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takoon vartija ennen' aseen käyttämistä tarmokkaan
varoituksen. Aseenkäyttö olkoon äärimmäinen
keino. Patruunoilla varustetut vartijat lataavat ki-
väärinsä vasta sitten, kun huomaavat ampuma-
aseen käytön välttämättömäksi, tai kun heidän per-
soonallinen turvallisuutensa on vaarassa.

Oikeudenvastainen aseidenkäyttö rangaistaan
ankarasti.

11. Harjotus- ja aseoppi.
A. Jalkaväki

1. Voimisteluohjesääntö.
I. Yleistä.

Sotilasvoimisteluun kuuluu:
a) vapaa- ja kivääriharjotukset,
b) telineharjotukset,
c) sovellettu voimistelu,
d) juoksu ja leikki.
Näitä harjotuksia on pidettävä tärkeinä apukei-

noina sotilaallisessa kasvatuksessa. Näitten avulla
on poistettava ruummiillisen kehityksen viat tai ai-
nakin niitä lievennettävä. Voimaa ja joustavuutta,
ruumiin hallitsemiskykyä ja hyvää ryhtiä, uskal-
lusta, itseluottamusta ja uhrautuvaisuutta on näit-
ten avulla herätettävä.

Hyvät saavutukset ovat suuressa määrin riip-
puvaiset kykenevästä opettajakunnasta.

Komppanianjohtaja on vastuunalainen voi-
mistelun harjottamisesta komppaniassaan ja voi-
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mistelua johtavan upseerin tulee huolehtia siitä,
että sitä harjotetaan vaihtelevasti ja ilman pakkoa,
sikälikuin kuri sen sallii. Eri miesten ruumiillisten
taipumustenmukaan hänen on aina harkittava, mi-
ten paraitenvoi saavuttaa kasvatuksen päämaalin— mahdollisimman suuren kestävyyden voittamaan
kaikkikenttä- ja linnoitussodan vaikeudet.

Kasvatuksen pitää edetä helposta vaikeaan;
päivän harjotusten täytyy vaikuttaa kaikkiin ruu-
miinosiin. Milloinkaan ei saa vaatia liikaa ja sai-
rautta valittavien miesten voimistelu on sovellet-
tava lääkärin määräysten mukaiseksi.

11. Vapaa- ja kivääriharjotukset.
Yleistä.

Vapaa- ja kivääriharjotukset ovat perustana
yksityisen miehen kasvatukselle.

Ne ovat:
a) vapaaliikkeet, ilman komentoa,
h) vapaaliikkeet komennon mukaan,
e) kivääriharjotukset.

A. Vapaaliikkeet ilman komentoa.
Vapaaliikkeet ilman komentoa ovat omiaan te-

kemään jäsenet notkeiksi, jänteet ja lihakset kestä-
viksi sekä laajentavat rintaa. Täten samalla te-
hokkaasti tuetaanmiekkailun, ampumisen ja äksee-
rauksen opetusta. Erikoista ryhmitystä ei näitten
suoritukseen tarvita; on siis kyllin, jos jokaisella
miehellä on tilaa liikkua ja opettaja voi pitää kaik-
kia silmällä.

Harjotuksia ei tehdä kauan, vaan toistetaan ne
mahdollisimman usein ja sovelletaan myös muun
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palveluksen yhteyteen. — Opettaja näyttää liikkeen
ensin ja selittää sen. Senjälkeen tekee jokainensen
ilman komentoa opettajan valvonnan alaisena.

Harjotukset voidaan valita sen mukaan kuin
ne eri miehille soveltuvat. — On lupa käyttää mui-
takin kuin allamainittuja liikkeitä.

