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paareja n:o 2:n ja 3:n kiivetessä esteen yli. Sitten
nostavat n:o 2, 4 ja 3 paarit kokonaan esteen yli ja
laskevat ne maahan. N:o 1 kiipeää sitten esteen yli.

91. Jos haavoittunutta ei maaperän takia voida
kuljettaa eteenpäin paareilla, sijoitetaan hänet telt-
takankaaseen; myöskin voidaan potilasta kuljettaa
siten, että n:ot 1 ja 3 panevat kätensä ristiin, ja sai-
ras asetetaan niiden päälle. N:o 4 kuljettaa tällöin
tavaroita, n:o '2 paareja.

12. Eläinlääkäritoiminta sotajoukossa.
I. Palvelussuhteita.

1. Eläinlääkäri-upseeristo on oikeuk iinsa ja velvolli-
suuksiinsa nähden armeijan upseeriston tasalla. Kläinlää-
käri-upseerikunnassa käytetään vastaavastiupseeristoa kos-
kevia määräyksiä arvoasemasta ja palvelussuhteista.

2. Korkeammanluokan eläinlääkäri-upseerit ovat kaik-
kien alempaan luokkaan kuuluvien eläinlääkäri-upseerien
esimiehiä. Armeijakunnan-eläinlääkäri on sen armeijakun-
nan, rykmentin-eläinlääkäri joukko-osastonsa muiden eläin-
lääkärien esimies. Samaan luokkaankuuluvista eläinlääkäri-
upseereista on korkeammassavirka-asemassa olevatai aikai-
semmin valtakirjansa saanut vain niin kauan nuoremman
esimiehenä, kuin tämä on hänen käskyvaltansa alaisena.
Jokainen eläinlääkäriupseeri on kuitenkin velvollinen osot-
tamaan huomaavaisuutta itseään vanhempia kohtaan.

3* Eläinlääkäri-upseerit ovat koko miehistön, alieläin-
lääkärit ja yksivuotisvapaaehtoiset eläinlääkärit kaikkien
sotamiesten esimiehiä. Muuten koskevat säädökset aliup-
seerien keskinäisistä alaisuussuhteistamyöskinalieläinlääkä-
rejä sekä yksivuotis vapaaehtoisiaeläinlääkäreitä. Molem-
mat viimemainitut ovat, ollessaan välittömästi virkasuh-
teissa ylikengitysseppiin tai joutuessaan sotilasesimiesten
määräyksestä tekemisiin aliupseerien kanssa näiden esimie-
ihä, 'lukuunottamatta vahtimestaria.
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4. Garnisoonipalvelus-ohjesäännön määräykset kun-
nianosotuksista lääklntäupseereille, koskevai myöskin eläin-
lääkäriupseereja.

5. Eläinlääkäviupseerii ja alieläinlääkärit kuuluvat
joukko-osastonsa esikuntaan. Jos heidät on määrätty kent-
tätykistöön,konekivääri-osastoon j. n. <>.. ovat rykinentin-
j. n. e. komentajan ohella näiden joukko-osastojen johtajat
heidän esimichiään.

6. Eläinlääkäriupseerit ja alieläinlääkäiitottavat yksi-
tyisissä pattereissa., eskadroonissa j. n. e. viranhoidonkäsiinsä
vastaavan komentajan t;ii osastonjohtajan määräyksestä.

7. Eskadroonan j. n. e. päällikön antamia virkamää-
räyksiä tulee eläinlääkäriupseerien noudattaa sinä aikana,
jonka he ovat eskadroonassa.

S. Eläinlääkäriupseerit ja alieläinlääkäiit ovat sotilas-
esimiestensä rankaisuvallan alaisia; he ovat ainoastaan jou-
kon (rykmentin, pataljoonan j. n. e.) komentajan kurinpi-
dollisen rankaisuvallan alaisia, lukuunottamatta vieläkin
korkeampien esimiesten rankaisuvaltuuksia. Itsenäisillä esi-
kuntaupseereilla,, kapteeneilla ja ratsumestareilla on kurin-
pidollinen rankaisuvalta heidän alaisikseen asetettujaeläin-
lääkäriupseeivja ja alieläinlääkäiejä (yksivuotisvajiaaehtoisia
eläinlääkärejä) kohtaan, sikäli kuin valtuudet myöntävät.

9. Sotilaseläinlääkärien tulee loimia, tarkotuksenmu-
kaisesti sairashoidossa, valvoa kavioidenhoitoa, johtaa ken-
gitystä ja. ryhtyä terveysopillisiin toimenpiteisiin, joista koi-
tuu joukon hevosille hyötyä ja jotka voivat vaikuttaa
yleensä eläinlääkintäolosuhteiden parantamiseksi.

10. Sotilaseläinlääkärit tekevät käskynhaltijalleenesi-
tyksiä siitä, mitkä palvelushevoset on otettava hoidonalai-
siksi ja missä määrin niitä on palveluksessa käytettävä.
Käskynhaltija määrää sitten sen mukaan.

11. Sotilaseläinlääkäri toimittaa hevosten käsittelyn
yleisten tieteellisten kokemusten mukaan. Jos käsittely on
sitä laatua, että se aiheuttaa hevosen joutumisen pitkäksi
aikaa palvelukseen kelpaamattomaksi, kuten polttaminen,
väkäsalvan käyttäminen, vaikea leikkaus j. n. e., niin sii-
hen vaaditaan kiiskynlialtijan suostumus. Kuitenkin stut
sotilaseläinlääkäri omalla vastuullaan ryhtyä tällaiseenkin
käsittelyyn, jos se näyttää välttämättömältähevosen heu-
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gissä pysyttämiseksi, eikä sotilasesimies 010 hoti tavatta-
vissa.

12. Jos sotilaseläinlääkäriUä on ei)äilyksifl niihin käs-
kynhaltijan määräyksiin nähden, jotka koskovat hänen eri-
koisalaansa, on hän velvollinen lausumaan mielipiteensä
käskynhaltijalle. Jos Sotilaslääkärin esitys ei tule huomi-oonotetuksi, voi hän esittää miclipitoensä suullisesti tai
kirjallisesti rykmentineläinlääkärille, joka huomauttaa asi-
asta käskynhaltijalle, jos havaitsee sotilaseläinlääkärin mie-
lipiteen oikeaksi. Jos käskynhaltija siitä huolimatta pitää
määräyksensä voimassa, onrykmentineläinlääkärioikeutettualistamaan asian rykmentin j. n. e. komentajan lopullisesti
ratkaistavaksi. Tämän saa sotilaseläinlääkäii tehdä välit-tömästi, jos rykmentineläinlääkäri olosuhteista riippuen ei
neuvojana tulo kysymykseen.

13. Sotilasoläinlääkäri on sairastapausten arvostele-
misesta ja sairaskäsittelystä vastuunalainen ainoastaan asi-
anomaiselle eläinlääkäriesimiehelleen.

14. Sisäisesti tai ulkonaisesti tavallista pahemmin
sairaiden hevosten käsittely on toimitettava

—
mikäli tila

sallii — sairastallissa. Jos siellä on liian vähän tilaa, mää-
rää kauimmin palvellut sotilaseläinlääkäri, mitkä hevoset
sinne sijoitetaan.

Rykmentin j. n. e. komentaja järjestää sairastalliin
ja pajaan y. m. komennettujen sekä asianomaisilleeläin-
lääkäreille käytettäväksi annettujen miestenpalveluksen.

115. Sotilaseläinlääkärin tehtävänä on vielä:
a) lääkeaineidenvalmistaminen ja jakaminen,
b) rehun, teuraskarjan jaruokavarojen tarkastaminen,
o) ruumiinavausten toimittaminen,
d) eläinlääkintäpalveluksesta johtuvien tiedonantojentoimittaminen,
e) pitää esitelmiä upseereille ja hallintohenkilökun-nalle, opetustunteja vapaaehtoisinapalveleville eläinlääkä-reille, eläinlääkärikokelaille, kengityssepille, aliupseereille ja

miehistölle.
10. Upseerien käytettäviksiannettuja hevosiaon soti-

laseläinlääkärien hoidettavamaksutta; myöskinse työ,mikä
heillä on upseerien käytettäväksi annettuja hevosia varten
olevassa lautakunnassa jäseninä toimiessaan, on tehtävä
ilmaiseksi.
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17. Vaadittaessa on sotilaseläinlääkärin otettava hoi-
toonsa muutkin palveluksen suoritukseen määrätyt upsee-
rien hevoset sekä joukko-osastonsa ylimääräiset hevoset,
tutkittava niitä, hevosohjcsäännön mukaisesti ja annettava
lausuntonsa.

Näistä töistä voivat he periä maksun, jonka suuruus
määrätään joukko-osastojen ja sotilaseläinlääkärien yhtei-
sessä sopimuksessa.

Samat velvollisuudet on sotilascläinlääkärillä sellais-
ten upseerien palvelukseen määrättyjä hevosia kohtaan,
jotka eivät kuulu mihinkään rykmenttiin taikuuluvat toi-
siin joukkoihin eikä heillä ole sotilaseläinlääkäriäkäytettä-
vissään, mikäli heidän virkatehtävänsä sen sallivat.

18. Sodassa, manöövereillä ja muissa poikkeukselli-
sissa olosuhteissa tulee joukko-osastojen, joilla, ei ole soti-
laseläinlääkäriä, upseerien- ja palvelushevosten tarvitessa
hoitoa kääntyä helpommin saavutettavissa olevan joukko-
osaston sotilaseläinlääkärin puoleen. Tämä on velvolinen
ottamaan hoidon käsiinsä, sikäli kuin hänen vakinainen toi-
mensa sen sallii.

19. Liikekannalla oltaessa on sotilaseläinlääkärinmak-
sutta hoidettava upseerien ja virkamiesten kaikkia palve-
lushevosia.

20. Niissä joukko-osastoissa, joilla ei ole omia soti-
laseläinlääkärejäkäytettävänään, ja joideneläinlääkäritointa
ei voida antaa muille sotilaseläiuläakäreille, on siviilieläin-
lääkäreitä velvotettava suorittamaan eläinlääkintäpalve-
lusta. Mikäli silloin maksettavaa korvausta ei ole mää-
rätty rauhanaikaisissa maksumääräyssäännöissä,?on joukko-
-0 aston korvauksesta sovittava hevoslääkintärahaston las-
kuun. Jos tämä rahasto ei voi kustannuksia suorittaa, on
siitä heti tehtävä tiedonanto ylikomentajalle.

