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1 §.
Punasen kaartin tarkotuksena
on nykyisinä
levottomina aikoina suojella kansalaisten henkeii, sekä valtion että yksityisten omaisuutta
kaikellaiselta väkivaItflisundelta, sekä. sattu-

van suurlakon aikana turvata työvlie.n rau·

hallisin mielenosoLulcsia sekä kokoontumis-,
lausunto- ja painovapautta, näiden lukahdut.
tamisYl'ityksiä vastaan, miltä taholta ne tuUenovntkill.

2 §.

Punasen kaartin miehistö tolutetaan harjoituksien kautta mahdollisimman tarkkaan järjestykseen.
3

§.

Punasen kaartin jäseneksi pääsee jokainen
Suomen kansalainen, joka suostuu noudatta·
rouan kaurtin sliäntöjä ja päätöksiä, ja jonka

johtokunta byväksyy.

•
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4 §.

PunaSCII kaartin miehistön toivotaan edel·

lisen lisäksi kuuluvan vieHt työväenyhdistyk·

sun

sekl~

noudattavan raitt.i1ltta .•
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§.

Punnsen kaartin vllr8\'Aeksi muodostetaan
tarvittaessa D. 1;:. ksnsalliskanrti joukkoja.
6 §.
Puunnon kaarti loimii Suomen Sosiaalidemokraattisen puolueen ohjolman mukaisesti ja
neuTotteJ eo ylipäällikkö sekä paikallisten joukkojen påällilcöt puoluehsllinnon kanssa, jonka
ohjeita kaarti noudattaa.

V

Päällikö;den valinta .
7 §.

Kukin komppania valit see päällikkönsu,
jotka. v \.:oroslaan esiWlxät pataljoonien, ryk·
menUicD ja armeijakunnan päällikön, jotka
miehislö hyväksyy.

V arain y. m. asiain hoito.
8

§.

Kaartin taloudellisia asioita hoilaa 7 hon·
kinen johtokunta, jonka kaartilaiset valitsevat
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keskuudestaan suljotulla lippui\äncst.yksellä.
Tarvittaessa- voidaan valita muitakin toimikuntia.

o §.

Johtokunta valitsec keskuudestaan tarpeelliset toimihenkilöt. Rahastonhoitaja asetA
taa pätevlin takauksen hänello uskotuista varoista. Kaart.in varoja käyttää rahastonhoitaja.
ylipäällikön määräyksestä johtokunnan päätöksen mulrnao.
10 §.

'l'ilit {\otaa johtokunta kahden sosiaalidemokraattisen puoluehallinnon valitseman tilintarkastajan tur'kastottaviksi.

Vuosikokous.
11

§.

Vuosikokous pidetään heinäkuun ajalla,
jolloi n voidaan myöskin viettää. vuosijuhla.

Hajoominen.
12

§.

P unasen kaartin hajotessa luovuLt.aa mie·
histö jälellä olevat V.lr"t Helsingin Tvöväen.
yhdistyksen rakennusrllhastoon tai Puoluehallinnolle.
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13 §.

Koska Sosiaalidemokruattisen puolueen lähimpänä tarkoituksena on siveollisiä jcein'oja
käyitämällii luoda kansantahton ju lkituova edus kunta, hajoaa. Punanon kaarti silloin ku in Suomen kaDsa on saanut yleiselle, yhtäläisello,
välittömällo jo. salaiselle äänioikeudelle rakennetun yksilmmmarisen eduskunnan ja sen jälkeen olot ovat palautuneet niin rauhallisiksi,
että knul'tin suojelevaa toimi ntaa ei kaivata.

Hyvliksytty Suomen sosianlidcmokraalti son
puoluohll.!linnon kokouksessa 7 p. jouluk. 1005
Ti[aisuude.~s n edusti PunaSUI kaartla J. Kock ja
Kaarlo Luolo.
Punasou knartin piiällikkökunla hyväksyi ehdotukson samana iltmn' pitllmli.sS:i.åu kokouk sessa.
Miehistö hyväksyi sä1innöt lopullisc!;ti kll~' 
Wnlööu otetl.1.vaksi kokouksossaan KtlisRIlICmossit 10 p. jouluk v. 1905.

Joukkojen järjestys.
Kokoonpano.
Komppanian muodostaa 54 ruolua, s. o.
lOS miestä, siihen lisäksi luettuna 8 osaston,
4 pIntaonan ja komppanian päällikk öä; joten
koko miesluku on 121 miestä.
4:jö. komppanian muodostaa pataljoonan.
4:jä palaljoonao. rykmentin.
4:jä rykmenttiä prikandin.
Rykmentin kokoista paikallisia joukkoa,
taikka sitä pienempää nimitetään paikkakuntansa nimellä, esim. sen tai sen seudun rykmentti ja sen seudun pataljoona tai komppama J. n. e.
Rykmenttiä isompia joukkoja, samoinkuin
yhdistettyjä joukkoja nimitetään armeijakunllaksi . .
P aika llisia tarpeita varten voidaan myösIdn perustaa n. s. lähettil.:untin.

