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a) Rintamapalvelus . 

• Jalkaväen aseUumiseL 

.Jotla sotamiehet voivtlt yhdessä tojmiella 
ju siinä civiit ainoastaan ole toIsilleen 
]uliHI.IH tekemilttii, vaan piii n vastoin ovat 
toincu toisell ensa avuksi, pitää Ire asetta
man m~äl·jijärjestyk8een. jossa kukin 
heistä tietää puikkansa ja velvolisuutensll. 

Semmoista jiiJ"jeslYstii. sanotaun rinta-
mukai, 

.Jokin komppania voi olla IIsettullll koo-
luun tahi IUlja[{iseen jiirjesf.ykseen. 

Ku n komppania on aseUllueeua kolon 
lH\all taikka lc\'cuuetYYll r intunlaall, on se 
llimel tä kOOU1/. järjestys . 

. JoUa aukeulla vihollisen tulen tekemä 
nlhi nk o olisi vii llemj)i. avaa lovennetty 
!'intaJlla ruotunsu; semmoinen llsctusmnoto 
on nimeltiiän av oruotuincn järjestys. , 

Km] komppuniaa on asetettuun a.mpuUlU-
ketjuksi ja toinen, enemmän tahi viihem 
miiu mutkaa sen takana. pantuna ketjun 
varaviieksi, on semmoinen lIluoto hojalli-
'16'1 järjestys. 

' l'aJ)J)clussa parhaastamsa käytetään ha 
jallistu järjcstys!ii. 

Kootn jiir.icd~·s erOaH hajallisestn sii nä, 



että edellisessä kukin toimen f.ekee koko 
kOIUPpiwia yllt'1.1ikaa kOIllPpuninnpiiäJUkiitt 
komenuksen 1ll1lkaU 11 , rH u tta jälkimälscssii 
komppanian osastot ovat erillänsä ~ am
pujaketju edessä, vara väki takana ~, niin 
ctt'civät molemmllt voi kuulla komppani
rmpäälliköll komenusta, jonka vuoksi ket
jun ja .varuväeJl tOimieluja Olllat päälliköt 
johtavllt niiden käytös-ohjeitten mukai
sesti,joHa komppanianpäällikkö heille Ui
heUäu. 

Koska hajalliseen järjestykseen asetnt
taessa päällikön paikka tulee olemaan affi
pujaketjun takana ja hänen äänensä, var
sinkin kiilJeiin tulen ollessa, kuulnu vaan 
epäselvästi , on alll pu jilla ketju'ssa jonkin
moinen toimivapaus; niipii saattaa jokai
nen käydä mimmoiscen asentoon tahtoo, 
s. o. istua,' olla polvillaan tahi pitkällään 
Ilmassa j. n. e. miten byväksi näkee. 

Sitä myöten kuin 'Vihollinen lähenee ja 
. ampuminen molemm illa puolin kiihke'nce, 
kysytään sotamieheltii yhä enemmän vau-

• l'iinottavai suuUa ja ne vollisuutta, koskapa 
kunkin ampujan tulee silmällä pitää vihol
lisen liikuIltoja, huomioon ottaa päällikön 
kOInennusta ja käSkyjä sekä oll a turhaan 
t u hlaamutta patrOlliansa. 
TaJ'kka~waisuutta ja neu vokasta päätös

taitoa tarvitsee vielä enempi olla alipäälli
köillä, sillä ai noastaan heidän väli tyksel
liillsii voi päällikkö ampujake tjua johtaa. 
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.\IllJlujakctiu on osastoina; kukin osusto 
011 tO llskclccn mitalla ketjus.\lu; kumlcs aw
\luminen alkaa, 011 miehistö asetettuua pa
l'ittain l"uotoihill; ampumista alkaakscnsu 
astuu toincn rivi samaan linjaan ensim
mäisen kanssa. Osastot joukoittuvat par
hllfilaull plutoniUain, jolloin osastojeu vä li t 
eli viilitykset i ulevu-t sen mukaan, miten 
layclUHI I·i ll tumaa n plutolHtll pitliii. uscttml. 

Kun alulla 011 suojupaikkoja, .usettuu 
kct~u cpiimnotoisesti, silen että suojuiu eli 
tUl·Yllin taakse, niiden suuruuden mukaan, 
sopii s ijoiUmt 2 tahi 3 osastoa, koko plu
touia ja vieläpä isompiakin joukkioita. 
Ylipiiin p itää yhden rauhan-aikaisen plu- ' 
tOIlHn (s, o. 2 osaston) rilllawllssa ottaa ti
lua enintiiiin 60 ja sodan-aikaisen p1utonan 

'cninliiiill 120 askelta. 
Useimmissa tupHuks issa kehitetään yh

dcstii komppaniasta 2 plntonaa yksin ajOin 
ulIlJlujaketjuulI . .ros kuitenki n katsotaan 
sovcliUHmmaksi kehiUiiii. VHall ykSi plu
tOIHI, niin pitiiii, eWeivii.t ampujat joutuisi 
s<,k us in lisii viikicn kunssu , joita komppa· 
nlusta myöhemmin läheteltiineen, ilinoas' 
tllon muuaJl osa kOIllPPllllialle määrättyä 
tll llpelurintumaa miehiteWimän ja oikeal le 
tahi \' asemmalle puolelJ e tilaa jäteUiimän 
lisiiviiclle, jotta sHluuau plutonaan kuulu
\'nl osastot eiviit tulisi erilleen, 

Jos ei tiimii kiiy laatun, tuloo IiHäjo~kon 
ol'!!lsi.oittnin mennii ennen hajulla olevai n 



o&usloiu \' iileihill, jol loiu vllll riinotetuan, 
c tl'ei e l'i osastojen mi ehiä .sekoitef."l. 

Jo.s ei kuitenkaan tiimmöi.stii joko eri 
pllllonaill taikka kOIllPpunillin sekoitusta 
voJda välttää, rupee kukin plutonanpääl
likkö liihistössäiin olevIIin osastojen johdat
ta,iuksi jn kuk in erään arllPujllkelj u -oSllll 
(noin .2{\ askeleen mittnisen) ohjaajaksi, 
huolimatta siitä, ovatko li e miehet, joita 
hiin näin komentaa, Sll lluIsla lahi eri komp
pUllioista; ja ovat miehet semmoisessa 0 -
lnss/l velkapäät toitelemallll uusia piiällik
köjiinsä, ja nämät SllllOll1111l1l miehille, kenen 
kiiskYll niiden tulee kuulla. 

Semmoiset sekoHetut plutollat ovat, kun 
ne ketjusta takaisin kiiskeLiäu, plutonan _ 
l1 iiällikköjen jaettavat, S. o. oSlIstojeu ruotu
luku tasattava ja l'nodut jaettavat parit-

, tomiin ja parilJisiin. 
'Ketjusta v<tlitaan yksi ososto ojennu,S

osustoksi; tämän mukHIIII muut osastot 
ojeutuvat. ja myöski n \'älit eli viiJykscn ii 
muodostuvat. 

K etjun johdatus. Kunkin komppuuiuJl 
IIllllmjakc!.jussa vau hin upseri rupcc koko 
ketjun ])äiilliköksi ja johdattaa sen liik-
keitä niiden käskyjen mukaisesti, jOita 
komppanianpäällikkö hänelle Hlltaa joko 
suusauulla suojeJusmiestensii kantta taikka 
torvensoitolla. 

Ketjtll\ päällikkö johtaa sitä plutonan
ja c),astonpäällikkö,;en lIvulb~. l 'arpeen 
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8l1ttue'<:811 tUI-kkauttaa kscen heidän huomio-
tllllsa tl111113 hiill merkin (signalin) v ihelti
melIn ju !SClt pCI'jist.ä hll-J)cell iseil kaman
nukscu, lckf'c sen selvästi o;upclillll viittoc u 
ja lähcUiiii vii lly miittii kiiskyn niille pln
t allille, jotku eivät ol e suntta ncet hii nen 
iiäntänsä kuulla. . 
~fiehistö liiyttiiä ketjupii iillikön kam en

miksen, sittf)lIklli ll pllltOll811- ja osnstoll' 
piHilliköt sen ovat kcnonneel; va lmi shwllfl 
komennuksen tekee ketjun levätessii plu
lOlHlIlPiiiillikkö, jos pl\ltona on parveen 
koottuna, ja osaslonpiiiilliköt, kun ketju on 
.. ijoileUullH osastoillaill, viilykset 08u8tO
.ien vtilillä. 

K etj u seisu htulI <linoaslaa ll osustonpiiiil
Iikköjcn komennuksen j iilk een, jonka he 
p lu tonu npiiii lliköiltänt;ä SlulVat joko s uulli
sesti taik kn torvensoitoJln, 

A lipäälli kki;jen tehtiiviit ketj ussa . ), A li 
u]Jserit komcntll\'ut ampujuketjusso. OSIl8-
taju ja josk us plutoniu jollohl he ovat vel
\oll iset seul'uuvuun: 

]) Val itsevat he sijat osast oille j a valvo
n,!., ettii ampujat, h Y"ii kse~n käy ttäen 
ala lla tarjOlla olevia 8uojuj)nikkoju, PYllY: 
viit osoltetusslI SUUlmn Si;n. l'iillöin vulit
"ce p[utollanpiiiillikkö i; ijan pluton a llo1l811, 
lIliiiiräii ojcn llus-oAus to H ja Aiiätiiii, kui.nka 

*) Kaikki, mitä tässä sanotaan aliupsereistll, 
koskee myös jokaista sotamiesta, joll a. on päiU
l,vstointa. 
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1IIOIICn IIskelee n alalle l'illlau1II'<;,,1\ kunkj n 
nSl1stOI\ QIl asettllmincu. O~m,<:tonpiiälliköt 
tliille määrätyissä viilyksissii. asiunbaaraill 
mukaan sljoittnClI osaslollsa eteen taru 
taaksepäin ojcnllus-osastosla, 8uudu lukua 
pitämättä ojcnlluksesta. mutta sen suu
rempaa SUlt IllHlI:da, jossa tllrkoill on Jll'
syUävä. 

2) Ovat 0611StOjClIsu hthi plutOlluinsa ta
kana, Jmitsi ketjuu lUkkcellii ollessa, jolloin 
he asettuvut sen edelle. 

3) P lutonanpää lliköt osoittavat IIC maalit 
eli kohdat, joihin t uli 011 S~lUllIlllttava, mää
)'iiävät tiihyskol'kuuden ja ohjtlUvut ampu
mista, va lvocll , että välillii, joku on 800 
askelta pitClll1)i, ei ainoatnkaan luotin saa 
iinJan luv1.ttf.a ampua, koskapa yksittäinen 
mnpuamincn semmoiselta matkultå on kiel
letty. Osustonpäälliköt katsovat, että täh~ 
tiiimet ovat oikei n asetettuillu ja ett'ei ku
kaan tähtiiiilOiittii , ampuu. 

Yksittäin umpumisessn (800 JulkUl.1 1y
hemmiltii väleiltä) johtatbtvat oSllstoupääl
liköt ampumista, osottavat mml!ill ja pitii
\·iit 3111pujia maltikkaasti umpumaan. Jos 
lIämät kuitenkin rupeavu t maltittomusti 
tllnpuelemaau Jlois J)atroninS8 eivätkä otu 
vaaria osustopiiäHikön käskyistä, pitäii 
hänen jälleen suuHaa järjestys voimaaH 
komcntamalla: osasto, yht'lIikau! "otde-
lellie, paljba salpu.mil" Näin komenlJcttun 
tulee ampujuin lllkkauttaa tnlenslI ja odot-
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1:,11 (HlCIlIIJiiii komeuJlustll; tiistii oll.~w piiäl
likkö lilniSlIUdell heitii mnltuttIlJlkSeIlS:l1lar
pecllilo;eL käskyt llnlaakscllS;1 ja maalia 
lläyttiiiikf:iensli, jonkll pel"iistii hiin sallii 
llTlllllUJltaa jatkaa" 

4)' Osnstonpiiiillikköjell tulee ainn tietää 
S!lIlOn, kuinka mOllell patl"onan l)/liko ill all)-

• pujaill Iwll ussa ku llakin kel'l"alla Oli, 
r) He valvovut, eLt'ei ku kn'fln sotamie

hif:iHi, olkooll minkä S~'YIl varjolla taha.nsa, 
liihde l"ivisliinsii. 

6) Jleidiin tulee ta r ka llll huomiolla kuull
HeIla piiii ll iköll käskyjä sekä visusti va11-
r iillotlaa Yibollisen liikkeit.ii, jonka ohessa 
jokainen pienemmänkin jonkon päiiJllkkö 
011 velkapiiä alati silmämäiiriillällsä pitä
muun min suuren vahingon tekemisestä 
"iholliselle kuiu lnahc!olllsltl Oli" Koska 
tnppe lusSII usein saUuu "semmoisia ti lai
suuksia, joita, tarkoituksen perille pääse
m iseksi, tä;ytyy si lmäm"iipäY ksessä hyväk

~soen käyUiiä, pitää uliupse l" ien sellaisissa 
tapaukSissa, käskyä odottamatta, itse pikui
se!;ti tehdii päätös ja pannu se toimeen. 

7) Kun hyökkäyksen japahduttba ket
jnSSII S&ttuu .. yhteen])ukkllllutumista, häm
mennystä tahi sekasOl"toa, pitää uliupserin 
I'yhtyii voimakkaisiin toimiin väen malttu
llIiseksi ja jä-tjestykscll pulajamiseks i. 

Å mpujaketjun ja va raviikie n am pumi
nen. Ampujaketjussa käy ampuminen joko 
~'ksittjiiH taikka osakUllllittaill (yhteislau-



kuuksilltl tahi llläiiriityllii putronalundl a); 
ykFi tliiistii ampumista kii~·tetiiäl\ . senulloi
.. eli" mal.k'l11a, joka ei 011' pitnrnlJi kuin 800 
;:u;keltn, jolloiu noudutetnal! Hcu raaV8U:. 

a) aina 300 askelecsen m~ti pitkiltä vii
leiltä saatetaan pitkiilliiän Qlevia tahi 
ene mmän kuin puolikRi s uojattuja yksitYi
t;iä vihollisia ampua; 

b) 400 askeleen piiiistii - ulttiinu seisovia 
tnhj puoliksi suojnl.tuja yksilliiisiä viholli 
siu; 

c) 500 askeleen matkult.a _ Ieveämpiin ju 
. puolen miehenlllihlll ko ."kuisiin maaleihin; 

(0 800 11I.kelecn ,'äliltä - saman Icvyisiin 
jil michenlllitan korkuisiin maa leih in. 

Nämät rajat ovat sClltiihden. Ilenvotut. 
cttii yksittäis-tnli, vähäisiin maaleihin pit
kiJlii llIatkoilta kiiytettynii, ei tee sanottu-
vIla vnikutustu, koska ainoastaan hyvin 
IlIU'vllt luodit maaliin osuvut jll ampumll
varnt siten s uotta tuhlataan, 

Orsakunuittaista ampnmJsta toimittaa 
ketju orsastottuin, plutouittnin tahi puoli- ; 
konippani oittain, ja siten iHuUlutaan kai
kilta "ii lei lta siina farkoituk.töcssn, että suu 
rell allllllusluvun yhdyttiim isellä valiUuun 
1lI11uliill snataisiin alku!l1l cuempää tulen 
vaikutusta" 

'riiHi alll!lUmjsta käytettäessä 011 muista-
minen, että päättävä arvo tappelussa. on 
ampumisella Iyhyiltä m atkOi lta, ja on sen 
jolulosta O!'Ulkunnittain IlmmuUllva pitkältä 

• 



väJiltii uinollstaau silloin, kuin maali on 
erinomai sen edullinen, s illä ehdolla kuitel1 -
kin, että plltronavarat semmoisen ammun
Hun jälkeen riittävät myös lyhyitten mat
kai n piiih.tii ampumi seen. 

Osaku lIlIi Uui l1 amlllutaan joko 1) yhteis
laukuuksill a ta ikka 2) mil.iiriih'lIä patrona
luvulla kull eki n miehelle_ 

YhtcislulIkaus vuikuftall ' viholliseell 
enemndill ,iiil'isyttävästi ja sitä piiällikkö 
IU!!llommin voi jOljdattn u, jotka seika t ovat 
hu.omioon ot.ettavat etenki n pitkill ä mul
koi ltu II l1llllutlncssa, j olloin miehistö pa
remmin, P.VS)' ) ' malttuneClll1 jl:\ pa nee ko· 
mennuksen huomataksensa. 

Kun on vaikeata yhteisl:mka,uksia am
pua, ann etaa lJ tulta mäiil'iit"yllä patrOlla
Im' ulla. 

Ennenkuin ruvetaall viilneksi mainitulla 
ta vall u ampumaan, määrätiiän sc putt'onuin 
luku , joku 011 kunkin mi Qhen loppuun um 
muttuva, (JllneHknin hii.u hl lcnsa Jukkallt
tllU ja kjiskYii odoUaa SCII uudi stamiseell. 

K UI1 mi estcn mielet ovat lIIaHtuneet jn 
I"lludin SU\' II hajonnut, voidaan sella ista 
Hmpllrnista uuclistaa joko samuun maa liin 
t/l ik ka muihin siksi osoteHaviill. Tätä tar
koitusta vilrten määrätiyjclI patronain luku 
ei /Slltl lIoustn yli kolmen micstii kohti. 

Vurllviici ampuvut nilloaslalln yhteis' 
luu knuksill, si inii asennossa (pol vi ll unn tnhi 
pitkHniiii n), Illinkä asianhull"l'ut vuativat. 
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" 
AmllUJIlavälien määrääminelI. Maaliin 

viiIin oikea määrämilleu on 8ungen tär~ 

keiitii. jos arvattu ampumllviili · ei ole todel
lisen matkan mukainen, niin luoti joko ei 
SUllvuta maalia taikka llIcuee sen ylitse, 
kuinka hyvin sotamies mupuueekill. 

Matkan pituus maaliin märiitään: 
a) Illfltkamitalla, 
b) koctus-llmnll1ksiIJu, 
c) vieressä ampuvultu ty-kkiviieltä kysy

miillii, ja 
(1) puolustustupJlclussa uskelmittuuksella. 
AI ill!lserien,joiden velvollisuus suorastaan 

011 johfua ampumista ja -muuriltii maalei· 
hill olevat matkat, pitiiii alati 10tutt"u1 aH
Illiiiinsii, ett'eivöt siinii paljon cdlettyisi. 
Mlltkull määräämincn koctus-ammuksil la 
011 mahdollista ainoastuan silloin, kuin alan 
laulu myöntää sen paikan hllomaamista, 
mihi n luodit putoavat. ja sllI1dnan parhai
len tehdyksi siten, ettii ammutaan muuta
mia laukauksia periitykSin snmuu maalin 
kohden, kullakin kertaa muuttnmulla tii
hyskorkcuUa ]00 nskeleen suhteen, joten 
ensiksi vähin. slUe sU\uln ja viimeiseksi 
oikea matka määrätiiiin. 

