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PUNAISEN KAARTIN

SÄÄNNÖT

KAARTIN TARKOITUS.

1 §•

Punaisen kaartin tarkoituksena on suojella
työvän yhdistys-, kokoontumis-, lausunto- ja
painovapautta sekä yleensä olla työväen oi-
keuksien turvana ja työväen tarkoitusperien
täytäntöön panevana vallankumouksellisena
voimana.

2 §.

Punainen kaarti noudattaa niitä määräyk-
siä, joita kaartin yleisesikunta antaa. Jos
koko maata käsittäväksi, tai paikkakunnalla
muodostuu vallankumouksen aikana joku muu
vallankumouksellinen elin, siirtyy poliittinen
määräämisvalta sille.



KAARTIN KOKOONPANO.
A. Sotilaallinen kokoonpano.

3 §.

Kaartin 'kokoonpano on (sotilaallinen kai-
kissa suhteissa ja muodostaa koko maan yhtei-
sen kaartin toimialueen.

4 §.

Sotilaallisia tehtäviä ja kaartin sisäisiä jär-
jestystehtäviä varten jakaantuu maa piireihin,
(joiden lukumäärä ja rajat määrätään perus-
tavassa edustajakokouksessa).

5 §.

Jokaisessa piirissä olevat suuremmat asutus-
keskukset muodostavat paikkakuntansa varus-
väen niin suuren, miten paikkakunnan olosuh-
teet sen määräävät.

6 §.

Kunkin piirin rajojen sisäpuolella olevaan
paikkakuntaan, missä on olemassa työväenjär-
jestö, perustetaan kaartin joukko-osasto.

7 §.

Kaartin järjestön perusmuotona on osasto,
mihin kuuluu 6 ruotua, s. o. 12 miestä. Kaksi
osastoa muodostaa plutoonan, neljä plutoonaa
komppanian, mihin kuuluu 96 miestä, päällik-



köiiieen ja järjestäjineen 110. Miehistö järjes-
tetään pituuden mukaan.

Neljä komppaniaa muodostaa pataljoonan,
neljä pataljoonaa rykmentin, kaksi rykmenttiä
prikaatiin, kaksi prikaadia divisionan, neljä
divisionaa armeijakunnan.

8 §.

Eri joukko-osastoihin muodostetaan asela-
jeja, kuten tarkka-ampujia, sapööri- ja insi-
nöörijoukkoja, tykki- ja kuularuiskuväkeä, va-
koilu- ja sairaanhoito-osastoja, sikäli kuin ti-
laisuus siihen myöden antaa.

_ 9 §•

Eri paikkakunnilla olevat joukko-osastot
muodostavat pitäjittäin komppanioja ja patal-
jooneja sikäli kuin joukko-osastot ovat suuria.

10 §.

Eri pitäjissä olevat joukot yhdistetään ryh-
menteiksi ja nimitetään kutakin ryhmenttiä
sillä nimellä, missä sen suurin ja johtavin
osasto on.

B. Miehistö.

11 §.

Miehistö kaarteissa toimii samoili kuin pääl-
lystökin vapaaehtoisuuden perusteella, s. o.



käy harjoituksissa ja muissa määrätyissä teh-
tävissä ilman palkkaa. Harjoitukset ja muut
tehtävät ovat niin järjesttävät, ettei niistä tule
toimessa ololle haittaa.

12 §.

Määräyksen saatua astuvat kaikki tehtä-
viinsä.

13 §.

Punaiseen kaartiin valitaan henkilöitä, joi-
den tiedetään olevan luokkatietoisia, sosiali-
demokratian menettelytavoista selvillä olevia
ja luottamusta nauttivia. "Valitsemisen toimit-
taa asianomainen puolue- tai ammattiosasto.

Jos kaartiin otettu jäsen eroaa tai erotetaan
asianomaisesta puolue- tai ammattiosastostaan,
erotetaan hän samalla kaartista.

14 §.

Kaartin miehistölle on tarkoin selvitettävä
kaartin tarkoitusperät, toiminta- ja kurinpito-
ohjesäännöt.

KAARTIN JOHTO.
A. Yleisesikunta ja ylipäällikkö.

15 §.

Koko maan Punaisen kaartin asioita hoitaa
edustajakokouksen valitsema ylipäällikkö ja



yleisesikunta. Yleisesikunnan muodostavat
kahdeksan jäsentä, joista Puoluetoimikunta ja
S. Ammattijärjestön toimikunta kumpikin va-
litsevat kaksi ja kaartin edustajakokous neljä
jäsentä, sekä näille tarpeelliset varajäsenet.
Edustajakokous määrää yleisesikunnan koti-
paikan.

16 §.

Puoluetoimikunnalla j.a Ammattijärjestön
toimikunnalla on oikeus yhdessä yleisesikun-
nan kanssa, raskauttavien syiden perusteella
erottaa ylipäällikkö, jos paikallisen kaartin
jäsenistä enemmistö sitä kannattaa, virasta pi-
dättämisen kuitenkin voi yleisesikunta yksi-
näänkin toimittaa kaartin miehistön suostu-
muksellla.

