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on kivääri, tekee hiin kunniaa samoin kuin miehis-
tökin. Henkilöitä, joille vain yksinään kulkevien
sotilashenkilöiden on tehtävä kunniaa, tervehtii ai-
noastaan johtaja omasta puolestaan.

Sijoituspaikan ulkopuolella eivät osastot tee
kunniaa. Ellei esimies ratsasta tai aja hyvin no-
peasti ohi, ilmoittaa johtaja kuitenkin osaston hä-
nelle, esim.: 8 miestä 9. komppaniasta (vieraiden
joukko-osastojen upseereille on ilmoitettava myös
rykmentti) matkalla ainpuinakoiilällo."

Upseerin johtama osasto tekee kunniaa vain
ylemmän luokan upseereille.

4. Anomukset ja valittaminen.
Anomus.

Anomukset ovat esitettävät välittömästi komp-
panianjohtajalle,kun niistä ensin on ilmoitettu korp-
raalikunnanjohtajalle ja vääpelille. Komppanian-
johtajan puoleen voi tätä varten kääntyä joko pal-
veluksen aikana tilaisuuden tarjoutuessa tai kiireel-
lisissä tapauksissa menemällä hänen asuntoonsa.
Tällöin on pukeuduttava lähettipukuun. Anomuk-
sen on oltava lyhyt ja selvä.

Valittaminen.
1. Syyt. Jos sotilas luulee, että häntä on alen-

tavasti kohdeltu, hänen rahanarvoisia saataviansa
vääryydellä pidätetty, taikka katsoo jollain muulla
tavoin esimiestensä tai toveriensa puolelta'kärsi-
neensä vääryyttä, on hänellä oikeus valittaa sääde-
tyssä jiirjestyksess ii.
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2. Käyliäylyiniueu ennen valittamista. Vaik-
kapa esimiehen käsky antaisikin aiheen valitukseen,
on se kuitenkin välttämättömästi täytettävä; sotilas
ei missään tapauksessa saa unohtaa suhdettaan esi-
mieheensä, vaikka hänellä olisikin valittamiseen
pätevät syyt. Asianomaiselle esimiehelle ei saa
valittamisaikeesta ilmoittaa, samoin ei ole myös-
kään tovereille siitä etukäteen puhuttava. Useam-
pien henkilöiden yhteinen valittaminen on kielletty
ja rangaistaan. Jos sama tapahtuma antaa useam-
malle aiheen valitukseen, on kunkin se erikseen
lehtävä.

3. Valitus-järjestys. Sotamies ei saa koskaan
lehdä valitusta palveluksen kestäessä eikä heti sen
loputtua, vaan vasta seuraavana päivänä. Saamas-
taan kurinpidollisesta rangaistuksesta saa hän vasta
rangaistuksen kärsittyään valittaa.

Valitusaika on viisi päivää, asian tapahtumis-
päivää mukaaniuskomatta.

Valitus on tehtävä suullisesti suoraan komppa-
nianjohtajalle. Kirjallinen valitus on sallittu, jos
asian laatu sen välttämättä vaatii. Valitus itse
konippanianjohtajaa vastaan tehdään komppanian
lähinnä vanhimmalle upseerille. Toiselle paikka-
kunnalle komennetulle sotamiehelle neuvotaan eri-
tyinen valitusjärjestys.

Akkipikaisuudessa tehty tai vastoin parempaa
tietoa valheellisesti perusteltu valitus rangaistaan
ankarasti, samoin säädetystä valitus.järjeslyksestä
poikkeaminen.

4. Käyttäytyminen ratkaisun jälkeen. Tapah-
tuneesta ratkaisusta on asianomaisella oikeus valit-
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taa edelleen viiden päivän kuluessa lähinnä kor-
keammalleupseerille. Korkeimpaan paikkaan tulee
valituksen tapahtuaheti. Sitä.päivää, jolloin ratkaisu
on valittajalle ilmoitettu, ei lasketa valitusaikaan.

Ratkaisusta valittaminen on myöskin ilmoitet-
tava komppanianjohtajalle tai sille upseerille, jolle
valitus ensiksi tehtiin.

5. Komppania.
Johtavia perusteita.

Sotamiehen kasvatus tapahtuu komppanian
piirissä. Tämän kasvatuksen tarkoituksena on
saada muodostetuksi taistelukuntoinen joukko, joka
on kykenevä kaikkiin niihin tehtäviin, joita sille
annetaan, sekä on aina valmis täyttämään ne, vaik-
kakin ne vaatisivat paljon uhreja.

Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi on tar-
peen: ankara kuri, joka on armeijan tukipylväs ja
jokaisen yrityksen onnistumisen ehto, hyvä kouluu-
tus, henkisten ominaisuuksien ja luottamuksen kas-
vatus, väsymätön huolenpito jokaisesta yksityisestä
sekä isänmaanrakkauden ja velvollisuudentunteen
kasvattaminen.

Komppanianjohtaja.
Sisä-ja ulkopalveluksessa.

Komppanianjohtajan asema on kiitollinen,
mutta erittäin vastuunalainen. Se vaatii siveellistä
vakavuutta, säädösten ja määräysten perinpohjais-
ta tuntemista, ruumiillista ja henkistä reippautta,