Vapaaliikkeinä ilman komentoa suositellaan
erikoisesti:

a) pään ja vartalon pyöritystä niin hitaasti
kuin mahdollista; vartalon pyöritystä haara-asen-
nossa, kädet ylös ojennettuina (myös kädet lan-
teilla),

b) käsivarsien pyöritystä suuressa kaaressa
eteen- ja taaksepäin nopeasti,kädet nyrkkiin puris-
tettuina,

e) käsivarsien vientiä eteenpäin ja siitä vientiä
sivullepäin ja takaisin tasaisesti jatkuvassa tah-
dissa samalla syvään hengittäen (kämmenet kään-
tyvät sivulle vietäessä alaspäin, eteen vietäessä si-
säänpäin),

d) käsivarsien vientiä sivulle ja ylöspäin sekä
taaksepäin taivuttamalla alas (käsivarsia nostetta-
essa hengitetään syvään sisälle, sitten pidätetään
hetkinen hengitystä, lasketaan käsivarret vaakasuo-
raan asentoon kämmenet alaspäin ja voimakkaasti
ulos hengittäen taaksepäin taivuttamalla perusasen-
toon),

e) ojennetun jalan heilutusta eteen- ja taakse-
päin useita kertoja ja mahdollisimman korkealle,

f) pitennetyn jalka- ja haara-asennon ottamista.
jalat mahdollisimmanpaljon levällään,

g) jalan kiertoliikettä (eteenpäin ojennettu
jalka viedään sivulle ja taaksepäin sekä takaisin
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aluksi miehen miestä tukiessa, myöhemmin käsi-
varret sivulle ojennettuina),

h) polvien notkistusta. ja ponnahtaen ojennusta.
ilman pysähdystä (aluksi laskeudutaan suoraan
kulmaan, myöhemmin mahdollisimman alas) ja
myös käsien ojennusta eteen polvien notkistuessa,

i) jalkaterän koukistusta ja ojennusta, sisääu-
ja ulospäin vääntöä ja pyöritystä, jalka ojennettuna
eteenpäin tai koukistettuna, molemmin käsin pidet-
täessä sitä polvenkohdalta niin,että reisi on vaaka-
suorassa eteenpäin,

j) jalan koukistusta käsien avulla,kädet polven
ympäri tai jalkaterän alla,

k) käden pyöritystä, jolloin toisella kädellä pi-
detään kiinni ranteesta, niin ettei kyynäsvarsi
väänny,

1) käsivarsien koukistusta ja ojennusta makuu-
asennossa (ruumis on pidettävä kankeana),

m) sormiharjotuksia, (sormet hajallaan toisen
käden sormia vasten puristetaan kämmeniä vastak-
kain),

n) selällään maaten, kädet pään alla, toisen tai
molempien jalkojen vientiä ylöpäin ja haara-asen-
non kautta hitaasti alas,

o) vartalon kohottamista makuuasennosta (se-
lällään) — toisen pitäessä harjottajan jalkojakiinni
maassa — ensin kädet vartalossakiinni,sitten pään
alla, senjälkeen ojennettuina ylöspäin.

B. Vapaaliikkeetkomennon mukaan.
Vapaaliikkeet komennon mukaan ovat etu-

päässä omiaan kehittämään miehessä itsetietoista
ruumiin hallitsemiskykyä. Aluksi opettaja näyttää
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ne miehille, senjälkeen harjotellaan niitä yksitellen,
myöhemmin luvun mukaan ja vähitellen suurem-
missa osastoissa komennon mukaan. Ryhmitykset
on tehtävä niin, että kaikki jänteet ja lihakset tule-
vat Ilarjotuksen kestäessä toimintaan.

Järjestys.
Komento:

Vasemmalle (oikealle) avaus — mars! (mars,
mars!)

Paitsi oikeaa (vasenta) sivustamiestä tekevät
kaikki neljänneskäännöksen sekä astuvat nopein
askelin (juoksevat) paikoilleen, niin että jokainen
on vierumichestään yhden askeleen päässä ja taka-
rivin miehet kolmen askeleen päässä etumiesten vä-
likohdilla.