Kun pitkiltii. lllntkoiltn ummuttaessa, "ar· 
s inkin liikkuviin maaleihin, ei ole aikaa 
oplIstua ampum.iseen, voivat Rmpuväliä 
miiiiräWiessä tulleet virheet olla sangen 
~lIuria, ja saattaa sitell tapahtua (jos 
el:lim. miiiirätiiiin 1,000 askelta ] ,200 sijaan), 
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cU'ci yksikiiiill luoti osu maaliin. Tämän 
välttämiseksi ja tulen vaikutuksen ellen
tämiseksi 8i1loiukill kun matkan määräys 
Oll melkoisesti väärä, ammutaan yksin 
ajoi n useilla eri tähtäyskorkuuksilla. Sem
moinen ammunta toimitetaå.n 2 tahi" täh
täyskorklllu]ella ja se tapahtuu siten, että 
muutumllt ampujat asetbvat tiihtäimensä 
JOO askelta suuremmalle korkuudelle kuin 
toiset. AUlPumista 4 t.iihtäyskorkuudelJa 
käylläviit 1,000 tahi useamman uskeleen 
päästä semmoiset osukunnat, jotka eivät 
ole puolta komppaniaa vähemmät, seuraa
"lllla tavalla: matkan pituus otetaan liki
miiiirin esim. ] ,000-1,200 askelta; p iiällikkö 
komentaa : afllpukaa, neljällä korkltudella, 
clIsimtuäinCII pluto1!a 1;l0fJ, tOitletl 1,(J()() as-
Ifelee{/a! = streljba 1Ia tscltelirä pritsäla, 
1)(irlli vsod na tisjatschu dvesti, ftoroi na 
ti.~ialscl/.1t schaoof! Molemmat plutonan
piiiilliköt kiiskevät kumpikin ensimmäisen 
l'ivillsii asettamaan tähtiiimensä 50 askelta 
:l\clU1l1ullc kuin määrättyä matkaa varten 
ja toison ri vinsä 50 askelta ylemmälle. 

NIIn muodoin komentaa ensimmäisen 
I)IIItOll1l11 piHillikkö: 1:n ri.vi 1,150 oskeleelle, 
2:11 J,25Q:lle! '= pe'rvaja scherenga na 1,150 
scllllgof, [toraja na 1,25Q! Toisen plntonan 
piiiilUkkö komelltaa: 1:n rivi 950 askeleelle, 
2:IIen 1,o5O:11e! = pervaja scherenoa na 
!JJO R(;llfIfJof, ftoraja 'HU 1,050/ 



Jos puolta komppaniaa vähempi osa
ku nta, olkoonpa ykSi p]utona, ampuu mat
kalta, joka on Iyhempi* kuin 1,000 askelta, 
kiiytetiiiin .ainoastaau kohta tähtäyskor
kuutta. J 'os plutollullpiiiillikkö on ottanut 
liklmiiäräistlll väl.in esim. 800 askeleeksi, 
komentaa hän: l:n rivi 750 a:skclcelle, 2:n 
850:Ue! = llerva.ja scherc)l.Qa na 750 scha-
{Jo" ftoraja na 850! ja osoUna samall a maa
li Il. 

AmlllutuH,lSf.Hl 600 h 400 askeleell päästä 
ul<e!etaan tähyskorklllls määriittyjen mat
kain mukaan. 

Kun a mmun ta 400 as keleen tabi vähäm
lllii ltä matkalta, on tuli tavallisesti kiivas 
jn alllpllmaväli muuttuu alinomaa. Ett'ei 
sen vuoksi ole pakko joka hetki muuttaa 
tlihyskorkuutta, käyteWän kaikkia matkoja 
varten 400 askeleeseen asti ' samaa tähys
kOl'kuutta, nim ittäin 300 askeleen matkan, 
jollOin ailloastlltlll tä ht/iyskohta muuttuu; 
400:810. 250 askeleesen on tiihyskobta kes
kellä lunalia, ja lyhenuuiHlii matkalla itse 
lJlaulin alempand. RIlu,uviikeä vastaan 
kä~'l.etäiin muuttumaton!" tiihyskorkuuUa 
aiun 500 askeleelle asti. L iihene,'ää maa-
lin kohden on tä hyskol'ku us viihenneUävä, 
knu kenevllu kohden enennettävii. 

1\laaHn valinta. Hyökkiiyksessä pitää 
ll llllJujuketjun ensinkin vihol l isen tykki· 
"like» ju lllupnjill vastun.ll yhä laukoa hy
vi II IS WuHIUuia limmuksia ja toiseksi yh-
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llyUiiii klh·t\sta tulta vnlittuun hyökkäyS
kohtMlIl. Jos omasta kohden hyökätliän ja 
viholline n puolustaa itscänsä, niin on luul
tava seu rupevall etuvarnstukslill alla hlr-
jona ole\"icm esineitten taakse; sen vuoksi 
on tiimmöisissii tapauksissa turpeetonta 
ampua pOis patroniansn, V!lau on ampumi
lien ai noastaan silloin, kun sutetaan arvata 
luotien ei mencvän hukkuun, s. 0.: eltä UIll
lIlutann tykkiviikeä, kun vihollisen patterit 
ovat auken lla; ampujaketjuja, kun siihen 
voi nmpua kyljeltii viistolla tuhi pnhkäse
viilH ~ tulolla, ja vihollison kolonnia, kun 
110 sattumalta ovat alttiina tahi siirtyvät 
paikasta tOiS(,Oll. Kun kiisketiiän nmpu
muau Ilistinhyökkäykseen valittua kohtaa, 
ovnt kaikki a mmukset suunnattavat tähiin 
kohtauu, vaikkapa vihollinen e i olekaan nä
kyvissä taikka vaan vihollisen nmpujain 
Jliiiit Iliihdii voidaan. 

Puolustustappelussa pitiiii maaliksi erin
Qmattninkill valita vihollisen kolonnut ja 
tykkiviiki. Herkcnemiittii nmpumann vi
hollisen ampujakot:iuull valitsovat osakun
Ilaupiiiilliköt ennen tappelun alkamista jon
kun osan ampujiansa, muUa eivät milliiän 
ehdolIu salli muiden vaihtaa laukauksia 
vihollisen ampujaketjun knnssu, paitsi ni
lloastuan silloin, kun se tiheiu pnrvill tu-
lett.clec aukeilla aloilla; semmoisissa ti
loissn pitkithivät valitnt ampujat ampu
mistallsn sitä viholJiseu ampujnket:iun osan 

• 

• 



kohden, joka jo on piiiissyt. aukean aian 
ylitse ja ruvenuut vastnan ampumaan, ja 
muu osa ketjua yhdyttää, osakunn~npääl 
likköjen käskystä, tnltansa yllämainittua 
aukeni la tulevaa viholli sen tappellllinjan 
osaa kohden . 

Jos v iholJjsen tykkiväki kiivaasti ampuu 
jotakin asenIlon paikkaa, pitää tätä tykki
väkeä vllstaan osa puolustuslinjan tulta 
suunnattaman ja muu tuli yhdytettämäll 
niitä vihollisen joukkoja kohden, jotka 
ovat vastapäätä Iykkiväen ampUlllaa paik
kaa, koskapa luultava on, että juuri Ile 
joukot ovat määrätyt hyökkäyksen teke
miseen. 

Kun kootussa järjestyksessä hyökkäävä 
vi hollinen lähestyy GOO askeleen piiähiill tahi 
likemmäksi meidän ampujnketj ua, on kaikki 
tuli hän en päällensä suunnattava ja osas
tonpäällikköjen pitää kokonaan kieltää vi. 
holl isen amp'ujakeQuun ampumasta. 

Ylimalkaan tulee ]läällikköjen tarkalla 
vsarilla pitää vihollisen liikkeitä ja käyt
tää jokaista tilais\lutta saattaakseen s ille 
niin suurta tappiota kuin suinkin. 

Semmoisia tilaisuuk~ia ilmantuu esim. 
kun vihollisen ampujuketju lisätään ja va
raväki sitä lähenee enemmän tahi vähelll
män suojatollna; kun vihollisen kolounat. 
tekevät karkallksia toisesta suojapaikasta 
toiseen j. n. e, Erittäin ovat semmoiset 
tapaukset huomiQon otettavat, jollOin saa-
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(laun tilaisuus a m pua villallista kylkitu
leil a: semmo isissa. tiloiSfm tekevät yhteis
laukaukset pllran vaikutuksen. 

A lIIlllljaketj un liikllnnol AmpnjaketjUli 
Jiikunlloissll pitää kunkin osaston liikkua 
keskustan mukaan. Osastot llsetettuiYla 
kllhtecll r'iviin; kukin ruo1u on pariml ja 
o~nstonpiiiillikkö käy etupäiissii; tavallista 
urarssital .tiil liikuttu@ssa pidetiiiin kivul'i 
toistill, juoksu llHlrsis8a oikealla jaJn\1a, 

A UI ]luja ketj u etenee: 
\ 1) ulkopuolellu vihollisen ampumisen 

vaikutUlipiiriä (8, o. pitemm än kuin 800 as
keleen päässä vihollisesta) ja semmoisella 
paikkeella, jossa on suojaa vihollisen iu
lelta, tavallista marssi~ahtia. ju 

2) vihollisen vaikuttavan tulen piirissä 
(s, o. SOO uskcleell tah i ,' iiherllmiilJii Illat.
kulla) jnoksulllll r ssia. 
AUlPuj\l~tj u voipi liikkua eteen päin, 

tUHpiiill ju puolikiiiinteiu; si vuliikkeitä ei 
kiiyletii; k'un tm-vHsisi liikku u. oikealle 
ttdli , rasemmll lle puolell e. tehdään sem 
moiset IUkkeet varaviien avulla, josta sei 
kustn tUOrluempullu. 

Ampujaketjun liikkeet toimjttaa joko 
koko ketju yht'uikaa taikka er i osakunnat, 
jotka myös kuitenkin \'oipi olla plu toJlll:l 
viihemmät. 

Kun on ajateltava edetö juoksumarssia, 
- scis!\uttnn päällikkö ampujaketjuD ju lä

heWiä pl II tOlla npiiii lli köille kii8kyn kM-
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kauksitHtin etenemiseen, jolloin hän mau
ruä sillä tavoin etenevän osakunnan suu
t'uuden ja sen p!lIton811, jonka on Iiikunto 
/lUettava. .Juoksumarssia mentäessä eivät 
karkaukset saa olla 100- 150 askelta piteni 
piii. Yhden osau ketjua karkausta tehdessä 
jatkavat paikalleen jääneet ampUllusta. 
Karkauksien loputtua aljetaau heti ampua, 
jonka jälkeen seuraava osakunta tekee su
mun liikkeen j . n. e. 

Viedäksensä arnpujaketjua eteenpäin ta
vallista marssitahtia antaa sen päällikkö 
merkin viheltimellä ja komentaa: ketj u 
ccspä'in - tsep Iperjotl, samalla viittoen 5a" 
pelill ausu. Plutollal~ ja osastojen päälliköt 
kertoovat tämän komennuksen, jota tulen 
lakkautus seuraa. Sen perästä p!utonan
piiiilliköt komentavat: 1IOUS, eespäin mars 
- vstati, schauon marsch!, osustonpäälli
köt kertoovat kommennuksen \ nous -
vstatj! ja asettuvat osastojeusu etupäähän. 
Ampujaketjun liikkuessa on varsin tär
keätä, että pysytään määräsuunnassa ja 
ett'ei ketjua tihennetä eikä hajauteta ylen 
paljon. Sitä varten valitaan jokin rinta
man edessä oleva selvästi näkyvä esine, 

..jota kohden ampujaketj u pitää suuntaansa, 
ja ketjusta määrätään eri ojenllus- eli 
suunta-osakunta menemään suoraa valit
tua esinettä kohden; yhteyde,n m'symiseksi 
koko linjalla ·ojeutuu ketju sunnfa -osllknll 
nau mukaan. 

1 
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Koko kctjun yht'aikaa etenemisek!!i juok
sumursissa komentaa päällikkö: karkotls 
eespäht koko lin';alta - 'Perebiischka 'lJsäi 
Isepjll! Plutonain ja osastojen päälljköt 
lIluäriiäviit 100-150 askeleen päähän jonkin 
sopivnn puikall ja komenlavllt: karkaus 
- - - lum - perebäschku k - - - ! 
Tilmiin perästä antaa ampujukctjull pääl 
likkö ja hänen jälkeensii kaikki ne pääl
liköt, jollh~ on viheltimet, pitkän vihellys
merki.n, josta ampuminen taukkoo, ja sen 
jiilkeco plutonan- ja osaston päälliköt, ojen
iuen sl1ullta-osakullnan mukaan, kertoovat 
kCtjUllpäiilliköll komennuksen: JlOllS 
vSlatj/, jonka mukaan ampujat nousevat 
ja juosten seuraavat osastollPäälllköitänsä, 
jotka määräpaikkaan päästyiillsä komen
taynt: sds - stoi! 

.Jos karkaukset ovat tehtäviit osakUIl
uittain, niin ampujaketjull piiiilllkkö, vi
llcliimcllä Ulerkin annettuunsa, ·koni'cntu1I: 
kurlWllS plulonittain, N_ N. pllllo1!at alka-
vat - 1Jerebäscltki PO vsvodno, N. N. 'lJsvodi 
mdschiJlajitJ; jos ei kommcnnus voi kuu 
lna. lähetetäiin suusana sille plu tonalle, 
jonka on juoksadus aljeUava. Plutonan
piiiiJlikkö komentaa: karkaus - - - esi",. 
- mäkeen, 80Laall, Imo1le'ukselle ;. s. - pe-
resbiischlw - - - k'gorkä, kovrl/!/II. kdmu! 
'L'iimiin komennuksen kertoovat osaston 
päälJi köt ja ulltpuruinen tåukoo, jonka pe
distii plutonuupiiällikkö tUltua vihell ysmer-



kin ja komentaa: nous - vslatj!, miehistö 
nOllsee ja osastonpäälliköt juoksevat osas
tojen edellä p)utOllllnpäällikön valitsemaan 
paikkaan, kuhun osastot ·päällikköjcnsä 
käskettyä J)ysiihtyvät. Toisten plutonaill 
päälliköt panevat toimeen kukin v uoronsa 
samanlaisen liikullllon, jota tekemään ku
kin plutona rupeaa liiin pian kuin edellinen 
on hIien alkanut. 

Peräytyminell tapahtuu samoin kuin ete
neminenkin koko ampumaketjulla taikka 
osakullllittain, sillä eroituksella vaali , että 
useimmilen periiytymincn käy tavallista 
nlarssiiahtia. 

Sivusliikkeitä ei umpumuketju tee; jos 
kuitenkin tm·ve vaatisi sem moista liikun
toa, saadaan se siten toimeen, että kOlnp
paniullpää llikkö vara väestä lähettää uuden 
lIJllpulllaketjun sille sivustalle, jonne päin 
liikkeen olisi pitänyt tapahtua, ja toiselta 
sivustalta· käskee yhtä su uren ketju-osau 
,·araväkeeu_ 

KOmP I)i\nian vnrnväki. Se osa komppa
nian, joka ei ole ketjukSi hajoitettll, sano
taun komppanian varaväeksi ja sen tarkoi 
tus on: 1) tiiyttäii ampuma ketjussa ilmes
tyviä aukkoja ja pitentiiä sen rintamaa, 
sekä 2) auttaa kebun ampumista ja viholli 
sen hyökätessii syöstä se takaisin. KOlnP
panian-V/11·uviiki Sijoitetaan pitemmän talli 
lyhycmmäll matknu päähiin ketjun taakse, 
nina pnikan laat'ua myöten, jonka suhteen 

l 



kllitenkin 011 se ehto, että vara väki voi 
ajoissa euuiittää ketju Ile avuksi. Pisin 
matkn, jonka piiiilJ)in komppanian-vnruviien 
~aattaa asettaa, ei saa · olla enempää kuin 
500 askelta ketjusta. 

Val·aväki sijoitetann koottuna tahi osa
kUlloiUain ja voidaalI suojapaikan takana 
IlseHan koloHaan ; aukenlla alalla asetetaan 
vuraväki levcnneUyyn ri ntamaan avoimin 
ruoduin ja paneutuu maahall. Tällä tavoin 
tehdää.n selltiihden, että vihollisen tulen 
vai kuUaulut tappiot olisivat vähemmäl 

Varuviicn liikullllOt toimitetaan karkauk
sittain toisesta suojapaikasta toiseen. Pääl
likön huomionsa ottnlt nlnnsnhteet ja hy
vtikseeu ki,iyttiiä kaikki maun notkopaikat, 
e lleivtit ole vi hollisen amm utlavissa. Nä
öltiiiin viihiipätöisemmätkin alan epätasai
suudet voivat tälJöin olla suurimmaksi 
h~-ödyksi. Suorua n etcenpiiin meneminen 
on tiissii vUhänrvoista. kunhan piiiisuunta 
hyökkiiystii vurten miiiirättyä maalia koh
den pidetiiiin ja kOlllllPanian ampujaket
j uIle osolelun tappclurintaman yli ei 
IrlcIIuii. 

Pain!julVIII varaväki. Niitä patll)jonan 
kOlllvpanioja, jotka ovut toisessa linjassa, 
SIJllotaan Plltaljouan-vuraväeksi, ja ne si
ioitetaau melken ~Thtl.i pitkiille välille kOIllIl
pall ian-varnviiestä, kuin tiimä jiilk imäincn 
nl llJ)ujn ketjusta. 



" 
Komppunian-varaväeJle mäiiriityt liik

keet ovat myös vaLaljonull-varaviien DOU
datetl.aviu. 

KiertoliikeUen tekeminen Rmpujaket
julia. Vihollison siv ustaa kierretäön siinä 
tarkoituksessa, eUä pyyhkäscviillii tulella 
pukotettaisiin vihollinen luopumaan etui
Sl.lStu asennosta: semmoiset liikkeet tekee 
joko itse arnplljn ketju taikka sitä varten 
vllraväestä lähetetty osakuuUl. Toimeen 
punnakseen kiertoliikettä etenee lähetetty 
osakun ta huomallmattomasti , hajautumat-
ta, semmoiseen pnikkaull, misW. vihollisen 
asemaa saattun a mpua pyyhkäsc\·ällä tu
leila. Edullisen aseman vaJj ttUtlllSa käs
kee kiertäviin osakunnan piiällikkö mie
hensä juoks ujalkaa hajautWIlMIIl ja heti 
alkaa kilhkeiin tulen. 

Kiertoliikettä voidaan viHiä Ollllistnneena 
ninostaan silloin, kuin ei villOlli ncn sitä 
edeltäpäi ll ole huomannut, ja 011 sClltähden 
tohtävä äkisti, varovasti ja tietämättä. 

Paikallaau seiSOva alllpujaketju tekee 
kiertoliikkeen s illii tavoin, että sii hen mää
I"ättyä sivusta astuu eteenpiiin ja siinä vetä
ytyy s ivuJle niin kauvau kunnes pääsee 
semmoiseen aseIl toon, että edullisesti voi 
ampua vihol li sta ,'iistolla ta hi p~'yhkiise
vii llä tulella. 

Etenevii ullllm jaketju tekee k iel"toliik: 
keell samalla tavalla, kuitenkin sillii eroi
tuksella, ettii siilien määrätyt I>i \'US-08astot 



\ 

r , 

., , 
menevät muiden ohitse ja sivulle päin 
v(>täytyen nstllvat edclleeu ' siksikuin paa-
8('"i1t tarkoitukseen mukavulle asemalle. 
SemmoisIIn kicrtoliikullnoihin on ruvettnva 
lähes 400 askeleen päässä vihollisesta, eWai 
se saa aikaan toimeen panna vastavehkeitä . 

• Jos vohollinen yrittää kie rtää meidän ai . 
\' ustaa, on se siitä estettävä komppanian 
vlll:aviiesLii liihctetyllii ampujaketiulln, joka 
on velvollinen kiiymäiin eemmoiseen nsen· 
toon, että kie rtävän viholUsen oma kylki 
joutuu vau raan. 

