
1

I. Yleistä.
1. Sotilassäädökset.

1. Pitäen mielessäänkorkeankutsumuksensa, isänmaan
suojelemisen,on sotilaan aina kaikin voimin pyrittävä täyttä-
mään velvollisuutensa. Palvelus lipun luona on koulu sotaa
varten; mitä sotilas palvelusaikanaanon oppinut,se on hänen
jälkeenkinpäin säilytettävä.

2. Lippuvalassa annetun uskollisuuslupauksen täyttä-
minen on sotilaan ensi velvollisuus. Sen lisäksi vaatii soti-
laan ammatti sotavalmiutta, rohkeutta kaikissa palvelus-
tehtävissä, urhoollisuutta sodassa, kuuliaisuutta esimiehiä
kohtaan, kunniallista käytöstä palveluksessa ja sen ulko-
puolella sekä hyvää ja rehellistä käyttäytymistä tovereita
kohtaan.

3. Jokainen kunnollinen, pelkäämätön ja kunnian-
tuntoinen sotilas saa olla varma esimiestensä tunnustuksesta
ja suosiosta.

4, Sotilaalle on aina hänen kykyjensä ja tietojensa
mukaan tie avoinna korkcimpiinkin asemiin armeijassa.

Joka osoittaa urhoollisuutta ja rohkeutta tai pitkän
palvelusajan kuluessa on aina hyvästi käyttäytynyt, voi
odottaa velvollisuuksiensauskollisestatäyttämisestä ansaittua
palkkiotakunniakkaiden palkintojen muodossa.

Joka pitkän, nuhteettoman palvelusajan jälkeen ei enää
voi palveluksen vaivoja kestää, joka vihollista vastaan tais-
tellessaan on haavoittunut tai muuten palveluksessa vahin-
goittunut, hänellä on oikeus eläkkeeseen lai paikansaantiin
siviilielämässä.

5. Sitävastoin kohtaa, sotilasta, joka on laiminlyönyt
velvollisuutensa, ansaittu rangaistus.

Sotiliiskiisikirja. 1. Osa. \
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Pienemmät rikokset rangaistaan kurinpidollisesti,suu-
remmat^ oikeudellista tietä. Rangaistukset, mitkä oikeudelli-
sesti voivat tulla kysymykseen, ovat aresti, linna ja vankeus,
kuritushuonesekiipahimmissatapauksissakuolemanrangaistus.
Aresti on lievä, tavallinen ja kovennettu. Molempien ensim-
mäisten korkein määrä on 6 viikkoa, kovennetun 4 viikkoa.Linna-, vankeus- sekä kuritushuonerangaistus vaihtelevat
lyhyemmästä ajasta 15 vuoteen sekä elinkautiseen saakka.

Vapausrangaistuksia, jotka ovat 6 viikkoa pitempiä, eilasketa aktiiviseen palvclusaikaan.
Näiden rangaistuksien ohella voivat erikoisina kunnia-

rangaistuksina tulla kysymykseen siirtäminen sotilassäädyn
2. luokkaan, alentaminen sekä poistaminen armeijasta.
Kuritushuonerangaistusta seuraaaina poistaminenarmeijasta.

Erikoisen huonosti käyttäytynyt sotilas voidaan asettaa
työosastoon. Sotatilan vallitessa' tulevat rangaistukset kovem-
miksi.

6. Uskollisuuden velvoittamana on sotilaan kaikissa
tapauksissa, sodassa ja rauhan aikana, ponnistettava kaikkivoimansa, vieläpä uhrattava henkensäkin, puolustaakseen
isänmaata kaikkia sitä uhkaavia vaaroja vastaan.

7. Joka asettuu yhteyteen vihollisen kanssa tai muu-
ten _ teoillaan ja laiminlyömisellään vahingoittaa tai yrittäävahingoittaa, suomalaisia tai liittolaisten joukkoja, rikkoovalallisesti lupaamansa uskollisuudensekii tekee itsensä sota-
kavallukseen syypääksi.

Kavaltajaakohtaavat kovimmat vapaus- ja kunniaran-
gaistukset, vieläpä kuolemanrangaistus.

Rauhankin aikana kohtaa sotilassalaisuuksien kavaltajaa
ankara rangaistus sekii kunnian menettäminen.

Jos jollakin on tietoa petoksellisista aikeista, on hänvelvollinen siitä ankaran rangaistuksen uhalla viipymättä
esimiehelleen ilmoittamaan.

8. Palvelusvelvollisuuden täyttäminen on jokaisen suo-
malaisen miehenkunnia-asia; joka vahingoittaa itseään, käyt-
tää petosta tai muulla tavalla koettaa päästä palveluksesta,
siirretään sotilassäädyn2. luokkaanja rangaistaanvankeudella.Sama rangaistus kohtaa hänen avustajiaan.

9. Lipun tulee olla sotilaalle pyhä. Hän ei milloin-
kaan saa sitä jättää. Joka jättää lippunsa tai pysyy poissa
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bcii luota, jatkuvasti välttääkseen palvelusvelvollisuutensa
täyttämistä, tekee itsensä lippupakoon syypääksi.

