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Lakin vuori pitää usein pestä. Tätä varten on
se irrotettava, koska lakissa oleva nauha muuten
helposti pilaantuu ja tummenee. Jos leima on hä-
vinnyt, on se annettavavarastoaliupseerinuudistaa.

Tuppitupsu on pestävä varovasti, niin ettei vä-
rillinen villa kastu.

Jos telttakangas on kastunut, on se heti ensi
tilassa asetettavakuivamaan ja sitten varovasti pö-
lyyttämällä ja harjaamalla puhdistettava. Vain
siinä tapauksessa, ettei se täten tule puhtaaksi, on— silloinkin poikkeustapauksessa — lupa se pestä.
Murtumisen estämiseksi on laskotettaessa katsot-
tava, etteivät laskokset joka kerta tule samalle koh-
dalle.

Liinavaatteita ei saa pestä kovin väkevillä ai-
neilla (esim. kloorilla); samaten ei ole hyvä niitä
harjata. Ne kuivataan ulkona ja kääritään sitten
kokoon.

Vallitusaseiden puuosia on hoidettava samoin
kuin kiväärintukkia. Metalliosien ei saa antaa
ruostua.

Vaatteihin ja varustuksiin on jokaisen merkit-
tävä nimensä; sen saa kuitenkin kirjoittaa vai pie-
niin kangas- tai paperilappuihin, mitkä sitten neu-
lotaan kiinni tai liimataan. Jos joltakin tavaroita
häviää, on hänen siitä heti ilmotettava.

9. Garnisooftivahtipalvelus.
Vahtipalvelua on vastuunalainen toimi, joka

sotilaan on omantunnontarkasti täytettävä. Vahti-
palveluksen tärkeyden tähden rangaistaan siinä
tehdyt rikkomukset erikoisen ankarasti, sodassa
kuolemanrangaistuksellakin.
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(iarnisoonivahtipalvelus on harjotusta sotaa
varten. Vahtipalveluksessa on sotilaalla tilaisuus
näyttää, että häneen voi luottaa. Muussa palveluk-
sessa sotilas tekee tehtävänsä esimiestensä silmäin
edessä, jolloin hän ei ole niin suuressa kiusauksessa
laiminlyödä velvollisuutensa. Vahtipalveluksessa
hänen sensijaan on tehtävä velvollisuutensa kenen-
kään näkemättä, usein yöllä, pahalla säällä ja
sodassa lähellä vihollista. Tällöinhän helposti jou-
tuu kiusaukseen käyttäytyä vastoin ohjesääntöjä.
Jos hän kuitenkin tunnollisesti tekee tehtävänsä, on
Jiänessä oikea sotilashenki.

Vohtimiehet, jotka ovat virantoimituksessa ja
merkiksi siitä erikoisessa vahtipuvussa, ovat kaik-
kien muitten sotilasheiikilöitteiiesimiehiä.

Sitä, joka heitä kohtaan ei osoita asianomaista
kunnioitusta, heitä loukkaa, ei tottele, heitä vastus-
taa tahi muuten heitä vastaan jotain tekee, rangais-
taan samalla tavalla, kuin jos teko olisi tapahtunut
esimiestä vastaan.

Esimerkki. Eräs kasarmiin palaava sotilas otti vahdin
torvensoittajalta torven pois sanoen: „Ei kello vielä ole 10!"
Hänet tuomittiin sotaoikeudessa epäkunnioittavasta käyt-
täytymisestä esimiestä kohtaan 1 viikoksi kovaan arestiin.

Tätä tilapäistä esimiesasemaansa ei vahtimie-
histö toiselta puolen saa väärinkäyttää, vaan tieten-
kin käskeä vain sellaista, niihin todella on syytä.
Ennenkuin vahtimies ryhtyy toimenpiteisiin juopu-
neitten sotilasheiikilöitteiisuhteen, on hänen pois-
tettava vahtipalveluksen tuntomerkit. Silloin hiin ei
enää ole esimiehen asemassa juopuneeseen nähden,
joten liima välttää muuten ehkä kovan rangaistuk-
sen, jos joku rikkomus tulee tehdyksi.
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Vahtien esimiehet :
1) vahtipäällikkö ja hänen sijaisensa,
2) paikkakunnan päivystävä upseeri,
:i) tarkastava upseeri (ainoastaan iltahuu-

dosta herätykseen),
4) sotilaskuveruööri,komentaja tai yoriiisoouin-

vonhiu,
ö) armeijakunnan komentava kenraali.
Merkkipuhalluksella tai julistuksella „vahdin

asettaminen'1 tulevat vahtimiehet näitten esimiesten
käskynalaisuuteen.