Jos välimatkan tulee olla pitempi kuin yksi
askel, kuuluu komento: Vasemmalle (oikealle) 2
(3- j. n. e.) askeleen avaus — mars! (mars, mars!)

Komennolla: Oikealle (vasemmalle) sulkekaa— mars! (mars, mars!) kiirehtii jokainen lyhintä
tietä paikalleen ja asettuu alkuperäiseen asentoon.

Avaaminen ja sulkeminen voi myös tapahtua
jonkun ruodun mukaan, esim.: s:nnestä ruodusta
vasemmalle ja oikealle avaus — mars! (mars,
mars!)

Tarpeen vaatiessa tehdään avonaisessa järjes-
tyksessä neljänneskäännös.

Asennot.
a) Perusasento.

Komento:
Asento!
Lepo!
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b) Haara-asento.
Komento:

Jalka-asento oikeaan — päin!
Perus — asento!
Oikea jalka asetetaan hartiäsuuntaan noin

kaksi jalanpituutta oikealle. Ruumiinpaino jakau-
tuu tasan molemmille jaloille;polvet ovat taakse-
päin puristetut. -— Komennolla Perus — asento!
viedään kantapäät yhteen.

e) Käyntiasento
Komento:

Oikea (vasen) jalka-asento taakse
— päin!

Perus — asento!
Jalka asetetaan suorassa suunnassa taaksepäin,

niin että välimatka kantapäästä toiseen on noin
kaksi jalanmittaa. Hartioita tai lanteita ei kään-
netä, kädet riippuvat sivulla, ruumiinpaino tasan
kummallakin jalalla. Komennolla Perus — - asento!
tuodaan jalka nopeasti takaisin. Polvet ovat taakse-
päin jännitetyt.

—
Jos vapaa- tai kivääriharjo-

tuksia tehtäessä tahdotaan jättää kädet edelliseen
asentoon, komennetaan: Jalat perus — asentoon!

Liikkeet.
Harjotuksia, jotka jaetaan toisistaan eroaviin

yksityisliikkeisiin,komennetaan luvun mukan. Ko-
mento kuuluu esim.:

Luvun mukaan käsivarsien ojennus ylös— yks!— kaks!
Suorituskomento lausutaan lyhyesti, kun tah-

dotaan nopeata, hitaasti,kun tahdotaan hidasta suo-
ritusta.

Sotilaskäsikirja. 1, Osa. 7
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Päänliikkeet.
a)Pään taivutus.

Komento
Pään taivutus eteen (taakse) — päin!
Ojennus ylös — päin!

Päätä kääntämättä tai leukaa painamatta kou-
kistetaan pää hitaasti komennettuun suuntaan niin
pitkälle kuin mahdollista pingoittamatta jänteitä
tai lihaksia.

b) Pään kääntäminen.
Komento:

Pään kääntö oikeaan (vasempaan) — päin!
Eteen — päin!
Pää käännetään mahdollisimman pitkälle si-

vullepäin, hitaasti, kumartamatta. Katse siirtyy
pään mukana uuteen suuntaan. Komennolla Eteen

päin! kääntyy pää samaten eteenpäin.

Käsivarsiliikkoct.
a) Lännetuki.

Lannetuki otetaan, milloin ruumiille tahdotaan
antaa tukeva asento tai milloin kädet ovat esteenä
jollekinharjotukselle.
Komento:

Kädet lanteille — vie!
Lanteilta — vie!
Kädet viedään lyhintä tietä lanteille siten, että

peukalo tulee taaksepäin, muut sormet toisissaan
kiinni eteenpäin,kämmenpohjat lujasti vyötäröissä,
kyynäsvarret vähän hartiasuunnasta taaksepäin,
Lanteilta viedään kädet lyhintä tietä perusasentoon.
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b) Käsien ojennus.
Komento