Lippupaosta säädetään ankarimpia vapaus- ja kunnia-
rangaistuksia, sodassa kuolemanrangaistuskin. Ankara
rangaistus kohtaa sitäkin, joka viettelee toisen siihen tai
auttaa häntä, samoinkuin sitäkin, joka tietoonsa tulleesta
pakoaikeesta ei viipymättä tee esimiehelleen ilmoitusta.

Vaikka sotilas ei aikoisi jatkuvasti pysyä poissa, saa
hiin omavaltaisesta poistumisesta ja loman pitkittämisestä
rangaistuksen.

10. Pelkuruus on solilaaalle erikoisen häpeällistä ja
alentavaa; milloinkaan hiin ei saa pelosta henkilökohtaisen
vaaran uhatessa lyödä laimin velvollisuuksiaan.

11. Sotamiehen on osotettava armeijan ja meriväen
kaikille upseereille ja aliupseereille,aliupseerin kaikilleupsee-
reille kunnioitusta ja tottelevaisuutta. Samaten on ehdotto-
masti noudatettava kaikkien vahti- tai sotilaalliseen suojelus-
palvelukseen komennettujen samoin kuin väliaikaisesti esi-
miehiksi määrättyjen lavallistenkin sotamiesten määräyksiä.

12. Sopimaton käyttäytyminen esimiestä kohtaan, tot-
telemattomuussamoinkuin esimiehen pettäminen vastaamalla
valheellisesti virka-asioita koskeviin kysymyksiin rangaistaan
ankarasti.

Sopimatonta käyttäytymistä aseissa oltaessa tai kokoon-
tuneen miehistönedessä, nimenomaista kieltäytymistä tottele-
masta, tottelemattomuuden ilmaisemista sanoin, elein tai
niinillä lavoin sekä pysymistä tottelemattomuudessa samoin-
kuin esimiehen uhkaamisia seuraa tuntuvasti kovennettu
rangaistus,

13. Sitä. joka uniin vastustaa esimiestään tai väki-
valtaisesti kajoaa häneen, odottavat ankarat rangaistukset,
vieläpä kuritushuone. Sodassa, seuraa, jos (eko tapahtuu
]>a1veivksen aikana, kuolema11rangaistus.

Myös on jokainen esimies oikeutettu käyttämään aset-
taan alaistensa puolelta tehdyn väkivaltaisen hyökkäyksen
torjumiseksi tai äärimmäisessä hädässä sekii uhkaavimmassn
vaarassa pakottaakseen käskyjään tottelemaan.

14. Jokainen kehotus tai yllytys yhteiseen tottele-
mat tomuilleen, vastustamiseen tai väkivaltaiseen esintyniiseen
esimiestä kohtaan rangaistaan samoin kuin kapinaan-yllytys.
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Jos useammat sitoutuvat tällaisen teon yhteisesti suo-
rittamaan, on kysymyksessä salakapina.

Jos useammat yhdessä yhteisin voimin kieltäytyvät
tottelemasta, vastustavat tai ryhtyvät väkivaltaiseen esiinty-
miseen esimiestä kohtaan, tulevat hesyypäiksi sotilaskapinaan;
rangaistuksena on kuritushuonetta, jopa koko elinkaudeksi,
sodassa kuolemanrangaistus.

Joka ei tietoonsa tulleesta salakapinastaheti esimiehel
teen ilmoita, saa ankaran rangaistuksen.

15. Sotilaan kunniakasta ammattia ei saa tahrata
kunniattomallakäyttäytymisellä.

Joka kohtelee alaisiaan sääntöjenvastaisesti,loukkaa tai
vieläpä pahoinpitelee heitä tai joka käyttää virkavaltaansa
hankkiakseen itselleen etuja alaistensa kustannuksella, saa
ankaran rangaistuksen.

Jos mies katsoo olevan syytit valitukseen, on hiilien
kuitenkin ehdottomasti ensin täytettävä virkavelvollisuutensa
ja vasta sitten valitettava erikoisesti määrättyä tietä.

Sitii, joka valituksessaan nojautuu vääriin väitöksiin
tai tekee sen säädetystä tavasta poiketen, kohtaa vapaus-
rangaistus.

16. Sotamiesten yhteiset neuvottelut sotilaallisista asi-
oista, toimenpiteistäjakäskyistä ilman erikoistalupaa samoin
kuin allekirjoitusten kokoaminen yhteisiin valituksiin eivät
sovi yhteen sotilaallisenmieskurin kanssa, niinkiitähden niitä
seuraa rangaistus.

Ankara rangaistus kohtaa sitä-, joka yrittää toveriensa
keskuuteen levittää tyytymättömyyttä palvelusta koskevissa
asioissa.

17. Milloinkaan ei saa unohtaa, että sotaa käydään
vihollisen asestettuja voimia vastaan. Vihollisinaan asukkai-
den, haavoltaneiden, sairaiden ja sotavankien samoinkuin
suomalaisten ja liittolaisten joukoista jälellejiiäneidenomai-
suus on lain erikoisessa suojeluksessa.