S ivustahI vartioimi nen. Etfei viholli -
1I!'1l mahtaisi huonwamntta hätyyttää si 
yustaltn, pitäii jokaisen erillään muistit toi
mi elevun osnkunullu liihcttää sivusroin 
" lldijoiksi kulkuvahdit (patrullit), joiden 
tu lee, vihollisen sivulta päin lähestyessä. 
Iwti notaa siitä tieto joukoilleosa. Sitä 
YllI"tcn liihctcUynä klllkllvahtina on 3 
lIliestä alillpseri tahi luotettavan korprn
Iin johdoissu, jotka menevät 1(}() askelta 
joukon cdelJii ja sivulla päin, käyden eri! 
liiiin toisi s lansa 50 uskeleen päässä.. johta ja 
kcskeUii ja yks i mies kummaUakin sivulla 
j a etupuol eIIn. AJllpujnkctjlla lähimmän 
micllell piHiii asettua niili, että hän, epäta
l'Iuisel1llkin a lalla, voip! havaita, mitä ket
jussa teht1iiiiu. .Jos vihollisen ha vaitaan 
llI it enkiiiin li ikkuvan Illcidiiu s ivus taa koh
lien. piti.i ii knlkuvalulin päälliKön heti 
lJ!lnna joku lIIiehiställsii viemään siitä tie-



toa komppanianpiiälliköllc. .10s taas ku l· 
kuvahti äkkiarvaamatta tapaa lähelle si· 
joitetun vihollisen, rupee hän viipymättä 
ampumaan ja lähettää myöskin sanall 
kom,ppa niftnpääll i kölle. 

Ampujaketjull ja komppanian-varaviiell 
menettely rat-suväell hyökätessä. Jos aVl 
plljaketju on sijoitettuna suojapaikun 
taakse, älköön se antako rat.suväen hyök· 
käyksen itseänsä häiritä, vaan pYSykÖÖll 
paikassaan ja suunu atkooJl tultansa hyök· 
käävää ratsujoukkoa vastaan. Jos taas 
ruts\lväki aukcalla alalla hyökkää ampuja
ketjua kohden, pitää uhattu osa koottamllll 
ja plutonun tahi osaston päällikön vulitse
man semmoiuen paikka, jossi\. miehistöllii 
edes joll akulla puolell a on · suojaa \esim. 
puilta, klljvminolta, lauta-aidaIta t. m., 
jonka jälkeen hän komentaa: parveen= 
stroi kutschki. Tästä komennu k8esta am
pujat juoksevat hänen luoksensa. muodos
tavat kaksi riviii ja alkavat hällen komen· 
nettuansu ampua yhteislaukauksia, niin 
piau kuin ratsuväki Oli lähestynyt 400 as' 
keleen matkalle. Jos ei ratSl1viiki hyök
kiiii tämän parven päälle, miiärää pääl 
lil;kö ykSityisi ä ampujia ampnmaan VHlOl
lista pitkiiltii matkalta. Jos ken umpu 
jistu ei ole keriullyt yhtyi.i toisiin ja ratsu 
\'i iki hiinet saavuttaa, tulee 'bänell heittiiy
tyä nwunan, ei niuoastaan ollaksellsa estä
llliittii olllaa ioukkon ampumasta. vaau sen; 
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kill lähden, että näin oleminen 011 viihelll
miill vaarallista, koskapa hevoset useimmi
ten vahingoittamatta hyppiiiivät maassa 
Illukuu vain ihmisten yli. JOII ruhlUviiki il
maantuu niin äkisti. ett'eiviit plutonut en
nä tä kokoontua, pitää UJllIHduketjulI pysyii 
bii uii j iil-jest;."ksessii, kuin sen tallessa oli; 
ja ylimulkuull pitiUi rats uväen hyökälessii 
joukko toisin muoclostcUamulI ainoastaan 
si lloin, kuin se voi tapah t ua hyvissii ajoin 
ja tnr l)ec l l ise~su järjest yksessä. HatsuviiclI 
hyökiilcssii asettu \'ut komPl>allian-varaväet 
niin edullisesti kuin suinkin vihollista tu
lc lltut n vaslustaaksensa ja muodostavat le
,-cnuetyn rintaman tahi kolonn811, jollOin 
\' ijlttiimiittöllliisti on huomioon otettava, 
eHU ka ikki ampujat ottavat osua ampumi
sessa. Jos l'ntsuväki murtautuu rintaman 
liiv ilsc, pitiiii miesten ascttua parviksi , 
joiS8tl joka tui es seisoo pitin v ibolliseen; 
scmmoisia parvia vastaan ei rntsllviiki mi-
jlWn SIIH lehdyiksi. ) 

K äytös hyökkiiysf:tJ>llelusslI. lJyökkjiYs
taJ)j)C!ua käytetään vihollisell kurkoit'-'lllli
seksi asemasta, j obon se on sijoittu nut. Scu 
loi mecnpanemista varten koetetaan tun 
l ll viUa t allllioiHu päästä Hiili liki viholli 
scn ascmaa hlin sui nkill jn va litaan hei 
koin puikka h)-ökkäi.imiseen. jonka nlotta
Illiscksi 111lllllulmUl kii hkciisti, minkä ta
pahlu ctosn koctcln au sovcliail lu \'c hke illii 
lu uitn nSClllall osia kolld{, ll n ·liiii \' iho lli sClI 



yal'Rviikiell huotlliota pois hyökkäykseen' 
vnlitusta paikasta, ja seu perästä ruvetuull 
pi I'lti n hy ök käy kseell" 

Hyökkäih"äu ensimwäinen tehtävä on s iis 
mitä viihimpiii. tappioita saaden päästä vi
hollisen asennon luo. Tämän tarkoitukse!l 
8il.:lvuttullliscksi piliiä hyväkseen käyttäii 
abn laatua. 

Aliupsel'iell tulee tm"kaati huomioon ot
taa vihollisen liikkeitä ja pyytää niin pian 
kuin suinki n saada selvä käsitys sekä vi> 
hollisen l:I;Cllllor.ta että tappelualasta. Heti 
ketjun tultua lällCl!e viholJistu ampumat
kal le käskeviit päälliköt osakuritansa ru
veta mnpumaau ja osottavat ne maalit, joi
hin on lUJlJHUuiu("u. • 

Jos ampujllketju mennessaan kohtaa 
edenru:~ttyjä Yibollisen osakuutia, jotka 
ovat tarjona oJeyia paikkoja miehittäneet" 
on vihollinen niislii karkoitettava, jota teh
desr.ä osar.t"onpiiälliköt, jos enemmän yhdy
tettyä hyökkäystä on tarvis, kokoovat osns
tonr.a ja pikaisesti rupeavat pistinhyök
käyksccuj kun vihollisen asema on valtaan 
saatu, liajoitertwn osastot jälleen ketjuun. 

Ylipäin tanitaan tässä. neuvokkuutta ja 
llcrokkuutta, ja kun ei aika myönnä. käs
kyn odottamista, piWä aliupserin semllloi
sissa tiloissa toimia itsenäisesti. 

Ampujakel:il!ll sivustoilla olevain Oi!WS
tOllpiiiillikköjcl1 pitää eteenpäi n mentiiessii 
viedii Oi:'Hstollsa sem moista suuntan, että 

, 



voidaan kiortiiii \' ihollisen sivustaa ja siten 
lUlllm(t pyyhkäseyiillä tu lella, J os ilme8ty~' 
tilaisuuden riistää viholliselta. jokin sen 
ar-onuoll kylkipuolella oleva etuisa, vähä
miehinell paikka. pitää OSlIstollpäällikön 
arvelomalta osastollunsu ottaa se valtaansa 
ja koettua pysyä siinä, 

KompPllniun vaJ'uväet j a 1l11lllt kootussa 
jä rjestyksessii ampujaketjull periissä oteno
viH osukunnat myöskin hyvä kseen käyttä
kööt a lalla olevia. esineitä suojellakseen 
ilscii nsii. vihollisen tuleltu, jollOin joskus 
on hyvä mu uttaa asentomuotou, s. o. kolon: 
nasta muodosLaa Jeveu netty ri ntama j a 
päin vastoin, Sellainen toisinlliuodostus 
tehdiijin myös etcnendseQ. pysähdyksien 
aiku na, sen mukaan, kuinka pitkiä ja. le
veitä suoja esi neet ovat. 

Jos liihe llä ilmpujaketjua on jokin by~ 
suoju, tulee komppanian-vllruväklen, koska 
on edullista, että pysyvät niin liki ketjua 
kUlu suinkin, paneutua maahan suojan 
hw,kse jtl ketjun edemmäksi mennessä jäl
leen ase ttua tarpeenmukaiselle viilille. ellei 
liihell ä ketjua seuraayaa pysuyskohtaa ole 
sopivan suojapaikkaa. 

Sitä myödclI kuin hyökkäävä joukko lä
henee viholl1sLa, pitää kOUlPpanillll-VnI'U
Yliei) uUsitl osastoja lähcttämällä vahvis
taa ampujaket:iua ja sa mall a itsekin sitå 
liihcstrli. 
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I-Iyökkiiiimiiiin kiisket.~'f kolollat etene

viii nwöskin ala nsuhlcila huomiooH oUaell 
niin liihelle ampujakctjll8 kuill mululollish!. 
kliydiikf>cCIl osall iseks i pislinhyÖkki.iykseell. 

Käsikahakkaau ei kuilllcllknu aina jou
duln; joskus hyökkiiiijä ai nQushlUTI tulel
hlllsn pnkoiUaa puolustujull luopumaan 
Ilsemastallsa ja a lkanl/wlI periiytyä; sem
moisessa tapauksessa piUiii ketju ll osaston 
piiiillikköjcn viipymiittii IMnna osustonsll 
:iiit.etyJle asemulle ja li ntua niiden ru"cht 
amp umaan periiyfyväil vihollistn. 

Jos jokin yihollisen ky !jistii on valittu 
hyökkii nskohdaksi, niin pitii.ii. ilman pistin 
hyökkäystä p.lkoUMk!;ensll h illitä pcräyty
miiiin, k iertää kylki jll pyyhkiisevällä tu
leila Iliitn Uää umpujakctjuu. 

Sen osaston lahi plulollon, joku on sann
nut toilllekseen te hdä kiertoliikulJllOll, tu
lee koettaa vihollisen niikemii.ttii. sauvuthw 
tU I'koitustall sa ja pel'ille pii,iistyänsä muo
lJolÖlna ;utlpujakel.ju sekii käydii :-;eulll~oi 
selle ascllwlle, josta 011 Illahdoll inen ampua 
ainukill jotakuta viholli sen etuvuJ"ustuk
lÖin hlktllUl olevan ulllpnjaketjull osaa, 

Kiertoa tekevä osa kuuta älköön viholli 
sen etuvartijoitu ta vutesSll uSII missiliin ta
pllukscssa viivyteikö amJlluskelemiseUa , 
van n ruvetkoon heti pistinhyökkäykseeu. 
ctt'ei vihollinen saisi aikaa jn tilaisuu..tta 
I'yhtyii mihinkiiäll toimeell, Uinta min hyök
kiiiiviin llm]}lljake,tju!l tnlee, odottaessnnsa 

• 
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kl-lkitu!cn vaikutusta, yllä pitämään kilh
keiiä tulta ja Il!iupserien tarkalla huomiolla 
nOlld lltell:l vi hollisen liikeUä sekä jout_lli 
susti oUall ullelllll ndtaausa, n.iin pian kuin 
havaitscvat vihollisc n amPldain siitä Wllte
' -iin; seu jiilkeell he jiirjesliivät ampumisen 
Jlyyhkiise,'iillä tulella vi hollisen ampuju 
linja n muihin osiin. 

Pistillhyiikkiiys, s. o. kiivas ja yhteinen 
hyökki~ys pistilllellii, erOIIn muista hyök
kiiysliikkeistii "iillä, että semmoisen hyök

. kiiyksen alkauut joukko, a lalla olevia suoja
esineitä kiiyWimäUä tahi toisenmuotoi
seen asentoon kiiymiiUä, iikisti menee suo
mun vi hollisen päälle, vakaasti niin pian 
kuin su inkin saavuttaa hiillHi. ja päiistii 
kiisikähmiiisille. Kerrau a ljettu pistin
hyökkäys on vä lttämäHömiisti loppuun 
saatettava. .Jokaisell tulee muistaa, eWi 
loppuun sauUamulOIl piiiill ehyökkäys on 
hyökkääjälle valjoll tUJ'miolliselUpi kuiJl 
rohk ea hyökkiiys paljastetuin asei'n, sillä 
villOlliselle selkänsä kiiiintänyt joukko tu 
lee vastustamatfa ulUUlutuksi. 

Pistinhyökkiiys tehdään sekä bajallisessll 
eUä kootussa jiirjest~·ksessä. 

Pistinllyökkiiykscen linjallisessa jiirjes
tykscssii l'upee ampujaketju hajall iseen 
jii,destykseen asetettua vihollista, tykki vä
keä ja metsiin laidassa lahi suojaesineitten 
takana ole,'aa vihol lista vastaan. Kun 
liimmöinen hyökkäys on toimeen pantava, 
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ilmoittaa nmpujaketjull päällikkö sen edel
täpiiin miehistöllensä ja näyttää sen paikan 
vih.ollisell tappelurintamassa, johon tulee 
hyökättäviiksi sen perästä ampujat sovituJI 
merkin saatu ansa liihtevlit suojistansa ja 
rientävät perille piiiistiiksellsä, kokoutuen 
osastopiiiillikköjensä ympärille, jota tehtä
essä aliupserien on valvomillen, ett'ei ku
kaan jättäydy jälkeen. Noin 50 askeleen 
päässä vihollisesta syöksee ampujaketin 
hUITaata huutaen "ihollisen asemaan ja 
ajaa hänet pistimillä siitä poi s. 

Hyökkäystä kootussa järjestyksessä teke
vät varaväki ja ampujaketju yhteisesti. 
Kun kootnssa järjestyksessä hyökkääväiset 
osakUllllat ovat astuneet ketjun tasalle, 
nousee tämä ja etenee varaväen edellä. 
Noin 50 askeleen päössä vihollisesta heittä
ytyy sekä varaväki että ketju hUrraata 
huutaen hyökkäämään pistimellä. 

Jos vihollinen joko lähtee peräytymään, 
hyökkäystä odottamatta, taikka tulee pisti
n,ellä karkoitetuksi, menee ketju yhä edel
lensä ... asettu u aseman toiselle sivulle ja 
ajaa vihollista takaa kiihkeällä tulella. 
Jos varaväki on järjesteUynä, hätyyttää se 
vihollista yhteislaukauksilla, mutta jos ei, 
niilf se heti saatetaan järjestykseen. 

Etuvarustuksiin tahi rotkoihin hyökät
t,iiessä ei ampuja ketju liity varaväkecn, 
vaan jääpi viimeiselle asemalle ja ampuu 
vi hollista kiihkellä tu lella, mutta varavli ki 

, 
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etol\oo ja menee l"yntäyskaivulltoolJ tahi 
rotkoon, jOBSll se pannaan jiirjcstykscCll ja 
saa bengiihtää, sitte kiiydäksccn piiälle 
pistimellä. 

Jos ei hyökkäys onnistu, on pataljonun
vurnviikl veh'olliuen joulumaan avuksi ja 
vastaanottamaan takaisin ajeiut ctu maiset 
komppania!. 

Puolustustoimcilut. Puolustustnppolussa 
on maa-alalla vielä suurempi vaiku tus .kuin 
hyökkii,ystappelussa, s illä puolu8tuksekseclI 
tapelJesStlllSa ovat joukot suojoltuiDa. jon
kinlaisilla puikkaesineillä ja voiva t ampua 
enemmän tahi vähemmän paljaana seiso
vaa viholl1sta. 

Puolustustappeluun valittua vaikka-alaa 
sanotaan asemuksi eli asontopaikaksi. 

Åselllan varus taminen, Jos ei asemalla 
olo etuisia suojapaikkoja, 011 80 saatettava 
J)uolustustiluan, s . o. varustettava el i lin
noitetta,va. 

Mikä maa-ala tahansa saattamiseksi puo
lustustilann pitää käytettiimiiu kaikkia 
viilikappaJeita, jotka voivat vahvistaa puo
lustusta; niinpä ovat asemalla olevut vaik
kacsineet, jotka voivat ampujille suojiksi 
sopia. va lmistettavat puoluslillliksi. 

Semmoisilla suojilla yoipi olla ojiu, ' pen
sas- tahi lauta-a.itoJa, kivimuurcja j. s., 
jotka kaikki ova.t siks i sopivia. 

Ojat jo kaiverretut. tiet vo ivat vähem
miinkhl syviinä kelvata snojHksi flTllp njill c 
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ja vähemwille osakunIlille kootu8sa järjes
tyksessä; pitää vaan a.n:apumiscn muka
vuutta varten tehdä vihollisen puolineu 
reuna 4 Vr jalan korkuiseksL Pensas-uidat 
ovat hyviä suojia. sillä ne viholliselta peit
tävät takanaan olevat ampujat ja sen 
kautta vaikuttavat mielen malttia ja kars
klutta ampumisessa. 

Vieläkin paremmaksi suojaksi tu'lea pen
sas-aita, jos sen taakse kaivetaan 2 jalan 
syvyinen kaivanto ja multa luodaan aidan 
viereen; tämmöisen pulustimeksi valmiste
tun pensas-aidan takaua seisovat ampujat 
kaivannon pohjalla ja ampujat niin tehdyn 
vallin päällitse, tähdäten pellsusten oksain 
viilitse. 

Lauta- ja ristikko-aitoja, jotka ovat noin 
4 1,4 jalkaa korkeita, sopii käyttää seisoalta 
ampuumista varten niiden takaa; puolus
timen saamista varten luodaan nidall eteell 
lnhi taakse kaivanto ja viskataafl multa 
aidan viereen, josta ~iten 'syntyy :vallin 
ulko- tahi sisäpuolinen sivu. Kaivannoll 
tekeminen aidan taakse on edulHscmpua. 
koskapa kaivanto kelpaa suojakSi niille ~ 

miehille. jotka eivät ammu. 
Korkeihiil lau ta-aitoihin tehdiiiin umpu

reiät noin 1 kyynäräll päähän toisistansa. 
Semmoisella alalle, jossa ei olo soveliasta 

suojapaikkua, luitetaan multavul'Ustuksia 
ja linnoituksia. Yksinkertaisimpia ja huo
keimmin saatnvill Illu ltavarustllksia ovat 



lIInpuklli,,~nnot, jOillll o\'at 1 1/. jnloJl kor
klliseksi luotu valli ja sen lakanal'htä Il)'vii 
kaivll nto, johon ampujat sUoltetaa n. 

Ampujltketjussa kukjn osasto eriklScen 
taikka useimmat yhdessä luovat umpukai
vantoja, ja sen lisäksi tehdäiin semmois ia 
multavuTustuksin varajou koille, tykk ill'ii
eIJ e y. m. 

Mullavarustuksien tekemi8cIl säännöt 
esitellään tnonnclIlplllHl. 

Asemun miehittäminen. Vlllitullc puo
lustus-asemalle sijOitetaa n joukot näin: 
ulkosY I'j ille ampujaketju, komppanian ja 
pataljonall varaväet umpujaketj un walo;e, 
niin lähelle toisiansa ja ketjllu. kuin alan 
suhteen mahdollista on. 