Vartijan velvollisuudet.
Vartijan ei ole lupa, ellei nimenomaan toi-

sin ole määrätty, istuutua eikä ruveta pitkälleen,
laskea asetta kädestään, syödä, juoda, tupakoida,
ottaa vastaan lahjoja, nukkua, mennä vartioalu-
eensa ulkopuolelle, jättää vartiopaikkaansa tai
muuten rikkoa palvelussääntöjä vastaan. Jokaisen
vartijan on sitäpaitsi tunnettava hänen vartiotaan
koskevat erikoismääräykset. Ottaessaan vartion
vastaan tulee hiinen vakuuttautua kalustoluettelon
mukaan siitä, ovatko kaikki hänen vartioitavakseen
annetut esineet jalolla, vai ovatko ne kadoksissa tai
vahingoittuneet j. n. e., minkä jälkeen hänen siitä on
ilmoitettava sille, joka hänet vartiopaikkaan johdatti.
Kivääri kannetaan olalla tahi, ellei pistin ole kiinni,
myöskin kainalossa.

Vartiokopissa seisotaan kivääri jalalla.
Vartijoilla on ainoastaan sateella tai pyryllä

lupa mennä vartiokoppeihin, jotka heidän taas heti
on jätettävä, niiiipian kuin heidän palveluksensa
sitii vaatii tai heidän on tervehdittävä.
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Joka vartiotoimessa tahallaan sallii rangaistavan
teon tapailtua, rangaistaan samalla tavalla, kuin
jos hiin sen itse olisi tehnyt

-Joka sellaisesta teostaan, johon sisältyy rikos
palvelusvelvollisuutta vastaan, ottaa lahjoja tahi
varaa itselleen jonkun muun edun tai lupauksen
siitä, toisin sanoen: joka antaa lahjoa itsensä, on
syypää kuritushuonerangaistukseen.

Esimerkki. Yöllä tahtoo joku kiivetä kasarmin mun-
iin yli ja tarjoo vartijallerahaa, jottatämä antaisihänen tulla.
Jos vartija tähän suostuu, saa hän ankaran rangaistuksen.

Jos sotilas sairastuu vartiolla, ei hän kuiten-
kaan saa jättää paikkaansa, vaan hän toimittaa
jonkun ohimenevän sotilaan tai muun henkilön mu-
kana sanan sairastumisestaan vahtipäällikölle,jotta
tämä lähettäisi toisen miehen hänen sijaansa.

Jos joku upseeri tekee jotain, mikä vartijan
velvollisuutensa mukaisesti on kiellettävä, on hänen
säädyllisellä ja arvokkaalla tavalla kiellettävä tai
estettävä se. Jos esim. joku luutn. tupakoi ampii-
mavaraston läheisyydessä, on vartijan rauhallisesti
ja ryhdikkäästi astuttava hänen luokseen ja ilmoi-
tettava: herra, herra luutnantti, täällä ei ole lupa tupa-
koida!".

Vartijoiden on estettävä ohikulkevia tai lähes-
tyviä henkilöitä jatkamasta matkaansa huutamalla
heille: „Seis! Ken siellä?", jos tämä on vartijan
omalle turvallisuudelle tai muista syistä tarpeen,
esim. pimeällä.

Vartion vaihdon jälkeen ilmoittaa vartija vah-
tipäälliköllekaikki erikoiset tapaukset, mitkä hänen
vartiovuorollaan ovat sattuneet.
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Vartijain kunnianosotukset.
-los sellainen henkilö lähestyy, jolle on tehtävä

kunniaa, asettuu vartija nopeasti paikoilleen ja
teke.e siellä kunniaa. Jos hiin kantaa kivääriään
kainalossa, on hänen ensin vietävä se olalle. Hän
seuraa katseellaan asianomaista henkilöä. Jos hän
on huomannut tämän liian myöhään, tervehtii hän
perästäpäin. Kaksoisvartiossii katselee vasemman-
puoleinen mies oikeanpuoleiseen ja tekee otteet yh-
denmukaisesti tiimiin kanssa. Vartijat, joilla on
kiväärit ladattuina tahi pistin kiinni, eivät tee muita
kunnianosotuksia kuin asennon kivääri olalla".
Siviilipukuisilleupseereille ei tehdä kunniaa.