Omavaltaisesta saaliin ottamisesta, ryöstämisestä,vierai-
den tavaroiden ilkivaltaisesta tai tahallisesta vahingoittami-
sesta ja hävittämisestä sodassa sekii maan asukkaiden sorta-
misesta seuraavat ankarat rangaistukset. Ryöstämisenä ei
ole pidettävä ruokavarojen, lääkkeiden, vaatteiden, poltto-
aineiden, rehun sekii kulkuneuvojen ottamista, jos se vain
vastaa välttämätöntä tarvetta.
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18. Sotilas saa käyttää aseitaan vain palvclustehtä-vissä sekii hätäpuolustukseksi. Oikeudenvastainen aseenkäyl-lämincn rangaistaanankarasti, samoin myösvaromaton aseenja ampuinavarojen käsittely, jos sen katitta joku haavoittuutai kuolee.
19. Sotilaan on pidettävä hyvässä kunnossa hänellepalvelusta varten annettu hevonen, aseet, vaatteet ja varus-tukset sekii väsymättä pyrittävä aseiden käytössä yhä täy-dellisemmäksi, saavuttaakseen täten mahdollisimman suurensotakelpoisuuden.
Sitä,, joka tahallaan vahingoittaa hevostaan, aseitaan javarustuksiaan, tekee ne kelvottomiksi tahi niyö ne, rangais-

laan vankeudella; pahimmassa tapauksessa alennetaan liänet2. luokkaan.
20. Sotilaan on palvelutehtävistäänosattava kylliksivaieta. Kaikissa ilmoituksissa ja tiedonannoissa on hiilienpysyttävä ehdottomasti totuudessa.
Tahallinen ilmoitusten, palvelusta koskevien sanomien

tai tiedonantojen väärennys sekä niiden tietoisesti tapahtuvaedelleenantaminen rangaistaan ankarasti. Myös leväperäi-
svys tässä suhteessa rangaistaan.

21. Velvollisuuksien kiertäminen tai laiminlyöminen
ei milloinkaan saa tulla kysymykseen, vaikkakin se näyt-täisi olevan erittäin edullista tahi olisi siihen joku munsyy.

Joka ottaa vastaan lahjoja, niitä vaatii taikka muutenlupautuu"suorittamaan teon, mikä sisältää virkavelvollisuu-den rikkomisen, rangaistaan kuritushuonevankeudella.22. Vahl ipalvelus onvastuunalainen tehtävä. Sen sään-töjen mukaiseen suoritukseen on sotilaan kaikin lavoin pvrit-
liivii.

Vahtivartio ei saa, ellei loisin ole määrät!v, istuutuatahi panna, maata, heittää asetta kädestään, syödä, juodapolttaa tupakkaa, ottaa vastaan lahjoja, nukkua, mennävartioalueen ulkopuolelle, lähtiä pois ennen vaihtoa tahimuuten rikkoa ohjesääntöä vastaan.
Vahtipalveluksen tärkeyttä silmälläpitäen rangaistaanrikokset erittäin ankarasti. Taistelukentällä voidaan ran-gaista kuolemallakin.
23. Jos osaston, sotilaallisen vahdin tahi johonkin

muuhun toimeen määrätyn miehistön päällikkö tahi vahti-



6

vartio tahallaan antaa tapahtua rikoksen, jonkahän voisi
estää ja jonka estämiseen hiin olisi velvoitettukin,rangaistaan
häntä samoin, kuin jos hiin olisi itse rikoksen tehnyt.

Jos jollekin sotilaalle on uskottu vankeja vartioitavaksi,
on hiin vastuussa niiden varmasta valvomisesta.

Sitii, joka omavaltaisesti jättää vahti- tahi työpaikan,
laikka marssilla poistuu rivistä, rangaistaan arestilla.

24. Sotilaan tulee viettää säännöllistä elämää, eikii
hän saa tehdii velkoja, juopotella,pelata tai muuten huiken-
nella. Iltahuudosta herättämiseen saakka on hiilien pysyt-
tävä asunnossaan, ellei hänellä ole jossakin toisessa paikassa
palvelusta tahi esimiehensä lupaa oleskella muualla.

Rikoksen tapahtuessa sotilaallista alaisiuissuhdetta vas-
taan sekii viransuorituksessa ei rikollisen tahallaanhankittua
päihtymystä pidetä minään lieventävänä asianhaarana.

Sitii, joka palveluksessa ollen tahi sen jälkeen, kun
hiin on saanut käskyn, tekee itsensä päihtymyksen kautta
kykenemättömäksi sitii suorittamaan, rangaistaan kovalla
vankeudella.

25. Sotilas ei saa taistelussa, hädässä eikä vaarassa
jättää tovereitaan pulaan, vaan hiilien on kaikin voimin
lieitii autettava, jos heillä on oikeus puolellaan,sekii oltava
sovussa heidän kanssaan.

Tappelut ja riidat sotilasten kesken rangaistaan anka-
rasti.

26. Ehdoton rehellisyys kuuluu erikoisesti sotilaan
velvollisuuksiin.

Varkaudet ja tavarain salaaminen palveluksessasekii
rikkomukset sotilaallista alaisuussuhdetta vastaan rangais-
taan vankeudella ja kunniarangaistuksella. Rangaistus on
sama, olkoonpa sitten se, joka rikoksesta joutuu kärsimään,
esimies, toveri, majoituspaikan isäntä taikka joku tämän
huonekuntaan kuuluva henkilö. Samoin ei myös vaikuta
asiaan varastetun tai salatun tavaran arvo ja laatu. Myös-
kin yritys on rangaistava.

27. Samaten palvelusaikansa jälkeenkin on sotilaan
täsmällisesti noudatettava hänelle erikoisesti kuuluvia vel-
vollisuuksia. Niitä vastaan menetellessään hiin tekee Itsensä
rikokseen syypääksi.