21. Sotilaseläinlääkärit saavat suorittaa siviilityötä-
kin, jos palvelus joukossa antaa siihen aikaa. Palvelusta
varten olevien apukeinojen (palvelijan,hevosen y. m.)käyt-
täminen on silloin kielletty.

22. Sotilaseläinlääkärit, jotka aikovat harjottaa si-
viilitointa, ilmoittakootsiitä vastaavalle piiri-, maakunta-,
j.n.e. eläinlääkäreille.

23. Sopimuksilla varustettuihin velvollisuuksiinsitou-
tumiseen vaaditaan rykmentin- j. n. e. komentajan lupa,
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jota myönnettäessä pidätettäköönoikeus takasin kutsumi-
seen koska taliansa.

24. Sotilaseläinlääkärin täytyy palveluksessa ollavirka-
puvussa. Erikoistapauksessa, esim. jos hevonen äkkiä sai-
rastuu, voi joukko-osaston komentaja sallia, siviilipuvunkin
käyttämisen.

25. Ulkopuolellapalvelusta saavat eläinlääkäri-upsee-
rit kantaa siviilipukua.

2(>. Joukko-osaston komentajat ovat vastuunalaisia
osastonsa hevoskannan kunnosta. Sotilaseläinlääkärit ovat
myöskin siitä vastuunalaisia, sikäli että heidän tulee ajoissa
koettaa, ehkäistä yleisen terveydentilan huonontumista.

11. Hevosenhoito ja ruokinta.
Hoito.

Hevosen työkyky on suuresti riippuvainen hoi-
dosta ja ruuasta. Huonosti hoidetut ja ruokitut
hevoset laihtuvat ja joutuvat helposti tautien uh-
reiksi.

Ensiehto joukko-osaston hevosten hyvällä kan-
nalla pitämisen on siis,että hevosmiesten valinnassa
ollaan tarkkoja. Ainoastaan luonteenominaisuuksil-
taan parhaita ja sellaisia, jotka jo ennen ovat tottu-
neet eläimiä käsittelemään, on valittava hevosmie-
hiksi.

Hevosen ihon toimintaa on edistettävä, pitä-
mällä nahka puhtaana liasta ja syöpäläisistä. Ihon
toiminta on hevosella kuten ihmisilläkin välttämä-
tön säännöllisen aineenvaihdon edellytys.

Hevosta puhdistetaan harjaamalla, kampaa-
malla (harja ja häntä), pesemällä ja uittamalla,hie-
romalla, pyyhkimällä kangaskappaleilla sekä ly-
hentämällä karvaa.

Hevosen sukimisen ja harjaamisen pitää tapah-
tua rauhallisesti, ei huutaen ja väkivaltaa käyttäen.
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»Jos hevonen ei tahdo antaa itseänsä puhdistaa, niin
se on useimmiten merkki siitä, että sitä onpuhdistet-
taessa väärin kohdeltu tai itse puhdistaminen on
väärin suoritettu. Puhdistaessa tulee ottaa hevosen
yksilöllinen ihonarkuus huomioon. Toista hevosta
voi paljon voimakkaammin sukia ja harjata kuin
toista. Hyvin arkoja hevosia täytyy puhdistaa vaan
harjaamalla tai pyyhkimällä kangaspalaseen. Suki-
misen ja harjaamisen tulee tapahtua aina pitkin
vedoin, ei nykimällä, suan tai harjan tulee luistaa
sulavasti ihon yli. Sen tulee aina tapahtua myötä-
karvaa. Sukaa käytetään tavallisesti vaan puhdis-
tettaessa hevosta suuremmasta liasta, sen päätarko-
tus on harjan puhdistaminen. Harja vedetään sii-
hen joka 4— 5 vedon jälkeen. Tämän pitää tapah-
tua poispäin hevosesta, jotta ei tomu lennä takaisin
hevoseen.

Hevosen päätä, jalkojen alaosia, vatsaa ja rei-
sien sisäpuolta puhdistettaessa ei saa koskaan käyt-
tää sukaa. Ne puhdistetaanharjaamalla tai pyyhki-
mällä kangaspalasella.

Erittäin edullista on harjaamisen jälkeen hieroa
hevosen koko ruumis jollakin kangaspalasella, talli-
esiliinalla, pyyheliinalla tai mitä käytettävänä on,
vaikkapa vaan säkkikangaspalasella. Jos se teh-
dään säännöllisesti joka päivä, noin 10 minuutin
ajan, aina myötäkarvaa, niin tulee hevosen karva-
peite vähitellen kauniin kiiltäväksi.

Harja ja häntä puhdistetaan kampaamalla ja
pesemällä. Erittäinkin harjan ja hännän juuri on
pidettävä aina vapaana hilseestä, jota niissä helposti
syntyy.
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Silmät ja sieraimet puhdistetaan parhaiten kos-
tealla tukolla tai sienellä.

Jos hevonen on hiostunut kovasta ratsastuk-
sesta tai muusta ajosta niin vaatii se aivan erikoista
huolenpitoa.

Jos hevonen on hyvin märkä, niin on parasta
jättää satula 15— 20 minuutiksi selkään ja hellittää
ainoastaan vatsavyötäyhden reijän. Täten estetään
selkä-, erittäinkin säkälyöttämien syntymistä. Jos
satulan alusta on hyvin kuuma vielä,kun satula on
otettu selästä pois, niin on ehdottomasti asetettava
kylmä kääre kuumentuneen paikan kohdalle, (vyön
avulla kiinnitetty vaatekappale, jota joka '/o tunti
kostutetaan kylmällä vedellä). Kun satula on otettu
pois, niin on erittäin tärkeätä että hevonen hiero-
taan olkitukoilla kauttaaltaan, ennenkuin hiki on
päässyt kuivaamaan. Tämä tapahtuu siten, että
kumpaankin nyrkkiin otetaan suuri olkitukko ja
sitten kummallakin kädellä voimakkaasti hiero-
taan. On nytkin tarkoin katsottava,että tämä hie-
rominen tapahtuu myötäkarvaa,muuten syntyy hel-
posti ihotulehduksia. Täten menetellen kaikki lika-
aineet hien kanssa helposti irrottautuvat hevosen
ihosta.

Kesällä täytyy hevosia uittaa niin usein kuin
siihen vaan tilaisuutta on. Lämpöisillä ilmoilla pi-
tää hevosia ainakin niin usein kuin mahdollista
perusteellisesti pestä. Pesun jälkeen ovat ne tar-
koin kuivattavat, sillä muuten ne helposti kylmetty-
vät. Tämän jälkeen on hyvä viedä ne talliin ja jos
ilma- ja lämpösuhteet sen vaativat niin on ne peitet-
tävä loimella.
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Erityisen suuri paino on pantava hevosen
kavioiden hoitoon. Joka päivä ja etenkin ennen ja
jälkeen ratsastuksen on ne tarkastettava. On val-
vottava että kengitys tapahtuu säännöllisesti ja
oikein. On joka päivä tarkastettava, ovatko kengät
lujasti kiinni kavioissa, että ne owat kylliksi vah-
vat, että ne ovat paikallaan,ettei kavion kantoreuna
ole kasvanut raudan sivupinnanyli,että kaikki nau-
lat ovat paikoillaan,että niität ovat kiinteät j. n. e.
Tavallisissa olosuhteissa täytyy hevoset 5— 6 viikon
kuluttua kengittää uudestaan. Kaviot ovat joka päi-
vä puhdistettavat. Suurin likakerros raapitaanen-
sin pois puutikuilla ja senjälkeen ne pestään vedellä.
Terveitä kavioita pitää vähintäin joka päivä kerran
pestä. Tämän pesemisen pitää tapahtua perusteelli-
sesti, paras on upottaa kavio kokonaan veteen esim.
ämpäriin ja pitää se siellä niin kauan kuin on tar-
vis, s. o. hyvinkuivia kavioitakauemmin, pehmeäm-
piä lyheinmän ajan. Pesemisen jälkeen ovat ka-
viot kuivattavat ja voideltavat rasvalla. Tämä rasva
estää kavioissa syntyneen kosteuden heti haihtu-
masta. Sairaaloisesti pehmeitä kavioita tai sellai-
sia, joilla on taipumusta pehmiämiseen ei saa muuta
kuin pintapuolisesti pestä vedellä, muuten ne tule-
vat vaan pehmeämmiksi. Sensijaan pitää niitä
säännöllisesti rasvata.Niissä tämän rasvan tarkotus
on estää veden tunkeutumista ulkoapäin kavioihin.
Pesun jälkeen ovat jalat kavioiden yläpuolella tar-
koin kuivattavat, muuten syntyy helposti ihotuleh-
duksia.

Kavioita, joilla on taipumusta säde- tai sarveis-
mädän muodostamiseen, on paras puhdistaa lysooli-
liuoksella.
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Kun hevoset tuodaan tarkastukseen, niin on nii-
den kaviot puhdisttettavat rasvasta ja muista vie-
raista aineista.

Harjan ja hännän leikkaaminen estää hevosta
ajamasta pois paarmoja ja kärpäsiä. Sitä on sen-
tähden vältettävä. Jos harjan ja hännän lyhentämi-
nen on välttämätöntä kapitaudin tai täiden poista-
miseksi, tapahtuu se eläinlääkärin harkinnan mu-
kaan.

Vuohiskarvojen leikkaamista on vältettävä, kos-
ka se voi aiheuttaa vuohisrohtumaa.

Pitkäaikainen seisominen tallissa vaikuttaa va-
hingollisesti hevosen hengitys- ja ruuansulatuseli-
miin, jäykistää jäseniä ja totuttaa hevoset pahoille
tavoille. Sääntönä on pidettävä,ettei mikään hevo-
nen saa yhtä päivää kauemmin seisoa tallissa ilman
liikuntoa.

