vieterjn vaikutuksesta patruunan pl1äeB~ 

olevaan eytyttimeen, jolloin eytyttimessä oleva 
djähdysaine heti sy ttyy; sytyt)'sreikien läpi saa. 
itse patruunass!l oleva ruuti kipinän. Ruudin 
palaessa syntyvlit kaasut pyrkivät leviäDilUi.n kOe 

valla paineella joka suuntaan- ja työntävät edee
tii!l.n kuulan ulos, antaen sille suuren aIkunopeu
den. Koska .kuulan läpimitta on hiukan suu
rempi kuin piipuu lyhyempi halkaisija, leikkaa
vat kedot neljä uraa kuulaan ja saattavat seo 
piipun läpi kulkiessaan pyörimään rihlojen mu
kaan akseliusa ympäri. Tämä pyörimisli.ike 
pakoittaa kuulan , piipun suun jätettyään, kulke
mo.an aina kärki edellä. Painovoima ja ilman 
vastustus taas puolestaan pakoittavat kuulan 
8amoinkuin ilmaan heitetyn kiven, muodostamaan 
kl1yrän radan ja vihdoin plltoamaa~ maahan. 
Ellei maan vetovoima eikö. ilman vastnatll8ta 
ollenkaan olisi, olisi kuulan lentorata piipun 
akselin suuntaan kulkeva suora _viiva. 

3 

.. 



Saavutiaakae,ell joukun miiäräl.YIl piilteel1 tliy
tyy s i i~ piiplll\ ak'aelill utbdiitil tarkoitetun pisteen 
yläpuolelle ja aiua aiUi ylemmäksi , mitii kauem· 
paa sAu,..-utettav8 Il.HHt li Oll. Ku!loiukin vaadit· 
tavan korkeud en löyUilniseksi on 11. 8. nosto· 
tähtäill . 

Maalissa Ole\"lHI pistettä , mihillklt pitää. tilh
däUi, Bllllotaau tähtayspiateeksi. 'l"ah}äimen uran 
keskustasta jy"iin knrje!l yli tähtityapisteen uja
teltu suora ,·iivlI 011 tl1htä;rslinju. Pistettli, mihin 
tilh täysli uja juuri liseen lauetessn oli kohdistet
tUIUl, sUllotnan laukaisupisteeksi. Sa ttumispiste 
on se piste, missI:\. kuula maalin kohtaa. Kuulan 
rtltu ja täht!iyslinja leikkaavat toisensa ensi ker· 
rO ll ,-ähän ma tkan piipun suustu, toisen kerran 
leikkas,-at tie toistUl!1.' niin monen pituusyks ikön 
päässä piipun SIiU!itn, kuin mitä kulloinkin käy 
~etyn tähtäimell uumero nilyWW. Kuulan radan 
ja tiihtäyslilljan viilist~ kohtisuol"aa etiiisyy tul. 
sanotann lentokorkeudeksi. Ammuttaessa tiilt · 
tö, imen ollessa 600 Oli lento korkeus D . 44, tilh· , 
tll.im en ollessa 800 11 •. 96 ja 1000 11 . 183 cm .. 

Matka, jonka päiissä. kuulan rota ja tähtäyS' 
linja toisensa toistamiseen Icikkna,·at, on Uihtäin · 
lankallsmatka ja vastaava laukaus tilhtäinlaukuu8. 

Ammuttaessa maalii n, johon matka 01\ l.dJY· 
j:mpi kuitl. tithtäiulaukauswatku, on Ul.bdättiivli 
\-ns\aavan lelltokorkeuden "errau sen pisteen ala· 
puolelle, mihin. talulOlann osata . Hiau matalaa 



tähtäintä ei milloinkaan ole käytettävä eikä siis 
n iinollen myöskali u tähd ättävä maalin yUfpuo. 
leIle, \'aiUl on lähtilintii tarpeen vaatiessa nostet
tsya ja s~n mu kaa u tähdättä" ä jl!.lIcen ala
puolelle. 

'fiihdättäesSi\ IlSCMaafl kivääri sellaiseen asen
toon, että tnbHiyaliuja on tähtjlYSpi~teeseell koho 
dislettullil . Tä btäimen hah loll tulee olla vaaka
suorassa ja jy viln tas.'lisen, 8 . o. jyvitn kärki 
j uuri hahlon ylllreunall taaalll\ , aivan uran kes
kelin. 

Ta \'allisimmat tähtiiys virheet o"at,: 
1) H ieno ja karkea, jyvti . Edellinen aiheut

taa .. liian II.la8, jälkimmä inen liian Iyös saUuvan 
la ukauksen . 

2) Kivtilirill kaUistumillell t1ihdättiiessä. Luo
ti poikkeaa silloin kallistumisslluntaan ja samalta 
.nlenee ,·ähän. 

3) Sivujyvl1. Jos jp-ii ei ole aivan Ul'ao 
keskellii, poikke.'la luoti siihen suunlnnn, millä 
puolella jyväkin 011 urassa , 

SAAn vaikutus AJIlpuJIllstuloksecn . 

Auringonpaiste. Kun aurinko valaisee jy"Aii., 
näyttää jyvän loistava !)uoli suuremmalta kuiu 
se todellisuudessa on ja aiheuttaa ti1htäysvir
neen. PiipUl1 auu kaäntyy silloin . vähän pois. 
päin auringosta, ja luoti poikkeaa tietenkin sa
maaa suuatruLll . Auringou paistaessa edestä ta i --
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tAkaa on t!ihdnttävli hiukan ylem-mäksi kuin 1:0.
· \'allisesti. 

Htlmlirä ja sumllinen siili eshivilt jyvän kUr
jen kokonaan nnkymnsW, niin että ampuja tie
tämätUUln ottaa karkeau LP·nn. Hämärässä 011> 

t ~\hdiUti\vä huomattavasti alas . 
lilllli. Sivutuulessli inence luoti aina jonkull

verrau tuulen mukaan, saattaen 1000 metrin 
matkalla sattuI! vieHipä 10 m. si vulle. Mitä 
kovempi tuu li ja mitä pitempi matka , sitä enem
män luoti poikkeaa oikeasta S\1unnastailu. Koska 
luoti pyörii vasemmalta oikealle, san vase mmalta. 
tuleva tuuli suuremman poikkeuksen aikaan kuin. 
oikeåltn tuleva. Vlistatuuleen menee luoti tesal
lista alemmas, myötätuuleen ylem mäksi. 

Kuula n 11I.palsy,'olma. 

Suojaksi yksityisl.li kiväilrill 
tarvitaan: 

viljalyhteiUt ...... ........ . 
polettua luuta 
turpeita ..... ... . 
kuusi - tai mänty puuta 
ladottuja nu rmi puita .. . 
tammipuutn .............. . 
maata, savea, sanlan .. . 
santafl .. sä.keisSll 
tiiliä ............ . 
pieniä kiviä 
.al uta' 

kuulaa 

Ö m. 
i • 

110 cm, 
90 • 
80 • 
70 • 
50 • 
40 
25 • 
15 • 
12 

vast aau 



BtJ.isyydcn arvioiminen. 

Teho'i~all tulenvllikutukson saavuttamiseksi on 
Qikean tähtllimen \"tllitsemiucn sekä täHI. varten 
taas \'iholliseen olevan matkan tarkka arviointi 
välttämätöntä. Muutamissa tapauksissa voi kyllä 
1l1ahdoliisesti t1~lla kys.\'IDykseen karttojen tai 
erikoisen etilisyysmittarin kli)'ttämiuen , muUa 
useimmiten on kuitenkin turvauduttava paljaa-

" . 
.seen silmilmäiiräiseell arviointiin. 

On seh-11il. eHH tiimii vaatii ahkeraa harjoi
tU ii t.'l. :o. lollet seikat , kuten esim. maalin näky
väisyys, 1llMn laatu , valo , siili j . n. e. voimt 
aibeuUaa etenkin vUEtn·alkavfl.lIe tuntu\'ia ml· 
keuksia sekä tä mä n mukana myös tu ntuvia viI'
h (:i tii. . 

U~ermmiten arvioidaan matka liiolllyhyeksi: 
1) jos mnsli on erikoisen selvästi tliikyvisSii,. 

siis voimakk8:llla allringonpaisteella, kirkkaa lla 
ilmnlla (ku ten ukkosilman jälkeen sekä "aloisina, 
kylmiuö. ial\'ipäivinu), auringon paisteessa seliin 
puolelta sekö. maalin taustan ollessa vaalean; 

2) tasaisella maalla, suurilla veden tai lumen 
peittämillii aloilta , pitkillä niityillii j. n. e.; 

3) epätasaisella m:lal.la, erittäinkin jos muu
.t.amat osat eh~nt o~lenkaflll ole näk):vfssti ; 

+) todellisessa tappelusSll, silloin kuin kiihty
myksen yuoksi tu.uke "ihoJlisCJl. olevau lähem
pänä , kuiu miti! tämä itse asiasS4 ou. 

, 
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Sensijaall an"ioidaall matka liiall pitktiksi: 
1) jos maali on epäsel\'ästi tåi vain osaksi 

näkyvissä, siis esim. v!iräjävitlla ilmalla (suurelIu: 
kuumuudella), auringon pnistsessa ' edcstäpäill;' 
s};nkällii ilmalls , hämärlisSil l~letsnssn, taustau 
oll~ tumman sekä vain osittain näkyvisSä ole· 
van vihollistn ,-sstaan; 

2) polvilla tai pitkiilläiln maassa oltaessa. . 

Öisin niiyttävät siis ,valot , lei ritulet j. n. e. 
olevan kauempana, kuin Ile itse asiaa:..'\. ovat. 
Korkeamlllltt esineet Dll.yttii.\'ii t tavllltisesti olevf\.l~ 
lähempänll kuin matalammat, samoin ,-aalent 
esineet lil.hempänii kuin tummat. 

Ensin on seh'ästi puinettava lIIieleen .200. 
300 ja 400 metrin mutkat. SuuremmaUa etni· 
syydellä on parllst..a jakan koko matka kahteen. 
osnan sekit arvioidH ni\mä erikseen, 

Usein on myös hyvä arvostella, mitenkii suu"ri 
etäisyya korkelntaall voi olin sekä miten paljon se 
vähillttillt ort; ja sitten ottan keskian'o. ~ 

Usein voidAan myöskin tn.ppelussa antaa yhden. 
tai useammall !'yhmnn ensin ampuI). muutamia 
yhteislaukallksia johonkin määrättyyn piateeseen 
sekä täUöill kuuHen I~·ömisestä JO:lahan .. pältttlUI. 
tarvitta-r!\ tähtäin. . .• . 

Venwn.is8ssii kiväiiriW.httLyslaitokse88ft ole,,·~t 

numerot merKitsevät ar.!!inoita., jotka. metreil8ä 
ovat seuraavia mittoja. 
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Art. ~~h(riii 1IQ;" nuHa luklf 
400 ~ 280 (284,4) 
.;00 = -l30 = (426,' ) 
800 ~ äIU = (56S,s) 

1000 = ~OO - (7 11 ) 
1200 - .800 - (S53,2) 
1400 ~ 1000 (JOOb,4 ) 
160u ~ 1140 - (1137,6) 
1800 ~ J300 - ( 1279,8) 
2000 = HOO = ( 1-l22) 
:t200 = ]060 - (15G2,2) 
2400 = 1700 - (J 706,4) 
2600 = IShO - (1 S48 ,o): 
2800 = 2000 = (1990,s) 
3000 = 2150 - (2133) 
:\200 - 2300 (2275,2) 

M.a r ililit. 

Joukkojcu liik~ei9iio kuulu vat: 
1) Matkamarssi. 
2) Sotamarssi . 

• \tatkamurssi. 
Matkamarssill tarkoituksena on t\ inoastaan 

pa.ikasta toiseen siirtyminen. Kosketus vibollistlD 
k:lossa ei ole odotettavissa. 

Sotamarllsi. 
1) Tarkoitukseltaan : 
Byokknysliikkeet ja pt"'räy ty mieliikkeet. 

• 



2) Suuntaan nahdeo: rintamaliikkeet ja gin]· 
Uikkeet. 

Liikehtiroi8iä !!uoritettaessa on otettava huo· 
mloon: 

1f että liikkeiden tulee olla mahdöl}isimmall 
nopeita taistelun aikaua ja taistelujQrjestysti muo
dostettaessa ; 

2) liikkeet on tun'atta \'a yllA lyksiltä ja kes· 
key tyksiltA: 

3) ihmig· ja cläim-oimijl 011 mnhdollisemman 
pal jon säästettä'\"a. 

Valrn18tukHct marssia yartclI. 

Laukku on edellisenä ' piii,-öuö panttlva kun -
WOll; sawoin Oll tarkoin koetetta\'a, että se "I"u· 

"""fIIoin kuin 'Pukukil.l sopii hyl'in. Ahdas vaatetus 
. (ahdas kaulus, ja kaulalii1l3, ahtaat saappaat , 
kireälle sidotut housut j. n. c.) aiheuttaa veren 
tukkeutu wishl ja veripaisemuodostuksia, edistAä 
kylmettymiShi. seka belpoittaa aurillgonpistokscn 
saamista. Puristava päiibine ai heuttaa marssit
taeSSil päänsll.rk)'il. . Erikoista huolta on pidettii.\·ä 
!!Iaappaista , mitkä erittäinkin kylmillä ja sade· 
ilm oilla on pidettä"ä vedeupitä,'inii ja pehmeinii . 

Pitkän. marssin edellisenä piii\'iinä ja ilwna 
on hillea -epäSäännöllistä elnmäll. .iUteHävn... 

Kaikki tavarat mitä marssia \'artcn tarvitaalI . 
on jo_.edelliBenä ilt,gna asetcWl\'a _m;ille, niin eU", 
ue ,;€'ura~wau~ 8.iU'llUWl' heti sao. .kiisiinaä. turhaan 



alkaa cl:;iulIseell kadotislllatta. Levolle 00 men
tä7ä \'arhaill ja marssipäiväuä noustava vähiu
täin tuntiu cnnen Iiihtöil. Aamiaista ~n syötä\'ä 
riittäVi!.sti .(ei mitfiän ja~oa s,\"u uytU1\'iä ta\'into
aineita). }[ukanl1 on otettava \'Uhäll leipää ja 
voita . l": cnUHpullon voi täyUi.iii kahvilla, teellä, 
mchulla , vcdt.: ll ii j, n, e" mutta ei mieSiiilll tapa
uksessa alkolloolipitoisilla juomilla, ],uonn ollistcll 
tarpeitten tyydyttämistä ei ole unohdettava . 

J os on pakkanen , on edulli sta \'oidolla jalat 
sekä muut ruumii'losat,' esi m, k1Vlct, korvat, 
lKlskct ja nenä salisnlitalilla tni vllseliinilln, 
Yarma suojel uskeino jalkojen paleltumista vas
taan on jalkojen tai ainakin vllrpnitten kiliirimi
neil silkki- tui snnomalehtipapcriin sekä irtOllais
ten huopu- tai kOl'kkivälipobjicn köy ttilminell, 
Kuiteukin 0 11 vnrottava , ettei\'nt jnlkineet tule 
ahtaaksi näitten tnkia. 

Väkijuomien nauttim inen elloen lUarrHia sekä 
sen aikana 011 va hingollista. K okemus o8oittnn, 
eHä alkoholiUonlllt juomnt paraiteu snmmutL'wat 
janon sekit o \'at ruumiiU isissa pouuistuksissa 
pal jon <.'<!ullisemiUflt kuiu alkoholipitoi sct juoIllat. 
.\lkoholill runsas nauttimi nen kyhnällli ilmalla 
lampimäu snamiseksi on \'8urfllIista . Lämpimiin 
tunne nousee \'uin lyhyeksi aikaa, ~vitistyäks~eu, 

s('njillkeen taas pian voimakkaamman ky'!mlintulI' 
teen tieltii. Alkoholipitoisten juomien asemasta 
nautiHakooll , jos . mahdollis ta, kuum~a kahvia., 
teetä . kuulII au mehua tai maitoa. " 
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Sh'eetön elärnfi, riittl1.mntön uni , uHlkll., inna 
Ja en neu kai kkea ,'l\kh'iinRtl nauttimi uen edistil
"nt kokemuksen Illukaun snirastumista nuringoll' 
pistokseen. 

Joka omasta eyystään joutuu rriarssi kyvyttö. 
maksi, on rfHlgaislu ksen lI]ainen. 

K A~:tt:lytYIllII1\;n marssi Il a. 

H yvii marssijärjestys on ehdottomasti Yälttii
mji tön. EpUjlirjestykseu takia muuttllU tntl.rssi· 
mfnen yksityiselle rasittavaksi; il mavirta ei voi 
pJiäsUI. rivisWn liipi eikä kuleUan pöt)'It muka' 
nunn, ellei marssitn tarkkoin etllmiehell takuna 
sekä pid eW huolta sivllojelllluksc!!tn. Snmntell 
piteuee rivisW helposti , ellei eUlisyyksiif tarkoiu 
l!iiilytetlL Sota ,'nh\'uinen jalka \'äkidi"lsioonu 
esim. ou nUlrssil"i\'istönfi 13 km. pitkli : sen eteen
marssi taisteluun kesttiii noin 2 ja puoli tuntia.. 
Sohwahvuisen armeijakunnan taistele\'fl.t joukot 
muodostavat ll1arssijll.rjestyksessIl. Zö km. pitkän jo· 
non ja tarvitsevat 5 tuutia eteenmarssia varten. 
,Jos eiia tällaisissa joukoissa marssilaan huolimat· 
tomasti ja senvlloksi rivi stö pitenee, voivllt ta· 
kimmaiset osastot joutua taisteluun vieläpä tun
nin m)'öhästYlleinä, seikka miku voi aiheuttaa 
tappion. 

Marssirivistössä ja -jäl'jestyksc8Så sfta kiv!Hlriil. 
kantaa vapaassa asennossa oi kealla tai vasem· 
mallu olkapfttillä sek!i myös erikoisesta mnäräyk-



sesUl hihnaata tahi kainalossa. Si\·ustamiesten· 
on kannettava kiviiäriä niin , etteivät vahingoita 
ohitse ratsastavia . 00 lupa puhua, laulan ja t 1.]": 
pakoida, ellei sitii eriko.isestJ kieJlctä. 

Ankarasti on kielleUy sopimatrom ien laulujen 
hwlam iuen:, huutelemineo, iillnekru; puhelu j.n.e . 

Huudot, jotka tulevat takaapä in , esim. ~ ojke· 

alle puolelle !. on heti anuettnva eteen päin ja on 
niitä heti noudatettava eikä jMtiivii odottelemaan , 
mitn. edellä olevat tt~ke~il.t. 

l...e von a ikana on tyydyteWi.\'ä tarpeet. J al· 
kineet ja varuatukset pannaan järjestykseen. 011 
vUltettävä heittäytymäsUI. pitkälleen tai istu · 
masta kostea lIe maalle . tfisUi knn helposti voi 
kylmettyiL .J os lepopaikan lähellä on :lsumuk·· 
sin, ei huoneisiin saa mennä sisälle, ei oltfln he
rl elmiil puista j .n.e . 

Asuttujen paikkojen läpi marssittaessa ei ole 
\'!lsy mystä nliyteUävä. Tahdissa marsittaeasa 
jii.ltvät määrätyt huojennukset vnatetuksessB. en · 
tiselleen . 

Jos tien varrelle on asetettu vesiastioila, tli)' ~ 

teWin uiistä kupit samalla kuitenkaan pysähty
mättä, Se, joka eaa jättl1il riVistöll juomista 
varten, kiiruhtakoon nopeasti jälleen paikalleen ; 
Kupit on aina pidettävä puhtaina, NiHteu huuh
tomillen yleisissä vesiastioissa on kielleUyn .. 



Ter .... eydenhoito. 

Kokemus opettaa , cUil mitä enemmäu mars· 
~i!lsa juo, sitä useammin 011 juotam. Juotava 
-on ainoastaan P.,;iellin miläriil kerralinall, sekii 
vielä lisäksi lyhyitä vJliaikoja pitäen. TlItell 

.sammuu jano nopeammin ja samalla pysyväm· 
min kuin nauttimatla suuria mäliriä kerrallaan. 
On edullista hankata pals leipää juode:ssa. Palo 
jon veden juominen voi olla vahingollistakin. 
Se rasiUs;! "atsaa sitä kuitenkaan vahvistamatta 
sekä voi aiheuttaa oksentåmista ja suölibi"iiriÖiHi. 

Jos yain pysyy liikkeessä, ei juominen vahin
goita, vaikkakin !"Uumis olisi lämmennyt. Vesi 
ei ·kuitenkaan saa olla erittäin kylmM. SR.maten 
on äitelä, katkera, hapan tai muuten vastenmie· 
Iiseltä haiseva tui maistu va \'esi ter\'eydelle \"8-

hillgollista, sa l!J0~1l samea, kellertävä vesi. Vii
memainittu voidaan kuitenkin 20 miuuutin ke it· 

. tämiselIä sekä Iisäämållö sii hen teetä saada uaut· 
timiskelpoiseksi. 

Vailba siti'intö on, että vasta. sitten on vii· 
meinen kulaus kenttäpullosla otettava, kun jo 
majoituspaikaIl katot onlt näkyvissä. 

Veren vuoto nenästä marsseilla ja sUUl'ien POIl
nistnsten jiUkceu erittäinkin kcsiilli!. kuumilla ilmoii· 

" ,la on ylQislli.uuorilla..voimakkailla· miehillä. Veren
vuodon lukkimiseksi nenästä riittävät useimmi· 
ten varusteideu ja pnvuston, erittäinkin kauluk
.sen ja kaulaliinan irroittamiuen, lepo sekä nenän 



., 
IHlUhtelu kylmällä vedellä . mihin on hYVä lisätä 
hiukan etikkahappoa ; samaten auUaa vuotavan n~ 
uaontelon tulrkimineu pumplIlitukolJa sekä sen pai · 
namiuen kiinni sormella useammaksi m iuuuttiksi. 