Vartijat, jotka ovat vahdissa jossain huoneessa,
seisovat kivääri jalalla. He tekevät ,,kivääri eteen

vie!" otteen asemesta kunniaa seisomalla asen-
nossa kivääri jalalla; jos heillä sen ohella on ,,pistin
kiinni", tekevät he kunniaa ojentamallakiväärin.

Tämä tapahtuu siten, että oikealla kädellä ote-
taan kiinni pistimen kahvasta ja piipun suusta,
jyvän alapuoleltasiten, että nimetön ja pikkusormi
ovat pistimen pään alla. Kivääri kohotetaan hie-
man, viedään oikealle sivulle päin niin kauas, että
oikea käsivarsi tulee suoraksi, ja lasketaan maahan
kohtisuoraan asentoon. Kunnianosotuksen jälkeen
otetaan päinvastaisessa järjestyksessä perusasento
kivääri, kivääri jalalla".

Vartijat tekevät kunniaa viemällä kiväärin, kiväärin
eteen":

kaikille maaväen ja laivaston upseereille,
lääkintäupseereiUe,
eläinlääkärinpseereille,
vieraitten valtakuntien upseereille.
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Kiväärivartija.
Kiväärivartija vartioi kivääriä ja soittokelloa.

Hiin pitää alueen vahdin edessä vapaana väentun-
goksesta, ((ikä saa päästää asiaankuulumattomia
vahtitupaan. Hän huutaa: Ulos!" taikka soittaa
kelloa seuraavissa tapauksissa:

1) kun vahti tullaan vaihtamaan,
2) vahtipäällikön käskystä, kun vartiot ovat

vaihdettavat tahi vahti jaetaan vartioihin,
51) jos alkaa sataa tai pyryttää,niin että kivää-

rit ovat otettavatsisään tahi taas pantavat telineisiin,
4) rauhan ja järjestyksen ylläpitämiseksi sekä

vahdin omaksi turvallisuudeksi (esim. väkijoukkojen
kokoontuessa vahdin edustalle tai mellakoitten sat-
tuessa),

5) kunnianosoituksia varten vahdin välittö-
mien esimiesten lähestyessä ja sen joukko-osaston
esimiehelle, johon vahti kuuluu, rykmentinkomenta-
jasta tai itsenäisen pataljoonan komentajasta ylös-
päin, kenraaleille ja amiraaleille.

Ellei vahti ehtinyt aivan ajoissa ulos kunnian-
osotukseen, niin tekee kiväärivartija ajoissa komen-
toa odottamatta kunnianosotuksen. Pimeässä ei
vahti astu ulos kunnianosotusta varten. Kivääri-
vartija tekee kunnianosotuksen ja huutaa: „Ulos!",
vasta kun päivystävä upseeri sen käskee. Jos vah-
dilla on päällysvaatteet yllä, niin hän astuu päivällä
ulos ainoastaan päivystäjäupseerin lähestyessä.

Vahtien asettamisesta.
Vahtien vaihdot määrää sotilaskuvernööri.Se on

mikäli mahdollista tehtävä sellaiseen aikaan, että
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vahtimiehistö ehtii syödä päivällisen ennen vahtiin
menoaan.

Sille joukko-osastolle,jonka tulee asettaa vahti,
on 24 tuntia aikaisemmin se ilmoitettava ja samalla
myöskin sanottava miten vahva vahti on, montako
vartiota, miten vahvat ja montako vuoroa eli vaih-
toa tarvitaan. Samaten on ilmoitettava,miten monta
johdattajaa. Tavallisesti vie johdattaja yhden vartion
(yhden miehen tai kaksoisvartion) paikalleen, mutta
jos 2 vartiota on aivan lähekkäin, niin hän voi viedä
molemmat. Suurissa vahdeissa niiniä johdattajat
vain vievät vartijat paikoilleen,mutta eivät itse seiso
vartioimassa. Pienemmissä vahdeissa johdattavat
seuraavan vuoron miehet edellisen vuoron paikoil-
leen, esim. kakkonen vie ykkösen, kolmonen kakko-
sen j. n. e. Jos on vähemmän vartiomiehiä kuin
johdattajia, niin määrätään, kutka näistä ovat joh-
dattajia.