Ruokinta.
Järkiperäisen ruokinnan perusehtoina on, että

se tapahtuu säännöllisesti ja oikein.
Ruokinta tapahtuu tavallisesti aamulla 4— 5 vä-

lillä, päivällä 11—12 ja illalla 6—7 välillä. l/,— U,
tuntia ennen ruokkimista ovat hevoset juotettavat.
Hevoset syövät tällöinmielellään ja sulattavatruuan
paremmin kuin janoisina. Suurin osa ruuasta on
annettava pisimmänlepoajan edellä, sillä lepotilassa
ollen toimii hevosten ruuansulatuselimistö parhaiten.
Jos siis mahdollista, tulee hevosen saada levätä pari
tuntia ruokinnan jälkeen. On edullisempaasyöttää
usein ja vähän, kuin antaa päivän annos yhdellä
tai parilla kertaa. Ruoka-annoksen tulee olla suh-
teellinen hevosen kokoon ja vaadittavaan työmaa-
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rään. Toinen hevonen vaatii pysyäkseen hyvässä
kunnossa paljon enemmän kuin toinen samankokoi-
nen ja samaa työtä tekevä. Nuoret hevoset tarvitse-
vat enemmän ruokaa kuin vanhat. Suurien harjo-
tusten edellä on suurennettava ruoka-annoksia.
Jos hevoset suurien marssien ja ponnistusten jäl-
keen jäävät seisomaan ja saavat suuria ruokamää-
riä, tulee niihin helposti ähky-tauti. Tämän vält-
tämiseksi onniitä juotettavausein ja annettava joka
päivä vähintäin I—21 — 2 tuntia liikuntoa. Hevosta ei
saa puhdistaa sen syödessä. Se tulee tällöin häiri-
tyksi, alkaa syödä ahmien, ei pure ruokaansa tar-
peeksi, eikä siis saa sitä samaa ravintomäärää, kuin
syödessää rauhassa.

Kaurat, heinät ja oljet ovat parasta hevosenruo-
kaa. Eimikään viljalaji yksin, ilman heiniä tai ol-
kia, riitä hevosen ravinnoksi; samoin heinät ja oljet
ilman viljaa eivät voi pitää hevosta työkunnossa.

1. Kaura. Kaura on parasta voimaruokaa hevo-
selle. Sitä syötetään tavallisesti aivan sinänsä, jau-
hamatta ja silppuihin sekotettuna. Jos kaurat ja sil-
put sekotetaan, täytyy hevosenpureksia kauan ruo-
kaa. Silloin eristyy paljon sylkeä, joka muuttaa
kauran tärkkelyksensokeriksi. Siten tulee mahdol-
lisimman suuri osa ruuasta käytetyksi ruumiin hy-
väksi. Ainoastaan vanhoille ja hammastautisille
hevosille syötetään jauhettuja kauroja; samoin hevo-
sille, jotka jonkin sairauden takia ovat tulleet hyvin
heikoiksi eivätkä enää kykene pureksimaan. On
laskettu, että niiden hevosten lannasta, joilleon syö-
tetty kauroja ilman silppuja, on löydettykymmenen
kertaa enemmän sulamattomia kauroja, kuin sel-
laisten hevostenulostuksesta, joillekaurat on syötet-

Sotilaskftsikirja. 5. dna. 1(J
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lv silppujen kanssa. Silppujen täytyy olla 2- ;5 cm
pituisia. Niitä kostutetaan ennen ruokintaa, koska
hevoset koottavat puhaltaa niitä erilleen kauroista.
Hyvä kaura on loistavaa, kullankeltaista, ohutkuo-
rista, kuivaa, hajutonta, pölytöntä ja puhdasta ros-
kakasvien siemenistä. Paitsi keltaista, käytetään
myös valkoista ja mustaa kauraa. Erikoisesti on
pidettävä huolta siitä, ettei kaura ole homeista, um-
mehtunutt eikä maista kitkerältä tai makealta. Jos
täytyy syöttää sellaista kauraa, on se ensiksi tuu-
letettava, pidettävä jonkun aikaa auringonpaisteessa
ja sitten kostutettava suolavedellä.

2. Oljet. Paitsi rukiinolkia syötetään myöskin
kauran- ja ohran olkia. Pitää varoa, ettei syötetä
homehtuneita, mädäntyneitä ja ummehtuneita olkia,
sillä ne aiheuttavat usein vaarallisia myrkytyksiä.
Jos sellaisia olkia muun ruuan puutteessa täytyy
syöttää, on ne ensin tuuletettava ja heitettävä pahin
osa niistä pois.

8. Heinät, etenkin makearuohoiset niittyheinät,
ovat tärkein osa hevosen jokapäiväisestä ruuasta.
Tuore heinä, joka on leikattu 6— B viikkoa ennen,
synnyttää helposti ähkyä ja ripulia hevosessa. Jos
sellaista heinää täytyy syöttää, saa sitä antaa vain
pienissä erissä vanhan heinän ja olkien kanssa seko-
tettuna. Samaten kuin pahentuneet,homeiset tai um-
mehtuneet oljet, saavat samanlaatuiset heinätkin he-
vosessa aikaan myrkytyksiä. Auringonvalossa
pitäminen, tuulettaminen ja suolavedellä kostuttami-
nen tekevät sellaisen heinän taas käyttökelpoiseksi.
Heinä on niitettävä vähän ennen kukkimista, sillä
sen jälkeen tulee heinään puunmaku ja sen ravinto-
arvo alenee. Paremman puutteessa voidaan kyllä
käyttää kukkinuttakin heinää.
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■1. Ruis. Ruista syötetään tavallisesti jauhet-
tuna, koska so muuten helposti synnyttää häiriöitä
ruuansulatuksessa. Edullisia on keittää ruis en-
siksi. Sitä on annettava silppujen kanssa. Ruista
ei saa antaahevoselle ennen juottoa, ei suurissamää-
rin, eikä tuoreena, jos tahdotaan välttää ähkyä ja
aivotauteja. Parasta on totuttaa hevoset vähitellen
rukiin syöntiin, siten että aluksi vain \/\ kauroista
korvataan rukiilla ja myöhemminpuolet. Paljaan
rukiin syöttämistä on vältettävä.

5. Leipä. Sitä ei saa syöttää kovin tuoreena
eikä missään tapauksessa, jos se on homehtunutta.
Leipää syövätkaikki hevoset mielellään ja on se
myöskin hyvin ravitsevaa. Pitkillä matkoilla, jol-
loin ei ole aikaa oikeaan ruokkimiseen, voidaan
hevosille syöttää jauhoja veteen sekotettuina.

(>. Perunat. Niitä syötetään hevosille sinänsä,
kuivina. Raaat perunat ovat, jos niitä pitkän aikaa
suurissa määrin syötetään, vaarallisia. Perunoita
annetaan tavallisesti silppujen, heinien ja suolan
kanssa, tavallisen kaura-annoksen painomäärä. Pa-
leltuneita perunoita voidaan keitettyinä vaaratta
käyttää. Yleensä voidaan keitettyjä perunoita syöt-
tää väkirehun asemasta aina 15 kg asti.

7. Lehtirehu; Puunlehtiä, lehtiä ja ohuita
varsia voidaan hätätilassa käyttää heinän asemesta,
sopivimpia ovat poppelin, lepän ja koivun lehvät.

8. Suola. Jos hevoset (isottavat suolannälkää
syömällä alustana olevia olkia ja lantaa tai nuole-
malla seiniä j.n.e., on niille ruuan seassa annettava
jauhettua keittosuolaa 1 ruokalusikallinen päivässä.
Syksyllä ja kesällä, karvanvaihdon aikana syöte-
tään myös suolaa. Liian suuret suola-annokset
aiheuttavat ripulin. m*
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111. Tallit.
Tallipalvelus.

Hyvän tallin ensimäiset vaatimukset ovat: puh-
taus ja järjestys. Näistä huolehtii erikoinen tälli-
vartiokomento, jonka johtajana on jefreitteri ja
jonka miesluku riippuu hevosten lukumäärästä.

Tallivartiokomento vaihtuu tavallisesti joka 24.
tunti.

Tallivartiojefreitteri on tallipalvelukseen mää-
rätyn miehistön esimies ja tulee tämän ehdotto-
masti totella hänen määräyksiään. Hän on myöskin
pääasiallisestivastuunalainen siitä, että talli on aina
moitteettomassa kunnossa. Hänen on, ottaessaan
viran vastaan edelliseltä tallivartiojefreitteriltä, täl-
tä tiedusteltava, onko tallissa tapahtunut mitään
erikoista, onko joku hevosista sairas, kuinka sitä
on hoidettava j. n. e. Samoin on hänen taas seuraa-
jalleen tehtävä samat ilmoitukset. Hän on etenkin
siitä vastuunalainen,että sairaiden hevosten hoito
tapahtuu säännöllisesti ja eläinlääkärin käskyjen
mukaan.

Jos tallivartiojefreitterin täytyy joksikin aikaa
poistua tallista, niin hän määrää lähinnä vanhim-
man tallivahdeista sijaisekseen. Tämä sitoo tallivar-
tiojefreitterin vyönpäälleen ja ottaa tällöin vastaan
kaikki tallivartiojefreitterin oikeudet ja velvollisuu-
det.

Öisin saa tallivartiojefreitteri mennä levolle.
Hänen tulee kuitenkin itse järjestää joka kahden
tunnin kuluttua tallivartion vaihdon.

Erikoisesti on tallivartiojefreitteri vastuunalai-
nen siitä, ettei tallissa varomattomasti käsitellä
tulla.



293

"Jos tallissa tapahtuu jotain erikoista, on talli-
vartiojefreitterin siitä heti tehtävä ilmoitus talliali-
upseerille.

Tallivartiomiehistön tehtävänä on:
1. Pitää talli puhtaana. Poistaa heti tuore

lanta ja järjestäähevosten alusta.
2. Auttaa hevosia, jos ne ovat sotkeneet jalkan-

sa riimuun,astuneet välipuun päälle tai eivät pääse
makuulta .ylös.

.'}. Sitoa kiinni irralleen päässeet hevoset.
4. Pitää valjaat ja muut talliin kuuluvat tava-

rat paikoillaan ja järjestyksessä.
5. Estää hevosia potkimasta ja puremasta toi-

siaan.
(5. Pitää huolta lampuista.
7. Estää asiattomia pääsemästä talliin.
.Jos tallissa tapahtuu jotain erikoista on tallivar-

tiomiehistön siitä heti tehtävä ilmotus tallivartiojei'-
raitterille.

Tallijärjestys.

Tallin tulee olla puhdas, ja kaikkien tavarain
on siellä oltava hyvässä järjestyksessä. Mutta
paitsi näitäkahta tärkeätä kohtaa on talleissa myös
huomiota pantava hyvään ilmaan ja tarkotusta vas-
taavaan valaistukseen.