Pään laskemista aJnspäin , Iliistämistä, nenän 
painamista ja puristamv-ta 011 välteltitvä sekit 
sensijaan otettava suor!l ryhti, nostetta va käsiä 
ylös rintakehän laajentamiseksi ja hengitettä,n 
syVään . Jos '-erennlOto nenästä kaikesta huol i· 
maUa jatkuu, on siitä pikimmin ilmoitettava 
ten'e)' sesi miehelJ e. .. 

Miehet, jotka hoipertelevnt, tulevat ,'ehoiksi 
ja tarkkaamattomiksi, ei\"M kuule JOB heitä pu · 
hutellaa n, tai muuten herättävät huomiota Wko 
tuhmenn hikeusä , kasvojen kalpeuden tai einer· 
tävlln värinsä vuoksi, 011 heti toimitettava pois 
rivistii sekä asetettava, JOB mahdollista, pitk!tlleen 
\'arjoisann ilmavaau paikkano virkistymäåD.· Va
rllstukset on otettava pois päältä sekä vaatteet 
t.uulet-ettava. Useimmiten voi tästä toipua jo ly 
hyen levon jiilkeen niin paljon, että saattaa seu
rata joukkoja, joskin hitaasti . 

.108 tuntee lisääntyVää väsymystä, jatkuvasti 
nousevaa janoa, mikä ei M,-iä juomallakaan, "", 
suun kuivumista , hien ylemäiiräistä erittymistä, 
huimausta, hengityksen Slllpaut.umista j.n.e. ei 
kUDoianhimosta eikä muitten seikkojen vuoksi 
ole koetettava laahautua joukoBSa mukana, vaan 
on astott:lYa rit'istlL pois, ennenkuin vakavampia 



bäiriöilii ilmuantuu. .Jos joku huowan tovereis
.eaan voimattomuuden tai auringonpistoksen merk
keji , on lInnen heti vaadittava beiw. poistumaan 

..i!~ lCpänmääU sckti, ellei hänen vaatimustaau 
IlOudateta, ilmoitettpva tapauksesta esimiellcllc. 

Anringonpietos u l_k~a Lavallisesti siten, etw 
mies la kkaa puh umasta, ki~ynti muuttuu laabud
tavaksi ja heugitys käy nopeaksi_ Kasvot mum
tuvat punaisiksi ja iuo 00 nmsaan hien peittiimiL 
Sairasta alkaa p:,-'örryttilii, hän -rupeaa horjumaa n 
j a lopuksi äkkiä lyybistyy kokoon . 

Pakkasi lmalltl ou miehistön keskenään tarkattll 
nl paleltumismerkkien esiiotymistii. sekäasianomai
selle het i näistä huomautettavII, csim. valkoiseksi 
muuttu vista paikoista ihossa. Käsien yhteen 
lyö minen sekä korden, nenän ja poskipll.itteu 
hieromi,n en, jos uämä tule\'ut kyllJliksi tai t UI1 -

Ilottomiksi, o \'at yksinkertasi mmat keinot palel
tumista 'IHslaan . Valkoisiksi muuttuneita paik · 
koja iJlOssa on hierottava lumella, kunnes.lle jnl. 
leen muuttuvat pu naisiksi. 

I\\ar ssln jAJkCCu_ 

....... Jos jnlat o\'at matkalla menneet rikki, on ki-, 
\."un estämiseksi eteenpäi n mareeittaessa parasia 
antaa ten-eysesimiehen panna haa \'an pUälle Jane· 
turilappu_ 

Haarojen viiliiu ilmuRlltuueita hie,foutuwiu 
Oli eusinnä huuhdelta\'ll kylmiillii vedellä, millkii 



jälkceu on uselettanl saUsyylitaliHa s i yel~y kan
gashlPI)U reisien vlilifn estämäiin kosketusta. 

Picuiill pllleltumiil1 (erittäinkin .ialkapohjiasa) 
sivellilt1u tiirpiit tijl tai p.'I loöljyll.. 

"\.arssll1 s uojaaminen. (Yrll"mistu;:,). 

Kun lIl/lrsseja suoritelaan sotimilyttiimöJlä tahi 
\"ihollislllllllSSIt 011 marssin fOu ojaamisclI John in· 
Jyönti joukon piHlllikölle aulceksiautnlllalon riko". 
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Eteenpäin marssivan jonkon suojaamiseksi jat>o 
taan ~oukko kahteen osaan: etujoukkoon ja piin · 
joukkoon (suuremmissa joukoissa myös jälki 
jou),t,ko). 

Etujoukko \'oidaan jakaa piiäosastoon ja etu 
osastoon , katso piirros Il :O 1'. 

Etujoukko asetetaao: 
1) Päi1.\'oimiin kuuluvien rivistujcll liikkeidl'll 

suojelemiseksi viholliselta . 
2) matkaa estövieo "ihollisosastojcll karkoitta-

mista varten. 
. 

3) piiävoimien turvaamiseksi taistelun alka
essa niin kauan, että ne ehtivät lai ttautua taiste
luvalmiiksi ja asettua mahdol liseruman edullisiin 
taisleluasemiin. 

Etujoukon etäisyys päävoimiiu kuuluvista 
ri vislöistä riippuu liikkeiden ta rkoituksista, vihol
lisen etäisyydestä ja maan laadusta. Tavallisesti 
on etujoukon vall\'UUS I/~_I/I koko liikkeellä 
olevien voimien miesluvusta. Etujoukko kokoon
pannaan kaikista aselajeista (jal kaväkeä , koneki
Viill.ri joukkoja, kevyttä tykistöä, l'atsuvilkeä). 

Esim.: Marssissa oleva. jalkaviikipataljoona lähet
Uiä etujoukoksI yhden komppanian (kärkikomp
pania) (kuva. 0:0 1). Kärkikomppania lähettää 
edelleen noin 600 lotr .. päähän joukkueen (kärki 
joukkueen). Kärkijoukkue saatetaan yhdysmies
ten kautta yhteyteen :kiirkikompPullillD kllDB88. 
(Ybdysmiehet asetetaan Ulrpeellisten välimatkojen 

• • 



pölihiin toisistaan, jotta joko huutamalla tahi 
juosten voivat mies miehestii. viilittAiI. iJmoitqkset 
kArkijoukkueen ja komppanian \'iiliJ/ ii. Komp
panian johtajan paikka on hiukan klirkijollkkueeu 
jälessil. ja jäWl.ä häo komppaoiausa persoonallisen 
komennon sijaiselleen. Kärkijoukkue (komenta 
jana joukkncnjohtaja) lähettää tiedustelupatrullin 
(3--l miestä) edelle (500- 800 wtr.) ja kummal
lekin puolen tietä 4-G miehiset patrullit (si vusta
tiedustelijat). Nämä kulkevat hiukan kärjen 
edellä lUlrimmiiinen sivustamies noio 400 rutr_ 
päässä tiestä ja tulee h~idän liikkua niin lähellii 
toisiaan , että koko ajau uäke,'ät lähimmän oaa
purinsa , avoimella kentällä kauempanakin_ 

Tekemänsä havainnot he ilmoittavat heti 
kArkijoukon johtajalle. Jos viuo!lisen yll~tyk. 

sellisen hyökkäykstn sattuessa ei etu- ja sivu
tiedustelijoilla ole tilaisuutta ilmoilta!l tapah
tumasta kärjelle on heidän annettava h!!lyytys 
hyvin tiheällä ammunnalla. Köl'kijollkko, jonka 
kaiken aikua tulee olla taisteluvalmiinfl, ammnn
nan kuultuaan , muodostaa ketjun (rintama am
muotaan pAio). Vihollisen byökkäyksen tapah
tuessa ilmoitetaan yhdysmiesttm avulla tapahtuma 
komppauialle, joka jos vihollisen ilmoitetaan ole
..... an heikon lähettää tarpeellisen avun taistele
valle kärkijoukolle. Jos voimakkaampi viholli
nen yllnUlLil., valitsee komppania sanan saatuaan 
puo)ustusasemat , joihin k!!rkijoukkuekio perään-, 



tyy (ei euoen käskyä) . Kä'rkikomppauiasta saat· 
tavat kärkikoml'panian ja plHljoukon "äliset yh· 
dysmiebet tiedon tapahtumasta pääjoukoUe·. 

'räten suoritetaan myös suuremmissa sotajouk
koosastoissa marssien suojeleminen. Etujoukon 
vahvuudeu snhde pääjoukkoon on sama <i-i). 
Ylläselitetty pataljoona 00 marssiosa varmistet· 
tuaan muodossa, mikä on rykmentin lähettämällä 
etuvartipataljoollalla. Divisioonan etujoukkona on 
rykmentti. Rykmentinjadivisiooniln suojelemiseksi 
lähettää etujoukko vahvempia joukkojn sivustasuo· 
jelijoiksi (komppanian tili puolikomp.) kummalle· 
kin puolen tietä , joiden toiminta·alueet leviUl1y· 
tyvät 3-4 km. kummallekin IJuoleu tietä.. Nämä 

. suojaavat marssinsa sanwinkuin kitrkikomppania 
ja pitävät yhteyden etujoukon kanssa. 

Jos marsBh'assa :ioukossa on ratsuväkel1 011 

sitä muka"iu kttyttiiä tiedustelutoimintaan sivus· 
toilla ja jalkavl1ki kärjen edelll1. 

Jos on tilaisuus, varusteJaan itse kärkijouk· 
kuekin ke,-eilln konekivääreillä. 

On viiltetti\vä marssittamasta suuria joukkoja 
(armeijakuntitl) kuormastoueen pitkissä rivistöissä. 
Jos on useampia samaan suuntaan kulkevia teitä 
käytettävissä on joukko jaelta\'a osiin ja marssi 
suoritetaan samanaikaisesti useampia teitä myöten. 
Marssin suojaaminen käy . tätel1 helpommaksi. 
Kutakin eri tiet l1 näiil marssiva joukko suojaa 
marssin kuin ylin on selitetty. Sitäpaitsi. on tei· 
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den väli maat turvattava voimakkailla tiedustelu
ja suojelusosastoilla. (Ku va N:o 2). 

Eteenpäin marssinm joukon jälkiri\'istöistä 
muodostetaan pienempi jii lkijoukko, jonka tehtä· 
vänä on: 

1) pil!Ui silmällä järjestystä joukkojen selkä· 
puolella; 

2) estää vihollisen joukkojen odottamattomat 
byökkiiysyritykset takaa. 

Jälkijoukko seuraa 1 km. matkan pääasä pää· 
joukosta viimeisten rivistöjen jälkeen ja asettaa 
tiedustelupatrullit taakseen ja si,uille. 
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Peråytymlslilk.keidcu suojelc mln cu. 

Perääntyvän joukon suojelemiseksi asetetan.u: 
jälkijoukko vihollisen puoleUe ja etujoukko sille 
suunnalle, johon liikutaan. Suuremman joukon 
liikkuessa useampia eri teitä myöten , asettaa ku· 
kin oooaJ1 jälki· ja etujoukkousa. 

Etujoukoll tulee poistaa kaikki tiellä mahdol
lisesti löytyvät esteet ja suojelIu kuormastos ja 
päilvoimia vibollisen y l1ätykselUI.. 

Ji11kijoukon ja pö.Qvoimien vahvuuden suhde 
toisiinsa on sama. kuin eteenpili u ma rssittaessa 
etujoukon ja piiävoimiell voimasuhde toisiinsa 
(-1-* koko miesluvusta), . suojellakseen omia 
liikkeiUHl.n ja salatakseell piiäjoukon toiminuan 
asetetaan viholJiseenpäiu kärk i ja tiedustelupatrul
lit. Jälkijoukko ryhmittyy aivan samaten kuiu 
marssia suojaava etujoukko eteenjJi1in marssit-

• taessa. Vaan nyt ei sen huomio ote tähtl1y ty-
nyt marssisnuntaan vaan taakse ja sivuille. 

Jälkijoukon tulee periiytyessä suojeHa pää
joukon liikkeitä ja vihoUisen hyökätessii suurin 
voimin, on jälki joukon pidiltetuivii vihollista niin 
kauan kuin se on tarpeen pääjoukon peräytym is
liikkeen turvaamiselle. J iilkijoukkoon on myös 
mäilräUävil teknillisiä jo~kkoja Särkemiiän teitä 
ja siltoja, siten hidastuttaakseen vi hoUisen liikeh· 
timistä perääntyvien joukkojen jälkeen. Jälki· 
joukko ei voi kuten etujoukko saada apua ja 



tukea pMvoimista joten sen 00 taisteltava ja 
vaadiUaessa uhrauduttavakiu. , 

Päajoukol1 ascttuessa lepäämään, ei marssin 
suojaamisjoukko saa lopettaa vartiointiuan vaan 
on sen miehitettävii kaikki tärkeimmät kohdat 
ja siten hoitaa etuvartiopalvelusta kunnes erikoi· 
nen leptilJ.vtill joukon suojaamiseksi komen· 
nettu etu vartiosto asettaa kenttll.\'ahdit ja ryh tyy 
vartiointiin. Pitkän rasittavan mal'ssin jälkeen 
ei milloinkaan saa lepäävien joukkojeu etuvar· 
tioksi ml:l.iträtä VHsyoyttä (mahd. tapelluttakin) 
mru-ssjyarmistusjoukkoa vaan on siihen knytä 
UI.,· ii joukko vähimmin rasitLuueesta p!1iivoimista. 

Tiellä. 

Marssinopeus. 

1 tu nti 

Saotuisi,<si\ olosuhwissn 
(hyvii ta""incn tie. pl\il'i~. 
Il.n·ii ilm"... ...... . ...... 4 km. 

1'IlÅalUUUll8UOtuåiBsa olo
suhtc-is..,;;.l\: (huono tie. yö· 
mnrs.. .. i hyviillil ti(.Uit. huono 
ilma) .. ... .......... .............. ;i • 

Vaikeissa oUnuhteissa(h~·. 
'lin IlllOno tie. lumipvr\'. 
lunta Jluljon, v>lst.,tuuli): .. 2-2.5. 

TieUJnJt1 maata my{Jtell. 
StwtuisiSla olos"htei8lJ(.1. 

(pienet joukot.) tasainen 
kenttä. han'n m(·tSii. :1..4. 

] km. 1 km. 
pienot 1e· 
\·iihdyks. 
Itlcttnnn. 

I 2nlin. 1;:' min. 

W.2O · 

20.2.5 . 25·30 > 

].;·20 . 2O·~5 



l'iiMtHJIIWt. .u.owuiua o· 
Josuht.eissa: sannen kenttä. 

1 t.unti 1 km. I km. 

t.iheä metsä ...... ............... 2.5-3 km. 20-2j min . 2;).3(1 mln . 

l'aikelUa oloiua: k:vn
nett.y pelto. kivinen tifie-a. 
mct.sä. h?\'i n epätasainen 
Seutu 2 • 

, 

;JO • 

.1larstiojat normwieen pilivilmllrssin (22.5 km.) suo
rittamiseen (ilman levähdyksiii). 

Suotuisissa oloissa : 
JalknvlUabrigaadi. . ... ........ ... . ti tunt.ia 
rat.su\'i\kibrigaadl. . 3- 4 
kuorrnll8tCt-osasW ......... . ....... ... .. 8 
armeijaoBlI8to .......... .... ... ...... 1,) 

Jos nnneijaosa.st.oja on useampia li!'åt.!in tunti jo-
kaista kohti ylim. aikaa. 

Valtemmlln suotllisissa oloissa: 
jalllnväklbrlgaadi . 
ratsuV!l.klbrlgaaw 
l .... uormasto-osasto 
armeijnosasto .. " 

Vaikeissa oloissa: 
jalkaväki brigaadi 
ratsuvllkibrigaadi 
kuorrnasto-osasto 
a rmeijllosasw .... 

7- 8 t.unt.ia 
.. .. ....... ...... -'- 5 

........... .. . ... 10-1-1. 
.... 9_ 11 

......... 0-10 t.unt.ia 
; _ 6 

............... 16- 20 
... ........ 12- 14 

LC\'ahdys ja turvallisuus. 

Joukot sijoittuvat levähtämäiin : 
1) leiriytyeo kentällä ; 
2) miehistö asunnoihill ; hevoset talleihin ja 

suojuksiin ; 
3) osa" joukoista ja heYosista sijoitettuua suo· 

juksiio, toisen osan sijoittuelW\. läheiselle keu· 
tälle. 



Kentälle leiriydytäiiu: 
1) vihollisen 11i.hettyviIl11; 
2) kUll aSUllllot ovat eplltcl'veellisisä: tarttu

vien tautien liikkuessa ; 
3) kun sää on suotuisa. 
Osittain kentälle ja osittain asuntoihin sijoi

ll1laau silloin kuu ollaan asutuilla seuduilla mutta 
asunnoita ei ole riittävästi. 

EtUi. . levolle asettuueet joukot voisivat rau
hassa ntluttia levosta ja siinä tapauksessa, että 
vihollinen tekee voimakkaan nyökkäykseu, saisi· 
vat aikaa valmistuakseen taistelunu, asetetaan 
etnvartiosto suojelemaan silJe taholle , josta vi · 
hollinen voi nhnta ; etenkin 'kaikki vihollisen ta· 
holta, joukon majoituspaikalle johtavat tict on 
tarkoin vartioitava. 

Lepl1l1vieu joukkojen ylimmän päällikön ja 
hänen alaistensa joukko·osastojen piiällikköjeu 
välillä tulee a ioa olla nopea yhteys läheltien, 
puhelimen y.oo. käytettävissä olevien keinojen 
avulla. Erikoisesti tarkoitettakooD, että etuvar
tiopalvelusta suorittavau määrätyn joukon pääl· 
Iikkö asettuu varmaan ja katkellmattoooaall yhtey
teen lepäävän joukon ylimmnn päällikön kanssa. 

Et UY3rtiopal,·el,us. 

Etn\1artiopal\·clukseen mäörätii..~n , riippuen 
vihollisen etäisyydestä, 8uojeltavan joukon suu
ruudesta ja toi minta·alueen laajuudesta U-l 
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koko joukosta, rykm. JtU\'urt. pntaljoona, patal 
joonan etuyurtion komp~ania j.n.e.). 

VartIojoukon \-el,-o)llsuutena on: 

1) torjua vihollisen kyökkiiys ja ellei voi omiu 
voimin karkoittmt ,-ihollista, pidäU1UI. sitä siksi , 
kunn es vartioita,"u joukko ehtii valmistautua 
taisteluun ja sijoittua taisteluasemiiu ; 

2) pidättäess1111u ,-ihollista, tulee etU\"artiojou" 
kon koettaa saada seldlle hyökkäävilD vihollisen 
joukkojen sijoitus, suuruus ja aselajit ; 
. 3) esUH1. vihollisen tied ustelijoita saamasta tie" 
toja omista joukoista, pid11ttäil niitä kauempana, 
ja siepata vaugiksi yksityisiä .ihollisen tieduste
lijoita ja tiedustelupatrulleja; 

4) mikä li leplI.iivien joukkojen suojelemiseksi 
on ta rp een , järjestää myös ulkotiedustelu: patrul 
lit, jotka tunkeut\lvat viholl isen vartioketjun läpi 
ja han kkivat tietuja. 

J os vihollinen uhkan 8uojattavia joukkoja 
useammilta tahoHta, tulee etu~"artioston asettua 
niin, että voi suojella joka taholta . 

Eiu\'artloidcn asetwm illell_ 

Vartiojoukon rilltamamuodostuksen suunuau 
määräll sllojellavan joukon pää llikkö. liHn mäil · 
rää myös mikä joukko-osasto ry htyy sitä suorit · 
tamaan. (Etuvartioriotama 0 0 noin 3-'4 km. 
päilssä lepll.iivisUl joukoista). 



Esim. : Rykmentti möilräii y hden pataljoouan 
etuynl'tiopnl velusta suorittamaan. Pataljoollsll 
päällikkö on tiillöin elu\"nl'tiostoll päällikkö ; ja 
vast uuunluioen suojeluksests. Pat.piiäUikkö mars· 
sWan joukkonsa ennakolta sovitulle paikalle (2- 3 
km. piHijoukosta vih.päill ) jo. määrää esim. 2 
komppanian suorittamaan varsinaista vartiopal· 
velusta (~ tahi vähiotiiäo ~ ) koko etu\'urtiojouk
kosta jätetään reserviksi. 'fässii. tapauksessa jää 
häneJlt: reserviksi :1 komppaniau, jolle hän miiä· 
rää majoit uspaikat (jos ollaIlO asu tuilla seuduilla: 
tulot). Nämä 2 komppanian muodostuvat etuvar-
tioreservin. 

MäiirMlulillecn kahdelle eluvariiokomppallialle 
ilmoitt na palopäällikkö millä alueella vartioioti 

'on toimitettava ja jos mahdollistu m!1l1räii tär
keimpien kenttävalttien paikat ja mäilrl11l. komp· 
puoioille kummallekin mabd. tnrkoill määritel
Iyn alueeo ·\"ul'tiopiiristii ja antaa jollekin esimie
helle koko yartiopi irin yhteisen silmälläpidon 
(joko jommanklllllma n kompp.johtajan tahi muun 
esimiehen). Kumpikin komppania lähtee heti 
rnäilräyksen saatuaan omalle vartioalueelle. 

