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:Säännöt 
Työväen järjestyskaartille. 

Työväen järjestyskaartin tarkoitus. 

l.§. 
TyÖVäen järjestyskaartin tarkoituk

sena .on nykyisinä levottomi na aikoi na 
suojella työväen yhdistys-, kokoontu
mis-, . lausunto- ja paino vapautta sekä 
yleensä olla työväenluoka n oikeuksien 
turvana. 

Työväen järjestyskaartin miehistö 
tatutetaan ha rjoituksien ja opastuksen 
kautta mahdollisimman tarkkaan kan
sanvaltaiseen järjestykseen. 

Työväen järjestyskaartin kokoonpano.' 

2 §. , 
Työväen järjestyskaartin jäsenet vali

taan työväen valtiollisten ja ammatil
listen järjestöjen keskuudesta; valinta 
to imitetaan järjestöjen kokouksissa, 
toimikunnan te hty~ ehdotuksen, ja on 
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kaartin jäseniksi valittava vain sem~ 
moisia he nkilöitä, joiden tiedetään ole
van luokkatietoisia, sosialidemokratian 
menettelytavo ista selvillä olevia ja 
muutenkin luottamusta ansaitsevia to
vereita. 

3 §. 
Työväen järjestyskaarti pannaan ko

koon komppanioittain. Komppania kä-
sittää 48 ruotua, s. o. 96 miestä, siihen 
lisäksi luettuna 8 osaston ja 4 plutoo
nan päällikköä, järjestäjä ja komppa
nianplHlllikkö; koko komppanian mies
luku on siis 110 miestä. 

4 komppaniaa muodostaa pataljoo
nan, 4 pataljoollaa rykmentin ja 4 ryk
menttiä muodostaa prikaatin. 

Paikallista joukkoa nimitetään paik
kakuntansa nimellä. 

Paikallisia tarpeita varten voidaan 
perustaa n. s. lähettikuntia. 

PäAlliköiden valinta. 

4 §. 
Kukin k'omppania valitsee päällik

könsä; nämä vuorostaan esittävät pa
taljoonien ja rykmenttien päälliköt, 
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jotka miehistö lopullisesti hyväksyy; 
samoin myös 'valitaan prikaatin pääl
likkö. 

Vara!n y. m. asiain hoito. 
5 §. 

Kaartin pa ikallista johtoa va lvoo 
5-miehinen joh tava toim ikunta, joka 
pannaan kokoon siten, että 3 jäsentä 
valitsee työväenjärjestöjen ed uskunta 
tai kunnallisjärjestön kokous; missä ei 
nä itä ole, toimittaa valinnan paikall i
nen työväenyhdistys, ja kaksi jäsentä 
vali tsee kaartin mieh is lö pää lli kkö
ku n~nan esityksestä. 

6 §. 
Kaartin taloudellis ia asioita hoitaa 

kullakin paikkakunnalla 5- tai 7-henki
neo johtokunta, jonka miehistö va lit
see keskuudestaan Ii ppuäänestyksellä . 
Paikallisten tarpeiden mukaan voidaan 
valita muitakin toimikuntia. 

7 §. 
Johtokunta valitsee keskuudestaan 

tarpeelliset toimihenki löt. Rahaston
hoitaja asettaa pätevän takuun hänelle 
uskottujen varojen hoidosta. 
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8 §. 
Tilintarkastajat vaHtaa n kullakin 

paikkakunnalla kunnallisjärjestön ko
kouksessa; missä kunnallisjärjestöä ei 
ole, toimittaa valinnan paikallinen työ-
väenyhdistys. I Tarkastus toimitetaan 
neljännesvuosittain. 

Työvllen Järjestyskaartin johto; 

9 §. 
Kaartin kok o maata käsittävän ylim

män johdon muodostaa 5-henkinen 
toimikunta, jonka jäsenet asettaa ja 
erottaa Puoluetoimikunta ja Ammatti-
järjestön toimikunta yhteiseSSä ko
kouksessaan. 

Puolue toimikunnan tai Ammattijär
jestön toimikunnan tekemän asettamis
tai erottamispäätöksen voivat mu uttaa 
ainoastaan sos.-dem. puolueen Puolue
neuvosto ja Ammattijärjestön val
tuusto, taikka vi ime kMeSSi! Puolueen 
ja Ammattijärjestön yleinen edustaja
kokous. 

10 §. 
Kaartin paikallisten johtavain to imi

kuntain on noudatettava ylimmän joh-
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don antami~ ohjeita ja määräyksiä. 
Päällystön on noudatettava toimikun
nan määräyksiä ja miehistön on tay
tän töönpan tava päällystön käskyt. 

11 §. 
Rikkomukset tutkii lah inllä paikalli

nen johtava toimikunta ja vi ime kä
dessä kaartin ylin johto. 