28. Sotilaan kunnian- ja velvollisuudentunnon tulee
vaikuttaa, että kaikki rangaistavat tapaukset välttyvät sekii
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että hän täyttää uskollisesti ja tarkasti kaikki tehtävänsä.
Hänen täytyy siveellisen ja kunniallisen käytöksensä
kautta palveluksessa ja sen ulkopuolella olla esimerkkinä
säännöllisestä ja oikeudenmukaisesta elämästä sekä kaikin
voiminpyrkiä siihen, että armeijan hyvä maine säilyy tahrat-
tomana sekii kotimaassa että sen ulkopuolella.

Sotilassäädökset sisältävät sotilaan velvollisuu-
det sekä rangaistukset velvollisuuksien rikkomi-
sesta.

Uskollisuus ja kuuliaisuus esimiehiä kohtaan
ovat sotilaan kauneimpia ominaisuuksia. Isänmaan-
rakkaus velvoittaa hänet aina olemaan valmis tais-
teluun sekä rohkea itse taistelussa. Ollen rohkea
ja pelkäämätön vihollisen.edessä hän voi suorittaa
urotöitä, joilla on ratkaiseva merkitys lukuisien
toverien kohtaloon sekä taistelun tuloksiin nähden.
Yhtä. tärkeä on myös siveellinen ja kunniallinen
käyttäytyminen sekä palveluksessa että sen ulko-
puolella niin hyvin omia tovereita kuin vieraita
ihmisiä kohtaan.

Uskollinen on se sotilas, joka pitää valansa kuo-
lemaan saakka sekä puolustaa kotiaan ja isänmaa-
taan vilpittömällä uskollisuudella. Hänen on täy-
tettävä omantunnontarkasti kaikki velvollisuutensa,
olivatpa ne hänen mielestään kuinka vähäpätöisiä
taliansa, silloinkin kun esimiehen silmä ei ole hänen
toimiaan valvomassa.

Ainoastaan sellainen sotilas on valmis sotaan,
joka helposti voi kestää suuria rasituksia, tuntee
tarkoin tehtävänsä sekä hyvin osaa käyttää aset-
taan.
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Joka heikontaa tahtonsa lujuutta sekä hen-
keään ja ruumistaan ylenmääräisillä nautinnoilla
ja siveettömälläelämällä, joka koettaa päästä palve-
luksesta tekeytymällä sairaaksi tai muuten kykene-
mättömäksi ja joka ei pidä aseitaan, varustuksiaan
ja pukuaan hyvässä kunnossa, lyö anteeksiantamat-
tomasti laimin yhden tärkeimpiä velvollisuuksiaan.

Paljaalla valmiudella ei kuitenkaan pitkälle
päästä, jos rohkeutta ja urhoollisuutta puuttuu.
Jokainen voi vaaran uhatessa vapista, mutta tah-
donvoimalla sekä kunnian- ja velvollisuudentun-
nolla on pelko lannistettava. Voimistelu, miekkailu
ja urheilu ovat tätä varten erittäin karaisevia har-
jotuksia.

Kuolemaa halveksuen on sotilaan hyökkäyk-
sessä seurattava johtajaansa ja puolustuksessa
pysyttävä hänen rinnallaan. Jos hän sen tekee, on
hän urhoollinen. Hän ei joudu milloinkaan haa-
voittumattomana vihollisen käsiin, vaan antaa mie-
luummin elämänsä, kuin luopuu kunniastaan ja jou-
tuu häpeään.

Rohkeuden ja urhoollisuuden vastakohtia ovat
heikkous ja pelkuruus. Sotilaan ominaisuuksiksi
ovat ne kunniattomia. Ei koskaan saa henkilökoh-
taiseen vaaraan joutumisen pelko estää virkavel-
vollisuuksien sääntöjenmukaista täyttämistä. Aino-
astaan pelko saattaa jonkun haavoittumattoman
pysymään toimettomana taistelevan rintaman
takana, ilman erikoista komentoa kulettamaan
taistelukentältä haavoittuneita tai muitten jonkun
tekosyyn nojalla lähtemään taistelusta.

Pelkuri tulee aina helpommin kuin rohkea
ankariin rangaistuksiin syypääksi, joita kammoen
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hän sitten koettaa syyllisyyttään salata, oppien
täten samalla araksi ja epärehelliseksi.

Kaikki edellämainitut hyvät ominaisuudet eivät
kuitenkaan hyödyttäisi joukkoa tai sotilasta, jos
kuuliaisuutta ja tottelevaisuutta puuttuisi.

Kuuliaisuus on esimiesten käskyjen ja mää-
räysten ehdotonta noudattamista sekä sotilassää-
dösten ja esimiesten määräämän järjestyksen täs-
mällistä seuraamista. Sillä kuinkapa voitaisiin
muutoin johtaa niitä valtavia ihmismääriä, jollaisia
nykyajan armeijat ovat, yhtenäisen suunnitelman
mukaan yhtenäisiin, etukäteen määrättyihin tarko-
tuksiin, ellei jokainen omasta puolestaan tottelisi
täsmälleen esimiesten käskyjä. Ainoastaan sel-
lainen armeija, jossa vallitsee rautainen mieskuri,
voi taitavan johtajan avulla saavuttaa voiton. Kuri
muodostaa armeijan tukipylvään, se on jokaisen
menestyksellisen yrityksen ehto.