Päästyäiin ynrti oa lueen keskustaan ja yalit· 
tuaan sopivimman aseman (kirjaimellisesti ei 8i
joittumismiiiträystä tarvitse noudattaa, vaan jos 
kompp.johtaja l11heisyydessi\ huomaa edullisem
man nseman saa hii n sen ottaa; ilmoitus pat: 
päällikölle telltä .. ·ä) etu\'artiokomppan ian johtaja 



määrää kentiävahticn paikat. Kentlävahteja aset· 
taa komppania tarpeen mukaan, korkeintaan 4. 
Komppanian muodostaman vartiorintaman pituus 
tav. 11-2 km. Kenttävahtien miehistön yh
teinen lukumäärä on korkeintaan ~ koko komp· 
pan ian miesluvusta. 

Kenttävahdit asetetaan teitten viereen jos sel
laisia on alueella ja yalitaan niiden paikat sil
mälläpitäen puolllstuksen sopi via paikallisia seu
tuja, joita voidaan varustaakin puolustuskmltoi· 
semmiksi; missä sellaista paikallista suojaa ei 
löydy, kaivetaan juoksuhautoja, jotka aina on 
peitettävä niin etteivät !-liisi huomattavissa. 'fiet 
ei\-tit sovi vartioalueitten rajoiksi. 

Etuvartiokomppanian päällikkö määräti tarkoin 
minkä alueen keuttiivahti suojelee. Määrää mi
ten monta kenttiivahtia asetetaan, niille numerot 
(oikealta vasemmalle, katso piirros N:o 3) ja mi
len vahvoiksi mikin asetetaan (esim. 1 kenttä· 
vahti: 4 ryhmään, i[ k.v. ja III k.v. 2 ryhmää 
riippuen paikkojen vaaranalaiSlludesta ja tärkey· 

. destä). Tärkeisiin kenttävahteihin aset:aan esi
miehiä. 

Kun kenWivahteihiu määrätyt joukot ovat 
tulleet määräpaikkoihinsa piUl.yät ne _huolen SIlO

jeluksesta asettamalla vnrtioita: 
l} kaksoisvart io; 
i) aliupseeri \tnrtio; 
3) pntrullejll. 
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Viilittömäksi suojakseen usetiavtlt keuHävab· 
dit yhden tai useamman kivlUirivartion (3 miestä), 
ellei aen välittömäSSii läheisyydessä oleva kllk· 
soisvartio siitii huolehdi (piirros N:o :J) . 

. Erikoisen tiirkeälle suunnalle lähettää kent· 
tiivahti aliupseeri,vartio. Kuhunkin aliupseeri· 
vartioon kuuluu !I miestä; niistä 1; muodostaa 
vartioll, on vadlon päHllikkö (ryhm!l.njohtaja) ja 
kaksi loimli lähettinÄ. (Vtllimatka keottiivah
dislu noin 400-500 metr.) NämH li vartiomiesli:\. 
vuorottelc\'at vartioilltiå siten , että 2 kerrallaan 
ovat vartiossa noill 10-20 metro aliupseerivar 
tion cCcssi!. 

Kaksoisvartiot viedään pnikoillcusa patrulliell 
tun'issa; ne eivilt ole tavallisesti kauempana kuin 
4QO - oUO metri!\ kenttnvnhdista, josta myös nii
den vaihto tapahtuu; niitä asetetaan erikoisesti 
sellaisille teille mitkä vievät viholliseen päin , 
samoiukuin muille tärkeille paikoille. 

Kaksoisvurtijan vaihto tupahtuu keuUiivah
distu. J okaiseen vartiooll knuluu ti miestä 
ja vic ne ryhmi\njohtaja silloin , kuu kaksoisvar· 
tio asettuu, kaikki yhtaikaa suorinta tietä 
kentliivahdisla val'tioJmika lle jättiien kaksi miestii 
si une ja palatcn .\0 miehen kanssa kcntlävahtiiu 
ja lähettäen vuhdinvaihdoll tapnhtuessa näistä 
4:stn kaksi pfiåstl1mlUl,n kaksois\'artion jatkamaan 
vartiointia j.n .e. 

' Keuttävahdill vartiot Insketaan riippumatta 
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siitä ovatko ne kaksois- tai aliupseerivartioita 
oikealta sivustalta alkaen. 

Kenttl\vahtien väliä kulkemaan asetetaan liik· 
kuvia I'iltl'ulleja. Joa keuUiiyahdit Ol7at kyllin 
voimakkaat niin asettavat ne nämä liikkuvat 
patrullit, (niihin kuuluu 4 - 1) miestIi). Päinvas· 
taisessa tapauksessa miiäriitlliin ne etuyurtiokomp· 
panian jääunöajoukosta. 

Etuvartiokomppaniaan, näIn järjestettyiHin 
vartioinuill, on juAnyt 'ä- ~' mieh istöstä. Tiirnän 
joukon luo jää kompp.joht., sijoittaa sen pai 
kalle, josta nopeasti saatetaan lähettää apua kent· 
tävahteihin, samalla katsoen, että paikka on puo
lustukseen sopiva. Voipa määrätä, kohoittsak
seen paikan puolustuskulltoisuutta, kaivaamaan 
makuuhautoja, ja. sen jalkeen majoittaa jouk
konsa (yölepoa varten) esim. taloihin, jos niitii 
on lähistössä. Kiväärivartio asetetaan . 

Etu\'artiojoukoll plili.lHkölI tchUl\'.iL 

Etuvsrtiojoukoll pääJliköu on noudatettava 
niitä. määräyksiä, mitkä hiin saa majoittuneelI 
joukon ylipäälliköltä. Määrätylle vartiopii rille 
saavuttuau ou hänen velyollisuu tensa: 

1) mäiträtä etuvartiokomppaniat ja niill e kul
lekin oma vartioalueensa; , 

2) selostaa etuvartiokomppaniaiu -johtajille 
kaiken mit-å vibollisesta tiedetään, ja jos mah-



<lollista san'lalla määrätä mihin kukin komppan it\ 
asettaa vahvimmat kenttävahdit; 

3) ilmoittaa tunnussana ja tunnusmerkki; 
4) mäiiriitä sijaisensa joka välittömästi valvoo 

koko vartiopiiriä; 
5) määrätä reserviin jääneille komppanioilJe 

majoituspaikat; 
6) ottaa selVä, missä · on läheisyydessä paras 

puolustuslinja taistelun sattnessa ja määrätä se 
tarpeen mukaan saatettavaksi kuntoon (makuu· 
haudat kaivettava); 

7) sijoittaa tykistö ja konekiväärit sopiviin 
paikkoibin (jos on hyökkäys . odotettavissa); 

8) ilmoittaa asuinpaikkansa, joka yhdistetä:in 
(puhelimella tai liiheteiUä) etuvartiokomppanioit· 
ten ja majoittuneitten reservikom ppanioitten. 
kuin myös Jepiiävien joukkojen päämajan kanssa; 

9) huolehtia, ettA joku reserviin jääneistä 
komppanioista huolehtii reservi joukkojen mao 
joituspaikalla järjest}'ksestii (kulkupatrulleja ase· 
tetaan). Jokaisen talon tahi muun paikan lä· 
heisyyteen, missit joukkoja on majoitettuna ase· 
tetaan kivliiirivartio. 

Taistelun sattuessa: 
10) ltihettää tarpeellista apua etuvartiokomp· 

panioille; 
11) suuren hyökkäyk8~n tapahtuessa ryhtyä 

itse johtamaan taistelua; 
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12) lähetettävä wtrkt:imlllistu tapahtumista leo 
pääsie.n joukkojen pi\i1majaal1 tieto. Reserviksi 
jällneen komppanian miehistö saa asettua .le· 
poon, nukkua, mutta bälyytyksen saatua on sen 
het i oltava valmiina (varuatukset ja kivääri pi· 
dcttih·ä saatavissa, että ne pimeässäkin löyLiHI.). 

Etu.\-artlokomp panlall ja se n johtajan teh tävät. 

Etuvartiokomppanian johtaja täyttää etuvar· 
tiojoukon piH111ikön tabi hänen sijaisensa anta
mat käskyt. Vartioalueelleen saavuttuaan on 
hänen \-e!volliSUlltcnaan: 

1) valiIn paikka etuvartiokomppauian reser
vijoukkoja varten. Määrätä kenttä vahtien paikat 
ja samalla niiden vahvuus etuvartiojoukoll päitl
likön käskyn tahi oman paikallistuntemuksensa 
mukaan. MiHil'iltii. kullekin kent.lävahdiJIe Vftr-

lioallle ja antaa mahdolliset sijoitteluohjeet. Mitä· 
riitii kenttävahtien päälliköt viemään kenUä\-ah
d it paikoilleen ; 

2) selostaa komppanialIe mll.ärätyt tehtävät 
ja ilmoittaa, mitkä omat joukot suorittavat var
tiopalvelusta sivustoilla; 

3) muistuttaa miehistöä niistä lärkeisU\. veI· 
vollisuuksista mitkä vartiopalvelukseen kuuluvat, 

4) ilmoiUna tunuussana ja tunnusmerkki 
niille, joille sen tietäminen on li.lrpeen;· 

5) jos on tarpeen, asettaa komppanian jään
nösjoukosta sis!l.· ja ulkotiedustelupatrullit; 



6) tarkastaa , ovatko keuUiivuhdit oikein ase· 
tetut; 

7) asettaa jäänuösjoukon asema niin, että siitä 
uhatuimalle puolelle nopeasti · voidaan lilhettiiä 
apuVOlml8_ Valita jäännösjouko)le puolustuslinja. 
varustaa se tarpeen mukaan makunkuopilla jään
nösjou kkoa ja taistelun sattuessa mahdollisesti 
tälle linjalle perä.rt.}'\'iiä keuUiivahtien miehistöä 
varten; 

~) majoittaa jäiinuösjoukko mahdollisemmall 
pian lepoa varten; 

, 9) ilmoittaa (puhelimitse, lähetiUä) etujoukko
jen päällikölle saapumisensa määräpaikkaan ja 
mahdolliset muutokset paikan valinnassa, ja kai· 
ken aikaa pitää huolta, että täl'keäm mistä. tapah
tumista etuvartiol injalla, saa etuvartiojoukon 
johtaja tiedon. ~ 

Etuvartiokomppanian johtaja oleskelee reser
viksi jääneen komppaniaosansa luona. Jos hän 
sieltä poistuu pitiiii hänen olinpnikkansa olla tie
dossa. 

Saatuaan kenUävahdilta tietää vihollisen il, 
maantumisesta tahi kuultllaan ammuntaa on an
nettava reservijoll kolle heti käsky valmistau tua 
taisteluun ja johtajan itsensä on heti tiedustel
tava kenttävahdiIta, 'mitä on tekeillä_ Jos hyök
käävä vihollisjoukko on pienempi, lähettä.ä etu
vartiokomppaniau johtaja vaau os.an roservistä 
'\lbatulle kohdalle. Mutta jos käy ylivoimaiseksi 
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kenUävahdeista lyödä vihollista takaisin on, kun 
reservijoukko on asettunnt taisteluasemiin, aonet
iava kenttävahdeille käsky peruytyä reservijouk· 
kojen laistelu linjalle ja siellä jatkettava taistelua . 

Heti ~istelun alkaessa on annettava ilmoi~us 
etujoukon päällikölle ja sivustoiJIa oleville etu
vartiokomppanioille. 

Etuvartiokomppaniu ei saa perd.älltya ennen
kuin on saanut kiiSkYll etuvnrtiojoukon päälli
költä. 

\ 

Kt!nttä"ahdtn ja sen pälllIkön tehtävät. 

(Jo'ukkueon j ohlaja t:llrl r.)'hmiijohtaja). 

Keuttävahdiu päällikkö täyttää oman eluvar
tiokomppaniansa johtajan (vartioalueen p!l.ällikön) 
käskyt: 

1) Tllltuaall paikalle ja tutustuttuaan seutuun 
mihin kentfämhti on asetettava on päällikön vei· 
vollisuuteosa: "iipymättä osoitlaa miehistölleen, 
mistä päin vihollisen ilmestyminen on odotetta· 
vlSsa , missä naapurikenttävnhdit sijnitsevat ja. 
missä on etuvartiokomppanian reservijoukko, 
minne johtavat tiet, mitkä on läheisten kylien 
nimet ja ilmoittaa sijuisensa; 

2) kOLllppanian johtajalta saamiensa ohjeiden 
ja omien havaintojensa mukaan määrää mihin 
vartiot asetetaan, mfi1trää mikä on kaksoisvartio 
ja mihin tulee aliupseerivartio ja joko itse vie tahi , 



autaa kuuki!! ryLmtln juhtajan viedä vartiot 
määrytyille paikoille. (Kuitenkin on häuen käy· 
t-ävä tarkastamassa ne.) A.utafl kullekin niistä 
järjeslysllumeron ; 

3) kl:ly tarkasttimassa miten \':Ir tiot täyUä"ät 
tehUi viinsä; 

4) oSQittaa mibin \'al'!ioittell edkoisesti on 
kiinnitettävä huomiota ; 

5) missä naapurivartiot sijaitsevut ; 
6) määrää, jos keuttävahti on mieslukuisa, 

p8trullit si~ät iedusteluuu: I 

7) katsoo puolustusl injalI, johon keutti1vuhti 
taisteinn sattuessa sijoittuu ja ellei maan laatu 
tarjoolin jalle kylliksi suojas, miii1rää kenttJivahdin 
miehistön kaivamaan makuuhautoja tahi ,-srus· 
taamssn linjan llHlUten puolustuskuutoon ; 

8) antaa miehistöusli asetta (\ kiväärit site u , 
että jokaiuen vaihto sekä patrulli yksikseen voi 
astua kivfiiireille. 

Miehet saanlt, kellttii,'ahdin piiällikön erikoi · 
sella luvalla ottua laukun ja la'kin päilstään. Vyö, 
patruunataskut (tahi \'}'ut), 'leipälaukku , kenttä, 
pullo ja \'allitusaseet pidetään aina päällä. Yöllå 
vain os/\ Il'liehistöstä nukk uu, 

Kukaan ei saa illllllU erikoistu lupaa poistua 
vahdists . 

Jonkun esimiehen saapuessa pysyy miehistö 
paikoillaan , ainoa$J.aau kenUi1vahdiu päällikkö 
ilmoittautuu. 



Kenttävahdin päällikkö on vastuussa ,-urho
palveluksen asiann'lukaiscsta suorituksesta osal 
laan , sekä siitä että ilmoitukset aikanaan saate
taan etumrtiokomppanian päällikön (tahi sijai 
sen) tietoon. 

Tunnussana on ilmoitettava miehistölle. 
Kellttävahdin päällikön tulee kuulustella 

kaikki vartiolUen pidältämät henkilöt, oUaa selvä 
miksi eivät tunteneet tunnussanan ja epHillyttäv!tt 
lähettää etuvortiokomppaniall päällikön tutkitta · 
vuksi. 

Hän asettaa ki\'älirivurtion (3 miestä) villit, 
tömäksi kellttävahdin suojaksi. 

Saatuaan ilmoituksen vihollisen lähestymisestä, 
tahi kuultunml kaksois\'arti~itten (patr. tahi ryb 
mävartioitteu hä1n' tys lauknukset on kenttävah· 
din päällikön heti sijoitettava miehensä puolus· 
tuslinjalle) jonne vartiotkin vetäytyvät ja puolustaa 
asemaa, samalla koettaen ottaa mahdoUisemmall 
turkoin selvän vihollisen voimien suuruudesta , 
aselajeista ja minne se näyttää suuntaavan pää~ 
iskun, 

Umoitettuvu tästä kaikesta heti etuvartiokomp, 
pauian päällikölle (kelltlätel('[oonit, läbetit). 

Ylivoimaiscnkaan hyökkilysjoukou t .. dessä ei 
kenttä vahti saa perliytyli, ilman duvartiokom!" 
panian lupaa. 

Ryhmiin johtajat huolehtivat kukin oman 
kaksoisvartion vaihdosta. 

, 
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Allupseerivar1iO Ja sen tehtävät. 

Kun on tultu paikalle mihin keuttävahdiu 
päällikkö on määränoyt aliupseerivartion sijoittu
maan, asettaa ryhmäjohtaja joukkonsa paikalle. 
missä se ei ole helposti huomattavissa ja asettaa 

, noin 10- 20 metrin päähl1.u a,liupseerivartiou nae· 
masta, sellaiselle paikalle lUistä hyvin \'oi tähys
tellä vihollisen puolelle, kaksoisvsrtion; huo
lehtii siitä, eltä vahdinvaihdon tultua seuraanlt . 
kaksi miestä ryhtyvät vartiointiin ja määrätyn 
ajan kuluttua kolmas pari. Aliupseerivar· 
tiou johtaja (ryhmäjohtaja) on aioa joukkonsa 
läheisyydessä. Kaksi lnhettiii. kuuluu vartioou. 
Toinen niistä on mukavimmin vartiossa, toinen 

• • kenttnvahdlssa. 1 
Aliup.vartion miehist~ (lu kuunottamatta kul· 

loinkin knksoisvartioaaa olevia) saa olla pitkäll1Uin 
polttaa tupakkaa (hyvin lähellä maata, ettei valo 
ilmoittaisi viholliselle vartiopaikkaa) ja puhella 
hiljaa. Nukkua, tai riisua mitään vsrusteitaan 
ei saa. Poikkeuksia kuitenkin myönnetään. 

Jos huomataan vihollisen liikehtimistä ilmoit· 
taa päällikkö siitä heti kenttävahtiin. Vihollis
patrulleja vastaan voi vartio menestyksellisesti 
puolust,autua . Mutta jos vihollinen hyökkää suu· 
rin voimin on siitä heti annettava tieto kenttä · 
vahtiin tahi jos hyökkäys on yllätyksellinen Ilm
muUava häly:ytyslaukauksis, jotta kenItävahti 
valmistautuisi taisteluuu. 
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Kun hyökkäävää vihollista kohti on hetken 
ammuttu vetäytyy aliups.vartio kenttävahdin puo
lustuslinjalle ja ryhtyy taisteluun osaa ottamaan. 
Peräytyminen ei saa tapahtua suorinta tietä vaan 
on sivusta kierreUiivli omaan kenUäyahtiin . Vi 
holliselle ei peräytyessäkään saa osoittaa missä 
kenttuvahti on. 

Kaksoisvartiot. 

Kaksoisvartioideu tehvävänä on vihoHisen 
tarkastaminen; siksi ne on asetettava siten, että 
\"oivat m'abdoltiscmman tarkasti pitilii silmällä 
edessä alevua (viholliscenpll.in olevaa) aluetta, itse 
ku itenkaan näkyvissä olematta. Paremmin uiih
diikseeu voi toinen kaksoisvartioD miehistä nousta 
puihin , katoille, j.n.e. YOlläkin voivat korkeat 
paikat auttaa näkemistä ja kuulemista. 

KaksoiSYflrtion miehet tarkastelevat yhteisesti 
sl'kii. pysyttäytyVAt lähekkäin, niin että helposti 
,'oivat ilmoittaa huomionsa toisilleen, 

Jokaisen on tarkasti tunnettava kaksoisvar· 
HOIl yleiset ohjeet ; asettucssa täydentää kenttä: 
vahdin piiä ll ikkö niimä _erikoisilbt. ohjeilla , 

a) Kaksoisvarliofl yleiset ohjeet, 
1) Vartio ei san ilman käskyii istu utua tahi 

pnuna maata. Kivääriä snn pitää vupansti joko 
jalalla, kainalossa, tahi olalle ripustettunn (ei 
olalla), Vartiomiehet eivät saa jätWö kiviiäriä 
kädestään koko vahtinlOron aikana ; ki"äärin tu-

o 
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lee olla ladattuna täydellä panosmääriillä ja va· 
rnlukko päälle vedettynä. 

2) Vartiou tulee lakkaamatta pitää silmällä 
vihollisen puoleista seutua , ei koko aikana kiin
nitäii huomiota mihinkään muualle. Esimiehen 
tulokaau ei saa häirit.ä \'artiointia . Jotain tär
keä.mpää havaitessaan on vartion siitä heti kent· 
tJivahtiin ilmoitettava. Jos vaara 011 lähellä tahi 
jos vihollinen on huomattu alkavan hyökkäyk. 
sen, ampuu vartio muutamia bnlyytyslaukauksia. 
Obikulkeville patrulleilJe on ilmoitettuyu tehdyt 
huomiot. 

3) Kuu vihollisen asemat oval. näkyvissä au
taa vartio kenttävllbdiu päällikölle tiedon kaikista 
mllUtoksista ja liikkeistä vihollisen puolella. 

-l) Vartio ei saajlliiltliä vartiopaikkausa ilman 
kenttävahclin päällikön nimenomaista määräystä 
(paitsi vihollisen hyoklltessä suurin \Toimin). 

5) Ptiivtil.lli lll8kctaan vartiokotjun läpi (ulos 
ja siSään) oman armeijan esimiehet, suletut osas· 
tot, patrullit ja saoanviejöt. (Kaikki muut Oli 
viettivIi tarpeen vaatiessa fahimmlin aliupseeri-
vartion avulla kentttJ.vahtiin.) 

Kaikki henkilöt, jotka yrittäviit tulla 
vabtipaikau luo, tahi kulkea Sen ohi , on vahti
miehen pysäytettävä huutamalla ,seis , silloin 
kuin kulkija on 5O-100 ·askeleeu päässii vartio · 
miehestä, .... aloisaUa ajalla, mutta~ pimeiin aikann 
kohta kun kulkija huomataan., Kiviläri saatetaa n 
ll.mpumakuntoon. 
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Jos kulkija ei pysiib,ly vahti miehen huudet · 
tua kolmasti »seis., on hänet ammuttav8. Vi · 
hollisen miehet ammut:lan ilman varoituah ul1toa, 
ellei niitä voida ottaa .. angeiksi. Vartiomies am
puu klllkijau myös silloin kun tiimii yrittää paeta 
tahi tebdä vastal'intaa. 