Jotta talleissa aina on tarpeeksi raikasta ilmaa,
pitää niitä usein tuulettaa, avaamalla ikkunoita.
Tässä on otettava seuraavaa huomioon:

Ei koskaan saa avata ikkunoita siltä puolelta
(allia jolta tuuli käy, vaan tuulen suojassa olevalta
puolelta. Tyynellä ilmalla voi pitää molemmat
puolet avattuina. Jos hevosia on tallissa, niin pi-
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tää välttää avaamasta Ikkunoita juuri niiden koh-
dalta. »Jos tnlli taas on tyhjä hevosista,niin silloin
pitää avata kaikki ikkunat perinpohjaista tuuletta-
mista varten, joka tällöin aina on tehtävä, jos ilma-
suhteet sen suinkin sallivat.

Vetoa on vältettävä, sillä hevoset ovat arkoja
kylmettymiselle.

Kunnialla ilmalla on hyvä pitää ikkunoita yöl-
läkin auki. Kylmällä ilmalla on ikkunoita pidet-
tävä harvemmin ja vaan lyhyemmän ajan auki ja
pitää sen tapahtua keskipäivällä, kun ulkoilman
lämpöon korkeimmillaan.

Parhain tallin lämpöon 12— 15" Celsiusta.
Tarpeetonta on pitää hevosia tallissa peitettyinä,

tästä ne vain tulevat aroiksi kestämään ilmanmuu-
toksia.

Tallissa pitää hevosten seisoa kyllin suuren vä-
limatkan päässä toisistaan, jotta ne voivat vapaasti
seisoa ja laskea makuulle. Toisistaan niiden pitää
olla erotettuina joko väliseinillä tai välipuilla.

Alustana käytetään sahajauhoja, höylänlastuja,
sammalia, lehtiä, kanervia, kuusenhavuja y. m. s.

-Jokaisella hevosella pitää olla erikoinen ruoka-
seimensä tai on sitä syötettävä ja juotettava ruoka-
pussista. Nämät ovat jokaisen ruokinnan jälkeen
tarkoin puhdistettavat.

Jokaisella hevosella pitää olla oma, kantakirjan
numerolla ja nimellä varustettu paikkansa. Näitä
paikkoja ei saa muutella.

Tallia pitäii huolellisesti kalkita, etenkin paik-
koja, joihin hevoset voivat hangata itseään. Sellai-
sia oval <¥sim. niokaseimi ja välipuul.
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-Jos hevoset viedään vieraaseen talliin, on se
ensin perusteellisesti puhdistettava ja kalkittava.
Yleensä ei pidä --

ellei ole ehdottomasti tarpeen
viedä hevosia vieraisiin talleihin, koska hevoset voi-
vat niistä helposti saada tarttuvia tauteja.

Päivällä olkoon tallit valoisat, yöllä niiden tulee
olla pimeät.

Hiljaisuuden tulee vallita tallissa ruoka-aikoina
ja ennen kaikkea öisin.

Tulleissa ci .saa polttaa tupakkaa eikä käsitellä
tulta. Jos tallissa syttyy tulipalo, niin on ensiksi
ajateltava hevosten, sitten vasta ajokalujen y. m. s.
pelastamista. Jos hevoset tulta peläten eivät, tahdo
lähteä tallista, heitetään niiden silmillepeite ja talu-
tetaan sitten ulos.

Jokaisesta tallista pidetään tallikirjaa. Siitä
täytyy käydä selville, missä tallissa ja pilttuussa
mikin hevonen seisoo. Jos hevosen paikkaa muu-
tetaan, on se merkittävä tallikirjaan. Tallikirjan-
pito on erittäin tärkeätä tarttuvia tauteja vastaan
taistellessa.

Sekä ratsu- että jalkaväkiosastot pitävät talli-
kirjaa silloinkin, kun hevosia harjotuksissa, majoi-
tuksissa j. n. e. sijoitetaan talleihin.

Joukko-osastojen päälliköt ovat vastuunalaisia
siitä, että tallikirjaa aina huolellisesti pidetään.

Jokaisessa tallissa pitää olla ilmoitustaulu,
jolle tallia ja hevosmiehiä koskevat asiat kirjoite-
taan. Sitäpaitsi kiinnitetään tallin seinään sopi-
ville paikoille julkaisuja, joissa käsitellään tärkeim-
piä hevoshoitoa ja tarttuvien tautien torjumista kos-
kevia kysymyksiä,
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Jokaisessa tallissa pitää olla n. s. lääkevarasto-
laatikko tai kaappi, jossa aina on saatavissa taval-
lisimpia lääkeaineita, kuten lysoolivettä, sublimaat-
tivettä, tervaa j. n. e. sekä pumpulia ja sidetarpeita.
Lääkevarastolaatikosta on tallialiupseeri vastuun-
alainen.

Tallin ulkopuolellenäkyvälle paikalle, esim. si-
säänkäytävän yläpuolelle kiinnitetään taulu, josta
käy selville joukko-osaston nimi ja tallissa olevien
hevosten lukumäärä.

Jokainen joukko-osasto laittakoon itselleen
myöskin varatallin, johon tarpeen vaatiessa voidaan
eristää tarttuvia tauteja sairastavia tai sellaisiksi
epäiltyjä hevosia.

IV. Hevostarkastukset.
Hevostarkastuksia pidetään säännöllisesti aina

neljäntoista päivän kuluttua. Jos joukko-osastossa
tai sen läheisyydessä raivoaa jokin tarttuva hevos-
tauti, pidetään hevostarkastuksia joka viikko. Jos
joukko-osasto onkauan marssilla, pitkissä harjotuk-
sissa j. n. e., täytyy tarkastuksia samoin pitää joka
7. päivä ja jatkaa niitä 6 viikon aikana harjotusten
jälkeen. Joukko-osastojen johtajat ovat vastuun-
alaisia siitä, että hevostarkastukset tapahtuvat sään-
nöllisesti.

Hevostarkastuksessa on aina läsnä eläinlääkäri,
vähintäin yksi upseeri ja kengitysseppä. Eläinlää-
kärin velvollisuutena on tutkia jokaista hevosta
tarkoin, pannapainoa etenkin tarttuvien tautien sel-
ville saamiseen ja kengitykseen. Läsnäolevan up-
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seerin tehtävänä on eläinlääkärin kanssa tarkastaa,
kuinka hevosia on hoidettu, etenkin puhdistettu.
Hän on myöskin vastuunalainen siitä, että niitä oh-
jeita ja määräyksiä, joita eläinlääkäri tarkastuksen
kuluessa antaa, tarkoin noudatetaan. Kengitys-
seppä vastaa siitä, että kengitys toimitetaan eläin-
lääkärien ohjeiden mukaisesti.

Kunkin hevosen seisontaa, käyntiä ja juoksua
tutkitaan erikseen.

Tarkastuksen tulokset merkittäkööt erityiseen
tarkastuskirjaan, jota jokaisen esikunnan ja joukko-
osaston, joka vähintään 14 päivää on toiminnassa,
täytyy pitää.

Tarkastuskirjaan on merkittävä:
a) mitä tuloksia tarkastuksessa saatiin,
b) olivatko kaikki hevoset läsnä vai ei,
e) mitkä hevoset ehkä puuttuivat ja niistä

syystä, (on mainittava hevosen nimi ja nu-
mero).

Puuttuvat hevoset tarkastetaan erikoisessa jälki-
tarkastuksessa.

Tarkastuksen tuloksen vahvistavat eläinlääkäri
ja läsnäollut upseeri oikeaksi allekirjoituksellaan.

Jos hevostarkastus ei voi tapahtua oikeaan ai-
kaan tai eläinlääkäri ei poikkeustapauksissa voi
olla läsnä tarkastuksessa, on se mainittava perus-
teluineen tarkastuskirjassa ja ilmoitettava sekä jouk-
ko-osasto- että eläinlääkäri-virkatietä. Kaikkien he-
vosten tulee olla läsnä tarkastuksessa. Joukko-
osastojen johtajien tulee joka hetki voida todistaa
fehneensä voitavansa tähän suuntaan.
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V. Toimenpiteet tarttuvia tauteja vastaan.
Yleisiä määräyksiä.

Tärkeimmät tarttuvat taudit, jotka sotiiasolois-
sa tulevat kysymykseen ovat:

1. räkätauti.
2. kapi,
3. tarttuva keuhkokuume- eli n. s. hevos-

influensa.
1. varsinainen influensa,
5. pernarutto ja
(>. vesikauhu.
1. Joukkojen käskynhaltijat ovat vastuun-

alaiset siitä, että kaikkiin säädettyihin toimenpitei-
siin heidän käskyvaltansa allaolevien hevosten var-
jelemiseksi tarttuvilta taudeilta ja jo puhjenneiden
tautien pikaiseksi tukahuttaniiseksi ajoissa ryhdy-
tään. Rauhan aikana on työskenneltävä tarmok-
kaasti tähän suuntaan, vaikka palvelus siitä tulisi
karsimaankin.

2. Eläinlääkärit ovat velvolliset, ajoissa huo-
mauttamaan toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä
tarttuvia tauteja vastaan taisteltaessa. Jos on ryh-
dyttävä alempana mainittuihin laajempiin toimen-
piteisiin, on siihen hankittava ylijohdon suostumus
ja — jos siitä aiheutuu erikoiskustannuksia
myöskin sotaministeriön suostumus.

H. Rykmentin j. n. e. komentajat huolehtikoot
siitä, että heidän alaisensa upseerit ovat tarvitta-
vassa määrässä selvillä näiden määräysten sisällös-
tä; sama koskee ratsuväkiosastojen johtajia ja mie-
histöä.
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4. Erittäin tärkeiltä on taisteltaessa tarttuvia
tauteja vastaan se, mitä edellä on sanottu hevostar-
kastuksesta, tallijärjestyksestä ja hoidosta.

ö. Ei ainoastaan hevosia hoitavan miehistön,
vaan myöskin joukko-osastojen johtajien tulee pi-
tää joka päivä hevosia tautien varalta silmällä. Kai-
kista talloin huomatuista muutoksista hevosten ter-
veystilassa on heti tehtävä ilmoitus.

(i. Upseereille ja miehistölle, jotka tulevat he-
vosten kanssa tekemisiin, on tehtävä tiettäväksi,
missä määrin tarttuvat hevostaudit voivat siirtyi!
ihmisiin, ja mihin toimenpiteisiin sitä vastaan on
ryhdyttävä. Kustakin tarttuvasta taudista on erit-
täin tehtävä selvää.

7. Ylijohtojen ja kuvernöörien ilmoitusten ja
muiden tietojen perusteella pitävät joukko-osastot
kirjaa ruttotautisista ja epäilyksenalaisista paikka-
kunnista.