Kädet eteen (ylös, sivulle) — päin!
Kädet alas — vie!
Kaikki kädenojennukset tapahtuvat kahdessa

liikkeessä. 1) Kädet koukistetaan lyhyestiniin,että
olkavarret riippuvat pystysuorassa ja kyynärvar-
ret koukistetaanniitä vastaanmahdollisimman pal-
jon. Ranteet ja sormet koukistuvat vielä osaltaan
niin, että sormenpäät koskettavat hartioita (sau-
maa). Olkavarren lihakset ovat jännitetyt. 2) Kä-
sivarret, kädet ja sormet ojennetaan äkkinäisellä
liikkeellä määrättyyn suuntaan, eteen- ja sivulle-
päin vakasuoraan asentoon, ylöspäinniin korkealle
kuin mahdollista on ilman yläruumiin apua. Kädet
ja sormet ovat ojennettuinakäsivarsien suuntaan ja— paitsi ollessaan sivulle ojennettuina — hartiain
leveydellä toisistaan. Kämmenpuoli on eteen- ja
ylöspäin ojennettaessa sisään-, sivullepäin ojennet-
taessa alaspäin. Alaspäin ojennettaessa viedään
kädet lyhintä tietä perusasentoon.

Vartalontaivutus

(Perus- tai haara-asennosta kädet lanteilla tai
ylösojennettuina.)
Komento:

Vartalon taivutus eteen — päin! "-*».
Ojennus ylös — päin! //y^^^A^i

Pää ja senjälkeen yläruumis koulfist^täah hi-
taasti, kaula- ja selkälihakset jännittämättöß^^h^
niin pitkälle kuin taaksepäin puristelut^9l^^i||r.Cw
livat. Säännöllinen hengittäminen U^yaitujft^^jÖ)
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nossa estää veren tunkeutumista päähän. — Ojen-
nettaessa viedään ensin vartalo, sitten pää hitaasti
entiseen asentoon.

Jalka- ja nilkkaliikkeet.
a) Polviasento.

(Perusasennosta, kädet lanteilla, myös ylös- tai
eteenpäin ojennettuina.)
Komento:

Polviasento — tee!
Ojennus — tee!
Polvet koukistetaan hitaasti ja vapaasti var-

paitten suuntaan suoraan kulmaan saakka kanta-
päitten kohotessa vähitellen maasta. Noustessa
alku-asentoon kantapäät laskeutuvat maahan ja
polvet ojentuvat.

b) Jalanheitto.
Komento:

Oikean (vasemman) jalan heitto eteen (sivulle,
taakse) — päin!

Ojennettu jalka kohotetaan nopeasti mainittuun
suuntaan niin korkealle kuin se yläruumiin asen-
non muuttumatta on mahdollista ja viedään sen
jälkeennopeasti perusasentoon. Jalkaterä on ojen-
nettuna.

c) Varpaille nousu ja lasku.
(Kaikista asennoista, myös ylöspäin ojennetuin

käsivarsin.)
Komento:

Varpaille — nouse! — alas!
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Varpaille nousu tapahtuu hitaasti ja vakaasti
ruumiinpainon sirtyessä päkiölle ja varpaille. Var-
talon asento ei saa muuttua eikä tasapaino horjua.

Hypyt.
Aina hypätään niin korkealle kuin kyetään.

Alkuhyppy tehdään ojentamalla voimakkaasti jal-
kaa ja jalkaterää; hyppäyksen lopussa koskettavat
ensin varpaat maata, jalat joustavat ja ottavat (var-
pailla) nopeasti tasapainon, polvet notkistuvat ja
ojentuvat notkeasti. — Kädet auttavat hyppäystä ja
tasapainon saavuttamista maahan putoamisen jäl-
keen. Vauhdittomassa hypyssä tekevät kädet kaar-
roksen sivulle — taakse sekä sitten eteen — ylös,
kädet nyrkissä; vauhtihypyssä kohotetaan ojenne-
tut kädet lyhyesti eteenpäin.

a) Vauhditon hyppy.
Komento :

Vauhditon hyppy — hypätkää!
Polvet notkistetaan vähän sekä hypätään jal-

koja ja jalkateriä voimakkaasti oikaisemalla ylös
ja pudotaanmaalianpehmeästi polvianotkistaen ja
ojentaen ne sitten hitaasti alkuperäiseen asentoon.

b) Vauhtihyppy.
(Ainoastaankäyntiasennosta.)