Sotilaan täytyy totella silloinkin, kun hän luu-
lee, että hänelle tehdään väärin tai että annettu käs-
ky ei vastaa tarkotustaan. Hän ei saa koskaan
kysyä, miksi hän on käskyn saanut.

Tottelemisen täytyy tapahtua ilolla, ei rangais-
tuksen pelosta. Sen täytyy tapahtua siinä"var-
massa vakaumuksessa, että totteleminen on välttä-
mätöntä, että se tapahtuu yhteisen hyvän vuoksi,
että tottelemattomuus voi tuottaa tovereille paljon
onnettomuutta.

Jos jokainen yksityinen sotilas suorittaa ilolla
ja velvollisuudentunnolla hänelle annetut käskyt ja
määräykset, vallitsee joukossa hyvä sotilaallinenhenki.
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Velvollisuutta ja sotilaallista järjestystä
vastaan lehdyt rikokset.

Velvollisuutta ja järjestystä vastaan tehdyt
rikokset rangaistaan ankarasti, sillä tottelematto-
muus ja yksityisen vastahakoisuus laimentavat
joukonkuntoa ja taistelukykyä.

1. Tottelemattomuus palveluskäskyn suorit-
tamisessa, joko jättämällä sen kokonaan tekemättä
tahi sitten sitä omavaltaisestimuuttelemalla.

Esim. Jääkäri A. saa tuvanvanhimmaltakäskyn laittaa
vuoteensa kuntoon. Hän ei tee sitii. — Jääkäri B. menee
erääseen ravintolaan, jossasotilaiden onkiellettykäymästä.

Rangaistus :Aresti.
Jos tottelemattomuuden kautta tapahtuu jota-

kin tuntuvaa vahinkoa, on rangaistus sitä anka-
rampi.

Esim. Sotilas saa käskyn ukonilman lähestyessä sulkea
vaatekammion ikkunan. Hän ei tee sitä, ja salama lyö
kammioon, sytyttäen sen tuleen.

2. Tottelemattomuudessa pysyminen, s. o. käs-
kyn jättäminen suorittamatta, vaikka se annetaan
useampaankertaan.

Rangaistus :Kovennettua arestia vähintään 14
päivää. Jos rikos on tehty aseissa *) tai kokoontu-
neen miehistön**) edessä, on rangaistus anka-
rampi.

*) Aseissa on sotilas, jos hänellä on palvelusasu yllään
vaikkakin ainoastaan pistin.

*■'*) Kokoontuneeksi miehistöksi katsotaan, esimiestä ja
kyseessä olevaa miestä lukuunottamatta, jo kolme muuta
sotilaallisessa palvelutarkoituksessa kokoontunutta miestä.
Syyllisen sekä kyseessä olevan esimiehen ei tarvitse rikoksen
tapahtuessa olla palveluksessa.
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3. Tottelemattomuuden nsotus sanoin, elein
tai jollakin muulla tavalla.

Esim. Sotilas sanoo tuvauvanhimmaUe, joka antaahänelle käskyn:,,Sinulla eioleminullemitään sanomista."-Saadessaan käskyn kohottaa sotilas olkapäitään, puistaa
päätään j. n. e.

Rangaistus: Sama kuin numerossa 2.
4. Sanoin ilmaistu kieltäytyviinen tottele-

masta.
Esim. Tuvanvanhin käskee Jääkäri X:n lakaista tuvan

lattian. Tämä ei tottele, vaan vastaa: ,,Sitii minä en tee,
sillä minulla ei ole tupapalvelusta."

Rangaistus : Sama kuin numerossa 2.
5. Esimiesten pettäminen vastaamalla val-

heellisesti palvelusta koskeviin kysymyksiin.
Esim. Saapas-apellissaei Jääkäri A:lla ole saappaitamukanaan; hiin sanoo niiden olevan suutarilla. Lähemmin

tarkastettaessa huomataankin, etlii ne ovat puhdistamatto-
mina hiinen kaapissaan.

Rangaistus: Aresti.
6. Sopimaton käyttäytyminen esimiestä koh-

taan.
Esim. Sotamies sekaantuu esimiehen puheeseen, nau-

raa saamalleen käskylle tai antaa hävyttömiä vastauksia.

Jos kunnianloukkaus tapahtuu aseissa la lii
kokoontuneen miehistön edessä, on rangaistus anka-
rampi, kuten esim. seuraavassa tapauksessa.

Oltaessa marssilla käskee osaston johtaja astua viillän
nopeammin. Tällöin huutaa joku rivistä: "Tämähän on
kuin kilpajuoksua, marssikaa hitaammin!"

7. Rupeaminen väittelemään esimiehen anta-
masta käskystä tai nuhteesta.

Rangaistus:Aresti.
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Esim. Sotilas vastaa esimiehelle, kun tämä moittii
häntä välinpitämättömäksi:Miksi, Miksi minuaaina soimataan?
Enkö minä sitten tee mitään kunnollisesti!"

Rangaistus:Sama kuin numerossa 2.
8. Esimiehen, loukkaaminen.

s. o. jokainen ylenkatseen osotus, esim.solvaaminen,kuvien
piirteleminen,sellaistenhuhujenlevittäminen,jotkaloukkaa-
vat esimiehen hyvää mainetta j. n. e.