8. Eläinlääkärit ovat velvolliset ilmoitta-
maan joukko-osastolle kaikki, mitä heidän tietoonsa
on tullut paikkakunnan asukkaitten hevosissa puh-
jenneista ja esiintyvistä tarttuvista taudeista sekä
missä näinä hevoset ovat sijoitetut ja minkälaiset
olosuhteet ympäristöllä vallitsevat.

S). Tarttuviin tauteihin sairastuneiden ja epäi-
lyksenalaistenhevosten eristystäpä on riippuvainen
paikallisoloista.

Jos ei ole olemassa talleja tarttuvia tauteja sai-
rastavia hevosia varten, tai jos ne ovat täynnä, eikä
tavallisiin sairastalleihinkaan joko asemansa tai
laatunsa vuoksi edes poikkeustapauksissa voida si-
joittaa tarttuvin tauteja sairastavia hevosia, on gar-
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nisonihallinnon toimitettava tarvittavat suojat tai
annettava valmistaa ne yksinkertaisimmalla tavalla,
riippuen saatavissa olevista tarveaineista.

Näiden suojien tulee olla mahdollisimman etääl-
lä talleista, pajasta, ratsastusradoista ja — jos ne
ovat, kuten influensaa varten rakennetut sairastal-
lit,kasarminulkopuolella — yleisistä teistä sekä si-
viiliväestön taloista.

Olosuhteiden pakosta voi tulla kysymykseen
myöskin hevosten ulkona majoittaminen tai pysyt-
täminen joukko-osaston talleissa. Tästä lähemmin
luvussa: Erityismääräyksiä eri ruttoja varten".

10. Jokainen hevonen, jolla on kuumetta, on
eristettävä, jollei saada selville, että kuume johtuu
taudista, joka ei tartu. Influensaan sairastuneet ja
sellaisiksi epäillyt hevoset sijoitettakoon mikäli
mahdollista aina eristystalleihin.

11. Tarkastuksessa tuotakoon esille ja tarkas-
tettakoon ensin terveiltä näyttävät ja sitten sairaat
hevoset. Kuolleiden hevosten avaukseen ja sairai-
den tarkastukseen välittömästi osaa ottavilla tulee
olla telttakangaspuku, jonka joukko-osasto on vel-
vollinen hankkimaan.

12. Sotilashevoslaitoksista saadut ja ostetut
palvelushevoset eristettäkööt, jos paikallis- ja pal-
velussuhteet sallivat, 6 viikoksi ja eläinlääkäri tut-
kikoon joka päivä niiden terveydentilaa. Jos hevo-
set on ostettu talleista, joissa hevoset tiheään vaih-
tuvat, kuten esim. välittäjäin talleista, eristettäkööt
ne 0 viikoksi. Tänä aikana on niillä ratsastettava
tai suotava niille muunlaista liikuntaa. Jos sotilas-
hevoslaitoksista saatuja tai muualta ostettuja pal-
volushovosiii (') ensimäisen viikon kuluessa niiden
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.saapumisen jälkeen liikutetaan yhdessä entisten
kanssa, käytettäköön tähän tällöin vanhoista hevo-
sista vain sellaisia, jotka jo ovat influensaa sairas-
taneet ja siitä toipuneet.

13. Palvelushevosia, jotka ovat olleet vierai-
siin talleihin sijoitettuina, pitäköön eläinlääkäri 14
päivää tavallista tarkemmin silmällä.

14. Ylimääräiset hevoset asetettakoot, mikäli
mahdollista, erilleen muista. Eläinlääkäri tutin-
koon niiden terveydentilaa joka päivä.

15. Joukko-osaston valjakkoja ja vuokraval-
jakkoja älköön — jos suinkin mahdollista — käy-
tettäkö vierekkäin. Jos sitä ei voida välttää, tutki-
koon eläinlääkäri vuokrahevoset ja ryhtyköön tar-
peellisiinsuojelustoimenpiteisiin.

16. Hevosia, jotka ovat yksityisten hallussa,
ei saa kengittää muissa sotilaspajoissa, kuin kengi-
tysoppilaitoksissa.

17. On mahdollisuuden mukaan oltava osta-
matta muonavaroja tarttuvien tautien saastuttamis-
ta paikoista.

18. On ryhdyttävä varokeinoihin, jotteivät
taittuvat taudit pääsisi leviämään silloin, kun pide-
tään harjotuksia tautien saastuttamienpaikkojenlä-
hettyvillä tai kun miehiä komennetaan pois ja uusia
saadaan tilalle.

\{\. Joukko-osastot, joiden hevosissa raivoaa
tarttuvia tauteja tai jotain sellaista epäillään, jär-
jestäkööt muonansaantinsa siten, etteivät niiden
miehet ja hevoset tule kosketuksiin tarttuvista tau-
deista vapaiden joukko-osastojen miesten ja hevos-
ten kanssa.
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20. Lannanostajalle on selvästi huomautettava,
ettei olla edesvastuussa lannassa mahdollisesti öle-
visla taudinlevittäjistä. Toiselta puolen taas on
ostajilla oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan lantaa
talleista, joissa vallitsee tarttuva hevostauti. Jos
niin tapahtuu, hävitettäkööt tunkiot tai käytettä-
kööt ne joukko-osaston komentajan määräyksen
mukaisesti. Tällöin ei edesvastuu sotilashallinnon
taholta missään tapauksessa saa tulin kysymykseen.
Ostajalle on senvuoksi ilmoitettava, onko lanta tart-
tuvien tautien saastuttamista vai puhtaista talleista.

21. Joukko-osastot huolehtikoot siitä, että lan-
nanvuokraajien ja muiden yksityisten hevoset pääs-
tetään kasarmeihin vain erikoisia varovaisuustoi-
menpiteitä silmällä pitäen, jollei ole aivan varmaa,
että hevoset ovat tarttuvista taudeista vapaista tal-
leista. Tarttuvia tauteja sairastavia ja epäilyksen-
alaisia hevosia ei missään tapauksessa saa laskea
kasarmin maa-alueelle.

22. Majoituttaessa ei saa sijoittaa palvelushe-
vosia kauppiaiden talleihin; valjaista riisumisia
vältettäköönmahdollisimman paljon.

23. Itsestään kuolleiden ja tapettujen hevosten
leikkaaminen kasarmissa on kielletty. Ruumiin-
avauksen saa toimittaa vain paikassa, jonka paikka-
kunnan poliisiviranomainen sopivaksi harkitsee.

24. Joukko-osastojen tulee ilmoittaa alaisilleen
lääkintäupseereille, jos hevosissa on puhjennut rä-
kätauti, pernarutto tai kapi, jos hevosia epäillään
näitä tauteja sairastaviksi tai jos esiintyy muita sai-
rausoireita, jotka voivat olla vaarallisia myöskin
ihmisille. Lääkintäupseerit esittäkööt sitten ajoissa
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joukko-osastonjohdolle toimenpiteitä, joihin on ryh-
dyttävä joukko-osastoon kuuluvien varjelemista
varten ja valvokoot niiden täytäntöönpanoa.

Räkätauti.
Räkätauti on tarttuva tauti, joka esiintyy eten-

kin hevosessa ja voi siitä tarttua ihmiseenkin. Se
ilmenee ensiksi joko turvassa tai ihossa ja sen mu-
kaan erotetaan sierain- ja ihoräkätauti. Usein esiin-
tyvät molemmat lajit samassa hevosessa.

Taudin merkit.
a) Sivv<iinvnkaia n dis sa:

1. Eritettä turvasta, useimmiten toisesta sie-
raimesta, aluksi vetistä, myöhemminliman- ja mä-
ränsekaista, harmahtavan valkoista, usein veristä.
Silloin tällöin putoilee kellanvihreitä pisaroita.

2. Kurkkutorvessa olevat rauhaset suurentu-
vat siltä sivulta, jolta sierain vuotaa.Rauhaset ovat
aluksi pehmeät ja arat, myöhemminkovat, kulmik-
kaat, tunnottomat, toisinaan myöskiinteät.

8. Keltaisenharmaita näppylöitä nenäontelon
limakalvossa, jotka nopeasti särkyvät ja muodosta-
vat vähitellen suurenevia harmaanpohjaisia puka-
mia, joiden reunat ovat aaltomaiset, rikkinäiset.
Paranneista pukamista jää jälelle tähden- tai säteen-
muotoisia arpia.

4. Vanhemmilla asteilla ruumiinvoimien vähe-
neminen ja karvapeitteen huonontuminen, välistä
myös hengenahdistusta ja yskää.
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b) Ihoräkät a vdis s a:
1. Vähitellen ympäristöönsä sulautuvia ajok-

sia pään, kaulan, rinnan, vatsan, selän ja jäsenten
nahassa ja nahan alustassa. Nämä ajokset peh-
miävät sisältä, ne puhkeavat ulospäin ja muodos-
tavat tavallisesti syviä, laajoja paiseita, jotka para-
nevat huonosti ja erittävät mätää.

2. Köyden ja ruususeppeleenmuotoisia lymfa-
tiehyeidenlaajennuksia, jotka yhdistävät nahassa ja
nahan alla olevat näppylät toisiinsa. Usein syntyy
lymiatiehyeissänäppylöitä, jotka puhkeavat jamuo-
dostavat paiseita.

3. Ajettumia rauhasissa, jotka ovat yhteydessä
nahan ja nahan alla olevia räkätautisten osien
kanssa.

Mainittuja ilmiöitä voidaan usein tavata vain
vähissä määrin; niistä voi yksi tai useampia puut-
tua.

Toimenpiteet räkätautia vastaan.
1. Jos Harrastuneessa hevosessa ilmeneeylläkuvattuja

tai niiden kaltaisia ilmiöitä, on hevonen riimuineen,ketjui-
neen, loimineen ja voineen heti eristettävä.

Hevosen ratsastustarpeita, valjaita, puhdistusvehkeitä
j. n.e. täytyy toistaiseksi säilyttää eristettyinä.

Pilttuusta onhetipoistettavapahnat, jotka tehtäkööt
vaarattomiksi. Pilttuu on desinfisioitava ja suljettava.

Hevosta tutkikoon heti joukko-osaston komentajan
nimittämä kolme- tai viisihenkinen lautakunta, jonka jäse-
nistä ainakin yksi on upseeri ja kaksi eläinlääkäriä. Jos
joukko-osastossa on rykmentineläinlääkäri, on tämä ennenkaikkea velvollinen kuulumaan lautakuntaan.