Yleisesikunnan ja päälliköt voi paikallinen
kaarti erottaa jos heidät yhteisesti havaitaan
rikollisiksi, ja tulee silloin esikuntaan vara-
jäsenet vakinaisiksi. ■Jos kaartin ylipäällikön paikka joutuu avoi-
meksi, asettaa yleisesikunta kolme ehdokasta,
joista piiriesikuntien enemmistön kannatuksen
saanut tulee toimeen valituksi. Yleisesikun-
nan joutuessa siihen tilanteeseen edustajako-
kauksen välisenä aikana, ettei siinä ole kaar-
tin valitsemia edustajia, kutsukoot jälelläole-
vat yleisesikunnan jäsenet edustajakokouksen
heti koolle.



17 §.

Yleisesikunta ja ylipäällikkö ovat korkeim-
pia ratkaisijoita kaikissa niissä asioissa, joista
nämät säännöt eivät lähemmin määrää.

18 §..

Yleisesikunta ja ylipäällikkö:
1) antavat määräyksen liikkeelle panosta

koko maassa; .

2) johtavat liikkeellepanoa kokonaan tai
osittain;

3) hankkivat, jakavat ja järjestävät asesta-
mista;

4) antavat koko kaartin nähden määräyksiä
sisäisistä asioista;

5) hoitavat kaartin yleiset rahavarat, kans-
lia y. m. sellaiset tehtävät.

19 §.
Ylipäällikön päiväkäskyt annetaan piiripääl-

likölle ja rykmentinpäällikölle. tai erikoisesti
koko kaartille.

20 §.

Lisättyyn 'esikuntaan kuuluvat piiripäälli-
köt.

B. Kaartin piirit.
21 §.

Piirien asioita hoitavat piiripäälliköt ja
5-jäseniset piiriesikunnat.



22 §.

Piiripäälliköt ja piiriesikunnat asettaa ku-
kin piiri itse paikallisten kaartin komppanioit-
ten ehdottamista henkilöistä.

Valinnasta on ilmoitettava yleisesikunnalle.

23 §.

Piiriesikunnat:
1) valvovat, että yleisesikunnan ja ylipääl-

likön määräykset pannaan täytäntöön;
2) antavat lausuntonsa kaikista asioista,

joista tehdään esityksiä yleisesikunnalle tai
joista tämä lausuntoa vaatii;

3) hoitavat rykmenttien kokoonpanoa, jär-
jestelyä ja varustamista, hoitavat kansliatehtä-
vät ja piirien raha->asioita, joista ovat tilivel-
vollisia yleisesikunnalle.

24 §.

Lisättyyn piiriesikuntaan kuuluvat piirien
rykmenttien päälliköt.

25 §.

Piiriesikunnat neuvottelevat sos.-dem. piiri-
toimikuntien kanssa, missä näitä on, mutta ei
näillä ole ratkaisuvaltaa.



C. Rykmentit.

26 §.

Rykmentit pannaan kokoon kussakin pii-
riä sä löytyvistä joukko-osastoista. Rykment-
tien johdon muodostaa rykmenttien päälliköt
ja esikunta, mihin kuuluvat kuknin rykment-
tien pataljoonien päälliköt. Lisättyyn esikun-
taan kuuluvat komppanian päälliköt.

27 §.

Rykmentit, pataljoonan, komppania, plutoo-
nat ja osastot valitsevat itse päällikkönsä, ryk-
menttien ja pataljoonien päällikköjen vaalista
on ilmoitettava yleisesikunnalle. Komppa-
niani, plutoonain ja osastojen päälliköiden
vaalista ilmoitetaan piiriesikunnalle.

28 §.

Rykmentin komentajan ja esikunnan tehtä-
vänä on:

a) pitää huolta, että annetut käskyt ja mää-
räykset pannaan täytäntöön;

b) pitää huolta kurin säilyttämisestä ryk-
mentin keskuudessa;

c) antaa määräyksiä ja johtaa harjoituksia,
vahdistoa, päivystystä, kanslian hoitoa ja muu-
ta rykmentin sisäistä elämää;



d) pitää huolta rykmentin aseista ja varus-
tuksista;

e) antaa käskyjä ja määräyksiä näitten sään-
töjen, ohjesääntöjen sekä annettujen määräys-
ten sisäpuolella.

29 §.

Komppanian päällikön tehtävänä on hoitaa
komppanian asioita, antaa sopivalla tavalla
tieto päiväkäskyistä, persoonallisesti johtaa
harjoituksia, järjestää vahdiston ja päivystyk-
sen, lähettää komennuskunnat, pitää raportti-
ja päivystyskirjaa, valvoa kuria ja järjestystä,
sekä yleensä määrätä kaikista komppanian
asioista näitten sääntöjen ja annettujen mää-
räysten sisäpuolella.

30 §.