Rangaistus: Vankeutta enintään 5 vuotta.
.). Vastustukseen tekee itsensä syypääksi se,

joka väkivallalla tai uhkauksilla estää esimiestään
viransuorituksesta.

Ksim. Tuvanvanhin tahtoo tehdä ilmoituksen Jääkäri
X:slä, joka useammastakäskystä huolimattaei ole laittanut
kaappiaan kuntoon. X. sulkee häneltä oven (väkivalta).
Vaadittaessa avainta uhkaa hiin antaa tuvanvanhimnian
ilmi, tämä kun olisi muka virantoimituksessaan tflinyt
erehdyksen (uhkaus).

Rangaistus : Ankara vankeusrangaistus. Ran-
gaistus on sama myös silloin, kun on kysymys esi-
miehen avuksi komennetusta tahi asetetusta mie-
histöstä.

10. Väkivaltainen kajoaminen esimieheen sekä
sen yrittäminen.

Tähän kuuluu jokainen yritettykin luvaton kajoaminen
esimieheen tai hiinen univormuunsa. On samantekevää,
aiheutuuko esimiehelle sen kautta kipua vai ei. Väki-
valtaisen hyökkäyksen yrityksenä esimiehen kimppuun
pidetään lyömistä, työntämistä tai jollakin heittämistä,
huolimatta siitä, onnistuuko tämä vai ei.

—- Esim.
Sotamies vastustaa vartiota tämän tahtoessa ottaa hänet
kiinni, lyö häntä kasvoihin ja käy hänen kimppuunsa
pistin paljastettuna.

Rangaistus :Ankara vankeusrangaistus, olosuh-
teiden mukaan myös kuritushuone. Sotakentällä
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rangaistaan, jos rikos tapahtuu palveluksessa, kuo-
lemalla.

Jokaisella esimiehellä on oikeus käyttää puo-
lustuksekseen aseita, jos alempiarvoinen väkivaltai-
sesti hyökkää hänen kimppuunsa.

11. Toverien yllyttäminen tyytymättömyyteen
sellaisissa asioissa, jotka ovat yhteydessä palveluk-
sen kanssa.

Esim. Sotilas koettaa laimentaa toveriensa innostustapal-
velukseen tai saattaa heidät tekemään valituksen.

Rangaistus : Vankeutta enintään 3 vuotta.
12. Yllytys kapinaan tapahtuu silloin, kun

joku vaatii tai yllyttää tovereitaan yhteiseen tottele-
mattomuuteen, vastustamiseen tai väkivaltaisiin
tekoihin esimiehiä kohtaan. On yhdentekevää, onko
vaatimuksilla tai yllytyksillä menestystä vai ei.

Esiin. Sotilas sanoo tovereilleen: S itä käskyä teidän
ei tarvitse totella" tahi: Jos aliupseerivielä kerran jotakin
vaatii teiltä, lyökää häntä korvalle!"

Rangaistus: Vankeutta enintään r> vuotta.
13. Salukapinu, s. o. useampien sopimus yhtei-

seen tottelemattomuuteen tai vastustukseen sekä
väkivaltaan esimiehiä kohtaan.

Esim. Useampia*) miehiä päättää, etteivät he opetus-
tunnilla anna yhtään vastausta, tahi tahtoo palvelukseen
lähdettäessä jäädä tupaan, kun aliupseeri huutaa ulos.

Rangaistus: Salakapinoitsijat saavat sovitusta
menettelystään säännöissä määrätyn rangaistuksen
lisäksi pidennystä 2 kuukaudesta aina 2 vuoteen.

joka ei esimiehelleen tee tietoonsa tul-leesta kapinasta ilmoitusta, rangaistaan ankarasti.
'"') ..Useampia" on lässä jo kaksi.
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Rankaisematta jätetään se salakapinaan osalli-
nen, joka jollakin tavalla ilmoittaa asian esimiehel-
leen niin ajoissa, että aiottu teko voidaan vielä
estää.

14. Sotilaskapina. Kun useampia liittyy
yhteen ja yhteisin voimin kieltäytyy tottelemasta,
vastustaa esimiehiään tai tekee heille väkivaltaa,
on kysymys sotilaskapinasta.

Rangaistus : Kuritushuonevankeutla enintään
elinkaudeksi, taistelukentällä kuolema.

Kunniallinen käytös.
Kunniallisesti käyttäytymällä sotilas osottaa,

että hän on ylpeä asemastaan. Tietoisuus sotilas-
aseman arvosta osottautuu aina rehellisessä, kun-
niantuntoisessa mielialassa, reippaassa ryhdissä,
huolellisesti hoidetussa puvussa, kohteliaassa ja
sivistyneessä käytöksessä siviilihenkilöitä, erittäin-
kin vanhempia ihmisiä ja naisia kohtaan, toverien
valinnassa, lyhyesti sanoen kaikissa elintavoissa.