Komppaniasta määrätään vahtipäällikkö ja
vahtimiehistö. -Jos esim. vahtiin kuuluvat seuraavat
vartiot:

n:o 1 vahvuudeltaan 1 vartija
2 l \ johdatetaan vh-

4 2 vartijaa.
kiv.-vartio Ivartija,

tulee vahtiin kolmine vaihtoineen kuulua 18 miestä,
soittaja ja vahtipäällikkö. Sitäpaitsi voi olla .'1 eri-
koista johdattajaa. Suurempiin väliteihin asetetaan
aina enemmän miehiä. (Esim. (i).

Vahtipäällikkö pitää tämän jälkeen vahdin
kanssa Ilarjotuksen, jossa hän määrää, ketkä mie-

.*-> 1 j dessii paikalleen.
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het kuuluvat kuhunkin vartioon ja missä järjestyk-
sessä he suorittavat vartiovuoronsa. Samaten harjo-
tetaan tarkoin vahtien ja vartioitten vaihtoa, joista
asioista myöhemmin tulee puhe. Harjotuksissa on
pidettävä huoli siitä, että kaikki miehet tulevat vuo-
rostaan johdattajan toimeen. Kun täten vahti edel-
täpäin on harjotettu, niin myöhemmin joka mies
tietää paikkansa ja tehtävänsä eri tilaisuuksissa ja
kaikkien komentojen tullen. Kun vahtiaika lähenee,
laittavat vahtimiehet tavaransa kuntoon ja marssi-
vat täydessä kenttävarustuksessa päällikkönsä joh-
dolla vahtien kokoontumispaikkaan.

Kun vahdit asetetaan toimeensa, ovat päivys-
tävä upseeri ja tarkastavat upseerit paikalla.
Viimemainitut ilmoittautuvat päivystävälle upsee-
rille ja asettuvat vahtien oikealle sivustalle. Senjäl-
keen vahtipäällikötilmoittavat vahtinsa hänelle ja
palaavatpaikoilleenvahtinsa oikealle sivustalle.

Päivystävä upseeri tarkastaa, ovatko vahdit mää-
rätyn suuruisia, komentaa : Asento! Ojennus! —
Katso eteen

— päin! Kivääri olalle — vie! ja käs-
kee rummuttaa ,,vahdin asettamisen" tai sanoo sen
sanoin.

Tämän jälkeen hän, vieden itse käden päähi-
neen reunaan, komentaa: Huomio! Kivääri eteen—

vie! ja Kivääri olalle
—

vie! minkä jälkeen hän
antaa käskyn marssittaa validit ohitseen pois.

Vahtien vaihto ja jako.
Kun uusi vahti lähenee vahtirakennusta, huu-

taa kiväärivartija: Ulos! tahi soittaa kelloa.
Vanhan vahdin päällikkökomentaa: Ojennus!

Katse eteen — päin! Kivääri olalle — vie!
Sotilaskäsikirja. 1. Osa. 0
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Uuden vahdin runiniunlyöjä lyö marssia.
Uuden vahdin päällikkö johtaa vahtinsa vastapäätä
vanhaa asettuen itse vahdin oikealle sivustalle ja
komentaa: Vahti — sois! Käännös vasempaan —
päin! Ojennus! Katso eteen — päin!

Tämän jälkeen molemmat vahtipäälliköt,
ensiksi vanha, komentaa:Huomio! Kivääri eteen

vie!
Sitten kun uuden validin päällikkö on vastaan-

ottanut komennon vanhalta, pärisyttävät rummun-
lyöjät marssia. Nyt vanha vahtipäällikkökomen-
taa: Kivääri olalle — vie! Johdattajat — esiin!
Johdattajat marssivat uuden vahdin vasemman
sivustan viereen muutaman askeleen päähän siitä,
jossa he ottavat ojennuksen takarivin mukaan
samassa rintamassa kuin uusi vahti seisoo. Tämän
jälkeen uuden vahdin päällikkökomentaa : Johdat-
tajat esiin! minkä jälkeen uuden vahdin johdattajat
asettuvat vanhan vahdin johdattajien vasemmalle
puolelle.

Kuva 2.
-^ dm öi,. ...) 2 askella
C—Dontm cbmiliD dmma

am cm cm cm cm cm cm
cm cm cm cmcm cmcm

Merkkien selitys
,o sotamies md -""1C\ , Ed

s cb jefreitteri ufo g,
F\ en torvensoittaja uni f°

g. 6 vahtipäällikkö oi» Smm"tm mmm omii mm mmm miu m -tsä
mmmm mmm mmi! mmm mm ura

o kivääri vartio <&.