Ampujaketju on sijoitettava ampumiseen 
etuisimpiin kohtiin, jotka aliupserit osoit
tavat, valiten itsellensä liihelle osuston kes
kustaa semmoisen paikan. josta voivat 
niihdä edessii. olevan kalltiin ja p)utonu n
pääll i k kÖIlf.ä. 

K etjun tultua asemalle antavat osaston
aliupserit miehillensii tiedon matkoista eri
nöisii n edessä oleviin paikkOihin, esim.: 
.. lliitY11 ojalle on matkaa 000 askelta, tien 
,'ieressä olevaan yksinäiseen rakennuksen 
luo 400 askelta. pensaisiin 550 askelta" j. n. 
c. Nämät matkat ovat, jos aikaa on, aske
lin mitnttavat. mutta muuten ne aliupseri 
811 1100 vnnn si lllliimiiiiriiltii. 



Asemun SivlHi lo il le lJUIW <lUll \'Ilrtijamie
ltiä. Jos aseman cdcssii 0 11 IIlnpuJllaviilillii 
l>uolnstukseon sopivia paiklqa\esincitfi, tulee 
cdenncttyjen osnkulltain ottau ne haltuunsa 
ja siten alkaa tappelu sokii pukott aa lähe
nevää "Vihollista levittämiiän 8otavoimansa, 
jonka jälkeen ' he vetäytyyiit tllHpliiu ja pi 
kaisesti tekevät riJltamall selviik"i takana 
seiaoville joukoille. 

,Puolustustappelun meno. Puolustustap
pelussa on ampujaketj uD aWlIlunta tär
koämmiin-arvoistu kuin hyökkjjsstappe!us
SI1, koska matkat ovat tUllnetut ja hyök
käävä liikehtic8siiiin on hyvänä maalilla; 
tarkasti noud atcllen jokaisIa vi hollisen lii
kuutoa ja kiiyttiien kutakin sopivaa tilai
suutta ajaaksensa -luotej a sen päälle, pitää 
11l1olustelevan kuitenkin säästää pnfro
ninnsa lyhyiItii viileiItä ampumisee n ja 
enentää tuItuns~ ainoastaan sitä myöten 
kuin vihollinen lähestyy. 

Hyökkäiiväll vihollisen l'ynniikköön "u
"\'ctessa tvasttistna ampujaketjll sitii kiih
keällä tulella, jollOin osastollpiiiill ikköjcn, 
jos mahdollista on, pitää a lkaa yhteislau
kansten ampumista. 

Varaväet eteneviit ampujaketjulie ja 
edistävät vihollisen peräyttämistä yhteis
laukauksilla kootussa järjestyksesSii, Jos 
ei tuli kuitenkaan saa vihollista väisty
mään pitää sekä ynraviikiell ettii ketjun 
ristimillä hei ttiiy j ~'ii vihollisen JliiiilJc s illii 

, , 
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lwtkellii, kuin hän tunkeutuu llsemllllU, s. o. 
kun astuu vallin ulkOlaiteellc. 

Puolusteltaessa tulee nliupscr icn tarkasti 
huomi oon ottaa vihollisen liikkeet, käyttää 
joka t.ilailluuttn yhdyttiHikseen tulta sen 
kolonniin ja painaa miesten mieleen, et1'ei 
heidän ole hätäiiutyrninell, jos ' kuulevat 
laukauksia kylkipuolelta, jonka lisäksi 
iiiil'immiiisten osastojen päiil likköjen tulee 
asettaa muutamia miehiii sivll staa vartioi
maan. 

Jos jokin vihollisen kiedoliikunto huo
Illataan, pitää sen n.li upserin, jokn j ohtaa 
ampujaketillD sivus-osastoa, asianhaarain 
mukaan, joko äkisti koota. osastonsa ja 
hyökätä kiertävän vihollisen päälle taikka 
kfiydä semmoi seen asemaan, mistä /Sopii 
vihollista ampua pyyhkäisevällii tulella; 
joka tapauksessa on tästä tieto annettava 
likilllmiin varaväen piiällikölle. 

1\luistut uksia m etsässä liikehti mi sen suh
teen. Koska afilpujaket;iun johtamiuen 
IJlctsiissii on hankalatu, tul ee osastollpäiil
likköjen pHää miehistönsii koossa, ett'eivät 
118jnlle pääse, ja viedä Ogl1stot niin, ett'e ivät 
jää ilm an y hteydettä suuntaoslIston kanssa. 
K utu tiheiimpi metsä on, sitä useammin 
pitää tiedustaa, mitä läheisyydessä tapah
tuu_ Komppanian varaväell t ulee seurata 
ketjua !yhyeillä välillä ja ai nl1 pitää kUIll
minkiu osa siitä nähtiivi s!:'ä. 
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Metsässä liikehdittäes~ä 011 vUlttiilllättö

mästl vs arinoteUava, että ai ka ajOin sai
sshdu!aan, erinomattainkin te iJUi. aukibak
kaukaissa tahi aukeilla paikoilla, jotta 
siten annetaan jälkeen jääneille ketjun 
osille aikaa jälleen piiästäkscnsii yhtymään, 
niin myös ' voidaan suunt IIn korjata, jos se 
on· sortunut, jonka perästä lii kun taa pluto
nuupiiiillikön käskyn jiilkecn ja tkctuan . 

• JlIlkaviiell tehtävät tykki viikensii sull
tOOIl. Jokaisen jalkaviiki-osakulluull, joka 
on sijoitettu j onkin patterin läheisyyteen, 
pitää tiitä puolus tä8. 

Jos tykki väki seisoo llscllIu ll n. on lI111 pU
jaketiu asetettava niin kauv8s etupuolelle 
J}IlHer iu, että se voi päällensä vetää vihol
lisen ampuj ain pstterihin auuntaamat IlIll-
111 u kaet. 

Varaviien velvollisuus patteri n suh teen 
011 sunm kuin ampujnketjnnkiu, s, 0, sen 
tulee ennättää avuksi nina kuin tykkiväkeä 
uhkaa hyökkä.ys, 

Jos asemalla patteri ;on kO I'kcammall u 
paikalla kuin ampujaketju, voidaan jiilki-
miiinen sijoittaa paUeriu r intaman eteen, 

Varnviiki asetetaan niin, eUä paUeriin 
suunnattu vihollisen tu li ei tapaa sitä, s. o. 
sen pitää 8sottum an, ei pllUcri ll taakse. 
vann vähän sivulle piii n, 

Patterien siirtyessii eteenpäin tulee UIll 

pujaketjun aina pysykelJii 8ell etllpuolelln 
ja varaväen semmoisen mutkan päässä, että 
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se aina tarpeen tullen saatta auttaa pat
tel'ia_ 

Jos mimmoisia esteitä tahansa on hait
taamassa patterin liikkeitä, pitää varaväen 
viipymättä käydä sen avuksi-

Jos jalkaväen edetessä tykistö on jäänyt 
edulliselle asemalle, on erinäisen suojolus
joukon jättäminen tarpeellista ainoastaan 
s illoin, kuin aseman muuttaminen oteen
piiin, alansnhteiden vuoksi, ei ole luultava 
ja tykistö siis jonkun aikua tulee olemaan 
itsenäisenä osana tappelujiirjestykseS8ä_ 

Peräyttäessii älköön ampnjaketjn mil
lään muotoa menkö tykki väen ohitse, s. o. 
sen pitää jäädä tykkiväen j a ,vihollisen 
väliin ja scisauttuman aina kuin tykkivä
kikin pysähtyy. Varaväki sovittaa myös 
s. o. pysähtyy yksin ajoin kuill patterikin, 
ja poistaa 'Viipymättä ne este.et, joita sat
tuu tykkiväeu liikkeille. 

Jos jonkin patteri oUaa asemansa jolle
kin tappclulinjan sivustalle, on sen pal
jaalle sivustalle ampuja ketju viipymättä 
asetettava. PIltaljoll8 voi siihen käskeä 
yhden komppanian pataljonan-varaväestä. 

Kun vihollinen hyökkää patterin päälle, 
menettelee suojelusväki samoin kuin puo
lustustappelnss8, kuitenkin missään tapa
uksessa saaDlatta kiihkamustua takaa aja
Ulaan takaisin lyötyä. vihol11sta, s. o. suo;e-
lus'väki ei koskaml saa. luopua patferis-
tansa. 
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Hyökkäys vihoUisen bkkiväen päälle 
tehdään aina ampujaketjulla, jotta siten 
vältettäisiin tarpeettomia vahinkoja vihol 
lisen ampumisesta; tarpeettomia sentäh· 
den. että patterin viel'essä ei koskaan ole 
kolonnia ja nmpujaketju on kylläksi tule
maan tyklnhOitajain kanssa. 

Varaväki käy 8uojelusviicn kimppuihin. 
joka useimiten on sijoitettulllt ,jollekulle 
tykkh'åen sivustalle. 

Kun jokin vihollisen patteri on valloi
teUu, niin joko vedetään kanulla! paikalta 
taikka otetaan pois peräosa n iistä, jotta 
vihollinen, jos ottnisi kuntmat takaisin, ei 
voisi niitä käyttää, taikkapa käännetään 
otetut kanunat vihollista vastaan. 

b) EtuvartiopalveIus. 

Etuvartlja.ketiun tarkoitus. Etuvul'tiju
kadu u!ospannun kentällä lllujaiJevistn 
hyökkäyksiltä ja estämään vihollisen va· 
kojia hankJdmmnsta tietoja majaUijain 
paljoudesta ja tiedustelemasro asentoa; ja 
pitää sen sitä varten: ~ 

1) tarkalla vaarilla pitää vihollista ja 
kaikista SQn liikkeistä y, lll, antaa tieto 
suojelu8väelle; 

2) vihollisen liihenemäiin l'lIvcHua estellä 
:o:i tä, antakseen omilie joukoille aikaa valo 
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mistautua tappeluun, sekä samalla tutkin 
"thollison paljoutta ja sen liikkeiden suuu
taa, ja 

3) olla ketään päästämättii ketjun lävitse 
sekö oUlalta puolelta vihollisen puolelle 
että päin vastoin, paitsi omin "Vakojin ja 
kulkuvahteja. 

KOlUppanian jako. Vllriiopulvelukseen 
kiisketystii komppaniasta uJ ospullnaull : 

1) etuvartioitu, joiden lähin velvollisuus 
on vaarilla pitää vihollista eikä sa llia mui
den kuin omsin vakojain ja klllkuvnhtien 
mellun. ketjun lävitse; 

2) apuvartioita, jotka ovat etn vurtiju-ket
jun likimpiinii lisäyksenä, ja 

3) päävartio, joka on etuvartij n-ket;i llll 
yleinen vara väki. . 

Etuval'tioon kuuluu 4 miestä; till"keiro
missä paikoissa tebdäiiu vartioi ;)- tahi 6-, 
vieHi.pii 7- tahi B- miehisikai. Jos miesioll 
puutteessa kultellkin tiiytyy ascttaa use
ampia vartioita, voipi antaa muutamiin 
niistä kuulua ainoastaan 3 miestä. 

Yksi vnrtlon miehistä on etUmiehenä loi
nen liaämichenä ja muut muuUomiehinä. 
Kussakin vartios»a määrätään yksi van
himmaksL 

Läplkäynti-var tioita asetetaan ketjun 
kautta mencvillc valta teille ja uiissä on 
5. 6 tahi 8 miestä. Läpikiiyuti-vartion pi
tää knulustnR kaikkia,. jotka ketjuIle tule
vat lllko- tnhi sisäpuolelta, niin myös omia 



vakojin ja kulkuvahteja sekä yksityisiä 
henkilöitä. jOita eivät toiset vartiot. ole 
tunteneet, kuin myös vastaanottaa viholli
sen karkulaisia ja sovintolähettejä. 

Läpikäyntl-vartion päälliköksi määrä
t.ään aliupseeri tahi uplöeeri; jos ei val'ti 
ossa. ole ketään. joka osaa maan ja vihol
lisen kieltii, annetaan sille luotettava tulk
ki paikkakunnall asujamista. 

Apuvartlot ovat ketjun liihinnä lisäyk
senä ja kaikkien etuvarlioista tulleiden 
sanomain yhtymäpaikkana. Niissä on yksi 
tahi kaksi osastoa sitä myöten kuinka iso 
komppania on ja miten tärkeänä sitä vas
taava ketjuosll pidetään. 

Yhdestä komppaniasta ulospannaan 2 
apuvartiota; jaa maisema on epätasaista, 
sopii niiden lu kua lisätä 3:ksi. 

Välimatka ctuvar tija-kctjustn apuva.rti
oihin on noin 500 askelta (1/~ virstllu); jäl
kimäisille valituan paikka läheltä tien
haaroja ni il lii tärkeimmillä teillä, jotka 
käyvät vihollisen puolelta päävoimaa koh
den, ja sillä tavoin, että niihiu helposti 
osaavat ne. jOiden tulee v iedä il moituksia 
tahi käskyjä. 

Päävartiona on se muu osa komppanian, 
joka jäljelle jää, kun on asetettu etu- ja 
apuvartiot. Myöskin päävartioll e katso
taan paikka. vnltateiden lähelle. mutta. l/~ 
taht % virstn;l päähän apu va.rtioiden lin 
j an taakse. 



; Muist. Jos ketjun, apuvlll'tioideu ja llää
vartion välit ovat yllömaillittujn melkoista 
suuremmat, asetetaan niiden väliin vähem
piii, 2- tahi 3-miehisiä välivurtioita. 

AlipiiiiJlikkökunnan ja miehistön jaoitus. 
Miehi stö jaoitetaan niin, että etuva rtiot ja 
niiden npuvartiot otetaun samasta pluto
uusta. Plutonan-aliupserit miiiiräUiän sa
maall osann etuvar1ijaketjuu, kuin heidän 
alaisensa miehistökin, jota hei{liill tulee 
aika ajoin kiiy dä tarkastnnHHHItl. 08118tOll 
alittPserit jaoitetaun tarpeen mukaan läpi
käynti. ja sivustavartioihiu sekä semmoi
siin, jotka f)vat kätkettyinii OBlm .• snkeaun 
metsään; muut apuvarLioihin. 

Viliipeli n tulee aina olla piiävill'tioIla. 
Piiiisys8na. huutosaDIl ja tunnussana. 

Että voituisiin tuntea valcpukuiset vihol
lisot lahi y][malkaall ne flotuJoukkoOIl kuu
lumattomat henkiliit, jotka haluavat piiäs
tii kctj'ttu. lävitse, määriitiiiin joh päivä 
kolme SEllaista tUlltemussamw, jotka k!likki 
alkavat samalla Vl1ustavilla, nlm. pääsy
SIIIlII, huutosllna ja tUllllussana. 

Piiäsysunaksi valitaan joku sotaväen 
es ineen uiIni (e8im. pistin, tuppi, lukko). 

Huutosanaksi j onkin pyhimyksen nimi 
(csim. Paavali, Tuomas. Laul'cntius). 

Tunnussanaksi jonkin kauJ)unkill nimi 
(esiro. Pori, Tampere, Loviisn). 

Pääsyynii ilmoitetaan kaikille etu vartija
ketjuun pannuille miehille; huutosana ai-
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Iwastaan kulkuvahtien ja läpikäynti-var
tioiden päiilliköille; tUllIlU8sana ainoastaa'u 
upsereille ja upserin virkaa toimittaville 
aliupsereilIe. 

Pääsysana. on tnntelllusmerkki kaikille 
omille ja sitä käytetään, kun joku henkilö. 
jolla on valta tutkia, kohdataan ketjussa 
tahi lähestyy vartiota, jolloin häu seisau 
tetaan ja hänelle hnndetaan: seis = stoi! 
Mikä pääsysana.= schto pTopusk'l 

H uutosana = otsif ou välikappale. jolla 
kulkuvahteja ja komellnuskuntia johtavat 
aliupserit voivat el'oittaa omansa viholljsell 
väestä. siinä tapauksessa, että tkohtaavaJle 
komennnskunualle aikaisemmin on huu
dettu. Jos esim. kulkuvahdille. kun se tu
l(le jonkin komennus kunnan vastaan, tämä 
huutaa : ken siellä = kto idiot'!, m'iki, pääsy-
satta = scMo pmpusk'l, niin knlknvahdin 
päällikön pääsysanan annetuansa. pitää, 
vakuuttuakseen ouko sen uutanut omille 
vai viholliselle, vuorostaan !kysyä: mikä 
kuutosana1 Jos kumpikin tuntee huutosa
nanja päiisysanan, menevät ne edellellsä. 
mutta toisinollen pidätetään komenuus
kunta, joka ei tunne hUlltosanaa, ja viedään 
päävartioon, 

Jokaiselta komennuskunnalta, joku tah· 
too päästä läpikäynti-vaItion · kuutta, Oll 
kysyttävä sekä pääsysanaa että huutOSH
uaa, jossa tilassa menetellään samulin ta
valla, kuin ylempänä on sanottu. 



TUUlU/,SSlH!U 011 välikapIlolc, jolla vnhdln 
piiälliköt voivut tutkaista, onko se mies 
oikea, joka tulee etuvadijll-\wtjull 1110 tuo
maan käskyjä tahi toimitoUllvia korkCllm 
mUta päälliköiltä tnikka katsastamllUu 
nlhteja. AillOtls taull no kiisk ~ .. t, mitkä selll 
mosisiltu hellkilöiltä, jotka tietävät tunnus-
Sllna, ovat tiiytettävät. Kaikki muut käs
kyjä tuovat henkilöt pidetiiiill. kuunes SIlIl 
(IUUIl vastaus kysymyksecn, joka lähete
tään sille päällikölle, joka kiisJ..-yn muka 
Oll antanut. 

Etuvartija.ketjun asettam inen. EtUVill·-
tiot asettllu joko knikkieJl etuvartioin 
tnikka vnrtioittavllll joukon piiällikkö. Jos 
ei etuvarlioill piiriä oJe määrätty, tekee 
sen kOlD..PpllnianpiiiiUikkö itse. Kotju on 
sijoitettavll noin 2 viJ·slau eteenpäin \"1\1"tI

oitavasta joukosta. 
Kun tulee etuvartioita aseUaa, liihtee 

komppania meuemiHin tlll'pccllista vtlJ'un · 
piteitii vllnriiuottaruulln, s. o. lälwtjjieu 
edelle ja sivulle päin suojelus-kulkuvaJl 
taju, jotka päästyäiill 1/4~% virstaa etecn 
pUln siitä linjasta, johon etuvarlija-kctju 
on asettuminen, seisahtuvut. 

Kun etuvmtij a-ketju· 011 usetettu, rn hlll· 
tcbum näruii.t kulkuvahdit. Mjehiä suo:ie
lus·kulkuvahteibin otetan väävartioksi 
luiiiirätyistä plutonista. 

ViJ.·stan piiälliin kenttäolo-paikasta. jäHiiii 
kompranianpiiiillikkö ylldCll plntolHlIl !liiti-



[ vurhoksi ja menee muiden klllll!Sn jommal 
lakumlllul la "81'tioimn-aluudcn siVllstalle. 
jonka jälkeeu ulospance vartiot, määrää 
yhden miehon kussakin V:\l'ti08Stl vanhelll 
maksi sckii antaa hänelle ohjeet vlu 'tion 
tehtävistä ja millin ilmoitukset ovat lähe
tettävät. 

Kun sitli plntooll8, josta kctjumiebet ell 
sin otetaan, on j äljellä yksi tahi kaksi 
osastoa, lähettää kompllllninDPåiillikkö 110 
siihen paikkaan. joka on vn lHtu apuvar
tiolle, ja asettelee sen pcriistä seuraavllt 
plutonat l:;amalla tavalla. 