Jos Pysäytetty, joka ei tuuteuut tllllnussanaa 
011 ratsastftva li!hetti, tule~' kenttävahdin plUilli
kön viivytt(·lemäUii saattaa Liinat vart ioituna 
etuvartiokomppanian päällikön luo, mutta ei ole 
sallittava hl1neu kulkea ratsaiu. 

Yksityisin yihollisarOleijau mieh iä, jotka heit
W,mäJlIi aseet kiisistään tahi muulla tavalla jo 
kaukaa osoitta\'8 t oleY8nsa karkasvi a, ei ammuta. 

Yhdellä kertaa ei ku itenkaan ole vi'isnstll liian 
monta karkaam8 11lhelleen laskea , kysymyksessä 
kun helposti voi olla pdos. Karkurit saatetaan 
a.sce( riisuttuinn kenttl1vahtiio. 

Knksois\"a rtioll crikoi!;ct ohjeet. 

Erikoisten ohjeitten tnlee sisältiUl seUnl8\'aa: 

ViholIineII . Kaikk i, !Oitn \'urtion täytyy 
ti~tJUl P vihollisesta, on sille ilmoi tettava. 
Periaatteella on, että mitä llihempilnl1 vi
bolliuen on , s it:.ä enemm 1in pitliä sii tä tie
tllii. Pntl"ullien, jotka kulkevat \"Il.Itiolin jan 

läpi, on ulos mennessiiäll ilmoitettava lä
himmälle vart iolle tehtäviin~lI s~kit pnlates
saall tekemlinsii huomioI. 



-., ,-
Ympäris/6, Parasta 011 aloittaa oikealta 

ja kaaressa meu ueu källuDettnvll miesten 
huomio kai kkiin sotilaallisesti tfl rkeisiin paik. 
koihitl. Plul.asia on, että vartio tuntee ni · 
meltä ne paikat , joita hänen on tarkastat · 
tS \'8 jo jotka saattavat tulla k)"symykseen 
ilmoituksia ftlllsessa. Jos tarpeellista, an· 
netaan \"srtiolle tärkeimmisl ii Hlbcisyydessä 
olevista paikoista piirustus , johon myös on 
merkitty nimet . 

Ysttivä. '.I'ähnu kuuluu \'srtion, derus· 
yartioideu keuttäyshdiu, komppanian ja 
eteeutyönnettyjen osastojen i1moittaroinell . 

Ohjeet, mitkä "ielä ovat vnltUlmättömät. 
h:ellttävahdinpäällikkö sntaa tarpeelliset seli
tykset vartiou käyttäytymisestä si it ti varal · 
ta , ettii pienempiä vihollisosa s t~ja sattuisi 
l:thpstym!Htn. 

VarliOIl vaihto. 

' ·ksityisUI. \'artiota ,-aiILdettaes&1 toi"taa edel· 
lillen \'artio, "siht:n-an esimiehen läsnäollessa ja 
ri nta ma viholliseen päin uudell e \'sL"tiolie erikoi· 
set ohjeensa sekö ilmoittaa tekemi1usii huomiot. 

SISllpatrullit. 

(Vartiolilljan sisäpuolella kulkevat patrullit ). 
Tarpeen \'uatiessll asetetaan sisäpatrllllit. 

VartioliDjan sisapuolella oleyat patrullit aset · 
taa kenttäxfl.hdin päällikkö, jos kenttä. vahti on 
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k.)'!lh~ voimakas. Muuss'l tnpauksesa miltirtUl. ne 
etuvartiokomppauiftll päällikkö kom!:'panian reser· 
vijoukosta. 

Vartiolinjau Sisäpuolella olevat patrullit (y h· 
,Icn komppanian osalle asetetaan pauuJleja tar
peen mukaan 1-3) tarkastavat, t iiyttävätkö var
tiat teIIUi.\"äusä , yartioivat näiden välillä. oJevna 
aluetta sekii pitä nlt yhteyttä vierusosastojeu kans
sa. Tavallisesti kuuluu patrulliin 3 miestä, joh
taja lukuuilotettunn. \ 

h:ullekin tälläiselle patrullille määrätiiän mitä 
\·äliä sen on pidet~ävä silmällä_ Se ilmoittaa 
kailCki sannlanSI~ tiedot kenttävahteihin ja yksi
tyisiUe knksois- y.Jn. vartioilIe, ja toimii tietojcn 
\·älittäjiinA kCllttAvahtien ja mrtioitten (kaksois) 
vitlillii. 

TarkoitukscllJlIlIknisiulIl. OIl antaa lähteville 
patrulleille mukaan omien joukkojen asemasta 
yksinkertainen piirustus, mihin viernsOSflslot sit· 
ten myös merkitsevät omansa. 

Ulkop:ltrullit. 

(Ehl\'arLioliujasta viho!liseen päin lähetctyt 
pntrullit.) 

\-ibolliseu välittömässä liiheisyydessll. oltaessa 
viholl iseen päin lähetettyyn patrulliin kuuluu 
vöhilll1Utn kolme, erikoisesti tehliiväu tarkoitusta 
silmällä pitäen valittua ja "arustettua miestä. 
N1\mä patrullit liibeUitä joko etuvartiokomppalliau 



päällikkö. Se asetetaan vihollisen mahdollisem· . 
mao t:nkkaa sil mälläpitoa varten, varsinkin yön 
aikaua, mutta joskus päivälliikin. Patrullin 00 
huomaamatta tuokeud uitava mahdollisemman 
lähelle vihollisen asemia ja sieltä salaa seurattava 
vihol l ista keltlUin . kyselemättä ja ketään pysäyt~ 

UimätUi. Sen tulee uopensti liihettiiA saamansa 
tiedot joko merkeillä tnh i lähettämällä yhden 
joukostaau tiedonviejäksi keutLä vahtiin. Jos täl
lainen patrulli äkkiä jou tuu hyökkäyksen alai
seksi tahi huomaa viholli sen suurin voimin ja 
nOI:.easti Inhtevän hyökkäämääu, alkaa se hälyy
tysammunnau . antaakseen siten tiedon vaarasta. 

UlkotiedustelupatrulliD toimiDtaa ei kukaan 
tarkkaile, eikä vuo\'ottele, niille m!l.ärätätiu joko 
a ika minkä kuluttua sen t!lyt.yy palata , tahi 
tie jota myöten on tunkeudutt.ava, tahi vain mat· 
kan tarkoitus jonka SAa vuteUuuan he palaavat. 
vaihtoa odottamatta. 

Etuvartijajoukon toiminnasta Yihollisen 
hyökåtes~ . , 

(Yleisl • . ) 
Vi llollisen ryhtyeSSä hyökk !1ämiHI.U 00 \-artio· 

joukon torjutta\'a hyökkäys. Ellei \;artiojoukko 
\'oi lyöd !1 hyökkäyst..>t taikaisin on sen pidätettä.ä 
viholli sen hyökkäystä sik si kunnes suojeltava 
joukko ehti i va lm istautlla taisteluun. . 

Jos villOlI inen hyökkää pien in osast-oin on 
etllvnrtiokom).paniain omin voimill yri tct.tä'\'ä joko 
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tuhota hyökkääjät tahi ottaa ne vangiksi. Jos 
kcnttil.vabdin lDiehistö ei yksin pysty torjumaan 
hyökkäystä, 011 sitä avustettnva etuvnrtiokolDp· 
panian reservijoukosta. Kenttävahdit eivät saa 
peräytyä asemilt,aan enqenkuin ' ovat saaneet käs
kyn siitä etu"artiokomppanian johtajaltn . Jos 
vihollinen aloittaa hyökkilyksen koko vartio!,ii 
riä \'astaan on etuvartiojoukon päiilliköll itsensä 
ryhdy ttil.\-å johtamaan taistel ua. liman hänen 
kil.<:kyää.n ei yksikään vartiol>O.lvelusta suorittava 
etuvartiokompl>O. nia saa vnisty{ vartioal ueeltaall. 

Ne naaJ.lUl'ikomppuniat, joita viholliseu hyök· 
kilys ei uhkaa, eivät edes auttaakseel.l ta istelussa 
olevaa saa jättää vartiopaik kaansa tah i lähettää 
reservejään toisen avuksi ilman etuvartiojoukon 
johtajan lupaa. Etuvartiojoukon päällikkö lähet
HUi tnr'peen mukaan reservejii taisteluun joutu· 
neitten avuksi. Etuvartiojoukko perilytyy ni· 
nonstaan suojeltavan joukon pi1l1l1iköll käskystä. 

Toimiessaan vihollista \'listaan , tulee vartiojou
kon pyrkiä kaikin koill Oill piiäsemään selville 
vibol1isen voimien suuruud esta, vihollisen Jiikun· 
IU8uunousta, miten sen voimat ovat lIijoitetut , 
mikä merkitS's sen eri aselajeille tulee olemaan 
taistelussa ja lUihin vihollinen aikoo su un nata 
pilHiskullSU. 

Kuo vihollisen hyökkäys on tullut lyöJyksi, 
·asettuu VUl'tiosto entisille usemilleeo , ellei anneta 

m:i1l. räystä siirtiiä joukkoja uusille a~e lD iIle . 
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Etuvartiojoukon asemat ovat salattavat vibol
liselta ehdottomasti. Jos vihollinen sas tietiiä 
missä ovat ehwartiojoukot voi se myös helposti 
määritellä , missä p.ll.iijou kko 00 sijoittuneen8 ja 
jos sillä on käytettävissä tykistöä alkaa se POIU
mituksen. 

Jos vihollinen on saanut selville joukkojen 
roajoituspaikau ja saa si ihen vannan tiihw.imell 
on ainon keioo välttyä tappioita , mahdollisem
man nopeasti siirtyä paikalto . 

Etu \'3 rtiojoukkojcn yaiht:ltnlneu. • 

Vartiopalveluksessa ole vat joukot vaihdetaaau 
joka yuorokausi, viimeistlUiu kahd en vuorokauden 
kuluttua. .Jokaisen poisvaihdettavnll vartio-osas
ton pnallikkö (etuvartiojoukoll, ctuvlutiokompp., 
keuWivalldin pälill.) autaa vaihlammm saapuneen 
osaston piHillikölle selostuksen (itse vartiopaikalla) 
kaikesta, mitä on saanut ticfiiil vihollisesta ja 
toiminta seuduista. 

Palveluksensu tiiyttänyt joukko jiitlllii f1semat 
vasta sitten, kun vaihtamaau ~1l8pUDeet joukot 
ovat ne rniehith'ineet. 

, 



Tietustelu. 
Ylelslli ohjeita. 
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1) TiedustelemaUa. hankitaan tietoja viholli
sesta ja ni istä senduista, joilla vihollista. vastaan 
tullaan toimimaan. 

2) Tiedustelijan tulee' ottaa selvyys siitä , missä 
vihollisen voimat sijaitsevat, kui uka suuret vi · 
hollisen voimat ovat ja mitä vihollinen toimii. 

3) Taistelu'seu tu ja tieduetelemalla määritellään 
Viholl isen joukkojen laatu ja mieliala , sen taistelu
välineet ja niiden voimakkuus siinit asemassa, 
mikä vihollisen joukoilla on. 

4) Mahdollisemman wrkkojen tietojen saa rni o. 
seksi on tiedustelussa kiinll itetHh'"ä huomiota seu· 
raavi in ~ikkoibin : 

a) Tunkeuduttava vihollisen toiminta·alueelle 
tai toimintasuunnalle, on tarkastettava tiet, otet
tava selvä sillä seudulla olevien kylien aS'lkkai
den myötätuntoisuudesta keskustelemalla paikal
lisen asujamiston kanssa, siepattava käsiinsä posti
lähetykset, telefoonitiedonalltlot j,n.e. 

Päästyäiin kosketuksiin ,-ihollisen kanssa, al'
vioiaaan sen etujoukkojen suuruus, piiiivoimien 
määrä ja niidcn J'yhmitys niin tarkoin kuin mah
dollista, ainakin pääpiirteij,sIHiD. 

b) Jos vihollisen joukot ovat liikkeellä , ote
taan !!elvä. tcistä joita myöten ne kulkevat , vi
hollisen voimien suuruudesta, sen jottkko'OSDstO-
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jen kokoOll pUllosta (mitä uselajeja joukkoihin kuu
luu), SUllnnasta johon vihollinen pyrkii ja asema
paikoista, joilla se tulee levähUl.määll . 

c) Vihollisen ollessa levossa, otetaan tietlustc· 
luu avulla selkoa Jepopaikaslll, sen sotajoukkojen 
määl'fistii ja miten ne lepopaikaUa ontt sijoitetut. 
Sitä vil lten U1ytyy huoinusmatta hiipimällä tun -
keutua sen lev.ll.hdysa lueelle. 

d) Taistelujäl'jestykseen asettuneen vihollisen 
rintaman sijoituksen selviUe saamiseksi on tie
d usteltava: mihin vihollisen rintama on suunnattu 
ja kuinka pitkä se on: mimmoisia paikallisia esi· 
neitä (puita , kiviä, maan t'pätasaisllutta y.m.) jamui
ta1 yurustettuja tukikohtia se köy ttäii edukseen ja 
kuinka suurilla voimilla ne ovat miehitetyt; ovatko 
tukikohdat lillnoitotut ja mimmoisilla ea~laitteella 
suojattuja; onko vihollisen rintaman sivuilla ja 
minkäla isia paikallisia esiI'leitl.'i, joita vihollinen 
ei ole miehittänyt; miten vihollisen l'esen'it ovat 
8ijoitetn~: mimmoiset ovat vihoUisen rintaman 
l!thiseudut ri ntaman edessä ja sivustoiJla. 

5) K.llll on tultu kosketuksii n vihollisen kanssa, 
on sitä välttämättn pidettäVä keskeytymättä si l· 
mä llä. 

6) Voidakseen tåytUiä tarkoituksensa, on tie
dustelujiirjestön oltava katkeamattomassa ja uo· 
pe;lSS8 yhteydessä piiällystön kunssa, voidakseen 
aina viipymätW tiedoittaa. pilällystölle havain· 
noistaan .• Jos vihollisesta hankitut tiedot eh'ät 



aikanaan Sllnvu pMl!ystölle, meu (;[tä"iU 11(; kai· 
ken merkityksensä. 

Tiedustelljall tehUh'At ryhmitlo!tAä n t arko ltuk
seltaan: 

a) Ytlrsinainell tiellustelu, b) suojeluspah·eluk· 
8esea toimitettavn tie(] ustelu, e) taistelussa toimi· 
tettava tiedustelu. 

a) Vars hllline ll ti edustel u. 

Patrulli on tavallisin tiedustelujoukon muoto . 
Sen vahvuuden mää räli kulloinkin tehtävlin tar· 
koitus ja vallitsevat olosuhteet. ~1iehistöOn valio 
wan pystyviä sotilaita ja ,·sl'l.lstetaan ne erikoi· 
sesti (kll.si kranaateilla, pistooleilla , elintarpeilla , 
tarkoitukseen soveltuvaUa nmtetuksella,) 

Tiedustelupatrulllll ja sen l'A.'lllikÖn tehtävät. 

Se päällikkö, joka tiedustelujoukou lähettää 
antaa tiedustelujoukon pil.lillikölle seuraavat tie, 
dot: 

1) i\-titä vihollisesta jo tiedetilän: 
2) tiedot omista joukoista ja niiden toimin· 

nasta tiedustelualueella ja sen selkäpuolella, ai
kttli kuin niillä on mel'kit\'stli tiedusteliJ'ain toi· . . 
minnalle. 

3) M!1!I.rää tebhivtlu tahi suunuan minne on 
tunkeudauava; 

4) Kenelle ja minne saadut tiedot on lä hetet
tävä; 
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5) ~hllo;n mä','a ;kn;,.t bedot on lähe'ettävä; 
6) Paikkit mihin tiedustelijan on palattavD. 
Nämä tiedot ja määräykset 'san tiedustelupat-

rullin päällikkö miestensä läsnäollessa. Hän tois
taa sen ilman käskyä, kysyy, jos jotain on 'teh
tävässä epöselväii. Hän tarkastaa ovatko ka ik ki 
tarkoituksenmukaisesti varustetut , antaa mies
tensä ladata, osoittaa kuljettavan , tien m1UI.rää 
kokoontumispaiktUl, silUivaralta, eita iiljesten olisi' 
erottava joksikina ikaa sekä sopii käytettävistä 
merkeistä. 

Huomio : Käden nostandllen tai lyhyt, 
hiljainen vihellys. 

Seis: Nostetun käden laskeminen. 
Eteenptiin: Nostetun käden laskeminen 

ja kohottaminen useampia kertoja periitysten. 
Vihollinen ntikyvissti: Kivillil'ill ojenta

minen pystysuorana suuntaan, missit vihol· 
linen 011 nl1hty (kerran , jos kysymys on vain 
patrullista, useamman kerran, jos vahvem· 
mista osastoista). 

Ei mitalin ttirkeäli: Piiäbineen heilutta· 
minen useampia kertoja sinne tänne. 

Kokoontuminen: Käden heil llttam inen 
kaaressa pälin yli. 

'l'iedustelupatl'ul li etenee -siksi ku nnes löytää 
sopivammiu tnrkastelupaikan , jossa voi olla vi· 
holliselta huomaamatta, muUa itse hyvin tilai· 
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suudeSSR tiihyst..'\rnöän vi.holliseen päin , voidak · 
seen mahdollisemmau lIukoiu seurata vihollisen 
liikkeitä. 

Toimittaessa vibamielisen väestön keskuudessa, 
tuJee tiedusteJijaio viiltuUi. paikall isten asukkai
den huo miota. Heidän tulee tarkastaa jokainen 
piiJopaikk:a, johon vihollinen oli si voinut kiitkey
l.yä. PUstyään vihollisen y hteyteen on herkey
mil.tUi. seurattava sen toimintaa. 

Saatuaan selvill e johlin tärkeää tiedottaa pat
rullin johtaja siitti. heti sille päällikölle, jok!\ hänet 
on lähettänyt. 

Tiedustelijat rybtY\'ät taisteluu n vihollisen 
kanssa ainoastaan siinä tapauksessa, että se on 
välttämäWntä tiedustelun tarkoituksen SIlIRvuUa· 
miseksi. 

Ellei tiedustelun onnellillen suorittaminen siitä 
kärsi, on tiedustelijan, kolJdatlllaan VIholl isen 
tiedustelijoita, pidntettilvä ne. 

J os tavataan "oimakas vibolliueu, jota ei voida 
väistJili, milii riUl. tiedllstt:lupatrullia päällikkö ko
koontllmjsp~ikan ja suullaau ja käskee joukkonsa 
hajaaotuLUaan. 

J ... iikuDtilsodassfL, laajoilln taiste lualuoilla (sia
sisodan luonteisessa sodassa jolloin mitl1i1u yh· 
tenöistii. r iDwmaa ei 016 muodustunu t), slIstetaan 
käyttää tiednsteluun suu rem paa joukkoa (esim. 
komppanina). 

'l'nlläisell suuremman tieclustelujonkon Ill.het· 
6 
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Uivä päällikkö tlnll.1u taas n:W.äröyksellsii" ja oh · 
jeensa tiedustelujoukoo päällikölle (katso tiedus· 
telupatrullei tic annetut määräykset ja ohjeet) 

Saamansa mä/11'öyksen mukaan kokoo tie 
d ustelujoukou ptl.i\llikkö joukkonsa ja vie ne lähtö· 
paikalle. . 

Turvatakseen elenevän joukkonsa vihollisen 
y llätyks iltä, lähettää päällikkö joukkonsa eteen 
sivustoille ja sel kiipl10ld le patl'u Ueja (marssin suo· 
jnam inen), marssittaa. joukkollS/\ paikalle mistä 
varsina inen patru!litied ustelu alkaa, valitsee kät · 
kössä olevan aSE:mtlu joukolleeu ja tutustuttaa. 
miehistöllsä suoritettaviksi annettuihin tiedustelu
tehtäviin . Tutustu ttuaan itse ja tutustuteUuaall 
lähetettäväi n patrulli eu päälliköt seutuull , jolla 
tiedustelu on suoritettava: alueella Iöytyv iill tei
hin , kyl iin y. m ., mfiäräU hän sijaisensa ja sopii 
niisW. merkeistä, joilltl tiedustelijat ilmoittavat 
pienempien vihollisosastojen ilmaantumisesta ja 
siitä milloin Inhestyy voimakkaampi vihollinen. 

Tiedustolujoukon päällik kö lähettää sitten jou· 
kostaan patrulleja , Illltaa jokaiselle niis ta tehtä
vän maan laadull ja si llä löytyvien esineiden mu· 
kajtu, ja mlUtr1ittyltä n patrulJiell tiedustelutuki
kohdat osoitt.<ta kullekin patrullille liikkumis· 
suunnau ja \' iereiseu patrullinliikuuta-alueen . Yksi 
patrulleista mitäl'ätltiill suunnan ohjaajaksi. Tie· 
dustelujoukon piin llikkö määl':'Iii miten kauas pat· 
rullien on edettttvä varsinaisesta pääjoukosta (väli · 

_ ___ ID;;;;u,;;tk,;;,._ ta'l"allisesti 1- 1 J/ t km .). Pi:\itUikkö ilmoit· 
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wa myös patrllllien johtajille minne tiedot on 
lilhetettävä 8.0. oman olillpaikkansa. 