Plutoona- ja osastopäälliköt panevat täytän-
töön heille annetut määräykset, johtavat har-
joituksia osastoissaan, pitävät huolen, että
miehistö käy harjoituksissa, merkitsevät muis-
tiin poissaolon syyt, tarkastavat aseet harjoi-
tuksissa, sekä ilmoittavat kaikista epäsään-
nöllisyyksistä komppaniain päälliköille.

31 §.
Järjestäjä, joka valitaan komppaniasta, toi-

mii komppanian päällikön apulaisena sisäisissä
tehtävissä, komppanian varusmestari pitää
huolta varustuksista ja muonitusasioista.



11. Yleisiä määräyksiä.

32 §.

Kullakin päälliköllä on joukko-osastoonsa
nähden määräämisvalta, mikäli se ei poikkea
näistä säännöistä ja annetuista määräyksistä
ja on päällikkö vastuunalainen joukko-osastos-
taan.

33 §.

Jokaisessa tapauksessa, mistä ei ole erikoi-
semmin määrätty, on ylin (vanhin) läsnäoleva
päällikkö komentaja.

34 §.

Ylemmän suoranaisen päällikön määräykset
kumoavat alemman antamat.

35 §.

Määräykset ovat, mikäli mahdollista, annet-
tavat kirjallisesti ja kaikki määräykset merkit-
tävät päivystyskirjaan.

36 §.

Mihinkään sotilaalliseen liikkeeseen ei jouk-
ko-osastojen komentajilla rauhan aikana ole
oikeutta ilman yleis- tai piiriesikunnan lupaa,
paitsi äärimmäisessä tapauksessa.



KURINPITO.
37 §.

Kurinpitoon nähden noudatetaan vallanku-
mouksen velvoitus kaikkiin ja toverioikeus ri-
koksen laadun mukaan.

VARAINHOITO.

38 §.

Kaartin yleisiä menoja varten hankitaan va-
roja edustajakokouksen 'määräämällä tavalla.

Piirien varain hankkimisesta päättää kukin
piiri itse.

39 §.

Kaartin omaisuutta ja rahavaroja hoitaa ja
niistä vastaa yleisesikunta, joka keskuudestaan
valitsee tarpeelliset toimitsijat sekä rahaston-
hoitajan, jonka on annettava hyväksyttävä ta-
kuu.

Tilintarkastajat valitsee edustajakokous.

40 §.

Piirien raha-asioita hoitaa ja niistä vastaa-
vat piiriesikunnat.

Tilintarkastajat valitsee se paikallinen
kaarti, jossa esikunta sijaitsee.



41 §.

Kukin joukko-osasto paikkakunnallaan va-
litsee 7-henkisen johtokunnan, joka hankkii
varoja osastolleen, sekä hoitaa ja vastaa niistä.

Muita toimikuntia valitaan tarpeen mukaan.
Joukko-osasto valitsee itse tilintarkastajat.

ASEVAEASTO JA ASEETTOMAT.

42 §.

Asevarastot kullakin paikkakunnalla hoitaa
varusmestari, jonka tehtävät määrää paikalli-
nen esikunta.

43 §.

Kuhunkin rykmenttiin valitaan tarpeen mu-
kaan henkilöitä, jotka korjaavat aseita ja täyt-
tävät muut varusmestarin määräämät tehtä-
vät.

44 §.

Kaartin ylin määrääjä on edustajakokous,
johon edustajat valitaan kaksi kustakin ryk-'
mentistä, sen joukko-osastoissa tapahtuneen
äänestyksen perusteella. Kukin komppania on
oikeutettu asettamaan yhden ehdokkaan.



45 §.

Jos kolme piiriä vaatii edustajakokouksen
kokoonkutsumista, on yleisesikunnan tiedus-
teltava asiaa muilta piireiltä. Enemmistön sitä
vaatiessa pidetään kokous.

KAARTIN TOIMINNAN LOPETTA-
MINEN.

46 §.

Punaisen kaartin lopettamisesta päätetään
puolueäänestyksellä, jonka puoluetoimikunta
toimittaa puolueneuvoston päätöksen perus-
teella kaikissa maan puolueosastoissa.

Lopullisena päätöksenä on pidettävä sitä eh-
dotusta, jota äänestäjäin enemmistö on 'kan-
nattanut, jos kaartin toiminnan keskeyttämi-
nen tilanteen vuoksi näyttää tarpeelliselta
voivat Puoluetoimikunta, Ammattijärjestön
toimikunta ja yleisesikunta yhdessä, jos ovat
asiasta yksimielisiä, keskeyttää kaartin toimin-
nan siihen asti kunnes puolueäänestys on toi-
mitettu.

47 §.

Kaartin hajotessa, jää sen yleiset varat sos.-
dem. Puoluetoimikunnan, piirien varat sos.-
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dem. piiritoimikuntien j.a paikallisten joukko-
osastojen varat paikallisten sos.-dem. järje-stö-
jen hyväksi.

Hyväksytty Helsingin Punaisen kaartin ko-
kouksessa 6 p:nä tammikuuta 1918.