Kaikki miehet. joita ei ole ulos pantu. 
viedään piiävul'tioon. 

Kukin plutonanpäällikkö itse valitsee 
luliknn upuvartiollensa ja antaa kaikille 
vart ioillcllSll sekä piiä\ml'liolle tiedon sen 
asemasta. 

Apuvllrtion paikka on oteU:l\<ll lähelle 
tärkeimpiii , :ihollisen ja päiivuestön välisiä 
teitä noin 500 askeleen lIltltkalle ketjun 
taakse ja siten, että niitä helposti tavaL"! 
vohut ne, joiden on vietävu käskyjä tahi 
ilmoituksin; muUa samalla tulee niiden, vi-
holliselle näkymättä. voida ilmu n hanka
luutta auUaa vnrtiditansa. 

Etuvartiot sijoitetaan maiSelllllSuhteisiill 
katsoen! 

1) avaru-näköalnisiin paikkoihin, jOir.tn 
mukavasti voipi niihdä edes/di olevaa mai-



, somaa; päivällä :,-liillieille. yöllä semmois
ien taakse. s illä pimeässä esineet paremmiu 
näkyvät taivasta kuin maata vastaan ; 

2) semDloislin paikkoihin. joista voidaal1 
maisemaa nähdä sivulle päin aina seuraa
viin varUoihin saakka, niin ett'ei ku
kaan voi näkymättä hiipiä ketjusta; yöllä. 
ja sumu-ilmalla niin li.kekkäin, että ne, jos 
joku nlenisi ketjun läpi, kuulevat sen :1S
tunnon; 

3) niin, e ttä ovat salassa vi holliselta ; ja 
4) niin, että on esteetön y hdistys vur8-

väen kaJlSsa. 
Jos ei kaikkia näitä määräyksiä voida 

noudattaa, ovat ainakin 1 ja 2 kohdassa 
mainitut vaariinotettavat. 

Niissä paikoin, mistä voidaan vihollista 
vnarilla pitää, pannaan 'vaa n yksi etumies 
ulos kustakin varHosta; muut miehet py
syskelovät hyvin kätkettyillii takanapäin, 
kolu- j a IDctsämailla 10-15 askeleen Päässä, 
mutta allkoalla maalla aina 5O:kin aske
leen matkall a etumiehistä. 

Etuvartioiden väliä on tavallisesti 100-
150 askelta; edullisten nsiallhuarain olles.sa 
voidaan väli lisätä 300 askeleeksi. 

ApuvarUoiden ja päävartioiden pitää olla 
salassa viholliselta, mutta omiensu helposti 
tavaUavillR (esim. kyläin, yksinäiset raken
nusten y. Jll . vieressä); piiih'artio on myÖt:; 
Sijoitettava Hihelle t ieuhaa1'Ojn tärkeim
millii teilIii vi hollisell ja piiiiviiesWn vii1illii 



sekä 500 askelecl1 Il1lltkalle apuvlldioidell 
ketjusta. 

Piiävadion väli apllvllrtio'ista l1Jiiiirätäiin 
maisemasuhtcisin katsoen ,/, ja % virstlln ' 
vaiheelle. 

Etuvartioll tulee: tarknlla vanrilla pitää 
,'ihollista, lliin ett'ci isompia. osakuntia voi 
huomaamatta päästä vartioittavain jouk
kojen luo eikä edes yksikään mies hjjpiii 
vihollisen puolelta tahi sen puolelle. 

Kun vihollisen etuvRl'tiot, nuotiot tahi 
kenttäolopaikka ovat näkyvissä ja etumies 
havaitsee jOJilkin liikunnon tahi muutok
sen, esim. ottä vihollisen joukot lisäänty
vät, vähelltyvät, ovat lähteileet pois tahi 
eSiintyvät toisessa paikassa, että nuotiot 
slImmutetaan tahi siil'l'etäiin j. n. e., pitää 
hänen tästä antaa tieto \'/u·tiopaikassa ole
valle vanhimmalle, joka sitte vuorol1sa lä-
hettää sanoman apuya rtioon . Niin pian 
kuin etumies huomaa jonkun lähellevän 
etuval'tiJa-ketiua, tulee hänen siitä antaa 
tieto ecleltäpäill sovituJla merkillä (esim. 
kiväriiusä lyömällä tahi sitä kohottamalla 
taikka kii.dellään viitaten), jonka havait 
tuuatl lisämies lähenee ja muut valmistau
tuvat; jos huomattu asia lläliyy tärkeäksi, 
lähettää va~·tion vanhin ilmoituksen siitä 
apllvartiolle tahi sille lIpserille, joka on 
kotjun päällikkönä. 

Jos nähdyn johdosta on sekä vieri - että 
al},,:,vurlioll huomiota tarkllllteUava, antaa 
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etulllie~ muun sovitun IIlc.:ldn, jonka ha 
\'uittuulIsn lIe \'artioi Jaitfuvllt it""ellsii nll-
miikSi. 

Ml/i!1t. KOJllJ)p~lllianpäällikkö hudtUln
IIlIttU:I miehistön sellaisten mCl'kkiclI kii~·t
tiimiscell. Yön n\kaan 011 ltlPu nntnn 
me r kki \' iheltimeWi. 

Sutllulla ja sateella ;;ekä p,imcinä öinii, 
jolloin yksiniiisiii vihollisia vu hiillii. voi pu -
jaht1ella ketjun läpi. I)itiiii e U lllllllliin osun 
I'tllYudUa-ketiulI miehistöstä o lI n vlllmiilHl 
tllPPclulE1l ja kii\rellii ollUln Yllrtiolltm ja 
vicl'jYIIl'tioin väliii C1;tääksOJlsii ' vihollista 
liivitsc hiipimäslä. 

YksitYisille henkilöille ja \'iihiiisClIlllliIJC 
ku lknvlIhdeille pitää etumiehen huuin tuhi 
lliitii karkoittaa joko yksin , taikka muiden 
nldiorniesfell Hyulln. hiil Yii ll()t>tallluUu olu
\'ul'ti.iu-kotj liSSU. 

'I'ul'peon vnntiel)sa tulee v~erin\l·tiohl teh
dä apua loisellensa, mu tta etuIllies ei ku i
tenkaan suu liihteä pnikaltulll!ill, eit'ci ket-

o jun ~'hte~'8 hiiviii. 
Tuilllllll ja odoUaDluttollluill hyökkäysten 

sattuessa on etuiUiehen lupa ampuu; kui
tenkin tätä hilloa kiiytettiiköö" vaan häUi.-
iilllssa.' sillä ampuminen tieUHi samaa kuin 
kaikkien vudioin hälyttäminen. 

;r08 vihollinen hyökkää päiille gllllrellllllin 
yoimin, pitää vurtioill väistyä ampuen, jol 
loin ne kuitenkin koettavllt ylliipitäii. )"h- " 
to~·ttii kctjnsstl. "ekä Uedl/:;laa 'viholLisell 
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p(lljoultu jo sen hyölrkäYl:ll:luun/{/a, joka OlI 

ciuvartijll-ketjuJl ja sell varllviikien päii
toimena, ja antaH siitä tieto tlpuvartiolle. 

Niiden pitää m y ös käyttää jokaista tilai
s uutta viivyttiiii,ksensä " 'ihollisen knlkua 
:;a itse, miten nwhdollista on, käydii sen 
kimppuun pistimillii. Tii-illmöisissä tiloissa 
tulee va.rtioin auttaa "toinen toistanstl . 

• Tos vihollinen saadaan takaisin syöstyksl. 
kiiyvät' vartiQt taas sijoiJlensfl. 

EtllmieheJl tulee ket:jull lävitse päästäii 
II i noastaan: 

]) li,kiDlmät esim i eh('ll~ä, heiltä pääsy
sllnaakaHll kysymättä, ja 

2) Olll:Hl :joukon upserit ja kulkllvahdit, 
jos hän heidijt itsensä tuntee ja he tietävät 
piiiisysun1lll . 

Kaikkia ilmau el'oituksetta, jotka eivät 
piiiisys~naa, lliinknin vJeraut upserit, ko
lllenllllSkulltl1lt ja kulkuVlllldit, niin m;.·ös 
vi.hollisen karkulaiset ja sovintolähetit, ei 
hän päästä ketjun läpi, vaan näyttää IlCille 
viitaten tien läpikäynti~vDrtiolle, l'upe
matta minkänlaiseen puheesen. 

Kaikille, jot.ka ketjua liihest)' ,"ät, huude
taan noin 50 askeleen piiiihlin: sci,~ - st()i .' 
Jos lähenevä ei pysähdy, vaikka etumies 
011 kolmasti huutanut, tehköön tiimä jäl
kimäinen hlinelle sanoilla tahi merkeillä 
selväksi, että alletta tulee käytettäväksi. 
Jos ei etumiestä sittenkään totella, tulee 
lliillCll kii.yUäii hsettHIlStl, kuitenkin vaan 



m;el!ililjia yustaan; a!o;!:tlttoulIlt, jotka ]lU
ueuluvat etumicheu käskyä vlIstaan, ute-
1;.11111 kiinui cfunl.l'tios,o;a jn liill efetäfin apu 
tahi tiipikiiynti-YHdiooll, seu muktUlll mikä 
lliil!W Iiihiunä on, 

Kun joku päälliköistii tll)(-C etm'urtiol1e, 
IllC1IC(' "adion vanhiu tahi lisiimies hiintii 
Yllstunu ja ilmoittaa kaikeshl, mitä tHpuh
tUllut on, jos päällikkö lli.in taldoo, 

SiW "nstoin ei mikäiill sml hiimmentää . 
ctumicllCIl hllomuHli"uutta, 

EtulIliehelI tulee pitää luukku I!cliisHiiusii 
ja aina oJJa täysi!) vnlmis tnppcluuu, 

Lit;iimieheu on hlllfl istuJl, mutta hiin ei 
lill/l l"i ilOua luukkun sfl; Iliinen piliiii kuiten
k in ui na olla täysin "ll1m!1i ctumichclI c ll si 
m erkin jiil kecn rielltämiiiin Uyuks i. 

Val'tion muiden miesten sll lli tann l'iisua 
laukkunsa jn Icvlitii istullul111 {nhi rilkii 
niiän, 

]~tllmiehill muuttuvat "adion toiset mic
liet ,'uol'oittain, mutta aliupr;el'i ci k\lulll 
yleise<m v\1ol'oiltehlllll, 

:Mlllltto l(lp(lhtuu "/idiolI vuuldl1111Wll 
kiiskystä vähintäänkin J:n ja korkeintaan 
2 tnuuitLJ)criistä. 

Ei kllklHllI kctjuun kuu luva saa muutu, 
päästää vyöhihnuansu jn llllh'olllltaskullti11 
tahi rii su a vuatteitunsa. 

Kun Hptl'·a.rtiosto allllCLllnll pCl'äyt~'mi
l;ell lllcl"kki, pitäii etU\'arfijl1.k et.iull, elleltii
}>iiill l11iii.il'iittyi,i Sl1lllltaa, "eti.i~' tyii taknisiJI 
npnvnrtioinsa luo, 



Lä»ikäYllti ' \'urfiohl \'clvollis uudcl Niiis-
8ä Pitää, niinkuin cdellii !3utlottiin, uina 
olla joku, joka taitaa ~iI\ii scud ui n Imlml
tnwl.u ja. jo,,; turye on, Yiholliscnkin kieltii. 
pliiisysanan, ja mtsllviiki - tuhi jalkuyjiki · 
kulkunlhUell, jotku sen Ii,,;iiksi tieliiviit 
huutosnnan, sal litllllll piiiviil lii I)iiiistii liipi. 
lIIUUU yöllä, sa moin kui n jos e päluulon on, 
liihctcHiiill ne ll ]JlI yadioon: 

.los kulkuyahti tahi. komcn uus kll utu on 
I'IIUl'i ju jokin seikka cpiH lyttliii, lähctctäiin 
selt viejä vartioiltunu ketjun päällikön lu o 
jll kulkuvuhth't yaaditaHIl odotta maan jon
kun Illatkan päässä ketjusta; slllii Iljulla 
IIYI!YY vartio tappelu\llI \'almiiu u. 

Seudun Ilsnjamet ja Illuut vierailt henki
löt, jotku ulkopuole lta liihestyviit etUYill'
tlja-ketjm\ Illennäksensii SOIl liivitse. kii!t
kotii iiu pois, ellei hcidiin viilttiimiitlömiil';ti 
tUl'vltse k ul kcu ketj un kauHu, jO~liu tUPlIuk 
SCSS/l li e vUl'j,ioiltHlIH liihetetiiiin HIl U\'lIr· 
tioon , 

Kal'knliliset vlluditalln laskellllwll useensa 
pois ja viedään, jos ei lwifii ole lIIoutU. vnl'
tioittui na ~1I)Uvllrlloou: mutta jO!! niidell 
miiUrii 011 suuri, n iiJl ett'ei vHsII1UllottO· 
\'lIrtio l'iitä niitä \'udioimunl1, lii'liettiiä SClI 
päällikkö ilmoituksen vUIOtllunotto-jouk
kOOII, saadakseen tarpeelliset sunttomiehet. 
jn sillä välin karku laiset luskcnlt IlSeCIIMlI 
POiM jtt si irtyviit ;ionkllll IIlldkllll ket.i ll>llll, 
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,Itl8 joku 8(1Yi nt"l iihc!ti lIii~'tiiksC Il, \'1' 1-
\'oiUlla Cllullies häl ll ii Sl'i,.;a ul!lllr1U1IIl, I'; tll 
IIli C8 kutsuu lS iHe C8iin VI.lI'tiotl \'u lIl1 illlllll.l ll ; 
tämii jn tulkki hänen SellrllSSIlIIf'i/1 liihcsty
viii so\'i u loliihcW ii ja käskeviit hiin tii, jOi; 

t'i ~o"illtoliillCHn vastaa notto ole kicllclb', 
a"t1111 11111 11 ulm; l'atslIh iltn, kjiiiJlt~'lIliiiin ket
jus !;! po ispiii n ja odoltuUHllIll, SIIlIla ila 
IlLhetcUiiin ilmoitus npuvurtiooll, So\'into-
liihctin kall8SIl iilköön kukuu ll lThtykö pu 
hc(!son iilkiiöl1 kii häne n k~'s~' m)'k8 iill sii \'us
tutko, 

SOvin Jolähetfcillä pid ctiiii n uHUi, joill a 011 
\'ulkoi ncn tUlltelllllsmerkki sokii HQUI't'l8SIlUn 
lol'"cm,:oi Uajn tah i l'UJI1 IlIUll lyöj ii. 

AlJU Yl.l r tio-pal"elus, ApllvarliOistll J)lI U
tHIU II, sitt,cnkun nc ova t käyneet sijoi ll ensu. 
\'ulli im ies semmoi selle paikll lle, josta hiiu 
\'oi lliih d ii edes muutam ia Yll1'tioi!u, Puol
h:H Yll l'tiom ic8tclI pitiiii olin ytl lllliiulI kiiy
millin /lI'wisin, mlLttu ~he ky tkekööf, kh'uii -
rin"ii , \'Ullll älkööt luu kkulIll!;U l'ii !; l1 k(1'; t.oi , 
"et puolet \'ji h iill tllkUlI\'llt. ky tke\'iit k ivii-
J'insii, riisllvullaukkun!;u ju lopilih-u t, mllttn 
piviit 1;11;\ piiiistiiii \'yöh ihnua jn I)l1t1'1l1lllll 

fllSkllll, Apu\'urfioillll ii lköön nuotioita teh
tiikö, APUVlll'iioll vah timie hiii IIlUutctllllll 
piiii ll ikön kiishslii, 

Kun apllvurtiO Il päii1likkii 011 !!lUUllut il
lIIoi tu ksen, ettii YiI)ol lilHm lii.hc lLec. ta hi 
IHl\'llitsee otuJlliehcn tlntavllu !;Ov it,un mel'-
kin, f,:ekii kUI! illllkllw;; kuu lu u, kii.c:k(w hiin 
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,'al'tioiln ,,!.t alI Iliali IUllkkll ll sa jll kii~' I I I ;iiill 
ItSl'ihill sokii liihe Wiii ~nlllnlln kulk uvnllllill 
jonkun luotcltuYRlI alillpserin johdoi!;t;1 
ticdnstanulIlll, mikii 011 laitalla. Sen 11C
,'iistä, jos on välttämiitiintii., antaa hiin apII 
Yllrtio l1 edetä ja käydji msentooll hlhi aset
tuu viiih'ksjjn, lHlttllllkf';(HlSlI ·vartioitu tOl'
juukscnsa vihollisen hyökkiiystii, 
...... Kaikki apuvll rtion saumat tiedot viholli 
seNla lähctcUiäll heti päiin.luJille, nlutla nii
den totuus on kuitenkin tutkittava, koskapfl 
viiiirh;tä sllnomista yoipi olla hflitallisia 
!>eurauksia. omille joukoille. 'fiedot oyal 
annettavat kirjallisesti. lliYiUl Ulutkatto
minn, muUa sch'illii j a. "nl'moina 8ckii "lilt
tiilllii ttöllIiisti i lmoi ttuvi IlH lii hettii.ll1 isell 
pl1iknn ja ajllll. 

Kll1'kulaisia V&SbulllOtttlmtltl n liihetetään 
apu vadionpiiiillikkö va .. tioi nUlmiehiii, jotka 
Yieviit karklllaiset lliiiivartioon" Samoin 
tchdäiill, kun kal"kulai"il1 lu odul\11 läpi 
k i"ty 1\ t i \" artiosta, 

Vastaanottamaan p'uikallc SUlLlJUllUUU 

tio\' intoJähetl..iii. liihtee IIjlnval'tion piiällikkö 
IOl'vensoiUajan kanssa hiiotä vastaan ja 
liilwttiiä hiinct siUe side I'lilmillä niiäval'ti -
0011. 

Kaikille ykSityisille henkilöille, jotka 
1111\1 \'1\l"tio01l tuodaan kllulusteltaviksi. nu 
netaulIlupa lävitse IllQnllli, jos se mahdolli 
soksi katsotaun, IUntta jos OIl mi.täiin cpii 
lnulon-lIlaista, HiheteUiiin ne piiiivartioon. 