Jos on todettu räkätauti tai sen oireet hevosessa, on
heti otettava selvä siitä, kuinka kauan epäilyttäviäilmi-
öitä jo on esiintynyt, onko räkätautinen tai sellaiseksi
epäilty hevonen tullut yhteyteen toisten kanssa, onko se
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ja milloin ollut vieraassa tallissa, mihin hetkeen saakka se
■oli tartunnalle alttiina ja määrätyissä tapauksissa, inistä
se on hankittu ja kenen hallussa se on aikaisemmin ollut?

2. Lautakunnan kirjallisessa selonteossa, jossa yksi-
tyisten lautakunnan jäsenten eriävä mielipide on julkituo-
tava, tulevatkysymykseen seuraavat, äänten enemmistöllä
määrättävät loppulauselmat.

a) Hevosessa ou räkätauti.
Jos klinillisistä merkeistä todetaan hevosen sairasta-

van räkätautia, on se heti määrättävä tapettavaksi ja ruu-
miinavaus toimitettavaksi.

Hengiltä ottaminen on toimitettava poliisiviranomai-
sen sopivaksi harkitsemalla paikalla. Tämä määrää myös,
missä raato on tehtävä vaarattomaksi.

Itsestään kuolleen tai tapetun räkätautison hevosen
raato on heti tehtävä vaarattomaksi. Siihen saakka on
raato huolellisesti säilytettävä, jotta taudinsiemenien leviä-
minen saataisiin estetyksi; raato on tarkoin peitettäväkär-
päsiltä.

Tappopaikalle mentäessä on pidettävä huolta siitä,
ettei räkätautinen hevonen tule minkäänlaisiin kosketuk-
siin toisten hevosten kanssa.

Ennen tappamista on hevosesta otettava verikoe, joka
jätetääneläiulääkäriakatemiaiitutkittavaksi. Opisto ilmoit-
taa tutkinnon tuloksista joukko-osastollejaylijohdolle sekä
esittää vaadittavat toimenpiteet.

Raato tehdään vaarattomaksiseuraavlla tavalla:
a) keittämällä tai höyryyttämällä, kunnes sen peh-

meät osat ovat hajonneet;

Ib) kuivalla destilloimisella;
e) hävittämällä sen pehmeät osat kemiallista tietä;
d) tuhaksi polttamalla;
e) hautaamalla.
Hautaaminen on sallittu vain silloin, kun raadon

vaarattomaksi tekeminen a— d kohdissa mainituilla kei-
noilla ei ole mahdollinen.

Hevosen eritteet ja niistä likaantuneet ruoka- ja peh-
kuvarat täytyy huolellisesti koota ja hävittää. Kaadon
nylkeminen, sekä jouhien, kavioiden tai muiden ruumiin-
osien käyttö on kielletty. Ennen hautaamista on nahka

Sotllaskäslldrja. B. Osa. 20
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leikkelemällätehtävä käyttökelvottomaksi. Kaatoon on lei-
kattava syviä uria, joihin sijoitettakoon kalkkia tai hienoa,
santaa. Raatoa ou valeltava, raa'alla kivihiilitervaöljyllä,
tai 50'}/0:l]a «-nattaliiniliuoksella. Myöskin voidaan raatoon
nähden käyttää imultakin kyllin varmaksi todistettua me-
nettelytapaa.

Raato on laskuttava niin syvään kuoppaan,että sen
yläpinta tai ruumiinosat ovat peitetyt vähintään J. m pak-
suisella maakerroksellahaudan reunasta laskien. Kun raato
on.tuotu kuoppaan,ovat veren taimuitten jätteitten likaa-
mat paikat ympäristössä heitettävät kuoppaan ja haudat-
tavat raadon mukana.

Raadon ja eläimen osien hautaamispaikaksi määrä-
tyllä seudulla pitää pahjavesikerroksen olla niin syvällä,
että kuoppa voidaan kaivaa 2 m syväksi, ilman että, koh-
dattaan vettä. Hautojen etäisyyden toisistaan pitää olla
vähintään 0.5 m ja vain paikallispoliisin suostumuksella,
voidaan ne avata ja uudelleen ottaa käytäntöön.

b) Hevo s t a epä i11 aa n räkätant i s ek s i.

Jos hevosta klinillisten merkkien perusteella
epäillään räkätautia sairastavaksi, on sitä pidettäväeristet-
tynä siksi, kunnes se otetaan hengiltä tai todetaan ter-
veeksi. .Jos lautakunta pitää räkätaudinpuhkeamista esiin-
tyvistä oireista päättäen luviltavana, määrättäköönhevo-
nen tapettavaksi ja avattavaksi. Joka tapauksessa onotet-
tava verikoe eläinlääkäriopiston tutkittavaksi. Räkätauti-
seksi epäillyn hevosen eritteiden ja niistä likaantuneiden
muona- ja pehkuvarojen äekä lannan vaarattomaksiteke-
minen voidaan lykätä ratkaisuun saakka, jos ei niiden si-
joittumisesta koidu taudinsiementen leviämisen vaaraa. Jos
erikoiset asianhaarat tekevät räkätautiseksi epäillyn hevo-
sen eristämisen ratkaisuun saakka mahdottomaksi, voidaan
lupaa sen lopettamiseen pyytää ylijohdolta,. Jos tappami-
seen on suostuttu tai hevonen onkuollut jaruumiinavauk-
sessa on todettu, että hevonen oli vapaa räkätaudista, niin
keskeytetään toimenpiteet, joihin on ryhdytty.

Jos ruumiinavaus sitävastoin osottaa hevosen;räkä-
tautiseksi, on samalla taudin puhkeaminen joukko-osastossa
todettu ja kaikkiin säädettyihin toimenpiteisiin ryhdytään
ilman muuta.



307

"') Hevonen'oi ole ra ka.laut inen eikfi sitä

Kaikki määräykset, joita ehkä on annettu, kumotaan.
cl) Hevosen epäillään saaneen tartunnan.'

Hevosia, jotka ovat olleet samassa tallissa räkätautia
sairastavien ja epäilyksen alaisten hevosten kanssa tai
muuten tulleet sellaisten kanssa välilliseen tai välittömäänkosketukseen, mutta jotka eivät vielänäytä mitäänsairau-
den merkkejä,pidettäköönerikoisessa tallissa katsannon alai-
sina. Suoranaisena kosketuksena pidettäköönhevosten kos-
ketusta miehiin ja esineisiin, jotka viimeisten viikkojen -
vaaran suuruudesta riippuen 2

—
6 viikon aikana ovaiolleetvälittömässäyhteydessä räkätautisen tai epäilyksenalai-

sen hevosen kanssa, eikä puhdistusta ja desinfisioimistaajallansa ole toimitettu.
Hevosista otettakoon verikoe sotilaseläinlääkäriaka-

lemian tutkittavaksi, joka ilmoittaatutkimuksen tuloksista.
3. Eristettyjen räkätautia sairastavien -ja epäi-lyksenalaisten hevosten suhteen ovat voimassa, seu-raavai, määräykset;
a) Hevosia ei saa käyttää palveluksessa. Kiistettyjen

hevosten poistaminen tallistaan saa tapahtua vain eläin-lääkärin luvalla.
b) Hevosia tarkastettakoon joka päivä, aina jos

suinkin mahdollista — sama eläinlääkäri ja sitäpaitsi sii-
lien määrätty lautakunta, tavallisesti joukko-osaston ko-
mentajan määräämien säännöllisten ajanjaksojen kuluttua,
mutta myöskin ilman edelläkäypää määräystä, jos erikoi-
set ilmiötsitä vaativat.

Lautakunnan tutkinnon tulokset on aina merkittävä
pöytäkirjaan,joka sitten esitetään joukko-osastolle.

e) Eristettyjä hevosia varten pitää olla erikoinen talli-
kalusto (juottoastioita,roskakärryjä j.n. e.).

Näihin esineisiin on tehtävä selvät meikit eikä niitä
saa koko eristysaikana viedä toisiin talloihin tai käyttää
sivutarkotuksiin (esim. juottoämpäriä pesuastiana, loimea
nukkuessa j.n. e.) Eristetyille hevosille tarvittava vesi otet-takoon, mikäli pnikallisolosuhteet sallivat, määrätystä mer-killä varustetusta kaivosta, tai vesijohdoista, joita sitten
käytettäköön vain siihen Iarkoiukseen.

<■pä i 11 a se11aiseks i.
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(1) Hevosten puhdistaminen ei ole sallittua. Kavioita
hoidettakoon eristyshuoneessa, jossa säilytotään tarvittavat,
merkillä varustetut työkalut.

Ylikengityssepät tai muut kengityssepät, joillekavion-
hoito on uskottu, eivät saa mennä joukko-osaston muihin
pajoihin.

e) Eristyshuoneesta ei saa tuoda pehkuja ulos kui-
vumaan.

f) Miehistölle täytyy erikoisesti huomauttaa tartunta-
vaarasta,]onka räkätautia sairastavien ja epäilyksenalaisten
hevosten varomaton käsittely voi aiheuttaa sekä toimenpi-
teistä tartunnan ehkäisemiseksi.

Miehiä, joilla on haavoja käsissä tai muifcsa paljaissa
ruumiinosissa, ei saa käyttää räkätautia sairastavia tai sel-
laisiksi epäiltyjä hevosia hoidettaessa. Tähän toimeen ko-
mennettuja tulee lääkärin tutkia heidän alottaessaan toi-
mintansa ja sittemmin joka päivä, niin kauankuin palve-
lusaika kestää. He eivät saa tulla kosketuksiin terveiden
hevosten kanssa ja on heidät, jossuinkin mahdollista, sijoi-
tettava erilleen muusta miehistöstä.He käyttävät erikoista,
tallipukua ja jalkineita.Käsien suojaksi annettakoon heille;
käsineet.

Hevosia hierottaessa salvalla t. m. s. tulee käsien olla
suojattuina. Paljain käsin ei saa koskea hevosen nenäon-
teloista vuotavaan eritteeseen. Hevosten sieraimia saa eris-
tysaikana pyyhkiä vain eläinlääkärin määräyksestä. Tähän
käytetyt puhdistuslaput on käytön jälkeen poltettava.

g) Jos räkätautinen tai epäilyksenalainen hevonen on
yskinyt miehen päälle, tai mies on muuten tullut nenävuo-
don tahraamaksi, on hänet heti puhdistettava ja desinfisi-
oitava tahraantunut ruumiinosansa ja vaatteensa.