Komento:
Vauhtihyppy — hypätkää!
Yläruumis kallistuu eteenpäin ja edessä oleva

polvi koukistuu vähän. Ojennettu jalka heitetään
eteenpäin, ja hyppäys tapahtuu koukistettuna ol-
leella jalalla. Maahantulo samanlainen kuin vauh-
dittomassa hypyssä.
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C. Kivääriharjotukset.
Kivääriharjotukset vahvistavat käsivarsia ja

selkää ja ovat omiaanvalmistamaan miestä kivääri-
otteita ja -asentoja varten. Vaatimuksia on lisät-
tävä vähitellen, kunnes ruumis saa täyden jousta-
vuuden. Mutta liian pitkäaikainenharjotus samassa
asennossa saa aikaan väsymystä, joka on ruumiin-
hallitsemiskyvylle haitallinen. Vaatimukset on ase-
tettava heikompienmiesten kykyä silmälläpitäen.

Valmistuskomennolla Kivääriharjotuksia! ote-
taan lepoasennosta haara-asento. Samalla noste-
taan kivääri oikean jalan yli ja asetetaan tukki oi-
kean jalan sisäpuolellemaahan niin,että kivääri on
pystysuorassa nojautuen kevyesti käsivarteen. Jos
kiväriharjotuksia aiotaan tehdä molemmin käsin,
ssuraa lisäkomento: Molemmin käsin!

Tällä komennolla viedään kivääri kevyesti
eteen, niin että se on vaakasuorassa, painopiste mo-
lempien, vähän enemmän kuin hartiainleveyden
päässä toisistaan olevien käsien välillä. Kiväärin-
tukki on oikealle, liipasin maata kohden; kädet
riippuvat ojennettuinapitkin vartaloa.

Tässä asennossa odottaa mies komentoa:
Asento! Nyt täytyy myös ojennuksen ja miesten
ryhdin olla hyvä. Ilarjotuksen jälkeen tulee tässä
samassa asennossa, siis kiväärin ollessa edessä, ko-
mento: Lepo! ja senjälkeen: Jalalle vie! Pe-
rusasento! jos harjotus on tapahtunut molemmin
käsin. Kun taas harjotus on tapahtunut yhdellä
kädellä, seuraa komento: Lepo! Perusasento!

Järjestys.



103

Kivääriharjotukset molemmin kiisin.
a) Kiväärin kohottaminen ja laskeminen.

Komento:
Kohotus ylös — päin!
Alas — päin!
Alkuasennosta viedään kivääri hitaasti niin

korkealle kuin mahdollista liikuttamatta muita ruu-
miinosia, käsivarret ojennettuina. Laskeminen ta-
pahtuu hitaasti ja vakaasti lonkalle saakka. Jos
kivääri on kohotettava tai laskettava ainoastaan
hartiain tasalle, lisätään komentoon: Hartiain
tasalle!

b) Käsivarsien koukistus ja kiväärin ojennus.
Komento:

Kädet koukkuun — vie!
Kivääri eteen (ylös) — vie!
Kädet koukistuvat lyhyesti niin,että vartalossa

kiinni oleva olkavarsi ja vaakasuorassa oleva kyy-
närvarsi muodostavat vähän suuremman kuin suo-
ran kulman. Kädet ojentuvat nopein liikkein voi-
makkaasti lyhintä tietä eteenpäin vaakasuoraan
asentoon tai ylös mahdollisimman korkealle varta-
lon taipumatta.

e) Vartalon taivutus.
Vartalon taivutus eteenpäin ja ojennus, kädet

ylöspäin ojennettuna.
Komennot kuten ilman kivääriä.