Tarpeellinen määrä tiedustclupatrulleja on lä
hetetty. Päällikkö jää jll.lellejääneen miebislöosi1 
luo, asettaa vartija-tähystäjän pa*aIle, josta hy
vin voi seurat.a patruUien etenemistä , mutta sa o 
malla olla .r ht.cydessä pil.llUiköll kanssa ja varlla
tautun täten asetetun täbysUtjän an tamien tie
donantojen ja merkkien mukaan ohjaamaan pat
rullien liikkeitä ja toimintaa. Siten saavutetaan 
katkeamaton yhteys tiedllstelujoukoll pitällikull ja 
patrullieu johtajien välillä. 

Saavuttuaan mtlfiräpaikoilleen alk~"at patrul
\i t tiedustelun. 

I'\arss lmuoto. 

i\-(jtiiilu miUiriittyä lOarssimuotoa ei ole. Kul
Loinenkin cteenpäiumeuotapa riippuu maan luon
teesta ja vi hollisen löheisyydesUi. Piiiiaaia on , 
että itse on suojassa, mutta että samalla kuiten
kin vo i tarkastaa ympäristöääu mahd ol lisemman 
hY'dn. Merkkien antaminen miehestä toiseen pi 
tää aina olla mahd ollista. 

Eteenpäinkulku tapahtuu vähin erin , toisesta 
t-arkostelupaikasta toiseen. Seis;thduttaessll Oll 

aioa et.situl.vA suojaa. Kuunneltava on erikoisen 
tarkasti (korva maata vastaan). Koska kuitenkin 
näkeminen on tii rkeinUi, on vältetUl.vfl rakennet· 
tuja paikkoja sekä metsiä. Tarpeen va atiessa voi 
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yksi miehista nousta puihin , mäille j.n.e. toisten 
ollessa \'almiina ampumaan, 

Tiedon annot. 

'l'iedustelujoukon päällikön tiedonaonot. hänen 
esimiehelleen sisältävät yhteenvedon kaikista tä
hystäjän autamist.a tiedoista; nämä ti edot on tar· 
koin lajiteltava tärkeyteen ja luotettavaisuuteell 
nähden kahteen luokkaan ja siksi on välttämä
töntä .osottaa, millä tavalla tiedot on 'saatu, 
ovatko välittömästi vihollisesta saatuja taikka 
kuultujell kertomuksien mukaisia. 

Kaikkien tiedonantojen arvo riippuu siitä, että 
ne saadaan oikeaan aikaan ja ovat varmasti 
luotettavia. 

Ilmoitus. 

HYVä ilmoitus sisältää oikean ai ka~näii]'än Q-

hella kaiken sen, mitä todellakin on nähty ja 
kuultu. Muoto on laitettava sellaiseksi, että vas
taanottaja voi ilmoitu,ksen pemsteella muodostaa 
itselleen mabdollisemman tarkan kuvan kaikesta 
tapabtuneesta. Mitä. selvempi ilmoitus on, sitä 
paremmin tamä on mabdollista. 

Ilmoitus saa sisältää myös olettamuksia, jos 
nämä vain perustuvat suureen todennäköisyyteen 
sekä voivat tehdä ilmoituksen ymmärrettäväksi; 
kuitenkin on sellaisessa tapauksessA. käytettävä 
sanoja kuten ~luulen ) , oletan s j.n.c. 



Kuta nopeammin ilmoitus tulee perille, sitä 
suurempi Arvo sillä on. Viivästyoeen ilmoituk
sen saapuessa voi kaikki jo olla muuttunut. 

Tiedustelujoukon päällikön tiedonannossa tu
lee olla mainittuna: 

1) paikka, mistä tieto on lähetetty ; 
:!) tiedon läbettämisaika (vuosi, kuukausi, piii

Våmll.ärö , tunti ja minuutti) sekä vuorokauden 
aika: aamu, päivä, ilta tai yö; 

3) onko tieto saatu välittömäSti: näkemällä 
tai kuulemalla, vai perustuuko se asukkaiden ker
somuksiin; 

4) mitä tiedonlähettäjä sen johdosta aikoo 
tehdä. 

Patl'ulliujoht.ajan on myös osattava laittaa kir
jallinen ilmoitus muistikirjan lehdelle tai ilmoi· 
tuskortille. Yksinkertainen piirustus säiisUUi roo· 
IIIU ~anoja. 

b) Suojeluspalvelu.ksessa. 

Jos Illl'lrssittaessa käy tetään jalka väki patru!· 
leja - tosiu vain poikeustapaukBissa - tiedus
teluuu on niille aunettava aikaa päästä edelle. 

Niiden tehtäviin kuuluu maan tutkiminen 
joukkojen sh'ustoilla tahi joidenkin erikoisten 
paikkojen tarkastaminen (talojen, metsien j.n.e.). 
Sihniiyhteydestä on aina huulehdittava niin että 
ilmoituksia voi antaa merkeillä. Jos tiedustel· 
tava ala tulee vapaaksi , on heti liityttävä Uthim· 
pälln osastoon. 



'" 
Etuvartiopal vel uksessa käytettä v!tt ticdustelijat 

on selitetty etuvartiopalveluksen yhteydessä . 

c) TaistelusSA. 

Taistelupatrul~eja lähetetään tiedustelemaau 
siv ustoille, ellei siellä ole luonuollisitl esteitä, 
mitkä jo ilman muuta voivat. estää vihollisosas· 
toja Ul.henemiistä. TällAinen patrulli täyttää vain 
silloin tarkoituksensa, kuti. sillä tod ella on suu
rempi Uäköpii ri edessään kuiu ampumaketjulI 
sivustalla. Sen tarkastelupaikkil riippu u kul · 
loinkin IDllalaadusta. ~mpumaketjllll kaussa 
o n kuitenkiu aiun pidtWlvä silmäyhteyttö. 
Sivustapatrullit liikkuva~ pien iä matkoja kerral
laan , ei kuiten kaan vä lttämiittä samaU1l aikaan 
ampumaketjuu kanssa , sillii yleisenkin ry nnäkön 
hetkellä on si vustojeu turvallisuudesta pidctul.vu 
huoli. 

Awpumataisteluull eivät nämä patrullit ta
vall isesti ota osaa. Niiden tehtävänä on vaiu 
taistelevien joukkojen suojaa minen vih ollisen ta· 
holta mahdollisesti tulevilta yllntyksiltä. Ne ovat· 
kin t a.vallisesti vahvempia, joten voivat I'yhtyä 
mellestykselliseell taisteluun pienen vihollisvo i
Illan kanssa. 

Tärkeimmät huomiot on heti ilmoitettavn , 
paraiten merkkien (werki nantolippujell y. m.) 
avulla, hälyytyslaukauksia kun taistelun melllssa 



on mahdoton kuulla, puhumattakaau sii tä, että 
ne : lisäksi kaipai sivnt selitystlL 

Taistelu. 
Taislelussll tuJee voitto jäilmlUl.n sille, . joka on 

asettanut itselleeu selvän piilimäliriin.johou johdou
mukaisesti pyrkii, joka parhaideu osaa arvioida 
oman ja vihollisen sotajoukoll aseman, toimii 
piiättäviimmin, rohkeammin ja taitavammin, käyt
tJien järkähtämättömän itscpintaisesti hyväkseen 
kaikkia tark oitukseen sopivin keinoja. 

Hyökkäystoiminta on parhain menettely tapa 
viholl isen kukista miseksi. Sen vuoksi onkin aina 
kun ,'iholliuen tavalruln pyrilUlvii hyökki\ämään 
sen kimppuun . 

:MiUoin on aseluttnvs ' puolustukseen, tulee 
silloinkin toimia ei ainoastaan vihollisen torjumi
seksi, mutta samalla sen häiritemiseksi ja \'al
mistautua ensitilassa muutta lllaan puolustus mah
dollisimman voimaperäiseksi hyökkäykseksi. 

Taistelussa tulee sotajoukon kaikkielI voimien 
olla suunnattuna saman päämUärää kohti ja jo
kaisen, aina ta,-alliseen rintaUlfl mieheen asti, tu
lee _ tuntea ei ainoastaan tuo piiämiHlrä, mutta 
myöskin oman j(lnkko·osastonsa sekä oma hen
kilökohtainen tchtiiv1i nsll Stlll saav uttamiseksi. 

Kaikki taisteluun johdetut sotajouko n osastot 
ottavat siihen osaa taistelun loppuun saakka_ 
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Vahvistall taistelevia joukkoja turpeen vaatiessa 
voidaan ja töytyykio. , 

-.. Taistelussa tulee jokaisen päällikön olla sillä 
paikalla missä on parhaiu tilaisuus johtaa tais
telua ja joukkojen liikkeitä. 

T !listel ujA rjestys. 

Taistelua järjesteitäessa on otettava huomioon 
seuraavat vaatimukset : 

1) eUä jokaiselle aSblajille valmistetaan tilai· 
suus häiriintYOlRttii kehittää toimintaansa vibol· 
liseu tuuoamiseksi; 

2) jalka väelle on taattava toisten aselajien 
avustus yhteisen taistelupäämäärän saavu ttami· 
seksi; 

3) on katsottava etUi kukin joukko-osasto 011 

kylliks i \'oirnakas täyttfimilän sen suoritettavaksi 
annetun tehtii\"äll; 

4) taistelurintUllltl. on pysytettävii jousta.vaua 
niin etttil taistelusuu utaa ' voidaan tarpeen mu
kaali muuttaa ja reservien siirto käy helposti, 
jotta suuremmat voimat saadaan nopeasti heite
tyksi si lle riowmull osalla, miSSä voimakasta is
kua kaivataan ; 

5) taistelussa on ka ikin keinoin koetettava 
SAArtoa taikka murtaa dbollisen rilltatnu sekä 
tehtiivä tyhjäksi vihollisen saartoliikkeet ja mur
tautumisyritykset. 

Taistelua järjestettiiessä on otettava buomi-



000 , että taistelevilla osastoilla tulee olemaan yh-
teinen Neervi ja että kullakin eri osastolla on 
myöskin oma l'eser'Viosä. 

Kunkill tsi steluosaston \·oimien suuruus on 
määriittih·ä sille annettsvia tehtäviä, mannlaatua 
ja vihollisen asemaa vastaaviksi. Suurimmat 
voimat on . si joitettava siihen osastoon , jool1t 
hyökk iiyk.sessä tulee autaa pltäisku viholliselle tai 
ottaa puolustettavakseen täl'keimuult kohdat. 

Sotajoukko on hajoitettava taislelujärjestyk
seen eunen kuin ,-"ihollinen 00 niin lähellä, ettti 
joukot vielä syvissä j!l tiheissä koloJlneissa kul
kiessaau \-oivat jou tua tykkitulen alnisiksi. 

Tykistöii laislelusse miiu Ilselettaissa on pidet
tävä "ilmältä, että tykistö voisi ratkaisevasti vai
kuttua taistelun kulkuun; sitä vartell on sell 
nlnsla asti otettava taisteluun osua sellaisel!a voi· 
malJ n, eWi t.vkistötuli kiiy vibolliselle ylivoimai
seksi siellil missa tykistön tulee suorittaa mää· 
rätty tehtiivi!.nsä. Sen ,"uoksi on t)'kistö järjes
teUä \·ii ta istel uosastoHain. 

KaikJdc u aseJajJclI yhte istoimillta vei \'ollls uus. 

Sotajonkon kaikkien aselojiell tu lee toimia 
kiinteässii yhteydessä toisten:;:a kllnssa ja täyden
tää toinen toisensa saavuttamia menestyksiä. 

PHtlosa taistelussa kimlun jalkaväell e; sota
joukon toisten aselajien tulee toiminnallaan au· 
taft mahdollisimman lehokasb\ tukea jalkaväE:1I 



taistelulle, niin etui ratkaisevalla hetkellä kaikki 
voimat äärimmilleen jännitetllii n yhteisen taiste
lupM ml1ärän saavlutamiseksi. Varsinkin tulee 
tykistön ubrautuvasti ja tarmokkaasti työsken · 
nellti jalkavtien taistelun tukemiseksi. 

Hyö kkAystals telu . 

Päämääräuii on pitlettävä vihoUisen lopullista 
hii.vittämisUi. ja siihen tulokseen on herkeämättä 
pyrittävll. J okaiseu sydämen tulee olla täYll ll ä 
samffiumatonte. \·oi ton llimOfl . 

Jokaista saavntettua menestys tJ.1 on täyden· 
vettäv!!. ja kehjtettävii. 

Jou kkojen levi ttämisen taistelujl1r jesty kseen 
tulee tapahtu a nopeasti ja jos suinkin mahdol 
lista salassa \' iholliselta , kunnes joukol ovat saa
puneet niin lähelle viholtista , että kivääri· ja 
tykistötuLi voidaan alkaa sopivalta väLimatkalta 
ja saada tarkoin selvi ll e \'ihollisen voimien ryh· 
mitys rillbllualJa sekä sen t~is teluaseman sy,,·yys. 

Samaan aikaan kun avataan hyökkäys vihol 
lisen ri ntamaan Yfistaao, on hyökiittitvä myöski n 
sivnstoilta. 

Jalkaväen hyökkäysliikkeet vi!lollista v8Stl.UlD 

on ji.i.rjestettilvll silmälläpitäen .vihol lisen tulta. ja 
j a a mllOma.asemia . MitH nopeammin ja salai
sem ooin hyökkäys voidaan siirtiiii eteempiiin yb· 
destä asemasta toiseen . sitä pienempiii vaurioita 
hyökkääjät kii rsiYät ja sitä tehokktHllllmin onois· 
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tutaan uusille Hsemille plUlstyii omnIIn tuleUa 
,'aikuttaa ,·illolliseen. Riippuen "lbollisen etäi· 
sY.rdestä ja sen tulen kiivaudesta sekä tehokkuu· 
desta , liibest.ytiiäu ampumaketjussn vihollista juok· 
semalla . eteenpil in aluksi joukkueittaill, sitten 
osastottain, ryhmittäin jn lopuksi yksittäill; väli· 
matkan supistuessa yhä pieucmmilksi on kulet
ta vn eteenpäiu ryömimätIä. 

Kuularu iskut sovitetaan dupiiässä keskustaan 
ja t·o imi\,at ne kentällä jos 011 ttu'peeu kebittää 
erittäin voimakasta tuiki. J~ ri Wlin edullisest i 
voidaall kuula ruiskuja käyttiiiL 

1) silloin kUII on puolustettava ,·iholliselta 
v!lUattua asemua, • t) ristitulelie ammuUaessa ja 

3) pistinhyökkäyksell edeJl!l. 
Tykistötulella avustetaatl jalkaviien hyö kkä

ystä: siksi on taistelun alkaessa pOlUlllitettava 
etup1:\u!!Sn vibollisen tykistöii ja siten estettävä · 
siUI toiOlimasla hyök kll.äv1:\ii. jalkavlikcli \"astaan. 
Il yÖkk!l.ii\'l1 1l jl!.lkaväen edettyä tobokkaan ki\'.liit
ritulen kantamalle , tulee tykistön tuli SUUlmata 
vihollisen jalkavnkcä vastaan. Haskalln tykistön 
tuli ohjatann vihollisen tukikohtia häviWimtliin. 

Kuu h.rökktlilvä joukko ijn ehtinyt tarpeeksi 
liihelIe dhoJlista , määrätäi\n lopullisesti se vihol
lisen asemien ai ue, jota vastaan suunllah,an ptlut
tiivH isku. Taistelevan joukon johtava pll.i.Hlik k0 
miUlrtiii silloin yleisen rcservillSi'i. uuthlmaRn rat· 
kaisenl$sa hyökknyksessil.. 
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Lopulliseen ryuoistykseen lähdön edellä ohja
taan mahdollisimman monista tykeistä ammnnta 
siHl vihollisen rintamaaluett.a kohti , jolle tnh
dot,aan antaa ratkaiseva isku. 

Myöskin toisilla tllistelualueilla toimivat jou
kot ponnistuvat samaan aikaan kaikki voimansa 
ahdistaakseen vihollista heidän toiminta-aluee le: 
.scen määrätyillil. asemilla. 

Jn!kaviiki heittäytyy lopuksi pistinhyökkuyk
"een. ammuttuuan sitä ennen vihollista. lyhyeltä 
v1l.li matknlta kiviliiri- ja kuularuiskutulel la ja hei
tettyiiän sitii kllsipommeilla. 

Hyökkäys on eamaau aikaan suoritettava ai
vuatoilta kuin rinta~aLtakin, ja jos mflhdollista, 
,-ihollisen asemilla. 

Hyökkäyksen voimat tulee pysyä loppuun 
saakka heltiämätt.ömiiuii ja piiättyfi lyödyn vihol 
liseu takaa-ajoon. Valloitetut asemat 00 saily
tett.ö.vä. 

Seurattaessa v1l.istyviiil. vihollista, on sitä her
h:mäthi ahdisteUava patterien, kiväärien ja kuu
Illruiskujen tul olla sekä pjstimillä, antamatta vi 
holliselle tilaisuutta pidättyä vastarintaan paikal 
listen varusteiden suojassa. Tykistön on suun
nattava tuleusa niille asemille , jotka \"ieln. ovat 
vihollisen käsiss:t_ 

Jos ensimö,isellll. hyökkäyksellä ei ole voitu 
lyödll. vihollista, 0 11 hyökkäys uudistettava siihen 
llsti että tarkoitettu menestys 01) saav utettu. Sen 
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vuoksi tulee jalkaväen epäonoistuneen hyökkäyk
sen jälkeen pidättäytyä lähelle vihollista val'US
tautuakscen toisteUuun hyökkäykseen , tykistön 
lakkaamatta jatkaessa vihollisen pommitusta. 
Hyök kilys uudistetaan päällikön miilll'äyksestå. 

Puol ustustaistelu. 

Puolustustaisteluun asetutaan silloin kuu se 
päämäll.rii, johon pyritään, ei ole saavutet tavissa 
hyökkäykse llä. Puolustukscssa ou käytettävii 
eduksi kaikkia keinoja vibollisen tulen tehokku· 
den estämiseksi; on pyrittävii vaikuttamaan ma· 
sentavasti viholl isen itseluottaumkseen ja lopuksi 
siirryttävä hyökkäykseen ja l.yötiivä vastustaja. 

Puolustuskannalle asetuttaessa on johtavan 
päällikön valittava puolustllsasemllt, pitäen sil· 
mll11iL niiden SOpiViUsu utta tehtiivitu slLoritukseeu 
ja al 'vioidcn paikallisten esineitten merkityksen 
sekä anuettava sen mukaiset mlliirii.ykset puolus· 
tustoimiutatl varten. 

Taistelufllueiden päälliköiden tulee penupol l
iaisesti tutustua heille uskotun puolustusalueen 
maanJaatuun ja ominaisuuksiin sekä sen edus· 
talla ja sivuilla olevaan seutuun. mMril.tä tykis
tön sijoituspflikat ja reservin asemapaikat, S8 -

moin asettafl tilhystäjät sivustoille ja taistelukeu
hille. 

Puolustusasemia ou vahvistettava kaivftOlUlla 
rintamalle ja asemien piirin sisäpuolelle juoksu" 
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hautoja ja rakentamal!a hyvin peiteUyjä tuki· 
kohtia. Kaikki Uikuntaesteet laistelupiirin sisä· 
puolella on poistettava. 

Tukikobdiksi sopivat paikalliset esilleet on 
varustettava puolustllskuntoou , rakennettava varo 
sinaisia linnakkeita tai juoksuhautnvs.'usteita si· 
ten, että niitä lähestyvät\. vih ollista voi ampuu 
ristituleUa, mutta etH\. ne eivät estäisi puolustajia 
surtymästä hyökkäykseen. . 

Taistelujäl'jestysUl. muodostettaissa on pyrit· 
tävä saamaan sellai set asemat , että niistä voi seu
rata vihollisen liik kei tä niin eltei vihol lineu \'Oi 
huomaamatta päästä hyökkä!\w!UiU. J nlkaviiell 
tulee toimia j uoksuhaudoissa ja varustuksissll; 
kuularuiskut 011 asotettava n iin että I.liill~ voi 
ampua suojelusascmien edustalla olevia läheisiä 
seutuja , joita pitkin viholl isen on h yök!1WlVä ja 
keinotekpisien csteitten kobtia sekä 8i\'11stoill e 
ristitulella. 

Tykistö asetetaan toi mimaan salaisilla ase
millaan, joiden, ,-alinnMaa on pidetty si lmällä 
sitä, että niisti:\. voi keskittää tulen tlirkeimmille 
vihollisen tukikohdille ja: sen salaisi lle asemille. 

Barrika adHa istelujen perusteet. 

Bl\rrikaaditaist~Ju eroaa kenttätllistelustll siinä, 
että viimemainittua taistelua käydään ennakolta 
määr.!ityillä ja suunn itelmien mukaisesti VIU·US

tetui lla nsemilla (taistelulinjoille rnkennetut juok· 



subaudat, linmikkeet YIlI. estelaitted) kun sen 
sijaan barrikaaditaistelu 00 eristettyll taistelua 
kaupungin kaduilla , missä ei ole ennokolta teho 
tyjä juoksu hautoJa j!\ varustettuja asemia. 

Kuten kaikki taistelut. voi barrikaadit.aiste· 
lukiu olla joko puolustus· tai byökkäystaistelua. 
Barrikaaditalstelu ou puolustustaistelua: 1) sil· 
loin kuin taistelijat kaupunkien kaduilla rakeu· 
tavat barrikaadcja (sulku· ja estelaitteita), kiireessä 
kokooupantuja varustuksia . kä.\'ttäell siihen kaik· 
kia kiisiinsä saamiaan \,tllineitä. kuten telegrafi. 
tolppia , telefoonilaukoja , rattaita , tynnöreitn , laa· 
tikoita, huonekaluja ja yleensä kaiokkia mitä ka· 
dulta , pihoilta ja rakeunnk9ista on saatavissa . 
Saadakseen nopeasti IDuodostettua rivin barrikaa· 
deja, jakaautuvat taistelijat taistelukunniksi eri 
kaduille työskentelemään ja katkaisevat kaiken 
katuliikenteen saadakseen tarpeellisen liikunta· 
vapauden. . 

a) Sen tapauksen varalle, etHi eus imäisistä 
barrikaadeist-a olisi pcritl1uuytfiiYä. rakennetaau 
milär11tyille kaduille taemmaksi vie:a muutamia 
barrikaadeja, joiden suojaan voidaan siirtyii jat· 
kamaan taistelua. 