, i 



~~kii HPU"lII-tiOII ellH pHih'lll'ii(lll piiiillj
koi ll "Hiili joku keda klliu 011 vihollisclI 
kauliIi:! oleilu lukclllllHII miclJeuQii. jH, 'jos 
joku he islii on poissa, autullHl au sijlii tiedon 
apuvul"tiou ja pHänll'tion piliiUiköillc, joista 
jii lkimäinell liihetlää sanoman kai kkien etu
YJlrtioin pii.älliköille; kunnes tiimii. 011 unta
nut nud on piiiisysmmn, ei kotiiiiu HiVi pääs
telii. Slllna.lla tavoin tehdiiiill, joI'! 011 liYYUi 
luulla "illOlliscn Sl.Hmeen tiedon piiiisysanus
ta_ AplIvurtiot ja piHivHrtiot e ivät koskaan 
lee kutlnillll; vun himmHJI Viiii.1Jiköu lähes
t;veJOsä kiiskee vartion päiillikkö miehet sei· 
soallecu j a menoe sitte piiiillikköii vllsiaan 
sekä ilmoittaa, jos niin tuhdotann, kaikki 
!lIitii tiotiiii vihollisesta jll vllrtiou tilashl_ 

P .ii.äva r lio-pah'el us. Päävurtiou i>äiilli
kön on vclvoWsuus oppia hyvin tuntemaan 
YlllpiirrlOllluiseJUa ja miettiä para!'; tapa vell -
kei 10m iseen ,-j hollista vastaa 11_ 

Knikki kiduJJjset tiedou-annot, niin myös 
kurku lll iset, vangit ja sivulliset ihmiset lä 
hettää päävartion piiiil1ikkö. heidät tutkil
tuamm, kaikkien ctuvnrtioin piiilllikön luo, 

Jos 011 syytä luulla vihollisen SlllllH,len tie-
tiiä piiii.sYSllllaU, kieltiiä piiiivartiou piiHI
Iikk ö ketiiiin läpi piiästiimiistii, kuunes uusi 
]låiil;YSHua on saatu kaikkien ctuvnrtioi n 
l)iiiilliköitii_ -

Vahtia llluutettaessa. pitää päävartioll 
J;läiillikön jälkecntulijallensll autua tieto 
kaikesta, mikä Oli tiit'ke1itij ja '-IIl'jjOSSil 

11lIomiOOIl otettavllll, 



Piiii\'I\\'tiull viiiillikkö tul ee llilu; tliiii \ll')~ 
kulkuvnhtojn v,wrilla pifiimiiiill avuqll'li , 
oin ja otuvui'tija-kcUull pnh'olu",toimilusfH, 
hallkkimun ll tictoju vihoJlh;csta, ti\1dm;telc
lemaan mnisell~au ja )-Iliil)itiillliiiin ~' l lt(»'Wi 
liilleisten kOlll l)puniaiu knlll>sn, 

Kulku"llhtien tehtävät. KlllkllYllhteju Hi- . 
hotetäiin: 

1) Vnal'illu Ilifämiiiin a llll vm-tioill ja otu-> 
vartija- ke tjun palw~lllstoimitllshl, Niiih iJl 
knlkuYllhteihin kuuluu 2 miestä 1 nlillpseriJl 
johdoisslI, kun uinoastllul1 ketju jll vartioi 
ovat. tlll'kostettuvnt, ja ne liihetetäiin ulos 
I>itli useammin; kilta vjihOlllmiill huolellistn 
YUl'tioimista suutotaan odottaa siihen näll
den, mikii aiku vu orokau tta tahi minkii
lainen siiii on tllil.kn mifml lIulHllICel1a vHki 
lienee. 

Ne menevät etllval'tijn -kefjulle jil sitttw 
p itkin nlr1ioitu, kocttaCll liihestyii niin 
paljon kuiu suinkin sekii vi hollisen eUti 
vn riioin huolllaumaU:I, \'ukuutl.nuksensn 
eturnicslen Ylllppnudestll. 

2) Huomioon ottamaan HClllmoisiu kiitket
tyjä mai scma -esi ncitä, joitn ei ctuYIIl'tijn
ketju saatu YJllpiiröidii, v.1uu jotka OVll t sen 
edessä sckä yoi \'ut hclpoittua , ' iholJiscn 
hnvllitscm ntonta liihellelllistii. Näinä klll 
kuyaltteinll 011 2, S tulli" llIiestii luot.ettavlln 
Itliupscrin tahi sobultiehCII johdoiss~1 jll IH' 
liihetetiii in nohl II! \-irelna ke tjus tn e teen 
pfiitl. 
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;J) Y lIiipitiillliiiilJ yhle~' i.l ii IJhciljlclJ kOIUII-
1l«uiui l' kll llS$;U ja l:!:)a 111 i':'II Iliilii jic lnja_ 
lIlitii siemi 0 11 viholli ~0I;IIl, sekii Sll rlulll ilH II, 
mitä siilii itNC tictih·ii f. :\iiiilii klllku VH h
tcjn l iihelctliiill nikll nj oin j;:r ne OVlIt vH
l!iUsm, niiden kllltaiRhl. joista iiskettiiill 
pulJutliin. 

Erilleen jueUu ,"artio. Semmoisella V~IfI 

dihwn nlCllllIllll viel ii I;Ulll"e'U m aSSII mitlllOsa 
11lituista \'lll pl)ll u t la ja IlllJpclnvalmiuHlI. 

Salaisia \'uhlikuntia eli sulll \'ahteja ui
molUi oynt ne vllrlitlt, joihi n kuul uu 3 tnhi 
(j (l l" inOIlWi/lCIl JuotethwHll, uhknl"ohkcatll ja 
km'skin solum icsHi. jntku nlo~ pllnl1UlI1I ui
lIonstarIlI öisin 100 ;\ 100 lINkelt;] etllpllolcllc 
ketjusta, kokolll\tln kiit. keit~' i llii \·i llOllisel tll. 
SlI lavnht.ej a ci knk;HHl lnr'kwstu ci"ii t kii 1](' 

kcllekkfiiin lnllHlll. 
Li kimiiii l'ili Ilon s ijoi l.!1I; IHI i k ka \'1\[ilallll 

piiiviillii : hiilll iil'iin tU [ tull h iipii mieh istö VIl
litullc pnikall e ja 1II1tll1l k('tjullc tiflt!()lI 
kaikostiI, milli ~iholl is('"bl IIIl OltWU . 

c) Li.napalve lus . 

• <\. Yleisiä kii sifteif.ä. 

Vah tien. tarkoitus. 

Vnhteja HJo:ictctnan \'Ilh'Olllil;\l1 yleiidii jiir
j~stl'stii j a turval lisuutta sekli s uojc!cllllln rl 
kllll":lll Oll1:tiSlrnt!n, 



PHikku \'ahffil 0\'1It joko j)JJ.~Yl)iiisiii. kuu 
lliidcll puri 011 aillo vlIl'tioitL.IVII, taikka 
~l(/ tIlIl(Ji.\·i(/, kun vudjoiltwlI jotakin mäiirii
aikanu. Kumpikiu saaUulI olla 1111.'0- jH 
sisä.vahti. 

Vielä kin juotaan Yuhdil uI'von ja Illiestell 
paljouden IUukatlJl: 1:0 uJ}8eri-v(/hteihill , 
2:0 aUupsert-'Vohteihin ja 3: 0 korprali-lJah-
teihin; y ksi kllUpungill lIpseri nl hdeista ml 
lI i meltii piiiivuhli. 

Lipulliliet vahdit jaetaan kOlllllpuniaksi 
kahteen puolikomppmtian n, " plutonuan 
j. 11. c" ja niis"ii, on vähilltliänkill 6 r uohw 
kussakin plulonassn, s. o. ':18 miestä sekä 7 
Illiupseriu (niiden seus>;u myö" lipllnkuntuja 
ja ykSi seu apulainen) ja 3 upse:t:;a. 

Korprali-vuhliill älköön kuuluko useam
pia kuin 14 miestä, eikä aliu psc r i-vuhtiin 
useampia kuiu 26 miestä. Jos vahtiin kuu
luu enempi kuin 26 miestä, miHi riltään aillH 
joku upscl'i p1il:illiköksi . 

UpEcr;- jt~ n]j ll pscri-va hdeisslI voipi, hei
{Iän tehtävicnsii mukaan, oli n yähcmpikin ' 
micsmiiiirä, kuin :rJempänii 8ll1lottll , 

K ukin vahti U1uodostet::r.1ll tlllauun tarkan 
luettelon mukaan, joka koskee ulosmäärät
tävää vnhtl-komc nnuskll11hla. K uhun ki n 
vahtiin pitiiii kuulua niin mal jo miehiii, 
että jokaiseen vahtipa.Lkkann ' Oll II muuttou, 
paitsi riittiivii määrä muutonvicjiä se kij 
~I restil:lisia vnrten F;a attomieldii, 



Va ll till Ickcviit: 
1. Vahli:michel, kuilu'" klltHkiu \';,htlp,lik 

kaa vllrtcll, 
2, Sa(l llomicl,el jn u{osviejiil, tlll'veltn 

myöten, scmmoisiin nlhteihin, joissa 011 

nrestilll pantuja. 
3. MlI.llfoJl1'iejät, jOiden miiiii'ä 011 v!lhti

paikkain asemalI ja Pl1ljout!ell mukuan. 
Korpnl!i ei saa viedä useampia kuin [) ciku 
IIlillpseri ellelllpiiii kuin 12 miel;lii. ;ros 011 

\U,campia llIulItollviejiii, ovu t he lli meltii 
1:11, 2:n, 3:8 j . 11. e. muul.ouviejii-uliup,scri 
tllhi -kol"prali. 

4, Upseri-\'lIhtiin mäiirutiiiin myö8 fä-
heUi, joskus myös uHllpseri-, VfiU ll ei kos
kuan korpruli-vahteihill. 

5. VahdiupiiälUkl.:ö, Näitä pldlsi miiiirä
t:i:i ll v ielä \ll)Scri\"llhteihin: 

6. ·V ollhelllpi ' vahti-uii1t11Seri. 
7. Nuorelli'f>i 'vahU,-(lfillllseri. ilmoitusten 

\'iemislii jA tUlHlUSSfllJlIll t llollli s lu "Udell. 
S, 1'orvellsoi.llaja, jommoinen Ilillonstatul 

poikkmu; tiloif'if'ill määrätiiiin 11Iinpseri-vuh
\iin. 

9, Valvomaan, että virut kltikissa Yllh
deissa toimitetaan tarkkulldelln, mäiirii.tiiiill 
joku csiupsel"i tahi kompvanianpiiiillikkö 
w ill ie" 1wi vllSfäiäksi. 

10. Hänelle Ilvuk.si miiiil"iitiiiill joku yli
llPSCI'j K iert{j.jän nimellä. 

Vahtii" miiiiräiim.illen wpahtulI turkllsti 
lncUelOll mukllllll kaikista YllhcJoist:1 ja 
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\' l1 ll UpuikOiSl.lJ, ,Jukailll 'H ";lllli OU III II 11 -
j ~tt;JVU VlloJ'okllUdf' 1l 1!I'I'iiFllii jH k uk in 
vuhtimics 2 tUllllin Jliiii~tii. ruutUI lLilla 1111 -
I'iftolllHna tU ll t ina, 

Vnatctukscn 11111010 miiiil'iitiiii.1l m;o.-ösk ill 
kiiS ky-piiiypki dassu, J -Oi; Ila ik kuku ntu on 
julilltett.u piiritys- hiili 80Ia(illl ;lll, mellcvii t 
\'ahdil ai n a ulos kellltiipuI' IIs8a laukku i
Iloen, V"hti m iehisfi)l Jii pitii!i o lIn tiiydClJ 
kelpu;J\'nssu knIlIlOIiSfL i>;ckii 6Ut l'lI11llfltl1S
k nssu yksi IUytf~' nel1 kovll la tin kisin pill
,'ou i;l, jOista ain a y li/l en tulee o lla myfrs lii 
ulosolelhllla; Vllhtiu Ilcisocs,,:nau piUiii n,lI -
limiehen sit~i pait"i lli Jl Zl pitiimiin plltnllHl
tallkulI killlsi u\"uttulln 8ekii, jos piiiillikkö
kun!" tliin hu'peclliseksi ku tsoo, kiYiirikill 
JadaHuIH1_ jolloin lukon t ulee o lla ])lIoli
Yiroessä, Vahtiin miiiir'iitls miehh;tö Icviit
köön cdell isen ;o."Öll j a iil köön 8i tii miiiil'iilkö 
mihinkäiill pn l\'elust.oinlilllheclt tn hi 10' 
Ill ttlle piiiistetiiikii, 

Valulit oynt p llik!i:nkmllHlll kOJ'kei rnu HlIl 
!'Iotupiiiillikön sekii komcndantin ta h i hiin en 
sijaiSCllsn kiisk,llll alaiset, 

Pail.si sitä on vahticn pii iv:vstiijii kaikkien 
va htien Hillin piiälli kkii. mitä lIsela jia nii 
den miehistöL lienc\'iitkin, 

Se niku , jona vahdi t. .kiiy\'iit l'int nmajiir
Jestykseslii yah IUiirjest~-k8cen sekii sna,·nt 
komewJuulin ja va htipiii"Fstiijtin liihim
m iksi piiiUliköikscusii, lIl iiiil'iitiiä n , juhl<l
lltc-nolli s l'f';ö; u "a hti -I'sil ii 11 niissii (1)/lJ'1l1l ti~sa ) 



kOlUcllllussunnlla: bei liborr - ~okQoJt!J 
lllUUn j uh InmenoUoUltlssH \'11 hti -es itän nössli 
nliulinmuuton tunnilla. 

Ne henkilöt, j oi lla on on vH lta tarknstua 
yahteja o\'at: 

J. ·."ahti en piiivystäjä ja kiertiijlii 
, 2. ~olilaspi idn esikunlltlll -p iillikkii ja hii-
11C II ujJlIlllisClHW sekii .Jillllta -es iknnJlan 
Il iiällikkö; 

H. rykm enti n-, pata]jo11ull- :in kOIllj)))U-
n ia np iiiilliköt. kuu niilielI o ma vuki on " nh- . 
lIi ssn, 

D), Vah t illliehen vclvollis uutl eL 

VahUlII ieheksi SlI llOhwll jokuista !'otu. 
lIliesUi, j oku 011 johonk in paikkaun useteU u 
soisomna n kl viiJ'in lu ikku pu ljast ehlll ter H
liseen kllllJ,jI>t1. 

gri/(l'isia IJ(lhtim;ehiii. Vahti llli ohei snat
luvut olin: 1:0 ulko-vohtim iehiä. jll 2.:0 !lisä-
Nllltimichiii, sen mukaa n jo!:! !'CiSO\'Hi ul
kOilu tahi hUOIlCN,Sll. .Jos SllllHlUJI nlllii-
jlaikkllu n on asetettu kaksi \'u htiUlics tii. 
~ I! notlllln ni itä puril·alul ei],:Joi;. 

\-nhtimiehell velvolli"uudet o\'al.: 
J :o y leisiä yelvollisuuk1:iia. j otkn koskevat 

kaikkia vahtipll ikkoja, ja 
2:0 cl'ityisiii \'clvollislIukl-;iu, jotka ovu t 

el'i i it I en \'11 hti l1l iestCI1 l1onda tclll1 \"ll t. 
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Yleiset. tN'lvollisutldet. Vulltimiehen 

pitäÄ: 
a) 'l'arknsti valvoll vahtipa ikknansa jn 

kaikkea mifä hälHm tUl'viinsa on uskottu. 
b) Täsmälleen tliyttiiii kaikki !:!lludut kiiy

tös-ohjeet. 
c) Estää jll tuukouUaa kllikellaisla ]ii o 

hellä bllmhtuvua I,ueteliä ja cpäkuntoa. 
Vahtimiehcn tulee uiml paiknssaull sei

soa l'eipplll1l1a, milloinkaan ll11hoUUllIaUu 
knhi sik8ccn jättiimiittä sotilaan rllvakkllll 
olentaa. . 

Kun vuhtimiestä hiit.ytctäiin lahi jokl\ 
tekee hänelle ilmivHslusta taikka kUll yal~

_ tioittuva yrittää karkuun mennä, sna \'ah· 
tFimies . tehdä väkinäistä väkinäiselle :ia 
käyttiiä aseUansa, jos . ei keinoja tarjona 
ole. sekä jiiii vapaaksi kuikesta edesvastn
uksesta sen seurauk sista. ' 

Vnlltimiehen pitiiii lnrkkaavl'lisesti kat
sella. joka lltHlralle, ett'ei hänen tietämät
tänsii. mitään voi tapahtua sillä 1.11alla, mitä 
hÄn saattaa nähdli. ' 

Kun vahtimles huomaa yleistä jädestys
tä häirithiviin eikä näe Voiv81lsa yksillään 
sitä ehkäistä, tahi jos tulipnlo -ilmaantuu 
hiinen vaht.ipaikkansa lähellä, lähettäköön 
hän ohikulkijoilla joutuisasti sanan va hti
päiilliköll cnsä. Jos näin ei voi käydä, lll.ilJ
takoan hän likimmiille vahtimiehelle, tämii 
taas seuraavalle j. ll. C., kunncs tieto siten 
tnlee vahtipiiiil liköll e. 

-
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:::laUlalla lavoin hä ll ilmoittaa vH htipiiiil
Hkölle. jos väkijoukkoja kokoontuu hänen 
nthtipaikknnsn ympärille. jos jokin vaara 
l1hkatl hiilltii ih.cii tahi sitä, mitli hiincll 
on varlioiUavn, jos hän tulee kipeäksi, JOI; 

hfi ncn tarvitsee saada loinen Sij ansa, jn 
yll mnlkaall kuu on mUiHin JlIuini till\'HU. 

Jos vah ti lll iehell k.iYUri Oll ladattuna, 
tt110e hänon, bwaturma-hlllkuusta viilt tääk
!,muilä, pid ellii sitä niin val'ovail$cl:öti kllin 
/Sui nkin sekä kunniaa tehdessiiiio olla kiisi 
temppuihin J'llpeam aUa ja vaan kii.ydii rin
tUlllu-l.Isonlooll. H eti kun hii n on piiiistcUy, 
011 pahona otetfnv<I kiviiristii. 

Vahtimies e i sua m illäiill ehd olla, OIlUlll 
'1IIlIlItla;akorpralill, häntä piiä!:;tämiittii. Hih
teit pnikultansu; 
. ei milloinknau koskea tahi hiivittiiii, lIIitii 

muuton tapuhtuessH on hUlIen hoitoOllsU 
jlitetty; 

ei kosku!!Jl vll staulIottau kii.sk:dii kclliiun 
Humltu kuin omalta vuhth)iiiilliköltnnsä jn 
m ltutonv iejiiltiinsä; 

ei koskaan panIl a kh'äri luotIIIllOlI eikii 
nntaa sitii kellekiiän. 

Vahti miehen on kielletty iJ>tuu, maata, 
syödä, juoda, polttaa tupakkaa tuhi llUUS

kata, viheltää, laulaa, puhuu kenenkään 
kanssa ja ottaa vastuan rahaa tahi mitä
kään muuta sekii tchdii käsitempPlljll kiva
dllii hu vin vuoksi. 



6-1 

Ulko-vabt ilU ics sua pitäii kiväriii "olalla" 
tahi "jnlassa", kiivellä cdeslakaisin pitkin 
koko vnhlil' ilikku llsa, kllllniuntekoa \'al'icn 
käydii l'intunla-lIsentoon sil lit koh taa, \ uissii 
l,iill silloi!! f;'uttuu olenuwll, j~1 r;.iinii · tehdii ' 
siiäd ettyii tmnlliuu, IllCllcnliiW.i !Oitii nu'!cu 
Y(thtikojnll luo, 

Hankalin satcdlu. mFsk~' lIii ja rajuil
llIoillV SHll hän UlieUuu nlhtikojUtlll, jonka 
ikkuna.!;hl hiiueu kuiteukin 011 kHikkea si l
mnllä videUli\'ii. jll kUlluiml tekemistä \'111' 
tcn pitiiii 11llnen aslllft ulo!! kojnF;bl. 

Sisä-nlhlimi ell sek ä lJHI'i-Yll hdil, eiviit Siili 

liikkna paikoi lhmsu , 
Erityiscl vel'VollislludPl, KUSl';akiIl eri 

\'ahtipni koit:Hm tulee \"lIhtimich ell vHuriin
ottna criiiW ve lyollisu u ksiu. jotku O\'ut Y;ilt
tiimäUÖmiii. tlinollshtau siinii IJaikassa, join 
hän on monl'iitty nu'tioimaall, Jos vahti
mies luimilllyö ~' Itdellkill niistii, niin hiilI. 
~umoin kuin y luisteJl \'eh'ollisl1l1ksiell lai
milllyi)misest.ä, chdottoDIIl>:U j01l1.\l1l kOVII11 
ntngaistuksGn, jopa sotHoikClldcnkin t uo
rllion aluiscksi. 