Sitten antaa uusi vahtipäällikkö komennon:
Ensimäinen vartiovuoro

—
esiin! jolloin tähän vuo-

roon kuuluvat miehet marssivat asianomaisten joh-
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dattajion luo, järjestyen kahden askeleen päähän
viimemainituista heitä vastapäätä, kuten kuva 2
osottaa. Jos miehiä on 3, ovat ne yhdessä rivissä,
4 tai useampia asettuu kahteen riviin. Kun kaikki
ovat asettuneet paikoilleen ja uusi vahtipäällikkö
on katsonut, että he ovat oikeilla paikoilla,komen-
taa hän: Marssikaa — pois! Johdattajat tekevät
täyskäännöksen ja uuden vahdin johdattajat
komentavat:Mars!

Johdattajat vievät vartiovuoronsa ensiksi vah-
titupaan, niissä kaikki muut varustukset pannaan
pois paitsi päähine, vyö,pistin, patruunalaukut ja
kivääri. Pahalla säällä päällystakit puetaan päälle.
Kun puku on kunnossa, poistutaan heti vahtitu-
vasta, käydään vartiossa olevien vaihtoon, mistä
myöhemminseuraa selvitys.

Jos vahdissa on 7 miestä tai vähemmän, asete-
taan ne yhteen riviin; jos miehiä on 8 tai sitä enem-
män, jaetaanne kahteen riviin;24 ruotua tai enem-
män jaetaan kahteen joukkueeseen.

Vahtipäällikkö seisoo vahtinsa oikealla sivus-
talla; jos paitsi häntä on mukana vielä joku aliup-
seeri, seisoo tämä vasemmalla sivustalla.

Jos vahdissa on kaksi joukkuetta, johtaa vahti-
päällikköä lähinnä vanhin toista joukkuetta. Tor-
vensoittaja seisoo yhden askeleen päässä vahti-
päälliköstä hänen oikealla puolellaan, samassa
rintamassa hänen kanssaan. Jos vahti on jaettukah-
teen riviin,on torvensoittaja takarivin tasalla. Siinä
tapauksessa, että vahtiin kuuluu useampia torven-
soittajia, asettuvat he samaan riviin.Kiväärivartija
seisoo häntä varten varatulla paikalla.
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Jos vahdilla on lippu, on sen paikka ensimäi-
sen joukkueen oikealla sivustalla.

Komentaessaan astuu vahtipäällikkö yhden
askeleen oikean sivustan eteen tehden samalla kään-
nöksen vasempaan päin. Vahtia vaihtaessaan tai
jakaessaansaa hän asettua sen eteen.

Niin pian kuin vahti on jaettu ja ensimäiselle
vuorolle lähtevät vaihtavat johdattajilleen ovat
Marssikaa — pois! komennon jälkeen lähteneet vah-
titupaan,komentavat molemmat vahtipäälliköt jälel-
lejääneelle vahdilleen: Käännös oikeaan — päin!
Vahti — mars! lj rummuttajat pärisyttävät, vanha
ja uusi vahti vaihtavat paikkaa. Uuden vahdin
päällikkökomentaa: Vahti — sois! Käännös vasem-
paan — päin! Jalalle — vie! Poistukaa!

Entinen vahti pysähtyy jonkun matkan pää-
hän kivääritelineistä, vie kiväärin jalalle ja asettaa
kiväärit yhteen sekä noutaa tavaransa ja panee lau-
kut selkäänsä. Vahtipäällikkö antaa uuden päälli-
kön haltuun säännöt,vahtituvan varustuksen, pääl-
lystakit j. n. e.

Tällä välin on eri vartioitten vaihto tapahtunut.
Kun kaikki vaihdetut vartiot ovat palanneet takai-
sin, jolloin he ensin asettavat kiväärinsä vanhan
vahdin taakse ja sitten noutavat tavaransa vahtitu-
vasta, antaa vanhan validin päällikkö miestensä
mennä kivääreille, ja rummuttajan lyödä rumpua.
Tähän on vahtipalvelus päättynyt. Entinen vahti
marssii pois.

Vartioitten vaihto.
Saavuttuaan vaihdettavan vartion läheisyyteen

vie johdattaja miehet kaartoa komentamatta jonkun
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askeleen päähän vartiosta siten, että komennolla:
Seis! vaihtava pysähtyy, rintama vartioon päin,
joka sillä välin on asettunut paikoilleen(kuv. 3, a).

Kuva S.