Huomautus: Bardkuadit ou uiiu rakennet· 
tava , että niistä perlUilliymisen _oi suorittaa jär· 
jestehnilJlisesti, joutumatta seuraavaan barrikaa· 
diiu siirryttäesSä suojattoroaksi vihollista \·as· 
taall: eunen muuta on huolehdittava , ettei vihol· 



Itnen pääse kiertämään sclkäpuolelle tai huouosti 
valitun asemau tuikku puutteellisesti kokoon pan
tujen barrikaadien takia saa tilaisuutta ampnll 
ristitulella. 

b) Barrikaadiua voi olla myöskin jokainen 
puutalo ja. vieli.i edullisemmin kivirakennus, jonka 
I:lkkunoista, ilmauvaihtolm.tkuista ja~ muista au
koista voidaan puolustautua ampumalla vihollista 
ja tuottamalla sille suurta tuhoa. Sellaiseksi so
veltuu pa raiten kadun klilmauksesstl. oleva 
talo, josta voi ampua kahdelle jopa joskus kol
mellekin suuunalle. Suunnaton merkitys on täl
löin kuularni.llkuilla, kun ne voidaan asettaa ta
lon kulmaukseen o;iten , ettii "oidaaa ristitulella 
pyyhkiä pitkin katuja. Kuularuiskuilla, kivää
reillä ja revolvereilla ampujia ei ole m!l.l:Il"!lttä"ä 
ampumaan talojen katoilta kaduille P!tiiitsiassit 
kahdesta syystä: 

1) niitä ei siellä vo:da hyvin suojaLIl: 
2) sellaisesta paikasta on vaikea perääntyä. 
JIyökkäystoiminnassa kaduilla balTikaadeja 

vastaan ei ole mahdollisuutta jiirjesttl.ä taistelu 
.k:etjuja 'samalla tavoin kuin kenttll.taistelussa, lii 
kunnan kun tulee tapahtua ahtöissa katurajoissa, 
käyttaen hyväksi ainoastaan niitä wr\·aamiskei· 
noj!l. mitä "Katujen kulruaukset ja muut esineet 
saatta vat tarjota. 

Pääasia barri kaadeja vastaan hyvkiitessa on 
saada nopeasti sel ko puolustajain asemista ju 
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OBa!.n oikein jakan hyökkääV"ien joukkojen voi
mat valtakatujen hallitsemiseksi. Ryhdyttäessä 
hyökkAykscen barl'ikadeja vastaan on : 

1) Jaettava hYQkkafiYå joukko kolmeen osaan , 
joisl.a yksi on samanvoimaiuen kuin toiset kaksi 
yhteensä ; voimnkkaampi osasto saa tehtäväkseen 
ahdistaa barriklllldia suoraan p!Ul.klldlllta. Toiset 
kaksi OSiLst08. siirtyvät yksi kummallokiu saman
suun ta isel le viel'ciselle kylkikadu ll a, tuk ien si
vulta käsin pääjoukoll toimintaa. 

2) 'färkei mpäuä tehtävänä mainituilla kah· 
della kylkijoukolla on koettau nopeasti sivuka
tuja ~yöten tunkeutua pääkadun barrikaadia 
puolustavain selkiipuolelle. Tällöin on kuiteukin 
muistettava, että kylkijoukkojeu tulee jättää jäl
keeusil. yhteyttä pitnmään ja resel'vivoimaksi 
riittävä vartioketju. 

3) Jos pntljoukko tah too mahdollisimman vä
hillä tappiol.lla ja pitemmittii viivytytyksi ttä 
pliäStä tunkeutumaan barrikaadille, on välttämä
töntä saada keveätå tykistöä, kuulal'uiskuj!l., kä
sipommtlja ja krauaatteja; viimelUairiittuja on 
kuitenkin käytettävä ainoasUUln !Ul.rimmäisenä 
keinona. 

Huomautu.s: Pal'hain tai8teluvälil1 e bardkaa
deja vrutilltU kaduilla on pausso.riaulo, jonka 
avulla oopeinlllli'c ja yi\hemmillä tappioiiJa hyök
käfijiUe voi lyödä hajalle kIltusulut. 

, 



Luokkatoverien anlautumlllCII luok\a.sodassa. 

Varsinainen kapitalisti luokka on vllh!11ukui· 
nen. Se ei omin voimin kykene t.yöväestöä 'Vas
taan taistelemaan. Sen vuoksi kapitalistit pa· 
koiLtavat työlä isiil armeijoihinsa. Ne tahtovat 
työ,~nestöllä ei ainoastauu eliittää itaeusii. komeis5Il 
palatseisstl , vaau myöskiu työväen omilla mie· 
hillä mmhauttaa ne. jotka uskaltavat ase kii· 
dessä nousta \'apauUnmaan työlliisluokkaa kapi. 
talismin kiduUavosta ja murhaavasta orjuudesta. 

Tämä on lllokkasodnssa ain:\ otetta'Vtl huo· 
mioon. 

Jokaisen porval'istolJ armeijassa olevan työ
läisen tulee ryhtyä toisten saman asemaan jou
tuneitten loveriens8 kanssa neuvottelemaan siitä 
mitenkä poraiten voisivat auttaa kapitalistien ar-
meijan tuhoamista. . 

Ennen taistelujen alkamista ei tyovaen mies-
ten ole armeijasta poistuttava. Heidän on päin · 
vastoin pysyttävä paikallaan ja ko~teUava oppia 
taitaviksi aseiden knyttäjiksi. Samalla on salai · 
sesti valistettava toisia tovereita ja yhdessä 80· 

vittu\'a siitä miten silloin yoiJaall pOf\'aristollt: 
uskolliuen armeijAn osa ja sen npseerit tuhota 
tai va ngita, kun työ\'äen oma armeija on lähte· 
nyt val1a!lkumou$taisteluun. Jos luotetta työ ' 
vllenaines on enemmistönä porvariston armei · 
jassa taikka mnuten . olosuhteet o\'at suotuisat, 
on lJ.kkilJ. ja } alaisesli noustU"R taisteluun up-



seereita Ja kapitalisteilte uskollista miehistöä ,-os· 
vn.stann ja .kukistettavn ue. Sen jälkeen tulee 
kokooai'senn armeijana tai sen Osana siirtyä työ· 
väen armeijan rinnalle porvnriston lopullista ku 
kistamista \'nrleu koko maassa. EIIoi tuolla ta· 
yoin voida porvariston arm~jaa tai jotain sen 
osaa knkistaa, on uskollisten tyu\'iien miesten 
taistelutoiminnan alettua paettava porva riston 
armeijasta tsöviiestön armeijan riveihin. Se voi 
tnpahtua joko SksiWtin tai jouknttain. 

Antautllm istarkoituksessa lähestyttäessä työ· 
vlien arme ijan etuvart.ijoita tai rintama , on kuljet
tava oikea IUisi yliJs kohotettufla, kivlJ.ti.rifl riip-
puessa kanlohihllasla oikealla olkaptuJllti.. 

Joukossa lähesty ttäessä on koko joukon eh-
dottomasti ku/ettava.. suljetuissa riveisstt ja yh· 
tel1l1 joukkona. Ampurouketjnu8 ja hajotetull 
rintanui.n muodossa ei lilhcstymistä voida sallia. 

K uo t .... övlleu armeijnn puolelta komenneUtau 
seisomaan i"f riisumann aseet, ehkäpit piiäUys· 
\"aaUeetkin selvyyden sfHllUiseksi siitä, ct tll lähes· 
tyjät ei\'i1t sn lassa knnnu käsipommejn vnaUei 
denSil alla , on ktlskyii kohta empimf\.t.t11 nouda: 
tettava , samoin muitakin mältrAyksin , \'sikkR ko
mentajan ei niik,\·isikään. 

Jos Ollinn luokkansn llnneijan puolelle siirty jä 
näin menettelee, saa hlill olla vakuuteUu siitti, 
et/li hlillttt ('i ammuta eikti. milllilin tavoill lou-
kata. 
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'fällaista ooällrättyä, menettelyä on noudatet
tava sen Vlloksi, että työväen arm(>~jan puolelta 
voitaisiin olla varmoja siitä, että löhestyjä t saa
puvat rebellisessä antautumjstarkoituksessa ei 
vntka. urkinta8. harjoittamaan taikka yrittämään 
petollista byökkäyWä. 

Jokaisen toverin" sekö. porvariston armeijaan 
joutuneen että työväen armeijan riveissa olevan , 
on noudatettava niiitl1 ohjeita. 

Sissitoiminnasta. 
(V. N. Klemb01Jskyn mukaan.) 

1. Jalkaväen osanotto ja merkitys 
sissitoiminnassa. 

Miltei aina sissit saavuttavat mencst-y ksen 
yrityksissään sen moraalisen ylivoi man nojalla, 
joka johtuu äkillisestä i1mannluooisesta ja päälle
kark-auksesta, eikä lukumääränsä su uremm uu
della viholliseen vcrrattU tl 8. Äkillisyya taa s joh
tuu liikkeideo Dopeudesta. Tämä. todenlllll, että 
sis'Jisodan käynti luonteeltaan kuuluisi ene mmän 
ratsuväen tehtäviin. Multa sopii se jalknväeJle· 
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kin .*) Vuorisissa ja hyvin epätasaisissa waissa 
voidaan, kun ratsuväkeit on vähän tai kun se 
ei ole t.arkoituksenmukaisesti Raestettu ja sissiso
dankäyntiin valmistetiu, käyttää näihin tehta· 
viin jalka väkeä; joissakin tapauksissa voi jalka
väki käydä sissisota8 'rinnan ratsu\'"äen kanssa. 

Viime vuosisadan sotahistoria on r ikas eri koi· 
st's ti jälksvltel1 sissitoimiun8n näytteisliL 

Saksalaisilla tapaamme näytteen jalkavlien 
onnistuneesti suorittamasta päällekarksamisesta 
k,.enraa li Cbanzyn ja prinssi Friedrich-Karlin ar· 
meijaiu kesken käydyn kolmipäiväisen taistelun 
kestäessä Le Mena iu luona. Tammikuun 10 
ja 11 päiväu vä lisenä. yOnll. v. 1871 ilmaantui rans· 
kul~steu armeijan oikean sivustau ohi tunkeu 
tunut sissi joukkue, johon kuului 30 jiUlkäriä ja 
7 pioneeriä, rataosalle Le Mens~Tours , hävitti 
siitä väbäistHl alueen ja po.lasi ll:nnen pil.ivän 
aamuksi omien joukkojensa. luo suoritettuaau yön 
kuluessa lähes 38 virslo.n matkan melkein kyy
Ilärän paksuudelta lumen peittämiä kehnoja teitä 
pitkin ; on mainittava , että 10:nnen päivän aa
mulla :nämä miehet jo olivat armeijakuntansa 
mukana tehneet noin 15 virstBa matkaa ja että 
l1 :tenii päivänä, hyökkäyksen, jälkeen he jatkoi
vat liikehtimisuUln nii n eU!i lähes :;0 tunniu 
ajslla tuli vat he teLl)eeksi matkaa noin 65 virs-

., 'l'ah'isin voivat si"sit 10.\'05 >I01>I\-:I." t l liikk un Sllk, 

8i11a. 
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taa. Tämän hyökkäyksen tulosten arvioimiseksi 
riit~änee , kun sanotaan, että rikottu rautatie ja 
sähkölennätin pitivät kelli'. Chauzyu yhteydessä 
Toursista käsi n sotatoimia johtaneen väliaikaisen 
hallituksen kanssa. ja Dijonin luo keskittyneen 
Garibuldin ul'meijan kaussa. 

YIl1ikerrottu esimerkki osoittau jalkuvlI.ell ky -
keneviiisyydeo sissiaodankäyutiin. Tosin jal~a

väetii puuttuu ratsuväen liikkumisnopeus ; mutta 
se sensijaan helpommin muka'ntuu seutuun ja 
voi paremmin salata itsC!l.liu vihollisen huomi 
oita , josta seikasta' on etua äkilliseu hyökkäyksen 
tekoon. Toiselta puolen ei jalkavll.en sissijonk
kueen tarvitse pelätä vibollisen saarrettilvaksi 
joutumistaan : keveästi varustettuna ja käyntiin 
tottuneena se vaivatta välttää sitä vastaan luhe· 
tetyn jalkaväkiosaston ; vieläkin vl1hem män pe· 
lottaa sitä ratsuväki, koska ka ikkialla ,"oi tavata 
paikallisia e5teitll., jotka joko kokonaul.l p.rsiiyt
tiiviit sen tai pakoittavat sen astumaan alas hevosen 
selästä; tällöin jfuivät askel askeleel ta pertläuty
"ät sissit kiionisaamatta ratsnmiebiltä, joill:l sel
käpuolella on hevotensa kanssa kyllin tekemistii; 
pimeän tullen jalkavllki kokonaan luiskahtaa 
ratsumiesteu käsistä. 

Suorittaessaan hyökkäyksiä ja vukoiluretkiö 
on jalka väellä samat tarkoitusperlit kuin ratsu
väelläkin ja pyrk ii se samoihiu tuloksiin , Il. O. vi
hollisen. uuvuttamiseeo, sen Uikehtimisen hidas· 
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tutlamiseen , sen heik enti1misecn rintama lla jouko 
kojen siirron vuoksi selkäpuoleJle j.n.e. ~Iutta 

jalkaväen pienemmäll liikkumismabdollisuuden 
mukaisesti rajoittuvat sen saavutta mat tulokset, 
lukuunottamntht vähäisin poikkeuksia, pienem
miksi kuin ratsuvi1en sissitoimiIlmin tulokset ; ne 
vähemmän vaikeuttavat vihollisen pääsotatoimia. 
Tällainen johtopäätös koskee erikoisesti päälle· 
karkauksia, koska ja\kuväki ei tieteu kiUl.u voi 
suorittaa koko vibollisarmeijall kiertoja. Vaio 
silloin kuu paikallineJl väestIJ on aktiivisesti 
apllna, kun vihollisarmeijall sijoitus on sonkka 
eikä myöskääll sy\'älJc pisUtv!1, Inpilisee vähäinen 
jalkaväkiosasto kent ies vi holli i3(m selkApuolen ; 
mutta tässäki n poikkeustapauksessa se tulee 
hyökkällmiUl u verruttain h itallsti ja yhtä hitaasti 
an tamaan iskuja viholl iselle. 

2. Ja lka\'ä\.'1I sissiosaston voima. kokoonpano 
ja varusta.minen, 

Jalkaväen sissijoukoll voimn. riippuu, samoin 
kuin ratsuvilellkill , siUe annetun tehtävä ll tärkey
(lestä ja vibollisen st:l käpuo!en turvaamisen lu
juudesta. Mutta sen salaisuus ja liikebtimisno
].Je118 vtibenevät su hteellisesti osastoll suul'etessa ; 
jalkaväen nopeus jo itsestä iin on vä hn inen, jow 
voi korvata liikun nan salanmisella. Tämä kä
sitys suoranaisesti johtaa meidfit siihen. et t:1 jal
kaväen sissijoukkojen tulee olla micsluvultaan 
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vähäisiä. . Parhai mmat sissijou kot O\'ot aiua 
vahälukuisi!l s , S8noo k('Ill', Levolle. .Haluten 
lislil ii lliiUen toimintaa alettiin suurentaa niitten 
lukull, mutta p!Histiiu aivan vastakkaiseen tulok· 
seen. Tällaineu johtop!l.ältis oli loogillisesti selvä 
ilman kokeil ua kltytännö!lsn .• 

Sopivin luku jalkaväen sissiosastoille, joita 
käytetään ,'okoiluun, on muutamasta kymme· 
nesUt tukQllteen mieheel), v.y, 1:;70- .1 871 oli 
eräissl1 osastoissa 1,200- 1,300 miestä; mutta 
kullakin nl.k,oilurelkeIlii oli Inllkoll8 vain 300-
400 miesl!1 . l'äii1Jekurkauksin nlt' len voi ostlstoisSil. 
olin lOllulamfl!ta ~adnsta mil'hest/i Hilla 2,000 mei· 
heen (noin :!- 3 pntaljoona). 

Sissitoiminta vaatii jalka\'iien sissiltit st:'ilaista 
erikoi sta \'almistelun , ilJykkyyttfl , taitav uutta ja 
kes tllvyyWI. joUnista hnl'valla rintamasolilaalln 
jalka\·äesl"ii. ylerllslt on. Tämnll vuoksi on 'pi~ 

uet Si8Siososlot muodosletlu,·u va li tuista miehistii, 
jotka aika isemmin vtlstnn\'ilJu harjoitu ksi~l ll 

. on valmistettu sota aik!Hlll suori ttamaan erinäisiä 
erittäin "nnrflnalaisia ja henkilökohtaiSia neu· 
vokkai suutltl kys.,·vi1l. tehUlviä. Mitä suurempi 
sissijoukko on, sitä YäUelllmnll valttUlIliitöutä. 
on sen vnlikoimiucll vnliomichistä, koska suu ressa 
joukossa hellki!ökohtaiset kyvyt ja valm istus ovat 
toi80r\'0Is1ll . 

Jolka" iiclI tulen voima jn jalkaväen k.\·ky it· 
seoäisen byökkilya· ja puolustustaisteluun teke · 
,-iit sil le, pikemmin kuin ratsuY1l.el!e, !ll!lhdolli· 
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seksi toimia ilman tykistön apua; sitäpaitsi kaik· 
kein keveimpiit tykkejäkään ei voi kuljettaa joka 
paikkaan , missä jalkaväki läpäisee. Tämäu vuoksi 
vakoilua varten oleviin sis~ioBastoihiu on parasta 
olla miUlräämätlä tykistöä. Tykistöä voi olla 
(1,000 miestii kohti korkeintaan 4, tykkiä) aino
astaan pilitllekarkauksis~a, jolloin tilanteeo vuoksi 
tykistön apu on välUlimlilön yrityksen lopullisen 
päämäärän S8avuttnmiscksi. Sangen edullistn 
olisi tällöin, jos tykkejä voi kulettaa taakkoiua 
(vuoristotykkej!l). 

Koska jalka\Tnki ei sovell u suorittamaan pi
tempiä tiednsteluretkiä, tekee Wmä seikka toivot· 
tavaksi, että sissijoukkuecserL liiteUiiln muutamia 
ratsuväkiosastoja. Nämä 011 silloin kasitett nvn 
tiedusteluun tarviUaviksi eikii taisteluvoimana 
käytettäviksi . Ratsuväen liittäminen jalkaväen 
Sl8slosastooll taislelnvoirnan lisäämiseksi ei sovi, 
sillä tiissn suhteessa suoritetut yritykset ovat mel
kein njnll osoittaneet tiiJlaisen toimenpiteen tur
haksi. Onh;1n se käsiteUäviasäkin: joko ratsu
väki tulee seuraamaan liik keissAän jalkaväken 
ja jiittäii. ki:lyWirnätUl hyväkseen siUe ominaista 
nopeutta' joka ou niin krdlisftrvoista juuri sis· 
seille:; tohi jalkaviiki jää jälelle ja voi vaiu tukea 
ratsuväkeii. silloin kun tämä perilii.n tyy, eikä siis 
suorita sissijoukoLl tehttiviä. 

Keveilt tamincet - siinä on jalkaväen sissi 
joukkueitten menestyksen päiiehto. Pii!illekar-

1. 
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kausten a ikana, jotka ovat verrattain lyhytaikai
sia, kuuluu sotilaan varustukseen: kMrölle pantu 
päällystakki, hyvä varasto patrooneja, kiväärin 
puhdlstusväliueet ja valJ itustyökalusto ; koko kun
tROluksen paino kiväärin, puvun ja alusvaatteit
ten kanssa on noin. 73 naulan. Köyhässä sen
dUSS8, jossa väestö su htautuu gissiretkeilijään vi· 
hamielisesti, voidl1un tähäu lisät1\. 2-3 päivii n 
muona. 

Pitemmall aikaa vihollisen sel kiiopuolella kes
tävillä vakoiluretkiJl ll. on tähltn lisätUlv!I : jouk
kueen varustukseen täysiluku patrooneja (taa
koissa); yksity isten miesten varustamiseksi muutto· 
a lusvaatteita sekli itsensä puh ta ana ja' siistinä 
piUim ist.ll. varten tanriUs\"st pikk uesineet. jonkun. 
verrAn leetlA, sokerin ja kattila. 