Tiihys !:C/ /'lijal/ lulee: 
yurjeUu \'i'lhtiunsa . odollllllwUomastll 

h~-ökkiiykselStii .ia estää seH w,cttCIl poisot
hl'mistu, 

Jos vuhti , 011 hllollcessn talli teltissii,'ei 
tiihysvudija ~' öllJj, häruiiriin njusta aam1l 
!'oittoon asti, S!11l sinne laskca ketäiju muuhl 
kuiJI onwl piHillikköm;ii jll ilO henkilöt, 

I 
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joilla 011 oikeus yahtia tarkastaa. Jokai
sessa muussa. tapauksessa kutsuu hän up
seri-yuhdista aliupserin, ja llliupseri-vah
dista korprnalin. 

Hänen pittiä kävellä etles takaIsin vahti
puikallansa huomioon ' ottaen kaikkea it
sensä ja valttinsa ympärillä sokn kutsua 
vahti useisin : 

eri käskyn mukaan joltakulta niistä, joilla 
on oikeus vahtia tarkastaa; ja 

ilman eri käskyä: 
0) ku'n häiriötä tahi tulipaloa sattuu lä

hellä vnhtihuonetta; 
Vahti kutsutaan aseisin sillä tavoin, että 

rintamussa oleva var tia llipähyttää kelloa 
knksi kertaa taikka, kun ei kellon ole, huu
tatl: von = oseisin! JOI'> hänelle sitte sano
taan, ett'ei vahti olekkaall ulos kutsuttava. 
läpähyttäii hän kelloa yhden kerran tahi 
]Iulltaa: 1/C nada = tar-vetl! ei.'. 

Arettilaisia vartioivan vahtimiehen tulee~ 
1. estää arestilaisin karkaamasta, jos 

vaikka pitiiisi asettakin käyttää; 
2. ilman eri käskyttä vahdinpäälJiköttä 

tahi vnnbemmalta aliupserilta olla millä
Hän ehdolla päästämättä aresölaista ulos 
t.1.hi laskematta ketään vierasta sisään; 

3. kun joku arestiin pantu halulla päästä 
tarpeellensa, huuta: konvoi = saattoI, ja 
ennenkuin tarpeellinen miiärä ulosviejiä on 
tullut aresti huonoen ovelle, oll a laskematta 
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aresUaista. ulos, eikä sittenkään muuten 
kuin 'Vanhemman aliupserill läsnä ollessa: 

4. arestihuOlleen ovessa olevasta ilrku
nasta tahi luukusta aina katsoa, mitä arcs
tihtiset ~ke"i.i.t, 

.Al'estilruset ovat kovasti kielletrt: 
a.) laulamusta, vibeItelemästö: 
b) pelaamasta korttia tahi muuta; 
c) kOVlIll puhumasta; 
d) huutamnstu; 
e) tappclemasta ja riihisemästä: 
f) tupnkkaa poIttamashl.; . 
g) väkeviä juomia juomasta; 
h) !uonllnsa pitämästä teräviä työaseita. 
Jos vahtimies jotakin semmoista .havait-

see, tulee liänen paikaltansa heti antaa siitä 
tieto vanhemmalle aUupserille ja vahdin
päällikölle. 

5. Jokaisen vahllmiehen, joka linnan 
vIIII illa tahi vankeuden edustalla seisoes

sann näkee jonkun arestllaiscn pakenevan 
vankeudestn. josko takaa ajettunakiIfl pitää 
heti ampua pakenijan. . 

Sen yshtimiehcll. jonkn haltuun on us
kottu ralla-arkkuja, kassakaap'Peja. varas
toaiUojn ja muuta senlaista. pitää: 

1:0 aina, kun hän semllloiseen paikkaan 
asetetaan, lllllutonviejän Ii,[snä ollessa tm'
koin lukea arkkujen ja muiden esineideu 
määrä sekä vnkuuttnutua siltä, että kaikki 
lukot. sinetit ja sinettieu ,nyörit ovnt ehjiit 
ja oikeat, ja ' I 

, 1 



2:0 olla saUiJ::D.atta kenenkään, olipa kuka 
tahansn, lähestyä näitä esineitä.., vielä vä
hemmin niihin koskea tahi niistä jotakin 
ottaa, ellei hänen oma. llluutonvfejänsä ole 
saapuvilla. 

Samat \'elvollisuudet ovat ruutikellarille 
asetetun vahtimiehen noudatettavat. Nii
den lisäksi hän ei saa sallia keuonkiiän sen· 
liibeisyy{Jessii: 

1:0 polttaa tupakkaa, 
2:0 tehdä vnlkeata, tahi 
3:0 ampua. 
Tulipalo-paikalla olevan vahtillliehen 

pitää: 
1:0 \'artioida kaikkea palostn pelastettua 

omaisuutta; • 
2:0 estiili palopaikalle tulemasta muita 

henkilöitä kuin ne, jotka ovat tulensam
mutuksen toimessa; 

3:0 seisoa kiväri jalassa, ja 
4:0 kunniaa tehdessään panna vaan ki· 

viiri "kiisiyul'tecn", korpralin tavalla. 
Paitsi lIäWi y leisiä velvollisuuksia pitää 

jokaisen vuhtimiehen tiotää ja vaariinottaa 
kaikk i ne erinäiset velvollisuudet kunkin 
vahti pQ.ikan suhteen, jotka kussakin vahti
hnoneessa oleva luettelo osottaa. 

OJ. Muutonviejän velvollisuudet. 

Mitä muulQlIvie;ällä on vastaanottamista 
;a katsomista, !.:un vahtiin tulee ;a vahti-
miehiä asettaa. 
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a) Uuden muutolIviejän tulee vanhalta 
. vastaanottaa: 

1:0 kaikki käskyt ja ohjeet. jotka koske
vat kutakin eri vahtipaikkaa; 

2:0 kaikki ne esineet. jotka kuuluvat ku
hunkin vabtipaikkaan erikseen, niinkuin 
huonekalut, ovet ja ikkunat rlstikkojen 
kanssa, ho'at, lukot y. rn.; 

3:o ' kaikJd ne esineet kussakin vahtipai
kassu, jOita siellä pitää vnrtioidn, niinkuin 
kussa·arkut ja,kunpit lukkojen ja sillettion 
sekä sinettinyörinen kanssa, niin myös 
arestissa olevain lukumäärä y. m.; 

4:0 vissi määrä vahtikojuja, vnhtiturk
kaja tabi )Jäällystakkeja ja vnhtikenkiä._ 

b) Vahtiwiehiään lIsetfaessansa on hänen 
katsominen, että entinen vahtimies tulijalle 
jättää kaikki, niinkuin pitää, kaikki käskyt 
ja ohjeet sekä kaikki eri esineet tarpeelli
sessa järjestyksessä ja saman kUlltoisina. 
kuin hän ne on vastaanottanut. Erebdyk
sen tahi epähuomion sattuessa tulee hänen 
oikaista, mikä väärin on, ja kaikenkaltai
sesta epäjärjcstYkscstä heti antaa ilmoitus 
vahdinpäällikÖIJc. 

Kuinka 'm1wtoU'viejä tekee ilmoituksen 
vahdinpöällikölle. Kunkin muuton perästä 
tulee muutonviejän ilmoittaa vanhimmalle 
aliupserille, että on muutianut vahtfmiehet 
kaikki, mitii. miclcstänsä on joinkin huo· 
mautettavaa. " Sittenkuin kaikki muuton
viejät ovat ensi klerroltausa palanneet ja 



r ilmoittaneet itsensä aliupserHle, tulee tä-
mäll v iedä ne kivärittöminä vahdillpääl
likön luo, ja aliupserin tehtyä ilmoituksen 
on jokaisen muutonviejäll vuoronsa astut
tava esiin, j a, oikea käsi lakkiin nostettuna, 
tehdä ilmoitus näin: "Herra - -1 EJlsinl
mäinen t111tltttaiakorprali (tahi toinen -) 
on asettanut vahtimiehet ja vastanottanut 
vahtipuikat tarpeellisessa kunnossa!" 

SiUe hiiuen tulee ilmaista, mitä. on ha
vainnut olevaan mainittavaa, ja pyytä 
ohjoitu. , 

iJ(1t1/to,~viejän pitää tietää: 
]:0 vahtipaikkainsa luku ; 
2:0 Illjssä kukin vahtipaikka oni 
3:0 miksi kutakin vahtipaikknn sallotaan; 
4:0 mitkä esineet hän on muuttaessaan 

vastaanottanut kussakin vahtipaikassa 
erikseen; 

5:0 mitkä ohjeet ja käskyt ovat kussakin 
vnhtipniknssa erittäin noud o.tettavat; 

G:o minkä sotamiehen hän on 'asettanut 
kuhunkin eri vahtipaikkaan; ja 

7:0 mitkii ajat kukin sotamiehistä on sei
sonut vahtipaikassaan. 

J1(uutollviejä on j okaisessa eri 'mUldossa 
velcollinelt: 

1:0 uuden vahtimiehen kanssa katsomaan 
ka ikki vnrtioithwat esineet. niinkuin lukot, 
s ineti t nyöriensii j. n. e., ja . 

2:0 jokaisesta havaitsemastaan vahin
gOl;ta tahi epäkunllosta heti nntamaan il
moituksen vahdinpäällikölle, 
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Muist. .1os ei muutonviejö. voi selvää 
tehdä, missä, ja minkä vahti miehen ollessa 
jotakin on vahtipaikassa vahingoittunut, 
on hän itse saatettava' stitii edesvastauk
sean, niinkuin itse olisi rikoksen tehnyt. 

Kun vabdinpäälllkkö lähettää innuton
viejän olemaan läsnä jonkun nvatessa raha
arkkujn tahi kaappeja y. m" muutoIlviejän 
ensin verrata avajaan sinetti arkun sinet
tiin ja, j os ne ovat yhtäläiset, aitte vasta 
antaa hänen avata. lukko. Lukkoa jälleen 
lukittaessa ja uutta sincttiä pnntllCssa pi
tää hänen v,ieläkin tarkastaa, tuleeko sinetti 
yhtäläinen kuin ennenkin. - Ruutikella
riin mentäessä tulee hänen katsoa, että me
lujät panevat jalkaansa siellä olevat huo
patohyclit ja että kaikki semmoisen käyn-
uin suhteen määrätyt ohjeet vaarinotetaan, 
ja on hän vastuuualainen kaikesta vahin
gosta. jos jotakin siitä lairninlyö_ 

Dl. Ku1kuvabdit. 
Kulkuvahdit ovnt: . 
1:0 aliu,pseri-kulkuvaMej(l. joissa on ykSi 

aliupsori ja kaksi sotamiestä; 
2:0 1.:orprali-kul1.:uvahteia. joissa Oll ykei 

korprali ja kaksi sotamiestä; sekä 
3:0' sotamies-kulkuvahteia, joissa on kaksi 

sotamiesti, toinen niistä vanhinnu. 
, Kulkuvahdit käyvät samassa järjestyk
sessä kuin vnhdin-mlluttomiehet, viejä en-



smnä ja sotltlllichet rionakkain kaksi as
keIro häntä jäljempänä. Sotamies·kulku
vahtien 2 miestä käyvät aJnn rinnutustcll, 

Klllkuvahdin vel:vollisuudet: 
J. Kulkuvahtien tulee silmätät kaikkia 

\·uhtimicbiä. Jos joku vuhtimies on sai
l'tlsrunut tahi lähtenyt paikaltaa,n tahi nuk
kunnt taikka muuten tarvitsee päöstöä, 
pitää kulkuvahdiu-viejiiu jättää toioenso-

• tnmiehistiiusii vahtimielJCIl luo ja läbottää 
toinen viemiiiill sanaa vahdiupäällikölle. 

2. Kun kulkuvallti lähetetiiän lähimpään 
vahtiin, tulee sen antaa vahdinpäällikölle 
ilmoitus kaikista vahtipaikoissa Iluvn.itse
mistanSfl epiijärjcstyksistii. 

3. Kulkllvahdin tuleo suopeasti hiUitii 
häiriöitä kaduilla ja Uirkeämmissii tiloissa 
antaa tieto Miliisille sekä muutoin uoudat
tlja vahdinpäällikön likelttpiä objeita, J06 
hiiiriöpaikalle 1\filisi snallllU, "ei )mlkuvahti 
sua sekaantua Milisin toimeen, ennenkuin 
Milis! pyytää, mutta tehköön siinä tapau.k· 
ses!'jll. aina apua ja palvelusta. 

4. Jos kulkuvapti kadulla t.apaa jonkun 
kovin kjpeän, pitää sen viedä hänet vahtiin 
tahi lijhimpöän MilisikOIlUoriin. 1tuttn 
tavaton kuolleen viereen on toinen sota
miehistä jiitcttiivli vahtimaan siksi aiJma. 
kuin toinen joutuhlaan vie siitii sanan vah
rljnpiiällikölle, 

5. Kun kulkuvahti kuulee jotakin outoa 
iiäntä tahi tappelusta ~'ksitylsest-ä Imoneuk-
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sesta, on ho'ti sotamies lähetettävä pikai
sesti ilmoittamaan lähiDI.m iillc MUisille, 
mutta toiset.· jiiiikööt huoneukien luo, kun
nes tulee Milisi; Milisin pyytämiittä ei kul
kuvahti saa mennä y ksi tyiseen Imoneuk
seen. 

Kulkuvahdln on lupa käyttää Ilseitansa 
ilman edesvastauksetta seurauksista: 

1:0 kun kaikki n1Uut keinot j ärjestyksen 
palauttamiseksi ovat turhat; 

2:0 klln.kulkuvshdin päälle hrökiitään; ja 
3:0 semmoisten tappeluksicll estämiseksi, 

jOista murhu lopuksi voi tnlhi, olkoonpa 
ulkona talli huoneessu. 

Muist. Kulkuvahtien pitää aina pysyä 
hiljaa, olla kovaa puhumattu, tupakkaa 
polttamatta ja mitään semmoista tekemät
tä, joka on vahtimieheltä kielletty, sekä 
aina koettaa piiästä vahtimiesten lnolaie 
odottamatta, niin että paremmin Saavat n e 
silmäll ä picietyiksi. 

E), Årestilaistell saattajat 

1. H eitä tulee olla luyultansa yksi mies 
enemmän kuin nrestilaisia. Jos 6 tahi use
ampi arestilaisin on johonkin vielävä, pitäii 
yhden aliupserin :seurata myötä vanhem
pana, mutta jos arestilaisin on vähempi 
ku in 6, määrätään yksi korpruli lllul{aan 
van hempana. . 

• 
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2. Al'cstilaisten ympärille tulee saattajain 

asettuu yhtiimonta kummallekin puolelle; 
y1o)i käy edessä ja vanHin ainn takana, niin 
että hiin näkee kaikki arestilaiset ja saat
tajat. 

3. Jos arestilaisia kuljetetaa n jonkinlai
sell a ajollcuvoJlu (ratta illa tahi ree llii), tu
lee sunttaja iu kulkea molemmin puolin, 
lUuttu vanhimman aina ajoneuvon perässä. 

4. Saattajat käyyät nina kivärit olalla; 
ja upsCI'ien vastaa n tullcssansa eivät he 
koskaan tee kunniaa, etfei huomionsa 
poistu aresW aisista. 

å. Arestil nisia ei saa viedä kauJlpatorin. 
isompnln ihmisjoukkojen tahi palatsien j a 
Hnusin y. m. s. ohitse, eikä sallia heidän 
PJ"Ytiiii. tahi vaMaanottaa lahjoja. ei sei
saUuttua eikä päästä mihinkään yhteyteen' 
' -ior88ton ja sivullisten kanssa. 

6. Sauttujain tulee Hrestilaisia tarkalla 
vuarUla pitää sittenkin kUIl jo ovat määrä
paikkaan vietyinä, mutta vi elä sinne jättä
mättä. Saattajain vanhemman on jättäes
sään vaa dittava kuitti ja se vahdinpäälli
köllo vietävä. 

SllaUajain pitää estää ares tilaisia kar
kaamasta, samoin kuin aTcstllaisien ,'ahti
miestenkin, joskopa siinä aseUakiu käyt
täisiviit. 

7. Kun saattaj ia ' mäörätään lösnö ole
maun jossakin oikeudenkäymisessä aresti
luisten kanssa, esim~ sotaoikelldessa, tulee 

, 

\ 

, 
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heidän estää arestHttlsia kenenkään kanssa 
. puhumasta. ja on heidän pidettävä kiväri 
jalassa sekä seisominen valloillaau; mutta 
kun joku oikcudc.u jäsenistä tulee huonee
seen tahi nousee sijaltauau ja kun tuomio 
julistetaan, on santtajan usettulllinCll "roi
laan". 

" '}. YHuhemlliaJ,J vahti-aliupserin 
velvollisuudet. 

Vanhempi vahti-aliups.cri on lähinnä sil 
mällii pitiimiisSii, että jokainen vahtiin kuu
luva mies oikein tu.yttää kaikki velvolli
suutensa. 

Hänen pitii.ii sentiihden tietiiä kaikkein 
velvollisuudet ja tehtävät. , 

Tämä nlhlpScl'i määrätään aamusta komp
pauiasta ja samasta plutonasta kuin mic
histökin. 

Upseri-vahdissa on hänen r inhlmapaik. 
kansa oikealla sivustalJa toisessa rivissu j 
mutta jos upl1cri on ·poia8n, astuu hii ll sen 
Sijaan. . 

Aliupseri- ja kOfPruli-vnhdeissn tulee 
vahdinpäiiJlikön itse täyttää kaikki van
hemman ulillpserin velvol1liF;uudet. 

VastaCIIIQUo, ka,lsastus ja ilmoitus: 
Heti vnhtihuoneosen tultnallsa kntsastu

koon vlluhelllpi alillpSel'i vnhtihuoncuksen 
ja kaikki mWi siihen kuuluu; vastnallotta
koon vnbHtUl'kit ja kengät, niin myös muut 
pienet kalnt. luettelon mllknan, 



Kun muutollyiejät, ensimiiiBet muutto
miehet ympäri vietyänsä, ovnt palaneet., 
vie' vanhempi vahti-aliullseri ne kivärittä 
vahdinpiiiillikön luo, jolle vabti-aliupseri ja 
hänen jälkeensä muutonviejät ilmoittavat: 
Herra - - 1 vahti ja vahtimiehet Oliot va,~ 
taanntemt täydessä ku.tmossa! 

SiUe tulee heidän ilmoittaa; onko epiijiir
jesty'stä lliikynyt :jossakin vahtipaikassa 
tahi vahtihuonee~sa ja onko epäilystä. nous

I llllt yahtihuonctten ja mihin kuuluvain esi
ncttell yastaanottamisessa, sekii sUnä tapa
u ksess:t pyytää ohjeita, 

Järjestys vaht:ihuoneessa, 
Vanhemman alinpserin tulee katsoa: 
1:0 eUii miehistö vahtihlloneessa aina on 

äiineti ja täydessä järjestyksessii eikä pidä 
melua, laula tahi pelaa; 

2:0 ett'eivät miehet rUs u varuksiallsa tahi 
napista päästä vaatteitansa eivätkä yöllä 
IIJaata pane; 

3:0 ett'ci vahtihuoneessa eikii vabtipai
kassa mitään tehdä vahdinpiiällikön käske
miittii ja tietiimättä; 

4:0 ett'ei kivärejä aseteta seinälle. vaau 
niitä varten olevalle telineelle; 

5:0 että miehet vuorotellen muuttavat 
vaatetuksensa; 

6:,0 että laukut, käärityt pääll ys takit ja 
viI'katakit pannaan järjestykseen määrät
tY~'n paikkaan; ja 
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i:o ett'ei kukaan mies mene pois "ahti
huoneesta vanhemman aliupserin luvatt.'l 
ja että ulosmenneeu sijaan yksi niistä, joi
den vnoro on levätä, heti miiärätään rinta
maan. 