Miehien, jotka lähtevät eristyst allista palveluksen jäl-
keen, pitää ensin puhdistaa ja desinfisioidakätensä ja muut
likaantuneet ruumiinosansa. Tähän tarvittavat desinfisioi-
misaineet pidettäkööneristyshuoneissa saatavina erityisissä,
aivan tarkalleen merkityissä astioissa. Tallipuku ja jalki-
neet jätetään puhdistettuina ja tarpeen vaatiessa desinfisi-
oituina määrättyyn huoneeseen.

Jos ruumiinosat, puku j. n. e. ovat tahraantuneet
vereen tai muihin eritteisiin räkätautisia ja epäilyksenalai-
sia, hevosin tutkittaessa tai kuolleiden ja tapettujen hevo-
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Hien raatoja leikattaessa, on niiden tarkkaanpuhdistamiseen
ju desinfisiöiiniseen kiinnitettävä tavallista suurempaa huo-
miota.

.Jos henkilökunta vaihtuu» onvälttämätöntä,ettäpois-
lähtevän miehistön vaatteet, joissa ehkä on räkätaudin tar-
tuttajia, desinfisioidaan.

h) Hoitomiehistöltä on kiellettävä, tarpeeton oleskelu,
etenkin nukkuminen eristyshuoneissa;asiattomilta on pääsy
niihin kokonaan kielletty. -Jos henkilökuntapoistuu eristys-
tallista, on so suljettava.

4. Tartunnan saaneiksi epäiltyjen katsannou-
alaisten hevosten suhteen ovat seuraavat määräykset
rahnassa,:

a) Hevosia tutkikoon joka päivä aina — jos suinkin
mahdollista

—
sama eläinlääkäri ja sitäpaitsi siihen mää-

rätty lautakunta, tavallisesti joukko-osaston komentajan
määräyksestä säännöllisten ajanjaksojen kuluttua, mutta
myös ilman edelläkäypää määräystäkin, jos erikoiset tau-
dinoireet sitä vaativat. Lautakunnan tutkimuksessa toimi-
tettu pöytäkirja esitetään joukko-osastolle.

Epäilyttävien taudinoireiden ilmaantumisesta on heti
ilmoitettava joukko-osastolle. Sairastunut hevonen on heti
eristettävä muista.

b) Niihin talloihin, joissa katsannonalaiset hevoset
ovat, saadaan toisia hevosia sijoittaa vain tärkeidenpalve-
lusseikkain sitä vaatiessa, silloinkin ainoastaan ylijohdon
suostumuksella. Näitä hevosia pidetään tässä, tapauksessa
myöskin tartunnan saamisesta epäiltyinä ja otetaan niistä
verikoe.

o) Hevosia saadaan käyttää palveluksessa vain eril-
lään toisista, samalla paikkakunnalla ja sen piirin sisäpuo-
lella. Niiden sijoittaminen toisiin talloihin on kielletty:
samoin ei ole suotavaa, että niiden paikkaa tallissa ja pal-
veluksessa vaihdetaan.

d) Silmälläpidonalaisia hevosia hoidettaessa on käy-
tettävä erityisiä tallitarpeita ja puhdistusvälineitä.

Nämä esineet ja kaikki varustuskappalcet, jotkakuu-
luvat näille hevosille, on erittäin varustettava tuntomer-
killä ja saa niitä käyttää ainoastaan kysymyksessä olevia
hevosia varten.
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e) Hevosten kengittäminen suoritetaan ulkosalla tai
pajassa erityisessä suojassa. Tällöin käytettyjä työkaluja
oi muualla saa käyttää.

Ylikengityssepät ja kongityssepät, joille kavionhoito
on uskottu, eivät saa käydä joukko-osastonmuissapajoissa.

f) Näistä talleista ei pehkuja Saa tuoda ulos kuivu-
maan.

U) Miehiä, joilla on haavoja käsissä tai muissa pal-
jaissa ruumiinosissa, ei saa käyttää katsannonalla olevia
hevosia hoitamaan.

Hevosia ei saa hieroa salvoilla y. m. paljain käsin.
Hevosten sieraimia saa katsantoaikanapuhdistaavain eläin-
lääkärin määräyksestä.

li) -Jos katsannonalainenhevonen onkuollut tai tapettu,
on aina toimitettava muiniina.vaus.

5. Yhteisistä joukkoharjotuksista on suljettava pois
joukko-osastot, joiden hevosissa on todettuolevan räkätau-
tia, sairastavia ja epäilyksenalaisia.

6. Kafsanloajan pituus määrättäköön vähintäin (>

kuukaudeksi siitä päivästä, johon saakka hevoset olivat
tartuntavaarallealttiina. Kuitenkin on silmälläpito ennem-
min lopetettava, jos kaikki katsannonalaiset hevoset kli
Pullisten oireitten javeritutkimuksen tulostenmukaannäyt-
täytyvät vapaiksi tartunnasta, sekä vereututkimus sotilas-
eläinlääkäriakatemian ilmoituksenmukaan onpidettävä lop-
puneena.

7. Räkätauti pidetään, loppuneena ja määrätyt
suojelusionnenpiteet lakkautetaan., jos:

a) räkälaiitiset, hevoset ovat kuolleet tai tapetut;
l>) räkätautisiksi epäillyt hevoset ovat kuolleet, tape-

tut, tai julistetut räkätaudista, vapaiksi;
<■) tartunnansaaneiksi epäillyt hevoset kuolevat tai

tapetaan, tai niissä ei ole silmälläpidon aikana
esiintynyt minkäänlaisia räkätaudin oireita;

(I) (lesinlisioiminen on määräysten mukaisesti toimi-
tettu:

8. iSainat säännöt koskevat myöskin luuita yksikavi-
oisia..
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Kapi.
Kapi on tarttuva, kapipunkkien synnyttämä

ihotauti, joka punkkien lajista riippuen esiintyy eri
muodoissa hevosen eri ruumiinosissa ja voi osaksi
siirtyä ihmiseenkin.

Taudin merkit.

Tävkeimmäi täudinoireet ovat:
a) sarJcopteskapitaudissa

l. hyvin kova kutiaminen (itsensä pureskele-
minen ja hankaaminen),

2 näppyjä pään, kaulan, olkapään j. n. e.
nahassa,

"> paljaita paikkoja nahassa, ryppyjä ja rupia
sairaissa paikoissa,

1 sarkoptespunkkeja,

h) dermatokopteskapitaiidissct:
I kutiseminen paikoissa, joita vähän puhdiste-

taan, kuten harjassa, harjatupsussa, hännän
juuressa, leuan alla ja jalkojen sisäpuo-
lella,

") näppyjen muodostuminen karvanlähtönäliau
sairaista osista,

;; tuskin huomattava taipumus taudin leviämi-
seen ihon muihin osiin,

Toimenpiteet kapitautia vastaan.
1. Jos hevosen ilmiöistä päättäen arvellatlu s;iirnsta-

v;in kapia, on se ja sen riimut, l<< itju, loimi, vyö ja suit-

4. tlermatokoptespunkkien toteamineii.

sei Iot i cristci tävft.
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Hevosen ratsastustarpeet, puhdistusvehkeet, valjaat
j. n.o. poistettakoot heti ja säilytottakoot toistaiseksisiten,
ettei niistä leviä tartuntaa terveisiin hevosiin.

Alusta, jolla hevonen on seisonut, on heti poistettava,
ja t uhottava, pilttuu desinfisioitava ja suljettava.

Hevosta tutkikoon heti joukko-osaston komentajan
määräämä kolme- tai viisimiehinen tutkijalautakunta, johon
kuuluu vähintäin 1 upseeri ja vähintäin 2 eläinlääkäriä.
Jos joukko-osastossa on rykmentin-eläinlääkäri,on hänet
ensi sijassa velvotettava ottamaan osaa lautakunnan työ-
hön.

2. Lautakunnan kirjallisessa lausunnossa, jossa myös-
kin yksityisten jäsenten eroava mielipide on esiteltävä, tu-
levat kysymykseen seuratavat ääntenenemmistöllämäärät-
tävät ponnet:

a) Hevonen sairastaa kapia.
Se pidetään edelleen eristettynä. Ryhdytään vastaa-

vaan parannus menettelyyn.
h) Hevosen luullaan sairastavan kapia. —

■ Hevonen
pidetään edelleen eristettynä.

o) Hevonen ei olekapitautinen, eikäepäilyksenalainen.
Kaikki alotetut toimenpiteet saavat raueta.
3. Eristetyistä hevosista ja niiden hoidosta ovat Ali-

inassa seuraavat määräykset:
a) Hevosia ei käytetä palveluksessa. Niille on päi-

vittäin suotava likuntoa, ei kuitenkaan ratsastusradalla,
vaan sellaisissa paikoissa, joissa ei liiku muita hevosia..

b) Hevosia tutkikoon päivittäin aina — jos mahdol-
lista — sama eläinlääkäri, ja. sitäpaitsi joukko-osaston ko-
mentajan nimittämä lautakunta, säännöllisten ajanjaksojen
kuluttua. .Los erikoiset ilmiöt ja oireet vaativat, suorittaa
lautakunta työnsä ilman edolläkäypää määräystä.

Tutkimuksen tulokset merkitsee lautakunta kirjaan,
joka lähetetään joukko-osastolle.

c) Eristettyjä hevosia hoidettaessa käytettäkööneri-
tyisiä talliesineitä. Kaikki nämä tehtäköön selvästi tun-
nettaviksi. Niitä ei saa eristysaikana viedä toisiin talloi-
hm eikä käyttää muihin tarkotuksiin (esim. loimea peit-
tona nukuttaessa tai juottoämpäriä pesuastiana). Kapitau-
tisten ja epäilyksenalaisten hevosten puhdistaminen on
kielletty.
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d) Kavioita hoidettakoon eristystallissa, joissa myös
säilytettäköönsiihen tarvittavia, erikoisesti merkittyjä työ-
kaluja.

Kavionhoidosta huolehtivat ylikengitys- ja kengitys-
sepät eivät saa mennä rykmentin muihin pajoihin.

e) Eristyshuoneesta ei saa viedä alustana käytettyjä
pahnojaulos kuivumaan.

Desinfisioidun lannan käyttämistä ei ole määräyksillä
rajoitettu.

f) Eristettyjen hevosten hoitajiksi komennetut miehet
eivät saa olla tekemisissä terveidenpalvelushevostenkanssa.
He asuvat.

- - jos suinkin mahdollista — erillään muusta,
miehistöstä, ja heillä on erikoinen tallipuku. ja -jalkineet.