■fflMfcKJ OMl^ffi rg

a) Vaihtavan tulo b) Vartion luovutus c) Vaihdetun lähtö

Uuden validin johdattaja astuu tehden käännöksen
vasempaanpäin yhden askeleen sivullepäin oikealle,
vanhan vahdin johdattaja asettautuu häntä vasta-
päätä oikeaan, kääntymällä astuen sivullepäin
vasemmalle puolelle (Kuva 3 b). Uuden vahdin joh-
dattaja komentaa: Vaihtava — esiin! Vaihtava
astuu vartiolla olevan eteen aivan lähelle häntä, saa
tällöin kuulla, onko vartiolla jotain tapahtunut,
minkä jälkeen hän marssii kahdella askeleella
tämän tilalle ja tekee täyskäännöksen. Entinen
vartija samalla tavalla astuu vastatulleen paikalle;
johdattaja asettuu hänen eteensä ja komentaa:
Mars! (Kuva 3 e). Kun uusi vahti on asetettu, niin
on tämän johdattajillakomento vartijoita vietäessä
paikoilleen kunnes kaikki vartijat on vaihdettu;
siihen saakka hän marssii vanhan johdattajan oike-
alla puolella. Kunkaikki vartiot on vaihdettu,ottaa
vanhan vahdin johdattaja komennon ja marssii
uuden johdattajan oikealla puolella.

Upseereille, lääkintä- ja eläinlääkäriupseereille
komennetaan tervehdykseksi: Huomio! Katse oike-
aan (vasempaan) — päin! ja näiden ohi mentyä:
Lepo! Edellisellä komennolla aletaan marssia har-
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jotusmarssia, jälkimäisellä taas marssia tahdissa.
Johdattajat ovat vastuussa siitä, että vaihto

tapahtuu säädettyjä muotoja noudattamalla, että
vaihtavat pysyttäytyvät heistä 2 askeleen päässä ja
marssivat tahdissa. Johdattajat ovat vaihtavien ja
vaihdettavien esimiehiä.

Kun takaisin palaavat vartiot lähestyvät vah-
tia, vie johdattaja heidät kivääritelineidon luo ja
komentaa: Seis! Jalalle — vie! Poistukaa! Johdat-
taja ilmoittaavahtipäällikölle,että vartiot on oikein
vaihdettu sekä mitä muuten erikoista on tapahtunut.

Kun vahti jakoa varten menee kivääreille, aset-
tuvat takaisin palanneet vuorot vahdin taakse ja
astuvat komennolla Astukaa — riviin! pituuden
mukaan rintamaan.

Joka tunti vartioita vaihdettaessa asettavat
takaisin palaavat miehet kiväärinsä tyhjiin telinei-
siin; uutta jakoa varten ei vahti astu ulos.

Niinkauan kuin vahtia ei ole jaettu,eivät vaih-
tojen seuratessa toisiaan joka kahden tunnin kulut-
tua ja päivän aikaan takaisin palaavat vartiot ota
osaa vahdin kunnianosotuksiin.

Vartioitten vaihdon tulee tapailtua säädettyyn
aikaan. Sitävarten kiväärivartio, ellei joka tunti
vaihdeta, huutaa: Ulos! tahi soittaa kelloa. Vahti
astuu vilkkaasti ulos ja tarttuu kivääreihin. Jos
on kysymyksessä myöhempi vartioitten vaihto,
vahtipäällikkö vetää miekkansa ja komentaa:
Ojonnnus! Katso etoen — päin! Kivääri olalle —
vie! Johdattajat —

esiin! jolloin johdattajat astu-
vat viisi askelta eteenpäin ja tekevät täyskäännök-
sen ottaen muutaman askeleen välimatkan toisis-
taan. Sitten komentaa vahtipäällikkö: Vaihtavat
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tulevat seisomaan johdattajaansa vastapäätä kah-
den askeleen päässä hänestä. Jos samaan vuoroon
kuuluu 2 tai 3 miestä, asettuvat he vierekkäin
(Kuva 4). Tarkastettuaan vielä, että kaikki ovat
oikeilla paikoilla, komentaa vahtipäällikkö:
Marssikaa — pois! jolloin johdattajat tekevät täys-
käännöksen ja marssivat vartiopaikoille vaihtavien
seuraamina. Jälelle jääneille miehille komenne-
taan: Jalalle — vie! Poistukaa! minkä jälkeen he
poistuvat vahtitupaan.