MuuUoväen läheUäm"illeu. Vanhemman 
aliupserin on valvominen, että päästökset 
eli muuttomiehet lähetetään hyvissä ajoi"n, 
a. o. <lilla kuhden tunnin päiistii, kuitenkin 
parlttomina tunteina. Jos vahdinmuutto 
01] tapuhtunut parillisella ' tunti ua, on toi
nen päästÖB lähetettävä lähinnä seuraaVUlHl 
parittomana tuntina. Jos on kovin kylmä. 
saapi päästöksen lähettää joka. puolentoista 
twlnin tahi joka tunninkin perästä, muUa 
kaikki tämä on kirjoitettava vahti-päivä
kirjaan, niin eUä tiedetään, minkä ajan ku
kin vuhtimies on seisonut paikassull8'a. 

Jos on enemmän kuin 5 asteen pakkanen," 
sa llitaan vahtimiesten käydä. vahtikengissä, 
ja jos sen lisäksi 011 rankka sää. tahi jos on 
10 asteen pakkanen, sauvat he ottaa vahti
turkinkin yllensä. Ensimmäinen päästös 
lähetetään vahtia muutettaessa, niinkuin 
edellä on sanottu. Toinen ja seuraavat 
lähetelään suorastaan vnhtihuoneeeta. Mie
het ottavat kivärinsii, menevät vahtieil
Ialle ja asettuvat korpraliensa eteen, jotka 
komentavnt( rU$chjo voljno, schaoom 
march! olallen, eespäin fIlar$! Töbysvar
tlja menee suornan vahtipaiknllcnsn ja tor
vensoittajan iuJee auttaa turkki hänen 
pliii llensä. 

F 



Heti muuttoväen lähetettyänsä asetta
koon vanhempi alinpseri muun miehistön 
uudelleen ja'ettavaksi, jos vahti keutiesi 
kutsuttaisiin aseisin. 

Päästettyjen oohti7lliestetl vatltaanotta-. 
minen. Päästettyjen vahtimiesten vahtiin 
palattua pitää vanhemman aliupserin tie
dustella vahtipaikkain tilaa sekä talvella 
myös vakuuttautua, ett'ei kukaan ole paleI· 
tunut; hänen tulee katsoa, että vahtipai
koista päästety.t panevat vaattetllksensa 
samaan tapaan kuin muutkin miehet, eikä 
salli kenenkään pitää vahtihuoneessa ll38-
Iikkaa lJiiiissänsä tahi vahtikenkiä jalas
sa nsn, sekä vahdinpäällikölIe antaa tieto 
kaikesta, mitä vahiipaikoissa on tapahtu
nut. Siksi kuin viimeinen korprali piiäs· 
töksinensä palajaa, saavat eUDen tulleet 
lliiästökset levätä, jonka jälkeen aliupseri 
tulee heti asettaa koko vahti· uudestaan 
jaettavaksi, että se on valmiina, jos vahti 
aseisin kutsutaan. .... 

Valtti lwtS1daan aseisi·n sillä tavalla ja 
niissä tiloissa, kuin edclhi. on m.ainittu. 
Silloin on vaa riinotettavat seuraavata: 

Niin pian kuin vahti on kuullut kaksi keI
lonläpäystii tahi huudon "aseisin", käskee 
vanhempi aliupseri vahtimiehistöä joutui- . 
snsti ottamaan kivärinsä jn käymään nscn
toon vahtihuoneessa. 

Sitte yuhdille komennetnan: lIa pravo .= 
Qi·keao·,,! tahi na ljävo = vasempaan!, sen 

, 
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mukaan minne piiin ovi on, ;ja sen jälkeen: 
schauon maTch = ee8päin marsl N opain as
kelin vahti ulos. pitäen kiväriä jalassa, ja 
järj"cstyy oikealla ·sivustallaan kolme ss
keltn empuolelle ja vasemmalle tiihysVsrti· 
jan kojusta. Tä.Illiin perästä vahdinpääl
likkö komentaa: nG lJlefsclto. rawljais _ 
käsvurteen, asentoon! 

,J 08 vahdinpäällikkö jostakin syystä ei 
ole voinut lUennä ulos vahdin kanssa, aset
tuu vanhempi aliupseri hänen sijaansa ja 
toimittaa kaikki, mitä vahdinpiiällikön tu
lee; mutta siinä tapauksessa ei torvensoit· 
ta;ia saa lähteä vahtillUoneesta ejkä myös 
nuorempi aliupscri asetu , 'anhemman ali
upserin paikalle. 

l Ua- ja aamUSQitto. • 
Huhtikuun 13 päivästä Syyskuun 13 päi

vään puhalletaan asmusoitto k:lo 4:ltä 
aamusella; mutta Syyskuun 13 Iläiviistä 
Huhtikuun 1:3 päiväön niin pian kuin nlko
ilml1ssa näkee kirjaa lukea. 

Iltasoitto puhall~taan aina k:lo 9 j. pp. 1 

,.Valmistus" soite"taan 1/ 4 tuntia ennen. 
Heti iltllsoiwn jälkeen päiistetäiin vahti-
miehet. ~ 

Sittenkuin kaikki muutonviejät ovat ta
kaisin tulleet, pitää \'snbemwan sliupserin 
ilmoittaa vahdinpäälHkölle: Herra - -! 
vaht·, ja vahtimiehet ovat täydessä kmk 
nossa! 



Kicrläiäll vustaanotlUfllil!el. tapahtuu 
saUlall a tavalla kuin vahtien ))iiivystäjän. 
Hänelle tehdään myös knnnillll sH Dlulla. ta · 
pall. 
- 1. Jos ei tiihysvurtija tunne kiertiijää it
sell, ei hllll yöllä sua 1askea häntä vahtihuo
lleesen, vaan kutsukoon ulos aliupserin, 
mutta hilnen pitää kuitenk in kiedäjiin kiis
kysW. kntsuu, vahti aseisin joka aika vuoro
kaudesta. 

2. Kun kiertäjä on kutsunut vahdin asei
s iu, on hänelle komennetta"u: kiisvarteen! 
kuttnioifell!; mutta j(lS on pimeä; ett'ei voi 
häntä tuntea, tulee vahdinpäällikön ensin, 
komenriettuansa : käsvartcen!, mennä kier
täjän luo ja kysyä: 1nikä tmHlUS$Ona' sekä, 
oikean vasta uksen saatusllsfI, komentaa: 
Imllllioitc,,! ja astua. esiin ilmoittamaan. 

3. 'l'ämäll perästä on kiertiijän lupa tar
kastaa Yahtia, ja eri vahtipaikkain tarkru>
tamista var ten on hänen kanssansa lähe
t<lttiivä kulkuyahtina ykSi nuorempi ali
upscl'i ja kaksi sotamiestä. 

M uist. Jos joku, jolla. on oikells tarkas
taa vahtia, ei kutsu sitä kivärtiu, vaan me
nee SUOrflstaan vahtihuoneesen, niin lähin 
mies, joka huomaa hiinen tulonsa. heti 
huutllkoon: JlOusl j a vanhempi a liupscri Ij 
sätköön: asclltooll l sekä antakOOlI siitä tie
don yuhdinpiiii lli kölle. Jos sisiiiintulleell ll 
upscril.1u ei ole valtaa tarkm,IIlU ' -lI htia, ko
mculletnau ainoastaan: 1/01ls1 

, 
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Knlku\'~.Iuliksj, liiheteiksi, Ptllokomennus
kunniksi ja Mllisin avuksi miiäräämiset 
ovat myÖB vanhemman aliupseriu tehtäviä 
vahdinpääUikön käskystä. Yhdellä kertaa 
ei kuitenkll.an sua ulos komentaa enmpää 
kuin 1/ 3 vahdlsta ja pllrhaintabl samasta 
päästömuutosta sekä, jos sopii, niippäräm
piii sotamiehili. Jokaista tätkeiimpää sekä 
suullista että kil'jallliita sallan viemäiin lä
hetetään aina nuorempi tahi hänon poissa 
ollessaan joku vikkelä sotamies. 

Vahti-päiväh;irian oikeata piton tulee 
vanhemman aliupsel'in myös valvoa. Vah
ti-päiväkidaan on pantava kaikki vahtiin 
määrätyt henkilöt. mikä toimi kullekin on 
annettu ja millä ajoin Jokainen vahtimies 
on paikassaan -seisonut. Jos joku on sai
rq.shmut tahi muutoin ei voi tehdii hänelle 
lUäärätty~ toimitusta, on hänen sijaansa 
komennettukin kirjoitettava vuhti-piiivä
kirjaan, niin että aina saatetaan nähdä, 
miösä ja milloin kukin on palvelusta toi
mittanut. 

Vahdin jiiWimincn uuden vahdin van
hemmalle aliupscriJle on tehtävä samassa 
jär:iestyksessii, kuin se vastnnnkin otettiin. 
Vahtia muutettaessa määrää vanhempi ali
upseri sijaansa- rintamaan nuoremman ali
upserinj sittenkuin kaikki korpl'alit ovat. 
ilmoittaneet vahtimiestensä oikean tuomi
sen, tulee vanhemman aliupscrin siitä tehdä 
ihnoitml vahtipäälliköllensil. näin: He-rra-l 



valtti ja vahtimiehet ovat tarlJeellisessu, 
klt1/)/ossa jälleen jätetyt. 

Yleiset velvollisuudet. Vahdin tarkasta
millen ka~aTmissa on valldillpäällikön toi
miteUnvll. Sentiihdell tulee häueu sinIle 
Raapnu viihinhiänkin % tunthL euneu kuin 
vllhti 011 muutettava, ja tal'kastllu niin hy
v1n jaoitus kuin myös siksi piiivää mää
l'iiUy pukullluoto sekä mu istuttaa muut
lajn-korpralillc ja ainaki n l:lIe lllUUUO

väell e heidän yleisiä ja erit~'isiä velvolli
suuksiaan yahtipaikassa ollessansa. 

Hoti vahti -esiUinnön jälkeen vAstaanot
tnn vilhdinpäällikkö koko päällysvnllan 
kaikkein vuhdissa olovIIin miosten ylitse 
ja tulee vastu un alaiseks i kaikkein heidän 
yelvolJisuuksiensa täyttämisestä. SClltäh-" 
den on Yiilttämätöntä, että häll täydelleen 
Uetäii kuikki kukin pulvolustoimcon kUll

luvat tehtävät. 
Vahdit kiiJIviit seuraavassa jiir;estyk-

sessä: 
Vnhdit. joina on ainoasta au yksi plutolla 

tnhi viihempi määrä, käyvät aina ruodnit
lain ja kaksinnetuin ruoduin. Jos ou · vä
hempi kuin S ruotua, ei niitä k::lksillnela. 

VR.!Jdit pitävät kivärit "o!aU(t" ja käyviit 
kadun oikeata. puolta sekä katuvierustaa 
myöten ahlOastmm katujen varsin likuisina 
ollessa. mutta silloin aina ruotuju llsu. kuk
siutamaUa. 

/- • !i 
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'.L'Ol'volIsoitta.i1l ei. Ulyi.iskäån puhalla var· 
.sin pimeällä. 

Kulkokoon vahti lllissii. järjestyksessä 
tahansa. tulee ton'cllsoittajan aina käydä 
.) askelta vahdilljläällikön edellä. 

Vahdill vastaanotto ja jälJccnjättö tupuh
tUli seuraavalla tavalla: 

Kun on vahti muntettu. on uuden Yllhdill
päällikön entiseIt:i luettelon mukaan V3S
htullotetta VR: 

Kaikki urcstissa olevat I';otilals · ja sivili
henkilöt; 

raha-arkut olleiden lukkojen jr sinettien 
kanssa; , . 

kajkkieJl vahtip:l.ikkaiu :Hscmapiirros ja 
luettelq; 

ohjeitton kidoiUamisen kirja. ja 
kaikki muut esineet kirjotetun luettelon 

mukaan; sekä 
kaikki 110 ki.rja lli set käskyt. joita ei en

tinen vahdin!)iiiillikkö vielä olo ennättänyt 
täyttiiii. 

.Jos uusi vnhdinpiiällikkö ei viejä tarkoiJl 
t:iedii knikkitl. lJi.inen pn.ikklHlDsa j:lrittäiJl 
koskevi a ohjeita, hallkkikooJl siitä tiedon 
cutiseltii vahdillpi.i.iilliköltii. Mutta jos hän 
Saa semmoisia l;uusllllaJ]jsia ohjeita, jotka 
eivät olo oleUuilla lillllRPll lvelusta koske
vain Ju ääriiystell sekaan, tulee hänen heli 
kysyä neuvoa "vahtien päivystäjältä", en
lwnkuin niitä·toimeen panee. 

Kun kaikki esineet ja eri vabtimiehet 
ovat korpraliell kautta vustaunotetut ja 

J 



jälleen jätetyt, vastaanottn sekä 'entinen 
että uusi vahdi npiiällikkö "illlloitakselt" 
vlluhenuualta nliupseriltnnsa ja korprulei
ta nsu, jolloin uusi vahdinpiiälJikkö myös 
ottan hu omioou, j osko kai kk i korpralit tUII
tevut vnhtipaikat ja kaikki ne ohjeet, jotka 
kussakin criWiin ovat vonl'iinotcUavnf, 
Jos jotakin vuhUpu ikkaa \'ustnnlHltctllleSllll 
011 tnpuhtunut mitään !:Llul'clllpau 01'110-
t YAW, p itliä korp1'1l1i heti liih cUämiii'ill ta
knisin erbeLystä korjallllluilll, 

Jo!: vahtien päivYlOtäjä 011 siluJlu villll, 
tulee va hdillpiiii. l1ikön ilmoiUll1l niii n: Her-
T ll -! v ahti j a, v ahUmiehet ovat l.äydessii 
k llll"llOS,'/(I v(l,~/uallotctltt (jiilfeeJl jiite lNI); 
(jrei~IiSJ1(l 011: aliuPsl'/'eja ja. ,'fo/ltmi ehiä _ 
(JO -, 11l111mvirlwisia ~ 00 - 1 

VU8tn tiimiin JltJl'ästii mOIClHIIU) !. ull oki.)', 
joittavnt ,,1mwl:lo-ilmoiluksen", jn OVl1t 

kaikki vahtia muutettacBöa hnvaitut epu -' 
jiirjeflbksct siinä mainiUavu t. 

Kun vnhti Iliiill 011 oikoi n jätetty :in vai;
taallotetlu, vie cntill cn va hdiupiiii llikkö 
v" hUnsn koliin '>H lllassa jiil'jestyksC8sä kuin 
scn toiklll. 

Vahdin fl lIojelllkseksi ja Pllolustukseksi 
flfUl vnhdinpåiillikkö tarpeen mukaan käyt
tiili terä- tuhi [lmplIm:Hlsettll seu l'ullvissa 
tapauksissa: 

]:0 suorIIn puälleknl'kaukt:;el{ tahi väki
vallnu I.or:iumiseksi; 

2:0 I'IlUhattolll lllldell-toki:jäill hillitselJli 
seksi ja oruui ll aficUcn vurjoluksck8i; 



:1:0 vahclin haltuun Uf:ikottujen henkilöi
Ilen tahi kulujen suojelemista ja puolusta
mista varten vuhingostll jo. tUl'miostuj sCk1i 

4:0 estiii-ikRtlllll fl l'estilaisia knrkaamujitll. 
Hiilytustä ei vnhdillpliiU likkö saa lyötää 

tahi pnhalluttlla, ell ei saa käskYii jolhlkulta 
niistä henkilöistä, joiden on oikeus , 'aIltin 
tarkastaa. 

TGiskyjii aUllcUac.;,sa SIUI vllhtlinpHiiHikkii 
vaatia niitii ki1'jallisesti tehtii\' iksi. 

Häiriöitä hiflUtiiessä lähellä vahti/mo-
nctfa ei val\lliupuällikkö r-au Rr.kalllltua MI -
1isin toimi.in. 

Mutta Mil isi ll pyydet.tyil Sfln sille al)WI 

vabdista :lIlWa nuoremman aJiupserin tahi 
jonkun korpralin johdoissa; cnclllpiiii kuin 
113 vahtia ei kuitenkaaJl sali ulos liihettää . 

Jos ei MiIi!;i ole lähellä, tulee vahmu
jJiiiillikön itsc hiIJitii epiijiiJ"jestyksiä :1:) 
tåppeluksio. j. 11 . e., 

Sentähden pUiiii hänen: 
antaa vnhdillpal"elijain lakuif.b.t vahti

huone ja selJ ympäristö sekä hiekoittan et.1I 
t;i lta, raput ja kiiytävät; 

bänelle lämJl1ityttää tarpeeksi kaikid IlUO
neet, lllllll:\ oi k: lo 5:n periil>ti'i. j. pp.; 

vnhdinpa!volUnlta nlatia joka VUOl'OkHH
Jeksi Ih Ilfllllun kynttilöiti,i ja Jliin l1uljOll 
öljyä, kuin tlll'v ilanu, että klljkki huoneet 
I;vat \nlail,: tllt sekä lyhdyt etuslllalla ju 
makilla 1)a,laI1UlSSIl kaikell yötä, ElokulllJ 12 
p:stii lukien 'l'oukokuUJl 12 p:iiäll saakka . 
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·los ei vahdiupalvelija tahdo tahi hänellii 
e i ole autaa, Illitii tarvitaan lämmitykseksi 

, ja vulaistukseksj, tulee vallcliupii.älliköJl 
. I!ii tii heti anton t.ieto komendanhll e ja vaL

ticu piiiyystiijiille sekä panna muistutus 
vu h ti-päiviiki daull. 

Tiahdinpäiillikön il.sctyise.l vel'VOIlisll'ltdet 
ovat: 

f.ieWä kaikki, mitii. lill uapulvelu kS611 o lljf'
i"'iiiinnössä hänelle 011 llliiliriittynä; 

tietiiii. vah(HIl kaikki eri "ah tiPlli kut; 
li('tää, mitä kaikkea kussakin vahtipld 

kussa 011 YlutloitavlI ; 
tietäii., mitkä vard,ipuik/ll oVllt toisia t ii r -

kcimmät. 
Uune" 011 kielletty: 
liihteeii toimipaik astulltiU; 
\'Ilstflflll ottaa 1uouakiivi jöitä; 
li lSätä, väheutäii tulli toisin ~fsetlaa v/lhti, 

Hmun komenda utill lu vatta; 
r iisua vaattcislu nsu, päästää uiitii II l1p is l.ll 

!,a hi ]J:\.una poilS aseUunsa; 
l; 'l:>kea ketliiiJl vnhdista IODluJle, ja 
polttaa tupnkkau vahti huonoon ulkopuo

le lla. 
,los \'ahdinpäälllkkö sait'astull, on hiincu 

:,;iitä tieto annettava vahtieu piiivys tiijälle 
,'i kä hä n saa tiimfill tahi komendantiu 11l 
vatta milloinkaan lähteä vahdista. 
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