Kivääriharjotukset yhdellä kiidolla.
Kivääriharjotuksia! Yhdellä kädellä! Kivääri

jää jalalle,ojentaudutaan. Asento! j. n. e.
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a) Harjotusote yhdellä kädellä.
Komento :

Kivääri oikeaan — käteen!
Oikea käsi kohottaa kiväärin eteenpäin, tarttuu

koko kämmenellä siihen painopisteen kohdalta.
Kyynärvarsi on vaakasuorassa, suorakulmaisesi
hartialinjankanssa ja muodostaa kevyesti vartaloa
vastaan painetun olkavarren kanssa vähän suurem-
man kuin suoran kulman. Piippu on pystysuorassa,
liipasineteenpäin; vasen käsi on lanteilla.

Komento: Jalalle — vie!
Kun oikea kyynärvarsi lasketaan, työnnetään

kyynärpää ja ranne eteenpäin, ojennetaan käsi, ki-
vääri asetetaan jalalle ja vasen käsi irtautuu lanti-
osta.

Komento: Kivääri vasempaan — käteen!
Oikea käsi ojentaa kiväärin lyhintä tietä va-

sempaan, joka ottaa saman asennon kuin oikea
edellisessä. Oikea käsi on lanteilla.

Komento: Jalalle — vie!
Oikea käsi jättää lantion, tarttuu kivääriin ja

asettaa sen alkuperäiseenasentoon— jalalle.-— Ki-
väärin vaihto oikeasta kädestä vasempaan ja päin-
vastoin tapahtuunopealla liikkeellä toisesta kädestä
toiseen, samalla kuin lantiotuki vaihtuu.

Kiväärin ojennus.
Komento:

Kivääri eteen (sivulle) — vie!
Käsi koukkuun — vie!
Kivääriä kantavakäsi ojennetaan nopeallaliik-

keellä mainittuun suuntaan. Komennolla: Käsi
koukkuun ■

— vie! otetaan entinen asento, käsi ly-
hyesti koukistetaan. Kivääri pysyy pystysuorassa.
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c) Kiväärin kuljetus sivulle (eteenpäin)
Komento:

Kivääri sivulle (eteenpäin) — vie!
Eteenpäin (sivulle) ojennettu käsi kulkee hi-

taasti vakasuorana sivulle (eteen) ja tulee samaan
asentoon kuin ollessaan tuohon suuntaan ojennet-
tuna.

Kivääriharjotukset ampuma-asennossa.
Kivääriharjotukset ampuma-asennossa suori-

tetaan lepoasennossa ilmankomentoa. Niiden suo-
ritus tapahtuu ampumaohjesääntöjen määräysten
mukaisesti. Oikea etusormi on ojennettuna. Päätä
ei taivuteta, kiväärillä ei tähdätä.

Harjotuksiksi ampuma-asennossa soveltuvat
erittäinkin seuraavat.

a) Käden pyöritys.
Käsi, joka on tarttunut tukin kaulaan, kohote-

taan ylös, ja senjälkeen pyöritetäänkättä mahdolli-
simman suuressa kaaressa aivan läheltä kivääriä,
toisen käden pitäessä kivääriä ampuma-asennossa.