Kiväärivartija astuu komennolla Vaihtavat —
osiin! siihenastisen vartijan eteen, tiedustelee, onko
jotain erikoista tapahtunut ja ottaa häneltä vartion
vastaan. Ensimäistä kertaa vaihdettaessa menee
kiväärivartio kuitenkin ensiksi vahtitupaan pane-
maan pois selkälaukkunsa ja järjestämään pukunsa.

Vahdin kokonaisuudessaan tehdessä liikkeitä on
upseereilla miekka paljastettuna ja he suorittavat
kaikki otteet miekalla samalla kertaa kuin miehistö
kivääreillä. Upseerinmiekalla varustetut aliupsee-
rit eivät kuitenkaan tee miekallakunniaa.

Käyttäytyminen vahdissa.
Vahtituvassa pitää vallita rauha ja järjestys.

Puku on aina pidettävä kunnossa. "Päähineen saa
ottaa pois, mutta ei muita pukimia tai varustuksia.

Kuva 4.
..cp cp cp \. ...f i-askelta

B askelta a aaD
'

en dm cm dm cm cmcm dm §|||
a□□cd □□cd es
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Jos joku saa luvan mennä ulos, pitää hänen ottaa
kivääri telineestä ja viedä se vahtipäällikölle.Palat-
tuaan takaisin noutaa hän sen täältä ja vie takaisin
telineeseen.

Jos upseeri astuu vahtitupaan, huutaa se mies,
joka hänet ensiksi huomaa: Huomio! Kaikki nou-
sevat seisomaan, asettavat päähineet päähänsä ja,
jos ovat polttaneet, lakkaavat. Pidätettyjen henki-
löitten kanssa ei vahtimiehistö saa ruveta tekemi-
siin. Päivällä herätyksestä iltahuutoon saakka ei
vahtituvassa kukaan saa maata vuoteilla. Yöllä
taas voi osa miehistöä vahtipäällikönmääräyksestä
nukkua. Sitä, joka omavaltaisesti jättää vahdin,
rangaistaan.

Partiot.
Partion vahvuus on 1 johtaja ja 1 tai 2 miestä.

Niiden tehtävänä on tarkastaa, ovatko vartijat toi-
messaan huolellisia. He marssivat kuten vartiot.
Jos he kulettavat pidätettyjä mukanaan eivät he tee
kunnianosotuksia.

Ravintolapartiot. Ravintolain ja muiden sen-
tapaisten paikkain valvomista ja tarkastamista var-
ten asetetaan ravintolapartioita. Ne kulkevat lä-
hettipuvussa, ilman kivääriä, patruunataskut yllä.
Niitten tehtävä on pitää silmällä vain sotilashenki-
löltä ja toimia yhdessä poliisiviranomaistenkanssa
riitaisuuksien sattuessa sotilas- ja siviilihenkilöiden

Pidättämisestä.
Vahtipalvelukseen komennetuilla sotilailla on

valta pidättää sotilas- jt: siviilihenkilöitä omasta
alotteestaan seuraavissa tapauksissa:
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1) kun joku henkilö tavataan rikollisesta teosta
eikä varmastiheti voida todeta, kuka hän on,

2) jos pidättäminen on välttämätöntä heidän
haltuunsa uskottujen henkilöitten tai tavaroitten
suojelemiseksi,

3) kun vahtia tai vartiota vastaan hyökätään
tai ilkeyksien ja loukkauksien jatkuessa, jotka voi-
daan estää vain asianomaisen henkilön pidättämi-
sellä.

Esimerkkejä:
1) Partio näkee jonkun henkilönlyövän toista puukolla

(rikollinen teko). Partio ei tunne henkilöä, tällä ei ole mi-
tään todistepapereita(mitkä muuton usein voivat olla varas-
tettuja) eikä hän voi mainita ketään tunnettua lähellä asu-
vaa henkilöä, joka tuulisi hänet.

2) Partio on pidättänyt rikollisen; kiihottunut kansan-
joukko hyökkää sen kimppuun. Pahin suunsoittaja pidäte-
tään. Hätätilassa käytetään aseita.

3) Partio pidättää miehen. Tiimiin toverit, yrittävät
vapauttaa hänet. Elleivät he partion kehotuksesta luovu
yrityksestään, pidätetään heidätkin.

Sotilashenkilö, joka iltahuudon jälkeen liikkuu
kasarmin ulkopuolella (omaamatta lomalippua tai
muuta todistusta) pidätetään.