J. J..ilkkumisllopeus. 

LHskemtllln, että kevefisti varustettuun ja kes
Wviin Iiikehtimisii u valmistcUunu voi sissijouk 
kue suorittaa [) km. fuatkan tnnllisS:l, saamme 
keskimAärlliscn päivamarssin pituuden Uläfirättyii. 
Yöpyrnisecn , jouka ohella keitetetMln ruoka ~ai 

hankitaan .sitA seu tukUUIl8.1l asukkailla, menee 
HI tuntia (todcllisuuoessa jiUl nukkumiseen 7-8 
tuntia); suureen leviilld,f ksecn kolme tuntia (tai 
kaksi puolentoista tunni n pituista levähdystä); 
kahd eksaan kymmenen minuuttia kestiivääu (joka 
tunnin piiiistti) pienempiiäu hn'l1 hdykseen yhteensä 
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yksi tunti ~O min.; mal"ssiin jää vuorokaudesta 
!) tuutia ~O mln" jolla ajalla siis suoriutuu 48 km. 
Pienemmille j uokkueille, joisslI on keveästi va· 
rustettuja ja marssiin tottuneila miehiä, ovat tä· 

mänkaltaiset päiviimarssit täysin mahdollisia . 
Kenraali J.JcvaUe esittää tuliaista liikkumis

tapan : viisi tuntia marssimista klo 3:618 n:p.-
klo 8:U811 n.p. = 25 ja puoli km. (lask ien tuutia 
kobli lev!l.hdyksiueeu noin fl km.); tUllu in kes
tä.\'ii le\fähdys klo 8:sta - !):ään a.p. ; kolme tun-
tia marilsiill klo H:stit- 12:nlecn päivällä = la. 
km. nelituntinen leviihdys puolipl1ivästä klo 
-biäu i.p. ; yhden tunniu 3;', miu. kestävä murssi 
klo "'-:slii klo 5:teen " 35 min. i ,p. = 7 ja puoli 
km.; siis: 9 tuntia 3f> min. marssia , ö tuutin leo 
lcvähdyksiil , !J t . 25 min. yöpYOlisctm; pl\i\'ä
matka - -l8 ktlJ. 

'l' iillninen 011 keskimiilirä. KehnoiJla teillä ja 
huonolla säällä on piiiviilUHtka pienempi. Mutta 
jO.i olosuhteet vaativat , voivat s issit Sllorittan aiua 
(jO - ui) km. vuorokaudessa, kl1ten osoittavn t seu· 
raavat kaksi Algiel'issa v. 181il suori tettu a sissi
rotken. E"ersti Kruseu kuusi komppanian b· 
si ttii Yli kolollntl liihd etty.IHln liikkeelle puoleuyön 
aikana 18 pnH lllarraskuJ1L.'l pysähtyi yöpymll.äll 
klo . 3-;-lf> mill. iltitpäiväl lll. suoritettuallll keh noja 
tei tä (j l km. matkan 15 ja kolmeneljtlUäosaa 
tuunissa; kymmenen mi nuuttia kestl1vil1 leväh
dyksiä oli jokaisen poulcntoislu tUllll ill kulultua; 

, 
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suurempl8 levähdyksin oli kaksi, toinen tunoin 
kestävä kahvikeittoineen, toinen, 2 ja puoli 
tuutia pitkä soppakeittoinecn. Klo 6 ajoissa 
illalla ' kolonna lähti keottäleiriltä ja yhden tun
nin kuluessa suoritti vielä viisi kilom. Kaik· 
kiaan tuli mntkattu8 65 km. 19 tunnin ajalla . 
MiE'billä oli mu kanaan 78 patroonsa kullakin , 
päivlln aUllOS korppuja ja kolmeksi päiväksi 
kahvia jo. sokeria. Jouluk.uun 12 pon suoritti 
sama ko]onua toisen retken; matkalla jakaantui 

. se kahteen 'y htä suureen joukkueeseen; tällöin 
kolme komppaniaa waveja suoritti 66 km. 14 
tunnissa ja koi me komppanian tarkkrfampujiu 
56 ja puoli km. J ö tuuniss,a. Matkalla ollessa 
s atoi lunta ja puhalsi viima tuuli. 

Toisinaan voivat ja~kaväen sissi joukkueet 
matl.:an jouduttamiseksi käyttää hevos ia niin , 
d tä neljn miestä tuJee yksiin ajopeleitJin. Päi· 
vämatku voi tällöin nousta (j5-70 km. (hevosia 
on puoli matkassa vllihdettava) ; yöpymiseen jää 
noin J 0 - 12 tuntill. Tätä tapaa voivat käyttää 
k uitenkin vain pienet joukkueet, kun riittävästi 
ajopelejä ja hevosia on tarjoQa sekä seudun 
väestön osoittaessa myölö.tuntoa jouk kuetta koho 
tnan. Tiilln liikkumistavalla OLI kaksi epiimuka· 
vnutta: 

1) on vaikea pitää retkeä salussa ja 
2) hevoskyydillä voidaan kulkea vain teitä 

p itkin, kun taas ret.ken salassa pitäm inen, \'aati i 
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useimmiu kokonaan syrjäpaikkojen kautta liik
kumista. 

Kuvaavana esimerkkinä sissijo ll kklleen ku· 
leHamisesln hevoskyydillä on n.k . 'raunin retki. 
Vuonna 1848 tanskalsisten herruutta vastaan 
nousseen Scbleswieg-Hollsteinin kapinan aikana 
siirtyi kenraali Wrangeliu liittolaisarmeijakunta 
toukokuun lopulla AJsen suu relle ; tanskalaisten 
päävoimat pitivät ballussaa.n (j~ptl"upia e~ujouk

kojen ollessa. Apenrodessn. 400 jalkamieslii kl1-
sittävlln sissijoukkueeu p!iäUikkö majuri 'l'anl~ 

päätti tällöin tehdä hyökkäyksen tnnskalaisia 
vastaan näitten selkäpuolelle. Istutettuanll miehet 
sataan kevyeeseeu ajopeJiin hän liiksi liikkeelle 
läntistä Okeweg rallt8.tietl1 Ligunin kautta ja 
päästyään siten oikean sivustnn joukkojen selkä
puolelle yllätti ne. aivan ilkkiarvanmatta. Vai· 
misteUuaan hyökkäystä voimakkaalla tulella sis· 
sit syöksyivät pistintnisleluun: muutama eska
droona tanskalaisia husaal"eitil yritti kyllä pysn· 
yWHi vihollista, routta ajopelien takaa beit11 VIlS 

taan kohdistuneen voimakkalln tulen vuoksi oli
vat pnkoitetut perääutymätln. 'fnm110 jälkeen 
tekivät sissit hyökkäyksen esille työnnettyä Ilel· 
jän tykill patterin vastaan, valtasivat kll.ksi tyk 
kiä ja ottivat muutamia yankeja. Ensi Mm· 
mästyksestli toinnuttuaan alkoivat tanskalaiset. 
kuitenkin saada varajoukkoja. apuun . 'Tällöin 
per1i!1ntyi 'ra lln sotaStlaliineen suurta yaltatietä 
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Apenrodiiu , p.ysilbtyi ja liulloiUautui sinne. V. 
1812 kuletutti kcm. majuri Seslovin joskus jää· 
klireittllin talonpoikaisiIIn hevosilla; samoin ame· 
rikkalaiset vuosina 180 1- 1865. Vilhemtniln liik· 
kumisen nopeutta lisäiiväuii , kuin mit'sten voi
mia sänstä\'I111ä. on tilillä tapu edeJlistå parempi, 
muUa nihcuHaa paljon vaikeuksia hevosten SR:m · 

nissa ja sen vuoksi Oll hun'emmin sitä käytetty. 

4. Sihitoimlullan erikoistIlpoja. 

Sii l'tYCll jalkaväen siSllitoimiullun taktillisecn 
I puoleen tuJee huowauttaa , että jalkf\\'ileu ja rat· 

suväen piUl.llekul'kuusten ja vakoilun suorittamis· 
tavat yleispiirteisest.i ovat samallaisia; eroavai· 
suudet yksityisseikoissa johtuu näitten kahden 
aselajin liikkumisllopcuden erilaisuudesta. p.\" 
säbdymme tarkemmin vain eroavnislluksiiu. 

SiliJyttiien IUUlkkeensa salassa, johtaa vihol· 
lista bal'ha811 vAiiriell huhujen le\-'iWimisellä liik· 
kuu osaston tai ~onkkllecn päällikkö päämää· 
räänsä kohti syrjäteiUi., joskus kokonaan metsiä 
ja rotkoja pitkin tyysten vältellen asuttuja seu· 
tuja. Yleensä nondattaa jalkamics sissi salape· 
ritisyyteens!i. nähden samoja kii,,'tännön opettamia 
ohjeita kuin ratsumics-sissikin. Yaiu yksi ohje 
ei SO\-j ollenkaan jalkaväen sissiosastolle, nim. 
miesten lallettaminen vsleliikehdykaeen tarkoituk
sella joh taa \'ihollinen harhaau l!issijoukon ret· 
ken suunnan suhteen, Jalka \' lIen sissiosustot 
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ovat aina siksi viih!l.isi!1, että \'aleliikel1dysUi suo
rittavien pntrullien ja joukkueitten lähettäminen 
heikentä isi varsinaista osastoa liian paljon. Tue

. kinpa sitä paitsi valeliikehdys johtaisi tarkoituk· 
seensa: bitaan liikkumisen "Doksi ei lähetetty 
joukkue ai kanaan ennätä paljastaa ilsseltlln tar· 
vittavan matkan pääasä oman osastonsa matkll 
suunnasta . Tnmäntapainen liike on pikemmiu 
80pi\"8 ennen plHillekarkauksceu tai vakoiluun 
lähtöä kuiu ni.littcu suorittamisen aikana, koska 
ensinmaruitussa tepauksessa valeliikehtimis.eell 
IU!Ulrlitty joukkue \'oidaan lähctuHl. matkalle hy· 
vissä ajois,s. 

Salatakseeu kulkuusa suoritta\'st jalkaviteu 
OS8StOt retkellSil usein öisin, koska jalkaväkeu 
retkeily .,'öllä vähemmän uuvuttaa kuin ratsu· 
"äkeä ja vähemmän myöskin haittaa edellisen 
kulkullopeutta. A vonnisille paikoin , vihollisen 
vaItnamalla alueella ja eriUäinkin""\'äestön suh· 
tautuessa dhamielisesti sisseihin on yöllä liikku · 
misla pidettävä eduUisempanakin kuin päivällä 
liikkumista. 

Relkeätlu turnllakseen lähettää pataljoonan 
suurempi sissiosuslo liikkeelle \·n.häisen etujou· 
kou ja sivustnjoukot , joista muodostuu pulrul · 
limicsten ketju. Kun näitten joukkueitten ta r· 
koitukseua on ainoastaan saada hyvissä 3.joisEt\ 
tieto \'ihollisestn ja tiedottaa tästä omalle osa;,· 
tolleen ja \·ihollisen äkkiarvaamatta ilmaautu· 
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cssa - pidättää sitä UOili 1:) -10 miuuuttin, 
jotta päävoimat ehtivät vetäytyä syrjiläu 1-2 
km. päJ1bän niin riittää , kun kullekin SUllImalle 
Hibetelään 'yksi joukkon (etujoukko voi olla puo
lenkin komppanian suuruinen): t:.'\lIn tavoin jär
jestettynä ei suojajoukkojen luku tule neljättä 
osaa su uremmaksi kaikista yoimista . Pataljoo
uan tai sitn pienemmän joukon olle.o:sa retkellä 
ovat sivuat ajoukkueet ja 'Vieläpä jlilk ijouk
kokin tarpeettomia Ja käytetään niitten ase· 
ma~ta patruU..,ja (ellei vaan uäiltä suunnilta uh o 
kaa suurin vaara); sama on asianlaita kun !)aikka 
ei ole aukea eikll tasainen, l'iippurnatta osastou 
suuruudesta . Pienet 038Stot ympnrOidiHl.u kai
kilta puolin patrulleilJa. Piemeinil öinll poiste
taan sivustajoukkueet ja patrullit, koska ne ei
vät mitään näkisi ja voisivat vain eksylt tieltä_ 
SuojajoukkueiUen ehtisyys nippun paikan luon
teesta -ja vuorokauden ujastu_ Se vaihtelee nel
j1innes virstan ja yhden virstau "illil!ä. 

Siinä tapauksessa, että joku snojajoukkue 
joutuu otteluun vihollisen k:mssa, on sen uhra
uduttava sissiosaston suojaksi. '1'lh~sil tarkoituk
sessa se kiinnittää Yibollisen huomiota puoleen,,>a, 
houkuttelee sitä mukaansa syrjiUi.n osastonsa 
matkasuunnasta ja kun lasketun ajan mukaan 
olisi viimeksimainitun pitänyt enniittiiil kätkey 
tyä - se nopeasti löbtee perääntymään pyrIden 
pnttslii eroon tnkaa-Iljajistaan. Harvoin onnist.uu 
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'tämim joukkueen cniiii.n t.avoiUaa osaslofUl.n , vaan 
sen tulef' Slilna py rkiii armeijansll. luo; m utta. 
vakoilua suoritt.,.essa - ascma.paikkaa n~a, jossa 
"en tnl,'e odottaa osastonsa puJuuta. 1'u ~u illa 

seuduilla ja ]Jaikkaku nnun viicstön m.\·utilhlntoi
>lesti Rul1tautucssa voi pcriihllty misen suorittaa 
kukiu m iO!; yksitellen ta i plkkury hmis8ä, JllIku 
suuresti va ikcuthw vihollison SCUl'ftRmistll, Jos 
kysccssii. on vi hollisen rats lIviiki , voidullU hnjaan
tua vas ta su ljetuu pilihtn (mctSil, pC' llsaik koa. 
kyli~ku uta) saavutchua. 

Jalkavii.en sis~iu;;a"ton yöpy missijoltus on suma 
kuhl rat8uvilcUäkio, Illu tta fJ Uojalo llO enpileet j lir 
jcslctöiiu lilluulllJlecn puolta Iiihc lll tll iik~i. 

Jos piUUlck:u'kllUkscll tlli vukOllu n lopullista 
piliimiil\riLil sa avutta akseen sissit ei\"rat voi viil t
lali. t.aist(·lull vi hollisen kIlIlSS8, 0 11 heidiill koutet
lava anla a. iskullee ll iikillisclI tm VälJyksistii teh
dyn byökki\.yksC'lI InOllllC I iipl'lI~ll ti iitä, onko 
vihoUillf'1l :tSlJmillnan ,'ai liikhUSf.!a, H yök kil
.Y81ii ('Illil'll suorittavat In u utanutt taltu\'i mmtlt 
miehet ti<'<luslehm joka sII lIu naita: he koeWwat 
lähcstyii niin pa ljon kuin II lahdollista viho!liscn 
:LSI,mlia , lnilloi ll ryö rnicn , milloin so vi\"icn paik
koj(-,Il suojassa . kulkien" JQs vihollinen ei ole 
liian voiJlltt kas tai jo::> se e,u \"ulwmmli.n ,"ulpas, 
lAIswluun va lJllistuma!on - on byökkays heti 
j,chti.~\'ä ; päin va~tlli:; f's'a t apau kSCiSfitl par<l lnpi 
siirliiä yök!<i. Jalkft viil-'Il ~ i :>!li, joka j·i ole r iip" , 
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:suoriUaa hyökkiiyk*'n8ii yöllii kuill flltsnv iiki. 
Ylccui"ii on ,völli",cs:;n hyökkiiykscssii viiltettiivii 
ammuntaa jn työskt'IHI(·\tävil ph;timcllä; ,;0 tekoe 
voi mnkkaan moraali",'1I vaikut.u ksen \·ihoUisooll 
joka QV!IH (·pii.:<iiäIlIlÖllisCH ja \'8Jlrattomun tulol! 
mikii \'uin paljll:;tan sen sijoituksen. Vain niissä tu· 
paukl! i"stl , k\ll! vjholli""'1l mlppaus ja ylivoimai 
suus aihcuUa\'st si1<Sio"as!Oll piiiillikön onnOl1 
hyök käy"U\. loi m l'CIl pm lUilltl811 valcliikchdyksclI, 
voi 0811 si,.,,,('i:o;lit avata ..,;ibi aikaa tuloll I'iutu
maltn , kUlII ll'S toincn sU lIr('mpi osa kiertää vi · 
holliHeo siVUSt:Ul pistinhyökkiiystä mrlcn. Tultu 
.m "'OPI\'~1 kllyWiii kun tahdotaan heru10sluHall 
vihollis ta. Pil'lItel l ... il" l" iosastojcn )'ölliucn toi
minta voi kovin um' ultaa viholl i ... en. Englannin 
arnwijuS;';H Krimin f-:f,dull aikana palvclJut konr. 
Fitschn wycr kertoo tästä I<l!UnlI1.VlIa: _Monasti 
tällil tllvoi n hcrmostutcltiin meitä Krimillä am
pumalla rintamaU:l llH:itä \'aalaan inuutamia lau 
kauk"in ja D1\.' tunt ikuusia ja l'ncmmiillkin 000-
tim ml' elllmekä kiisi tUl.ucct, mitä oli tulo8.<;I\. 
Mic!-l.tclI yörauha uli rikottu l1l<'ikein kokonaan . 
NfimH kyllä (,I imt yki<iniiis iil tapauksia e ikii yh -
dcll likiiii.n ni i~tii ollut siiännöll i~n hyökkAyksclI 
luonnolta. Siinii tapauksessll, jos ne olisiVt\t kl'
hittynect yu lli 8ik i< i byökkllyksiksi: olisivat IH' 
UU\'uttaned meidät kamalas ti .• 

Pniviihyö kk ii.\" ki<i .~"li ei si!-ls ic'lI tule innostua 
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liikoja iunpurHuall kuv itcllclI tu!taulI .rh:n tehok
kaaksi, vaan nopclIst i pyriWI.\'ä käsikiihmiiärr d 
holliscll knm""II, ('lIJwuk 11 i n tii mil eh tii jäT jCSli111 
ja IlljittSiL a~cmaan~r_ 

Jos Si6"i0686toll ruic;:luku ,;nllii, " 0 \-ihollist8 
vastaau br ökkiiYli tchtll.\"H useam malta (' r-i suun
nalta , jotta S811hlisi pcrii ilntyruisti €! siltä katka is
tua_ J nl kllvii('o vähiii",ctr J iikkurnislropeuden 
vuVksi ei vihollista seurata , man rajoi t utHtUl 
,raMi ikchd yki:ieclI lähuttänröl lä periiiinty\,jö. "e ll 
raamaan kilol1l('frir! kahdr' l! piiii hiiJl pien,)ioen 
joukko-osaslo_ 

Vi('111 ou Irwillittu\"a. ettii jalkväen \"akl)jlu
rEtkillä on sen a_'iemnptl rkalla jon kuovl'rrU!l toi 
llfJllainr:n lncrk ityft ku in rat8uvökecll nähden: Sl' 
~' i 01(' vain levähd_\"1::- ja jOll kkur:ell jörjestämis
paikka, ampuma- ja muitten tU1"vikkeitteo-säily· 
tyspaikka, sa imitten huoltola, vaan samaJh,1 tuk i
kohta, johon \"ihoJli~(;n ahdisluma j~ tlka\'ilcn jouk
kuo p criUintyy ja jossa se käyttäen hy viik,;cell 
kykyätin puolustautuu Il :-<emnpaikallll (mi h in e i 
kykeoe nlk!m-iiki) lujai!li lioooittautulI, kunn es 
-"iH o ehtii lli\l\pUa Lisumiohistöä liikku vasta r081-r 
visw_ '!'ii.lJniS('1l tapauksell varalta on aSOllla 
.Iaikka saHtottava puolust uskutltool\ (lnels!iiln on 
rakooootla\' a etumurros, !l sutus~n pnikas,,;a ('''' 
teilHi 8ulcttavlI kuikki päätiet j_o _c_) 

MitH sitten tulN' kurinpidolUsiio toimiiu , VSIl

keib in ja ",otasaaliis('e ll, Oil8ston elllOllt'll ja sai -
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raiUCll hoitoon sl1kä yhtl'ytel'1l <lt'Ill!)lijOIlSU. kau~lia 
1l0udllUavat jalkav:icll sissit .'''':Ilnoja tniUlräyksiä 
koin m!i'lIl väkikill, 

Pää1!t:kal'k;Ulli retkilm ja vakuilumOj tkoilta Ptt+ 
la;Imisjä rjcstYf! ,.:olviiiä riiWlviisti et('enpltin liik
kumista koskeva stA. kuvauks\'s tH. 

Sotilassäädökset. 

Solilassäädökliet sisältih'öt sutilallll \'dvolli
suudat sekä f:mgastukser I't' lvolisuuksi.en rikklr 
misesla. 

Uskoll isuu>< vallHnkulllHukselle ja kuulillililHls 
esimichiii kohta:m ovat sotilaan purhaitll onll' 
naisuuksill, Valhtnkumouksetlinen \'akaumus 
velvoittaa hänet aina olem:l:~ 1l valmis taisteluun 
sekä rohkea it,-;e taistel ussa, Ollell rohk("u ji~ 

pclkäämätöll vihollisen edt'ssi;l \'oi hä.n suorittau 
urotöitii , joilla on f1\tklliseV l~ merki~ys lukuis it'l} 
toverien kohtaloon sekä ta istelun tul oksi in !luh-
den, Yhtä tärk eii on myös sivecllim:: l.l ja kun
niallinen käy ttäytym inen seki~ palvelukscBsu etta 
sen ulkopul)lclla niin hyvin omia ton:l'eitu kuiu 
vieraitll kohhtilJ1. 

Uskollinen on S(J sotil:lS, joka pitää vabnsn 
kuolemaan saakka sekä puolustaa n lllallkumo
USL1. vilpittömiillä uskollisuudella. Hnnen OlI 

tll.ytett livii OOlllutullllonturkusti kaikki I"elvolli
snutellslI , oli ne hiinen mi"lf'SUiiin kuioka \'ii.h i!.-
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p1~töisi it tahall.ti:l, silloinkin, kuu' t.:s illl il'hen silmä 
.. 'i nle häncn tqimio.an mlvomaesa. 

Ainoastaan sellainen sotilas 011 vnlmis so' 
taan, joku helposti voi kestilii suuria rasituksia , 
t\1Dtee tarkoin tehtä,'äns!l sckn hyvin osaa käyt· 
t iiii. asettaan. 