b) Kiväärin heilutus.
Kivääriin tartutaan painopisteen kohdalta, oi-

keassa ampuma-asennossa oltaessa vasemmalla,
vasemmassa oltaessa taas oikealla kädellä ja ojen-
netaan kivääri eteenpäin, etumaisen jalan osotta-
maan suuntaan. Kaikki sormet puristavat tiukasti
kivääriä; rannetta pyöritetään siten, että piippu
vuorotellen sisään- ja ulospäin, alkaen edestäpäin,
piirtää ympyrän, joka ranteen taipuvaisuudesta
riippuen on saatava mahdollisimmansuureksi. Pii-
punsuu tulee näin ollen piirtämään 8-numeron.
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e) Piipun laskeminen pysty-ampuma-asennosta.
Kun mies on kohottanut kiväärin pysty-ampu-

ma-asentoon niin korkealle kuin vartaloa taivutta-
matta on mahdollista, päästää hän edessä olevan
käden otteen ja vie käden lanteille. Toisellakädellä
hän painaa kiväärinperää lujasti olkapäätä vasten
ja antaa kiväärin piipun laskeutua vaakasuoraan
asentoon saakka. Ranteen vahvistamiseksi on hyvä,
jos lanteilla oleva käsi otetaan avuksi vasta niin
myöhään kuin mahdollista.

111. Telineharjotukset.
Telinevoimistelulla on sotilaan kehitykselle

yhtä suuri merkitys kuin vapaa- ja kivääriharjotuk-
sillakin. Harjotuksia tehdään ottaen huomioon ylei-
set voimistelusäännöt

nojapuilla ja rekillä, jolloin etenkin käsivarsi-
ja vatsalihakset vahvistuvat,

hyppypukilla ja pHntillä, erikoisesti jalkalihas-
ten kehittämistä varten,

köysillä,kiipeämisharjotuksia,
tikapuilla, hyppytelineillä.
Nämä harjotukset suoritetaan enimmäkseen

yleisten telineharjotussääntöjen mukaan. Sotilaal-
linen ryhti ja järjestys on kuitenkin säilytettävä.

IV. Sovellettu voimistelu.
Sovelletun voimistelun ja urheilun tarkotus on

kasvattaa mies nopeaksi ja taitavaksi voittamaan
tieltään kaikki esteet. Harjotuksia täytyy tehdä lo-
puksi täydellisissä sotilasvarustuksissa.

Tasapainotun joiukset. Kävely pyöreätä puuta
pitkin eri korkeudessa, myös puun ollessa vinossa
tai liikkuessa.
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Ryömiminen. Ryömimisharjotuksia tehdään
mahdollisimman lähellä maata olevien puunrunko-
jen, lautojen j. m. s. alitse. Mitä lähemmäksi maata
esineet asetetaan, sitä vaikeammaksi tehdään ryö-
miminenniiden alitse.

Hypyt. Hyppyjä harjotetaan hautojen ja ojien
sekä puunrunkojen ja kantojen ylitse sopivanvanii-
tijuoksun jälkeen. Harjotuksia tehdään myös ki-
vääri kädessä, jolloin se noin 7— 9 askeleen päässä
hyppäyspaikasta temmataan olalta ja pidetään hy-
pätessä kädessä, jolloinon varottava, ettei tukki kos-
keta maata. Muuten pidetään kivääriä kuten am-
pumaketjussa kuljettaessa.

Kiipeäminen aitojen ja muurien ylitse. Mata-
lan tai miehen korkuisen aidan ylitse kiivetään il-
man apua, korkeamman ylitse toisen tai toisten
miesten avulla, siten että mies, selkä muuriin noja-
ten, antaa toisen astua ensin yhteen liitettyjen, pol-
vien korkeudella pidettyjen käsien päälle, sitten ol-
kapäälleen ja siitämuurille. Näitä harjotuksia var-
ten on tarpeen rakentaa erikoinen esterata, erilai-
sine esteilleen, kuten kapeine ja leveine haittoineen,
muureilleen, piikkilankaesteilleen ja ryömimispaik-
koineen.

V. Juoksut ja leikit.
Tarkotuksenmukasia ovat erittäinkin pika-

ja kestävyysjuoksut, viestinjuoksu, köydenveto sekä
erilaisetleikit,kuten potkupallopeli.