Joka kaartin ta rkoitusta vahi ngoit
taa on oitis erotettava kaa rtista. 

TyövAen jllrjestyskaartln hajoaminen. 

12 §. 
Työväen järjestyskaarl in hajoami-

sesta päattävät yhteisesti Puoluetoimi
kunta ja Ammattijärjestön toi mikun ta 
silloin kun olot ovat tulleet sille kan
nalle, että kaartin toiminta voidaan lo
pettaa. 

Kaartin hajotessa jou tuvat kaartin 
varat kullakin paikkakunnalla 50S ·dem. 
kunnall istoimik unnan haltuu n; mi ssll 
ei kunnallistoimikuntaa ole perii va
rat pa ika lli nen työväenyhdistys . 

••••• 



Joukkojen harjoituksessa käy
teltävät komentosana!. 

Hajallaan oleva komppania kutsu~ 
taan rintamajärjestykseen komento
sana lla : paikoilleen! ja siitä hajalle: 
hajaantukaa! 

Kun komppania on saatu rintama
järjestykseen, komennetaan: ojennus 
oikealta (vasemmalta)! 

Liikuntaan valmistetaan joukot ko-
mentosanalIa: valmiit! 

Vapaata annettaessa komennetaan : 
lepo. 

/(iilinnökset. 

KllänniJs oikeal-Ie (vasemmal - Ie)! 
PuoliktUJ,nnlJs oikeat-le (vasemmal-
le)/ Ympl1riktlän - n6s! 

/(älinniikset liikkeellä oltaessa. 
KlilinntJs oikealle (vasemmalle) mars! 
Puolikli.linnlJS oikealle (vasemmalle) 

mars.' 

1 
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YmpärikäänniJS - mars! PääWlvå 
sana viimemainitulle ' liikkeelle lausu
taan aina oikealla jalalla. Muille kään
nöksille taas ptiinvastaisella jalalla, 
kuin mille puolelle on aikomus kään-
tyä. - - - . 

Huom.! Käännös 011 neljällnes ym
pyränkeh.lHl. Puolikäänl1ös kahdeksan
nes ja ympärikäännös puoli ympyrän-
kehästä. 

Rlvien avaaminen ja. sulkeminen. 

Kun komppania on rintamajärjes
tyksessa kahdessa rivissä ja tahdotaan 
saada muodostetuksi neljään riviin, 
menetellään seuraavasti: Komennetaan: 
~/ako kahteen, rivit avat - kaa.' Saa
dakseen takaisin kahteen riviin, ko
mennetaan: Rivit sulke-kaa.' 

Huom.! Jako kahteen tapahtuu osas
toittain. Rivit avataan ja suljetaan siten, 
että kaikkiin suuntiin seistessä ensi
mäiset numerot ovat paikoillaan ja 
to iset numerot tekevät aina paaliik
keet. 

Liikkeellä oltaessa vo idaa!) olla, joko 
kahdessa rivisSä (rivit suljettuina) tai 
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neljässä rivissä (r ivit avatt uina); mie
luummin käytettäköön jälkimmäistä. 

Jos Ulmänlaisesta kulkujärjestyk
sestä tah dotaan asettua rin ta maj är
jestykseen poikki päin ennen kuljetu n 
suunnan, komennetaan: Seis, rivit 
sulke-kaa .' Komppania järjesty va-
semmalle (oikealle) - mars! 

Tätä li ikettä tehdessä ensim mäi nen 
mies oikealla tai vasemmalla sivustalla, 
pysyy paikallaan ainoastaan kään tyy 
uuteen su un taan ja hänen vieressiHl.n 
o leva mies astuu hänen taa kseen; toi
set taas astuvat kiireesti heidän siv ul
teen ja ojentavat ri vin. 

Liikkeeseen lähtiessä komennetaan: 
Komppania (plutoolla tai osasto) val-
miit, ktUlnnlJs oikeal - le (vasemmal -
le)! Rivit avat - kaa! Kayntiin - mars! 

Tämä sama voidaan myös kome n
taa yhteenjaksoon: Komppania (plu
tOOlta tai osasto) kttllnn(Js oikealle, ri-
vit avatkaa, kltYlltiin - mars! Samoin 
vasem ma lle j. 11. e. 

Juoksuun lähtiessa joko paikalta tai 
käynn istä, komennetaan: Juoksuun -
mars! Sii tä käyntiin: Kttyntiin -
ma.rs! tai seis! 
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Komppanian rintamajärjestyksestä 
hajotessa plutoona- tai osastorivistöi
hill, paikoillaan oltaessa komentaa 
komppan ian pfiällikkö: Komppania 
plufoonittain (osasfoutain) oikealle -
mars! 