Päällikkökunla
joukoille olisi, JOB suinkin on mahdollista ja
V01IDJa riitläil, 'VIllitlava vanhoista tarkk'uropujista ja ali upseereista.

"

Lupaus.

Velvollisuuksiensa täyttämisen tueksi on
päällikkökuDnan tehtävä miehistön kuullan
mahdollisimman ankara kunnislupaus.
Miehistö voi myöskin tehdä keskuudessaan
toverilupauksen .
Lupauksensa rikkoneen kohtal usta tai rankaisemisesta päättää. miehistö.

Joukkojen liput.
Kullakin joukko-osalla. on oma villakankaaata tehty lippunsa. Lippujen pääväri on
punanen ja eroitusvärinä. käytet täköön yksinomaan valkoata väriä.
Paikallisen osaston päälipussa voi selvyyden
vuoksi olla paikkakunnan nimi, paitsi Helsingin on puhdas punanen pitkillä. kultavärisiin
tupsuibin päättyvillä nauhoilla. Semmoisen lipun koko on: 175 cm. pitkä. ja 150 emo leveä.
Rykmentin lippu on 150 cm. pitkä ja 125
cm. leveä.
l:sen rykmentin lippu on puhdas punaDen.
2:sen lipussll. on 10 cm. levo ä. valkonen
reunusta. ympäri,
3:nen keskustassa on valkonen neliö 75
cm. sivu iltaan .
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4:nen lipussa on keskellä valkenen ympyrä, halkasia 75 cm.
Jos pataljooneja on useampia kuin yksi,
erotetaan ne lippumerkeistään seuraavasti:
l:sen pataljoonan lippu on puhdas punanen.
2:8eo pataljoonan lipussa on vasemmasta
alakulmasta viisooon vastaisoen yläkulmaan 10
cm. leveä valbonen juova.
3:nen on satunllainen juova keskelHi. halki
lipun.
4:nen lipussa on samanlainen juova keskellä pystyssä, poikki lipuu.
Komppanian viirin suuruus on pituudeltaan 50 cm, ja leveydelt,.'iän 80 cm. ja on sen
kärki kulmikkaasti halaistu. J!i.Jjestysnumeroja käytettäköön niissä. jos joukkoon kuuluu
useampia komppanioita.
Komppanian viirin hoitaa 2:sen plutoonan
viimeinen l'uotumies. Muilta lipuilla on eri
kantajansa.

Lakkimerkit.
Punasen knartin miehillä on jokaisella lakkimerkkinä. kahdeksanhaarainon tähti, jonka säteikkö on punanen ja keskusta kirkas sekä.
siinä snna.·"Vapaus".

,
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Päällikkökunnan merkit.
Osaston päälliköllä on 1 cm . leveä puna-

nen nauha hatu8sa.

Plutono.n päälliköltä on 2

cm. leveä nauha hatussa, jonka alapuoli on
valkonen ja yläosa. punaneIl. Komppanian
päälliköllä hatussa 3 cm. leveä puonnon nauha.
Pataljoonan päälliköllä 4 cm. leveä nauha,
jonka alapuoli on valkea ja yläosa punsaen.
Sitä pait!:ic on yli oikean olan loveä marsalkka·
nauha, josta toinen puoli 011 punanen tom'3D

valkonen. Rykmentin päälliköllä on 41/ 2 cm.
leveä. nauha, jonka reunat ovat punssat ja keskusta valkonen. Yli olnn marsalkksn8uha,
reunat punaaat ja keskusta valkonen.
Rylnnonttilt isomman paikullisen armeija.
kunnan piiiLlliköllä on yli oikean olan puhdas

punanen marsnlkkanauha, jonka reunustassa

on 3 cm. pitkät tupsut sekä päissi 20 cm.
pitkät.
Koko Suomen joukkojen päälliköllä on
puhdas punll.nen marsnlkkanauha, jonka. ympärystupsut ovat kullanvärisot.
Jokaisella. päälliköllä on lakissaan sama
kaartin mcrkld kun llliehistölläkin.
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Joukkojen komennus.
Hajallaan oleva komppania. kutsutaan järjest.yksecn komennuksella - paikoilleen ja siitä
hajaIloon - hajaantukaa.
Seuraa: Ojennus oikealla (vasemmalta.)
Liikuntaan valmistetaan joukot. komennuksella:
- reiluan. Rivissä ollessa vapaaksi komennat.aao: - lepo.

Käännökset.
Käännös oike- alle (vasemal.-le.)
Ympärikään - niJs.

Puolikäännöstä oikeal-le (vasemtnal-lc.)
Ruodut knnsi nnctuaD siton, ottli. kaikkiin
suuntiin seistossii ensirnliisot numerot ovat paikoillaan ja. toiset tekevät aina plUiliikkeet. Siinä
kOOlennetetaur:. :

Jako kahteen. Ruodul kakshda-kaa.
dut yksinfä- ktiä.