Sotilas saa mennä ainoastaan sellaisiin ravin-
toloihin, joissa hän tietää' käyviin vain hyvämai-
neista, kunniallista väkeä. Sitä, joka käy kielle-
tyissä ravintoloissa, rangaistaan. Samoin rangais-
taan sitä, joka ilman erikoista lupaa ottaa osaa
yhdistyksiin, kokouksiin, juhlallisuuksiin tai rahan-
keräyksiin,

Velan tekeminen on sotamieheltä kielletty.
Hänen on opillava elämään varojensa mukaan sekä
olemaan kadehtimatta niitä tovereitaan, joiden kotoa
saadut lähetykset ovat vähiin runsaampia. Jos on
tultava loimeen vain palkalla, on kunnioitettavaa
saada se tarpeisiinsa riittämään, kieltäytymällä
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monista nautinnoista, joihin rikkaampi toveri voi
ottaa osaa.

Useimmat rikkomukset tapahtuvat rikoksente-
kijän ollessa juovuksissa. Mitään ei merkitse, jos
sotamies silloin tällöin ottaa lasin tai pari olutta.
Mutta hänen täytyy tietää, kuinka paljon hän kes-
tää, ja hänellä täytyy myös olla niin paljon tahdon-
voimaa, ettei hän ota enempää. Viinaa on soti-
laan paras välttää kokonaan. Juopunut työmies
herättää hyvin vähän ihmisten huomiota, mutta
juopunut sotilas saa aikaan yleistä paheksumista
eikä ole silloin enää „sotilas", vaan s iitä ja siitä
joukko-osastosta".

Sitä, joka palveluksessa ollen tai sen jälkeen
on saanut jonkun käskyn eikä päihtymyksen takia
voi sitä suorittaa, rangaistaan hyvin ankarasti. Vii-
nan ottaminen mukaan marssille on kielletty. En-
nen ampumista nautittu alkoholi vaikuttaa tuntu-
vassa määrin vahingollisesti ampujan varmuuteen
sekä maaliinosaamisen mahdollisuuteen.

Sotilaalta on edelleen kielletty pelaaminen
rahasta sekä arvoesineistä.

Palvelusasioista puhuttaessa tulee sotilaan osata
vaieta, voidakseen siten estää ulkomaalaisia vakoi-
lijoita saamasta tietoonsa sellaisia asioita, joista
heille on hyötyä tai joiden kautta he voivat tuottaa
vahinkoa isänmaallemme.

Kaikissa ilmoituksissa ja tiedonannoissa 011

sotilaan pysyttävä ehdottomassa totuudessa. Tahal-
laan väärin annetuista tiedoista palvelusta koske-
vissa asioissa rangaistaan ankarasti. Myöskin levä-
peräisyys tässä suhteessa rangaistaan.
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Oniantunnontarkka rehellisyys kuuluu erikoi-
sesti sotilaan velvollisuuksiin. Varkaudet ja tava-
rain salaaminen virassa ollessa (esim. työskennel-
lessä vaatekammiossa) sekä tämänkaltaiset rikokset
yleensä rangaistaan vankeudella ja kansalaisluot-
tamuksen menettämisellä. Rangaistus on sama,
olkoonpa sitten se, joka rikoksesta joutuu kärsi-
mään, esimies, toveri tai mikä henkilö tahansa.
Samoin ei myös vaikuta asiaan varastetun tavaran
arvo tai laatu.

Aseiden kantaminen on sotilaaalle vastuunalai-
suuteen velvoittava oikeus. Aseitaan saa hän käyt-
tää ainoastaan tehtäviensä täyttämisessä sekä hätä-
puolustukseksi. Hätäpuolustus on itseään tahi jota-
kin toista kohtaan tehdyn väkivaltaisen hyökkäyk-
sen torjuminen. Eroa ei ole siinä, tehdäänkö väki-
valtaa itse henkilölle vai koskeeko se hänen kunni-
aansa tai omaisuuttaan. Asetta saa kuitenkin käyt-
tää vain siinä määrin, kuin väkivallan torjuminen
sitä vaatii. Asetta käytettyään on miehen mahdol-
lisimman pian ilmoitettava asiasta komppaniansa
päällikölle.

Jokaisen sotilaan on koetettava varoa, ettei hän
milloinkaan tee rikosta, sekä ylpeydellä pyrittävä
siihen, ettei häntä tarvitse rangaista. Jos sotilasta
sitävastoin on täytynyt rangaista, koettakoon hän
kahta vertaa paremmalla käytöksellä ja velvolli-
suudentunnolla korvata entiset- vikansa.

Taistelukentällä on sotilaan aina muistettava,
ettei sotaa käydä maan rauhallista asujaniistoa vas-
taan. Omavaltainen saaliin otto, ryöstö,pahanilki-
nen ja tahallinen vieraiden esineiden vahingoittami-
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nen sekä väestönsortaminen rangaistaan mitä anka-
rimmin.

Hyvä ja rehellinen toveruus.
Sotilasten keskinäisen elämän pitää olla rehel-

listä ja toverillista. Kaikki armeijaan kuuluvat ovat
toveruksia ja aseveljiä keskenään. Lähinnä kuria
on toverillisuus välttämätön keino suurien joukko-
osastojen koossapitämiseksi. Ilman sitä olisi soti-
laselämä sietämätöntä.