Tätä liikettä tehtäessä ensimmäinen 
plutoona tai osasto pysyy paikallaan, 
toisel plutoonat tai osastot tekevät 
käännöksen oikealle ja-ottaen heti as
keleen vasem malla jalalla menevät pai
kalleen seuraavaan jllrjestykseen: 2:nen 
plutoona tai osasto asettuu l:sen taa, 
3:mas 2:sen taa ja 4:5 3:nnen taa. Sama 
voidaan tehdä .myös vasemmalle, jär
jestymällä viimeisen plutoonan tai 
osas ton taakse, taa skin numerojärjes
tykseen ; plutoonan tai osaston tultua 
edelli sen kohdalle, komentaa niiden 
päällikkö: Seis. kttl1nnOs oikeal - le 
(vasemmal - le)! 

Saadakseen takaisin komppania
raken teeseen, komentaa komppanian 
päällikkö: Komppania jllrjesty oikealle 
(vasemmalle) - mars! 

Edellinen liike tehdään seuraavasti: 
Kun pääll ikkö on lausunut päättävän 
komentosanan mars, niin silloin kaikki 
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muut plutoonat tai osastot tekevät 
puolikäännöksen oikeaan (vasempaan) 
paitsi se plutoona tai osasto, jonka 
taakse to iset olivat asettuneet, sekä 
astuvat komppanian rintamajärjestyk
seen ja ojentavat rivin. 

Liikkeellä oltaessa antaa komppa
nian päällikkö komennuksen liikkeestä 
plutoonan tai osaston rivistöih in ha
jottamisista, samai!} palauttamisesta 
komppaniajä rjestykseen. 

Komppanian käy~essä, rintamajär
jestyksessä ollessaan, rintaman suun
taan, komentaa komppanian päällikkö: 
Komppania plutoonittain (osastottain) 
oikealle (vasemmalle) - mars! 

Tätä liikettä tehdessä oikealla tai 
vasemmalla oleva plutoona tai osasto 
kulkee suoraan, mutta vaan puolin 
askelein, siksi kun komppanian pääl
likkö komentaa: suoraan! joHoin 
kaikk i astuvat täysin a$kelein; toiset 
plutoonåt tai osastot kuultuaan sanan 
mars, kääntyvät puolikäännöstä mää
rättyyn suuntaan ja tultuaan paikalle 
ottavat edell isten suunnan. 

Jos tahdotaan komppanian rintama
järjestys muuttaa avonaisiin plutoo-
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nan tai osaston rivistöihin, (niin että 
rivistöjen vä linen matka on rivistön 
rintaman pituus) kOInennetaan sillo in: 

Komppania plutoonittain (osastoit-
lain), vasen (oikea) sivusta edelltt-
käyntiin - mars! Tultua aijottuun jär
jestykseen komennetaan: seis! pai-
kalla! tai suoraan! 

TaUI liikettä tehdessä pysyy päin
vastainen sivusta kuin se joka ko
mentaessa mainittiin, paikal laan, kallo
tyen vain uuteen suuntaan. 

Jos tahdotaan käynnissä o levan jou
kon kulkusuuntaa .muuttaa, joko tien 
käänteessä tai muuten ha rjoitellessa, 
komennetaan: kierto oikealle (vasem-
malle) - mars! Sillo in etupäässä ole
vat miehet alkavat kiertää määrä tylle 
puolelle, ja kun ollaan siinä su unnassa 
ku in oli tarkotus, kome"nnetaan: suo-
raan! Sama voidaan tehda myös pai
kalla oltaessa. 

Ketjuun 

komennetaan komppania seuraavasti: 
Komppania hajaanllu keskustasta (oi-
kealta tai vasemmalta) - mars! SiI-
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lain miehet hajaantuvat kahden aske
leen· päähän toisistaan. 

Entiseen järjestykseen komppania 
komennetaall: Komppania jtirjestyy 
keskustaan (oikealle vasemmalle) 
mars! 

Kom~paniain viirit. 

Komppatiiain vHrien suuruus on pi
tuudeltaan 50 cm. ja leveydeltään 30 
cm. ja päättyy niiden kärki terävään 
su ippoon. Järjestysnumeroja käytet-
täköön niissä, jos joukkoon kuuluu 
useita komppanioita. Jos joukkoon 
kuuluu useita pataljooneja, merkitään 
viiriin ensin pataljoonan numero' ja 
sitten komppanian numero esim. näin: 
1. 2. II. 3. 111. LIV. 4_ j. n. e. 

Vastaukset. 
Pl1älliköiden tervehtiesSä, hyvästijät

täessä, kiittäessä j. n. e. vastaa mie
histö aina saman vastauksensa: - sa-
moin. 
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