Muuten pidätetään sotilas- ja siviilihenkilöt
a) vahtipäällikönkäskystä,
b) sotilasoikeuden tai sen jäsenen Kirjallisesta

määräyksestä,
e) kun pidätystä vaativat poliisiviranomaiset

tai virkamiehet, joiden tehtävänä on tutkia rikos-
tekoja.

Virkapuvussa olevia upseereja, lääkintä- ja
eläinlääkäriupseereja on lupa pidättää vain, kun
heidät tavataan itse rikollisesta teosta tai heitä aje-
taan takaa.
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Jokainen sotilashenkilö voidaan pidättää il-
man oikeuden käskyäkin, milloin hänet tavataan
itse rikollisesta teosta, ajetaan takaa, hän on karan-
nut tai ei voida heti todeta kuka hän on.

Tällöin on sotilas oikeutettu käyttämään asetta
vain vastarinnan voittamiseksi.

Miten pidättäminen tapahtuu.
Henkilö on pidätetty silloin,kun hänelle käden

olkapäällelaskemisella tai aseella koskettamalla on
tehty tiettäväksi, että hänet on pidätetty. Huudah-
dukset sellaiset kuin seis!" tai ,,olette vangittu, pi-
dätetty!" tai muut senkaltaiset eivät riitä. Pidäte-
tylle selitetään heti, että hänen yrittäessään paeta
käytetään asetta sen estämiseksi. Aseet ja työkapi-
neet otetaan häneltä pois. Liikoja puheita, louk-
kauksia tai pahoinpitelyjä on vältettävä. Mutta jos
henkilöehdottomasti on pidätettävä, pannaan se toi-
meen vaikkapa väkivoimaa käyttämällä.

Jos vartija on pidättänyt henkilön,asettaa hän
tämän vahtikoppiin,kasvot seinään päin. Hän itse
kiinnittää pistimen, asettuu vahtikojun eteenpitääk-
seen silmällä rikollista. Hän ei tee kunnianosoituk-
sia. Hän pyytää ohimeneviä siviilihenkilöitä il-
moittamaan asiasta vahdille, sotilaita hän voi käs-
keä tekemään tämän. Jos pidätetty on siviilihen-
kilö, hän kutsuttaa poliisin paikalle, jos asia tä-
ten selviää pikemmin. Pidätetty sotilashenkilö vie-
dään lähimpään vahtitupaan, samoin siviilihenki-
lötkin, jotka poliisi sieltä noutaa. Jos poliisivahti
kuitenkin on lähellä pidättämispaikkaa, luovutetaan
siviilihenkilötvälittömästisinne.
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Partiot laitettavat pidätettyjä keskellään, joh-
taja käy perässä. Suuriliikkeisillä kaduilla käyte-
tään, jos mahdollista, sulettuja vaunuja.

Henkilöt, jotka jo ovat pidätettyjä, ovat vah-
din suojeluksen alaisia ja suojeltavat hätätilassa
asevoimin roskajoukon hyökkäyksiltä. Joka taas
antaa pidätetyn paeta tai avustaa hänen pakoaan,
samoinkuin se, joka ei pane toimeen virallista pi-
dättämismääräystii, saa ankaran rangaistuksen.

Aseiden käyttö.
Sotilasvahdit, vartijat ja partiot ovat oikeute-

tut käyttämään asetta:
V) kun heidän kimppuunsa hyökätään tai uha-

taan hyökätä tai kun heitä teoilla tai uhkauksilla
vastustetaan — torjuakseen hyökkäyksen ja kukis-
taakseen vastarinnan,

2) kun, heidän vaatiessaan aseitten tai muitten
hyökkäykseen tai vastarintaan sopivien tai muuten
vaarallisten kapineitten luovuttamista, tätä käskyä
ei heti totella tai kun jälleen vallataan luovutetut
aseet — pakottaakseen syyllisen tottelemaan,

3) kun, muodollisten vangitsemisten sekä väli-
aikaisten pidättämisten ollessa kysymyksessä, jo
vangittu tai sotilaille pois kulotettavaksi tai vartioi-
tavaksi luovutettu vanki karkaa tai tekee karkaus-
yrityksen,

4) vartioitavakseen uskottujen henkilöitten tai
tavarain suojelemiseksi.

Asetta saa käyttää vain sikäli, kun päämäärän
saavuttamiseksi on tarpeellista, ampuma-asetta,
milloin pistin ei riitä,kun esim. vartijaa kivitetään
tai ammutaan revolverilla. Jos mahdollista on, an-
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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-