Paljaalla ,'almimleJla ei kuitenkaan tulla pito 
kit lle. jos roJlkeuHa ' ja urhollisuutta puuttuu. 
J okainell voi vaaran uhatessa vapista, mutta taho 
4onvoimaJln sekä kllnuiau· ja ,'clvollisuuden tun · 
nolla 011 !wlko lanni~tcttnva. Voimistelu , ja ur· 
keiJu 'f\"(lt tätä varten critt.1I.in kllraisc-da har· 
.ioitu1.:.~ia. 

Kuolellltltl. hal n!k!; ucn on IiOtilaau Ilyökkäyk· 
scssi:i ,.:ell l'l tttava jobmjaau8<'\ ja puolustuksessa 
P.Y8-yUiivii hiinen rinnallaan. Jos hän sen t ekee, 
un hän urhoollioen . Hän ei milloinkaan joudu 
bllavoittumattomnnu vihollisen käsiin . V3HL) an · 
taa lIlielllummill e llllllllnsii kuiu luopu u kUlIllias· 
tilan ja joutuu bäpcllil.ll. 

Rohk l'ud('ll Ja urhoollisuudell va stakohtia 
( jVH t heikk.)us ja pf'lkuruus. Sotilaa n om lnai· 
su uksiksi ovat ne kunniattomia. Ei koskaan S811 

henkilökohtaiseen vaaraau joutumisen pelko es· 
tlUl. velvollisuuksien sä.änWjenmukaista U\yttä
mistä. Aiuoastaan pelko saattsa jonkun haa· 
voiHumattolDRn pysymliäu toimettomnna ta iste
levan ri ntaman takana, ilman eri koista komen
t-on kulettflmaan taistelukent!ilti!. haavoittunei ta 
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tai muuten jonkun tekosyyn nojalla luhtemlUiu 
taistelusta . 

Kaikki edellämanitut hyvät ominaisuudet ei
vät kuitenkaan hyödyttäisi joukkoa tai sotilasta , 
jos kuuliaisuutta ja tottelvaisu utta puuttuisi. 

Kuuliaisuus on ehdotonta esimiesten käsky
jen ja lUäiiräysten uouunttaroista sekä Hisroal
IistU sotilasäädösten ja esimiesten miHiräilmän 
järjestyksen seuraamista. Sillä kuiukapa "oi 
ta isiin lUuutoin johtaa niitä valtavia ibmismää
rili , jollaisia nykyajan a rmeijnt ovat, yhtenäisen 
suunnitelman mukaan ybtenäisiiu , etukäteen 
m1\i\r l1 ttyibin tarkoituksii n, ellei jokainen omasta 
puolestanI) tottelisi täsmälleen esimiesten käskyjä. 
Ainoastaan sellainen armeija , jossa vallitsee rau 
toinen miekuri, voi taittlvnu johtajan avulla saa
,"uttUll voiton. Kuri muodostaa armeijan t.uki 
pylVäät, se Oli edelletyksenä jokaisell~ menestyk
sellis(·lIe y ritykselle. 

Sotilas u täytyy silloinkill totella , kuu hän 
luu lee, että hänelle tehdiliin väärin tahi että an 
nettu käsky ei vastaa tarkoitustaan. 

Tottelemiseu täytyy tapahtua iloJJtl, ei ran
gilistuken pelosta. Sen Ui,rtyy tapahtna siinä 
vllrmassa vakaumuksessa., ettii totteleminen on 
villttiimätöDUi, että se tapaht~u .\'hteisen hyvän 
vlloksi sekä, että tottclemattomuus voi tuottaa 
tO\'el'e ille paljon , onnettomuutta. 



Jos jokainen yksityinen sotilll8 suorittaa ilolla 
Ja velvollisuudentUDDolla hänelle anuetut käskyt 
ja määräykset, vallitsee hyvii. sotilaallinen henki . 

Llppu,'a la. 

Punakaartin sotilas on liittynyt kaartiin va· 
paehtoiscsti oman val lank umouksellise ll vakau
mukscnsl\ ju taiateluhalullsa johdosta. Hän si· 
toutuu samalla vapaasta tahdosta al1 alistu maan 
ybteiskur:n ja järjestyksen alaiseksi. Tiilnäll va ·. 
"saehtoisen sitoumuksen jokainen ksartilainen 
antaa tekemällä lippuvalan . 

Lippuvalan muoto on sew'aava: 

Min !!. N. N. sitoudun ehdottomalla us· 
kollisuudel la taistelemaan Suomen köyhä· 
Iistön val lanku mouksen voittoon snatlaml-
seksi . "Alistuu kuriin, noudatau sotilassää· ~ 
döksiä, "aikenen ehdottomasti tietooni tuo 
lcvicn sotilassalaisuuksien johdosta. '1'un· 
nustan itsellni ehdoUoml\sli sitovtlksi lain : 
petlurille kuolema. 

Lippu vain tehdään peruskolmikossfl seuraa· 
vasti: 

Kolmikon jäsenet asettuvat piiriin , ojeutavat 
kuki n oikean kMensä, jouka luskevat toverinsa 
olkapit!!.l le. T!Hen mno,lostettUl\fll\ umpioaisell 
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Ilurlll he kaikki yhtaikaa lausuvat y lläolevau 
vllhm, mmkä tehtyään vaieten purkavat p iirit! . 

Lippuvalassn mainitut sotiJassäädöks6t ovat 
seurfluvat: 

Soti lassäädökset. 

J . Pitäen mie lessMl1l yleviin tehtävansä, köy-
hälistön \'allanku mou ksen, on sotilaan ailla kai · 
kin voimin pyritUlvIi. Ul.yttämii.äu velvollisuutensa, 
Hllrjoitus, jota sotilaallisissa {>al ajärjestöissii, por
vuriarmeijoissa jll suojtliuskuullissa saa, on otet· 
Invn kouluutuksl'ua tulev1l8 \'al lankumoussotaa 
va rtelJ. 

2. Lippuvalassll IU\'atun uskoll isuuden ehdo· 
ton pitäminen on lIotihl8n ensi vel\'ollisuus. Se" 
lisöksi vaati i sotilllau tehtlh'ä 8otavalmiutta, roh · 
keu tta kaikissa tdltll visSä, urhoollisuutta sodassa , 
kuul iaisuutta caimiobiä koht~atl, kutllllsllista käy· 
töstu palveluksessa jli sen ulkopuo!~lIt\ sek1!. hy · 
väli. j lL rehellistn käytläytymista tovereitu koh o 
tnan . 

3. Jokainen kunnollinen, pelkiiätnl1tön ja kun· 
niull luntoinen soti laA on \'oiltava toveriensa, es i· 
miestensä tunnustuksen ja ar\'fJl:lsnou. 

~. Sotilaan kyvyt ja tiedot tul(lvs~ vallsu · 
kurll:lusunueijassa ykt"' iseu voiton hy väksi. Joka 
osott8a u rhoolltsuutia ja rohkeutta ja on ainn 
hYVästi käyttäytynyt, tnlltee voiton saavutettua 
tyyd yt.ystä il man ulkonllisi a palkkioita. 
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5. Sitä vastoin k(.htaa sotilasta, joka on hti· 
minlyöllyt velvollisuull'usa, ansaittu rangaistus. 

Picnemmät rikokset rangaistaan kuriDpidolli. 
::!csti , suureliimat vallankumousoikeudellista tietä. 
Rangaistukset, mitkä oikeudellisesti voivat tulla 
kysymykseen, ovat ar~sti, liuua ja vankeus sekä 
raskaimmiss8 tapauksissa kuolemaurangaistus. 

Niliden rau.L,raisluksiell ohella voivat erikoisina 
kUDlliaraugnistuksia tulla kysymykseen \'arolta· 
minen toverien edelÖsä , esimiehen asemnsta pois· 
tamillt"ll armeija :-ta. Kuritushuollerau,(,raistustfl 
seuraa aina poistaminen 8l'meijasta. ..... 

Erikoisen huonosti kiiytt.i1.\·t~· nyt sotilas \'oi. 
d:\sn asettaa työosastooll. 

I-:i. UskoJlisumlen velvoittamullu on sotilaan 
kaikissa tapauksissa sodassa ja ruuhao aikana , 
ponnistettava kaikki \·oimsnSB. \' iell\pä Ulu8ttsva 
henkellsäkin , puolustatlkseell vallankumousta kai
kilta uh kaa viita yaaroilta . 

7. Joka asettuu yhteyteeu vihollisen kuussa 
tai muuteli tc()illoan ja laiminl\'ömisill.lUin V8.
hingoilUt~\ IA'li yrittää vahingoittaa vallankumo
usta tai sen liittolaiste!1 joukkoja, rikkoo \'alal · 
lisesti lupaamam;il u -; kolli ~uuden sekä tekee it· 
sensä sotaknvallllkseen syypäöksi. 

Kava ltsjaa kohtaa knolenlllDl'angllistus. 
Hauhankin aika na kohtaa sotilassalaisuuksien 

kuvnlto jaa snma rSllgaist.us. Jos jollakiu ou tie
toa petoll isista aikeista , on hän ,"el vollinen siit ti 
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ankaran rangaistuksen uhalla v iipymättä eSllme
helleen ilmoittamaan. 

8. Velvollisuuden täy ttäm,inen on jokaisen 
VI lIankumouk,!ell isen sotilaan kunnia· asia ; joka 
vahingoittaa itseään , käyttää petosta tai muulla 
tavalla koettaa p!Ul.stä tehtävistääu , rangaistaan. 
Ranga.istus koh taa myös hän en avu,-;tajianll . 

n. Lipun tulee sotilaalle olla pyhä. Hän ei 
milloinkaan saa sitll. jättll.iL Joka jättiUI. lip
pUllsa tai pysyy poissa seu I~ota , jatkuvasti vlllt
LlUikseen velvolJ isuuteo ;;:a tä.v ttll.m istä, tekee it
sensä lippu pakoon syypäi1ksi. 

Lippnpaosta käy tdään aukarimpia va paus-. 
ja kuoniaraogaistuksia , sodn8~a kuolemllnran
gaistushl. AnkM8 rangaistus kohtaa si~kio, joka 
viettelee toi;;:e n siihen tai au ttaa hän tä, samvin
ku in ."Iitilkin , joka tieloonsa tulleesl:1 pakoaikeestil. 
ei viipymättä esimiehelleen tee ihnoistusta. 

Vaik kei ,.;otilas a ikoi :;; ikaan jatktl\"iiSli pysyä 
pois,.;a, ova~ omavaltainen poistumi nen ja.lt>lnall 
pitkittäm inen sodan aikanll rallguistavia. 

10. Polknru u9 on s?tilaalle erikoisen hä peäl
liati!. ja alentavaa; milloinkaan hall ei ~a :1 pe-
I(Jsta henkilökohtaisen va.nmn uhuteasfl lyödä 
laimin velvilllisuu ksiaall. 

11. Sotamiehen on ~Isoitettava nrmeijall esi
miehistöl1e ehdotollta tOl televaislIutta . Samaten 
on ehdottvmllst.i nouda tettava ka.ikkien vA.htien -
sotila:llliseen suojeluspauvelukseen kow eFmdtu-



123 

.leo samuinkuin väliaikniljcsti esimiehiksi mi\ärät~ 

t.vjen tavallistenkin sotamiesleu määräyksiä_ 
12_ Sopimaton kiiytUi.ytym inen esimiehiii 

kohtaan , totteJemattomuus samoinkllill esimi. hen 
pettäminen, vastaamtdla valheellisesti palvell1!"
a"ioita koskeviin kysymyksiin, ran:.rai,..taau an 
karasti . 

Sopinmtonta käyttöyty mistä ascissa oltaessa 
tni kokoutnllecn miebistön edessä, Ilimenomaista 
kit-ltiiytYIlI istA toUe lelllaata, h)ltelemattolllll udel l 
ilmaii;flmista sanoin, I' lein t!li muulla. tavoin sekä 
pysymistä tottdel1lattomuudessa samoin kuin esi
llliehen Ilhk9.l1mi.·:la seuraa uT1ltuvasti kovel1llettu 
ra"gaistus. , 

I a. Sitii., joka leoin vastUSWll esimit·stllän 
tai väki"aJtaise,..ti kl tjoafl hälwen sodassa, odllt
Jaa kuolemam-Sllgidstus.-

~l.vö", on jukainen esimies uikeutettu käyUä
mään asettaan alaist('llsa puol elta tehdyn väki
valtuiSCll b.,-iikkäyksen torjamise ksi tili äärim
mäisessii hädässä sekii. uhkaavimmassa \·ailfasstI 
pakoiUfl1\kset.:l1 käakyjiiän tottelemaan. 

1... . ,Jokainen keboituB t~li yllytys yhteiseen 
tottelem!lttomuuteen, vastu,..llImiseen tai vil.ki,'ru
taiseen esii ntymiseen eBimiesUl kohtaan rangais
taau. 

Jos useammat yhdesSl1 ybteisin voimin kiel 
täyt}" vät tottclmusta, V81<tustavat lai ryh1yyät 
väkivaltaiseen esiill tymi1<een ~.,. imiestA kohtaal' _ 
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tulevat ht· syypääksi sotilsskspinsall: rllllgsistuk · 
-sens sod8~sa kuolemallgaistus. 

Joka ei tietoonsa tulleesta salakapinasta heti 
-esmdehelleeo ilmoita , saa :ulk!lTan rllugaistllk· 
sen. 

1':'. Sotila an kunuiakasta tehtiiviiii ei Sflll 

tllhraul kuu1l1attomalla käyttäytymiselllL 
Joka kohtelee alaisiaan 8!!.äntöjeu vUf!tniseati, 

loukkaa tai vieläpå pahoinpitelee heit!!. tai , jokn 
k!!.yttlHl \'irkavaltasu8H hankkiakseen itselleen 

.etuja alaistensa kustannuksella, SM anklU'llll ran· 

.gaistuksel1 . 
. Jos mies katsoo olevan syytä valitukseen, on 

hänen kuitenkin ehdottomasti ensin täytettävä 
virks\'elvollisuutensfl ja vssta sitlen nllitettsya 
.erikoisesti määrättyä t~etä. 

Sitä, joka valituksessaan nojautuu viiiiriin 
-väitöksiin tai tekee SOn säädetystii tavasta poi · 
kN-en , kohttw vapausnl.og-aistus. 

16. Sotsmiestell yhtl·iset oeuvottelut sotilaal 
lisista asioista, toimenpiteistä ja käSk.vistä ilm!lJl 
erikoista lupaa eivä.t sovi yhteen sotilaallisell 
micskllrin kanssa , mink/t tähden ne ovat kieJlei· 
lävllt. 

Ankara rrl'l1gaistus kohtaa sitii, joka yrittää 
toverinsa keskuuteen levittää tyytymiittiimyytlii 
palvelusta koskevissa asioissa. 

17. Milloinkaan ei ole unohdettava , ettii so· 
.taa käydään vihoUisell asestettujn voimia \":113' 
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tnau~ \"ihollisalueell puolueettomieu Ilsukkaiden , 
haavoittuneiden, sairaiden ja sotavankien omai
auus on lain erikoisessa suojeluksessa. 

Omnvaltaisesta saaliin ottamisesta, ryöstämi 
sesta, vieraiden tavaroiden ilkivaltaistlsta tai ta 
hallisesta vahingoittamisesta ja hävittämisestä 
sodassa., seuraavat ankarat rangaistukset. l~YÖ8-

tämisenä ei ole pidettävä ruoka varojen, " !lIikkei
den, vaatteiden, polttoaiut!iden, rohujen sekä kulku
neuvojen ottamist.a, jos se vain vRstaa välttämä

töntä tarveltn. 

18. Sotilas saa käyttää aseit.aau vain palve
lustehtävissä sekä bätäpuolustukseksi. Oikeuden
vastai nen aseen kllytdlmiuell rangaistaan anka · 
rasti; sumoiu myös varomaton aSden ja ampu
mavarojen käsittely, jos sen kautta joku haa· 
voi ttuu tai kuolee. 

19. Sotilaan on pidctt-äVä hyvässä kunnossa 
hänelle palvelusta varten annettu he\'ooen, aseet . 
vaatteet ja varustukset sekä väsymättä pyrittäVä 
aseitten käytössä yhä tiiydellisemmäksi, saavut· 
taakseen täten mahdollisemman suuren sotakvl· 
poisuuden. 

Sitä , joka tahallaan vahillgoittaa hev08~uall , 

aseitaan ja \·arustuksias n, tekee ne kelvotto· 
maksi tahi ffi'yÖ ue, rangaistaan vankendella. 

20. Sotilnsn on palvelustehtuvistään osaUa\·s 
k.\"Iliksi vaieta. Kaikissa ilmotuksissa ja tit;don-



l2ti 

.annoissa 
tuudeasa. 

011 hänen pysyUiivä 

, 
• ehdottomasti to-

Tahallinen ilmotusten, palvl·lusbl. koskevien 
sanomien tai tiedonantojen vAiirennys sekä niiden 
tietoi~('sti tapahtllva eteeopAioRotamillCIl rangais· 
taan . 

21. Velvollisuuksien kiertäminen tai Jaimin· 
lyöminen (,j milloinkaan saa ' lulla kysymykseen , 
vaikkakin Sl' näyttäisi olevat) erittäin edullista 
tahi olisi siihen jokin syy. 

Joka ottan vastaan lahjoja , niiti!. vaatii taikka 
muuten lupautuu suorittam3l111 teon , mikä sisiil· 
tää virkavel\'olli1-'uudell rikkomisen, rangaistaan. 

22. Vastuunalaiuen lehtävii " 11 vahti pah'e· 
lus. ,Sen SlIäutöjenlllUkaisecn sn,)ri tnkseen on 
~otjJaun kaikin tHvoin ·pyrittävä. 

Vahti vartio ei saa, ellei toisin ol~ määrätty , 
istuntua tahi panns maata, heittiHI. asettaan kä · 
desUlIlll. syödä, juoda, polttaa tupakkaa , ottaa 
vaaslaan labjoja, nukkua, mennä vartioalueen 
ulkopuolelle, lähteä pois l'lloen \'Bihtos tahi 
muuten rikkoa ohjcEiiäntöii. vaslaan. 

Vnstateo vahtipal"eluksen tärhyttli. rangai!:1' 
taao rikokset erittäin ankarasti. '1'ui:4elukeotällä 
voidaan r!lllkaista kuolema llHkin. 

23. J os osaston , sotil!Ulllis~1l "nhdiu tahi 
johonkin muullll n toimeen mäiirlltp.l miehistön 
päällikkö tahi vflhtivartio tahallaan antaa tapah· 
tUR rikoksen , jon ka hän voisi estää ja jooka es· 



\ 

Uimiseen hän olisi velvoitettukiu , rangaistaan 
häntä samoin kuin , jos hän itse olisi 'rikoksuu 
tehnyt. 

Jos jollekin sotilaalle Oll uskottu 'Vankeja varo 
tioitavaksi , on häo va~tuusS8 niiden varmasta 
valvomisesta. 

SitA, joka omantltaisesti jättää vahti · tahi työ· 
paikan rtlngaistaan arestiJh •. 

24-. Sotilaan tuJee \' iett1iä eliäunöllist!1 ellimil.ii , 
eikä h1tn saa juopotella, pelata tai muuten hui · 
kenneJlu . lltnhuudosta hel'ättilmiseeu saakka OU 
hänen pysyttäVä asunnossaan. ellei hänellä ole 
jossai n toisessa paikassa palvelusta tai esimie
hensä lupan oleskella muualla. 

Sit.ö , joka pal veluksessa ollen tllhi sel1jnlkeeu , 
kuu bän on 8fwnut käskyn tekee itsensä paihty 
\uyksen kautta kykenemiittömäks i sitä suoritta
maan , rsuga istasll. 

2:>, Soti lll ~ ei sali -taistelussa, hädaesä eikä 
vsamssa jlittää tovereito81l IJul:l80 , vaan on hA
,nen hikin \'oimin hc:itä autettava, jos heillä on 
oikeus puoldlaau , sekii olt ava sovussa heidän 
kanS&llltJ_ 

Ta ppelut - ja riidat sotilasten kesken rangais
taan ankarasti. 

26_ Ehdoton I-ehell isyys kuuluu erikoisesti 
sotilaan vel\·ollisuu ksiin . 

Varkaudet ja tavarain salaamiuell palveluk
sessa, sekä lIotilaallista pa lvelussuhdetta vastaan 
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rikkomiUen rangaistaan vaukeudella ja kunnia· 
ruogaiatuksella. Rangaistus 00 suma, olkoon pa 
sitten se, joka rikokse!'tll jontuu kiil"simIW.Il , esi · 
mies, toveri, majoituspaikun isäntä tai joku Ut 
män buonekuntaan kuulnnl b(·u kilö. Samoin 
ei myOs \'aiku ta Rsiaal) va rastetun tavaran tai 
salatun tavaran arvo ja laatu . Myöskin yritys 
on rangaistava. 

27. Sotilaan kunn ian- ja ~eh·oll i ,.;ltudelltuu 

no~ tulee v:aikllttaa, että kaikki rangaistavat ta
paukset välttyvät sekä eHä hän täyttää uskolli· 
sest i ja tarkasti kaikki tehtö.Yänsfi. Hlhwll U1)'·ty,y 
kunniallisen koytöksensl1 kautta palveluksessa ja 
sen ulkopnolella olla esimerkk inä sä.!i.nniillisestö 
ja oikeudeumukai~esta eläml1stii sekä kaikin yoi
min py rkiä siiben. että tumeijan hyvli mnine 
Hä ilyy tahraamattomana sekä kotimfla"sa ~ ' ttii SI'II. 
ulkopuolella. 

TYÖVÄENLIIKKEEN 
KIRJASTO 
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