E UQ-

Liikkeellii. ollessa voidaan ol la joko kah·
dello rivillo jätjestyneenä tni neljälle, s. Q.
ruodut kaksinnottuina ; mieluummin käytettäItäön jälkimäis!ä.
'l lamänlai:;csta kulkujärjestyksestä jos tah dotnan asettua' J.:omppanian järjestöön poikkipäin kuljettua suu ntaa, kemennetann: ruodut

1:2

yksintä-kää.
Ko!nppanict järjestYB
malle (oikealle) - mars.

vasem-

Liikkeeseen lähtiessä. ko mennetann: Komppania, lJlutoona tai usasto, käänniis oikeal-le
(vasemma.l -le.) Ruodut kak$inta~kaa käyntiin - mars.

1'5mä sana voidaan komentaa myös yh teen jaksoon : Komppania, plutoona tai osasto,
käännös oikealle, ruodut kaksintakaa, käyntiin
- mars. Samoin: käännös vasemmalle j. n. e.
.:f uoksuun lähdottäessä joko paiknlba. tai
käynnistä komennetaan: J1tOksuun - mars.
Siitä käyntiin : Käyntiin -mars tai -seis.
L iikkeellä oltaessa liitottäköön käännöskomennuksiin aina. päättäväksi sanaksi - mars.
Siis: Käännös oikealle (vasemmalle) - maTS.
Samoin: Plwlikäännöslä oikeaan (vasempaan)

-

mars.

Ympärikäännös -

mars.

PääUävä sana viimemainitulle liikkeelle
annetaan aina oikealla jalalla. Muillo kiiän·
nöksillo taasen päinvastaisella jalalla kun mihin suuntaan käännös komennetuan.
Komppanian järjestöstä hajotessa pIutoonan tai osaston rivistöihin paikoillaan oltaessa komentaa koko komppanian päällikkö
komennuksen: Komppania pltdoonillain (OSMo

lottain) oikea (vasen) sivusta edellä eteenpäin -
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Tultua nijotLuun järjes!öön voidaan ko·
menlna joko - seis, paikalla tai suoraan.
Samoin komennctuan komppania takaisin
entiseen järjestöön.
Liikkeclliikin oltaessa antaa komppanian
päällikkö liikkeistä täyden komennuksen p lntooDaD 1D i osaston rivislöihin hajotessa, samoin
palatessa komppanian rivistöön.
Suljetui1Ja rivistöillå siis:
Ensimäinen
plutoona (osasto) suoraan, toiset puolikäannöstä

maTS.

oikeaan (vasempaan) -

mm's.

Silloin jälki.

mäisten plutoonain , (osastojen) t ullessa. ensi·
roäisen k ohdalle komcntavat näiden pääll iköt

-

suoraan.

Komppanian rivislään palalessa komennetaan: Komppania jäljesty vasemmalle, (oi-

kealle.) ensimäincn plutoona (osasto) paikalla
tai seis, toiset puolikäännöstä vasempaan (oikeaan) - mars. Jälkimäiset tultuaan ensimäisen
kohdalle oltavat siitä ojenlluksen.
Jos tahdotaan komppanian järjestyksestä
muuttaa avonaisiin plutoonan tai osaston rio
vislöihin, (niin, että. rivistöjen välinen matka
on rivistön rintaman pituus) komennetaan sil·
loin : Ensimäinen plufoona (osasto) suoraan,
toiset oikealle (vasemmalle) eteenpäin - mars.
P alalcsso. kompranian rivistöön komcnn e-
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taan samoin kuin palatessa. sulj etuista pIntoQDan tai osaston l'ivistöistä.

Ketjuun
komennetaan komppania seuml\vnsti: Komppania hajaanmt keskustasta (oikealta tai va·
semmalta) - mars. Silloin miehet hajaantu-

vat kahden askeleen päähän toisistaan.
Entiseen komppanian jl\.!jestöön komennetaan: Komppania järjestyy keskustaan (oikealle
vasemmalle) - mars.

,
Armeijakuntien

liikkeet komentaa armeijan päällikkö, joko
suoraan tai eri jOllkoille seuraavien päälliköidEln
kautta. Sa\Uoiu komentaa hän yhteisiin marssikulku eisiin lähdettäessä ja sitäpaitso vielä en.
simäiseu komppanian liikkeeseon. Samoin sei·
sattuessa.

Kulkujärjestys.
KUllkinjoukko·osan päällikkö kulkee edell:\.

Armeijan, rykmentin ja pataljoonan päällikköä.
seuraa lippu 5:rlen askeleen päässä. ja lipunkantajan vieressä lähetti. Soittokunta, jos semmoinen on, kulkee lipun porässä ja sitton val'silll'\inen joukl~o.
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Paikallaan tapahtnvon jllblawnrssin ajaksi
komennotaan soittokunta kulku kohdan sivustaan. Samoin myös komppaninin viirit 10 askeleen pääbän toisistaan, joista komppanian rio
vistöissä. kulkiess8 voi ottaa ojonnuksen.

Vastaukset.
Päälliköiden tervehtiessä., hyviistijättäessä,
kiittäossli j. D. 6. vastaa miehistö aina saman
vastauksensa: -- umlOin.

•
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