Toveruus osottautuu sovinnollisessa yhteiselä-
mässä ja alinomaisessa avuliaisuudessa. Sen kautta
välttyy kaikenlainen tora ja riitaisuus. Uusia tulok-
kaita auttaa hyvä toveri töin ja neuvoin sekä koet-
taa tehdä heille uudet elintavat siedettäviksi. Joka
on hyvissä varoissa, hän auttaa köyhempiä, anta-
malla heille silloin tällöin niitä tarvitsevat. Hyvä
toveri käy sairaalassa tapaamassa komppaniansa
sairaita, kantaa ajoittain pitkillä marsseilla väsy-
neen vierusmiehensä kivääriä sekä antaa nälän ja
janon uuvuttamalle viimeisenkin loipäpalansa ja vii-
meisenkin tilkan kenttäpullostaan.

Useinkaan ei ole hyvä ottaa toveriltaan rahoja
säilytettäväksi; kevytmielisyys voi senkautta kas-
vaa, ja sitäpaitsi voivat raha-asiat tällöin saada ai-
kaan riitaisuutta, mikä aina on vahingoksi toveruu-
delle.

Toverin pienintäkin omaisuutta on pidettävä
pyhänä; samaten on heitä opetettava käsittelemään
ja säilyttämään tavaransa kunnollisesti.

Sotamiesten keskinäiset riidat ja tappelut ran-
gaistaan ankarasti. Sivullisten on koetettava saada
sovinto aikaan rauhallista tietä.

Sotilnskllsiklrja. 1, Osa 2
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Jos sotilas tapaa toverinsa käsikähmässä sivii-
lihenkilön kanssa, on hänen koetettava keskeyttää
riita. Jos tämä ei ole mahdollista, on hänen koe-
tettava auttaa toveriaan. Pahimmassa tapauksessa
tulee hänen ilmoittaa asia lähimmälle sotilasvah-
dille, mikä voi lähettää paikalle partion. Tappe-
lusta saa rangaistuksen se, joka sen aiheutti, ei se,
joka vastoin tahtoaan siihen joutui.

Jos sotilas kohtaa yleisellä paikalla juopuneen
toverin, kuuluipa tämä mihin aselajiin taliansa, on
hänen toimitettava tämä huomiota herättämättä,
pahimmassa tapauksessa väkivallalla, asuntoonsa,
varjellakseen häntä rikoksista ja onnettomuuksista.
Jos hän tämän takia myöhästyy tuvastaan, antaa
hän kasarmivahdin tehdä siitä ilmoituksen, väll-
tääkseen muussa tapauksessa myöhästymisestä seu-
raavaa, rangaistusta.

Ennen kaikkea ilmenee toveruus siinä, että
saman komppanian miehet valvovat, ettei mitään
rikollista tapahdu, sekä kohoiltavat toisiaan sopuun
ja niallikelpoisuuteen. Niitä tovereita, jotka osutta-
vat huonoja tapoja, palvelusinnon puutetta sekä
muita vikoja, on vakavasti varotettava. Jos varo-
tus ei johda toivottuihin tuloksiin, on korpraalikun-
nan johtajan, ilmoitettuaan ensin aikomuksensa
kyseessäolevalle toverille, tehtävä siitä ilmoitus.
Kuta parempi toveruushenki joukossa vallitsee, sila
harvemmin tarvitsee turvautua rangaistuksiin.

Moitittavaa olisi, että vanhemmat sotilaat pitäi-
sivät itseään nuorempia parempina ja menettelisi-
vät tämän nojalla sopimattomasti. Huonoa tove-
ruutta olisi myöskin se, että joku tukisi toveriaan
väärässä asiassa (esim. antaisi arestissa tai sairaa-
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lassa olevalle salaa ruokatavaroita) tahi koetlaisi
häntä pelastaa joutumasta rangaistavaksi, esim.
valehtelemalla tahi kieltäytymällä tunnustamasta
asian oikeaa laitaa.

Niitä sotamiehiä, jotka kuuluvat eri joukko-
osastoihin, on erikoisesti kohdeltava toverillisesti;
samoili on huolellisesti vältettävä kaikkea riitaa
heidän kanssaan.

Ennen kaikkea on toveruus tarpeen sodassa.
Siellä yhdistää se aseveljet taistelussa, hädässä, vaa-
rassa ja kärsimyksissä lujilla siteillä toisiinsa. Kui-
tenkaan ei saa taistelussa jäädä huolehtimaan ja
hoitamaan haavoittunutta toveriaan. Joukko-osasto,
jossa vallitseee hyvä toveruus, ei siedä keskuudes-
saan ketään pelkuria eikä salli raakuuden ja vallat-
tomuuden päästä rehottamaan.

Alati on sotilaan pidettävä mielessään, että
kunnia, uskollinen toveruus, urhoollisuus ja tottele-
vaisuus tekevät armeijan suureksi ja voitokkaaksi.
Säilytettäkööntämä usko, ja isänmaa voi olla pojis-
taan, puolustajistaan, ylpeä.

2. Esimiehet.
Esimies on jokainen maan sotaväkeen ja lai-

vastoon kuuluva sotilashenkilö, jolla on oikeus an-
taa toiselle, alaiselleen, käskyjä tai ryhtyä häntä
koskeviin toimenpiteisiin.

Esimiehen tulee olla alaistensa opettaja ja kas-
vattaja. Onnistunut opettaja hän voi olla, jos hän
hallitsee oppiaineensa. Vaikeampi on tulla kun-
non kasvattajaksi. Perusehtona tällöin pysyy,