Miehistölle on selitettävä, että kapi voi tarttua ihmi-
seenkin.

g) Miehien, jotka palveluksen jälkeen poistuva! eris-
tystalleista, tulee ensin puhdistaa ja desinfisioidakätensä ja
muut likaantuneet ruumiinosansa. Tähän tarvittavialiuok-
sia pidettäköönvarastossa eristystallissa erikoisissa, tarkasti
merkityissä astioissa.

Tallipuku ja -jalkineet jätettäköönpuhdistettuina ja
tarpeen vaatiessa, desinfisioituina niille erikoisesti määrät-
tyyn huoneeseen.

Jos henkilökunta vaihtuu, täytyy poistuvan miehistön
vaatetuskappaleet, joissa mahdollisesti voi piillä tartunnan-
levittäjiä desinfisioida eläinlääkärin valvonnan alla.

h) Hoitomiehistöä on kiellettävä tarpeettomastaoles-
kelemisesta ja erittäinkinnukkumastaeristystallcissa, Pääsy
niihin on asiattomiltakiellettävä. Jos miehistöpoistuu tal-
lista, on se suljettava..

4. Eristys lakkautetaan, ellei
—

lautakunnan kerto-
muksen mukaan — kapitaui isiksi epäillyissä hevosissa 6
viikon kuluessa eristämisestä, eikä kapitautia sairastaneissa
(i viikkoa parannusmenettelyn lopettamisen jälkeen, 010
esiintynyt epäilyttäviä taudinoireita.

5. Ylijohto ratkaisee, missä määrin toimenpiteet on
ulotettava, joukko-osaston terveisiin hevosiin tai sellaisiin,
jotkaovat tulleetkosketuksiinkapitautiasairastavienkanssa.

6. KapitCLUdin levitessä suuressa määrin joukko,
osaston hevosiin, säädettäköönaina seuraavaa;



314

a) Hevosin saadaan palveluksessa käyttää vain kes-
kenään. Niiden paikkaa tallissa tai palveluksessa älköön
muutettako.

li) Hevosia tutkikoon joka päivä aina jok mahdol-
lista

—
sama eläinlääkäri ja sitäpaitsi joukko-osastonkomen-

tajan määräyksestä erityinen lautakunta säännöllistenajan-
jaksojen kuluttua. .Jo? huomiot ja oireetvaativat,suorittaa
lautakunta työnsä ilman edelläkäypää määräystäkin.

Tutkijalautakunnan tutkimuksen tuloksista on aina
tehtävä pöytäkirja ja se toimitettava sitten joukko-osas-
tolle.

o) Hevosia hoidettaessa käytettäköön erikoisia (alli-
esineitä ja puhdistusttarpeita. Näniä esineet ja hevosten
varustuskappaleet varustettakoon erikoisilla merkeillä ja
niitä saa käyttää vain vastaavia hevosia varten.

(I) Hevosten kengittäminen suoritetaanulkosallakent -
[apajassa. Kavionhoidosta, huolehtivat ylikengityssepät ja
kengityssepät eivät saa mennä joukko-osaston muihin pajoi-
hin.

e) Joukko-osasto suljetaan pois yhteisistä joukkohar-
jot uksista.

I) Määräysten voimassa-oloaika on 6 viikkoa siitä päi-
västä, jolloin terveet hevoset viimeisen kerran tulivat Kos-
ketuksiin kapitautia sairastavien kanssa.

7. Ivapitauti on katsottava loppuneeksi, jos;
a) Kapita.utisi.ssa hevosissa ei6 viikonkuluessa paian-

nusmenettelyn päätyttyä ja epäilyksenalaisissa (> viikon
kuluessa eristyspäivästä huomata epäilyttäviä taudinoireita.

h) (lesintisioiminen on sääntöjen mukaisesti toimitettu.

Tarttuva keuhkokuume Hi n. s. hevosinlluonsa.
Hevosinfhiensä on tavttuvn keuhko- ja vintti-

Jccilvotitulelidus.
Tauti huomataan hevosissa tavallisesti seurat

visio ilmiöistä:
I. kuume,
2. vähentynyt ruokahalu,
3. väsymys,
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4. yskiminen,
n. takaosien horjuva liikunto
H. silmän ja turvan limakalvon kellanpunainen

väri,
7. kellertävä nenämuoto keuhkojen sairaaloi-

suuden pitkälle kehittyessä, (Tämä vuoto on
erittäin runsas yskimisen ja liikunnon jäl-
keen),

tS. hengitys tulee nopeammaksi vastaten keuh-
kojen sairaaloisuuden astetta,.

!). tukahutettu ääni rintaa naputettaessa, hen-
gityksessä on hankaavia ääniä ja se kuuluu
hiljaisemmin etenkin keuhkojen alaosassa.

Nämä ilmiöt eivät tietenkään esiinny kaikki
yhtaikaa. Hevonen on epäilyksenalainen ja, jos jo-
kukin mainituista ilmiöistä todetaan.

Toimenpiteet tarttuvaa keuhkokuumetta eli n. s.
hevosinfluensaa vastaan.

1. [nfluensan hävittämisen edellytyksenä on.että en-
öhnäinen sairaustapaus ajoissa huomataan ja, että ehkäise-
mistoimenpiteet mahdollisimman pian astuvat voimaan.
-lokaisessa joukko-osastossa laadittakoon jo influensasta
vapaana aikana, useimmiten odottamatta puhkeavan influ-
onsan varalta paikallisiin olosuhteisiin .soveltuva .suunni-
telma, jonka mukaan voidaan aikaa menettämättä ryhtyä
tehokkaisiin toimenpiteisiin.

Niinpian kuin hevosessa esiintyy taudinoireita joiden
johdosta on pelättävä influensaa, on se ja sen riimut.
ketjut, loimi, vyö ja suitset heti eristettävä. Hevoselle
kuuluvat ratsastus- ja muut valjaat ja puhdistustarpeet
otettakoot heti varmaan säilöön,jotteivät terveet hevoset
voi niistä saada tartuntaa. Pilttuu on desiniisiojtava ja
suljettava. -)o ilmestyvä kuume, jota ei varmasti voida
sanoa muusta baudista johtuvaksi pakottaa eristämiseen.
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Hevosta, tutkikoon heti joukko-osaston komentajan
nimitettäväkolme- tai viisimiehinen lautakunta, johon kuu-
luu vähintäin yksi upseeri ja kaksi eläinlääkäriä. Jos jouk-
ko-osastossa on rykmentin-eläinlääkäri, tulee hänen ensi
sijassa puuttua asiaan.

2. Lautakunnan kirjallisessa, lausunnossa, jossa yk-
sityisten lautakunnan jäsenten eriävä mielipideon esitettävä,
tulevat seuraavat äänten enemmistölläpäätettävät loppu-
lauselmatkysymykseen:

a) Hevonen sairastaa influensaa. Hevonen pysyy
eristettynä.

bj Hevonen on epäilyksenalainen. Hevonen jää eris-
tettynä katsaflnonalaiseksi.

o) Hevonen ei sairasta influensaa eikä sellaista epäillä.
Kaikki toimenpiteet, joihin on ryhdytty, raukeavat.

d) Ei voida antaa tarkkaa lausuntoa. Hevonen pide-
tään edelleen eristettynä ja lautakunta tutkii sitä joka
päivä lopulliseenratkaisuun saakka.

3. Kaikki hevoset, jotka ovat seisoneet samassa talli-
osastossa influensaa sairastavien tai epäilyksenalaisten he-
vosten kanssa tai muuten tulleet niiden kanssa todistet-
tuun kosketukseeen,mutta joissa ei vielä esiinny epäilyttä-
viä oireita, ovat tartunnansaaneiksi epäiltäviä. Jos niiden
lukumäärä on pieni ja tila sallii, eristettäköötne mahdol-
lisimman hyvin influensaa sairastavista ja epäilyksenalai-
sista. Tämä ei koske hevosia, jotka jo ovat influensasta
parantuneet.

4. Eristetyistä hevosista ja niiden hoidosta ovat voi-
massa seuraavat määräykset:

a) Eristettyjä hevosia varten käytettäköön erikoisia
talliesineitä (juottoämpäreitä, ruokapusseja, lantakärryjä,
-talikoita j. n. e.), etenkin puhdistustarpeita.

Hevosten päitset ketjuineen, suitset, loimi ja vyöt
viedään mukana.

Kaikki nämä esineet tehtäköön selvästi muista huo-
mattaviksi. Niitä ei saa koko eristysaikana viedä toisiin
talloihin, eikä käyttää toisiin tarkotuksiin (esim. juottoani-
päriä pesuastiana, loimeanukuttaessa).

Hevosten ratsastus- ja muut valjaat, samoinkuin tä-
hän saakka käytetyt hevosen puhdistustarpeet vietäkööt
säilöön, jottei niistä leviä kartunta toisiin hevosiin,



317

Eristettyjä hevosia varten tarvittava vesi otettakoon,
sikäli kuin paikalliset olosuhteet sallivat, vain merkillä
varustetusta kaivosta tai vesijohdosta, joita ei sitten enää
saa käyttää muihin tarkotuksiin.

b) Kavioidenhoito toimitettakooneristystalllssa, jossa
myös säilytettäköön siihen tarvittavat, erikoisella merkillä
varustetut työkalut.

Ylikengitys- ja kengityssepät, joillekavioidenhoitoon
uskottu, eivät saa mennä joukko-osaston muihin pajoihin.

c) Eristystallissta ei saa ottaa pahnoja ulos kuivu-
maan, eikä poistaa ruuanjätteitä ja ulostusten saastuttamia
pahnoja desinfisioimattomina.

d) Miehet, joiden hoidettavina eristetyt hevosetovat,
eivät saa tulla kosketuksiin terveiden hevosten kanssa.
Heidän tulee — mikäli mahdollista— asuaerillään muusta
miehistöstä. Heillä pitää olla erikoinen tallipuku ja -jal-
kineet.

e) Kun miehet palveluksen päätyttyä poistuvat eris-
tystalleista, tulee heidän ensin puhdistaa ja desinfisioida
kätensä ja muut likaantuneet ruumiinosansa. Tähän tarvit-
tavat liuokset pidettäkööt eristystallissa varattuina tar-
kasti merkittyihin astioihin.

Jos miehistö vaihtuu, on poistuvan miehistönpuku,
jossa mahdollisesti piilee taudinlevittäjiä, desinfisioitava
eläinlääkärin silmälläpidon alaisena.

f) Tarpeeton oleskelu ja etenkinnukkumineneristys-
tallissa kiellettäköönhoitajilta ja sisäänpääsy talliin asiat-
tomilta. Henkilökunnan poissaollessa olkoon talli aina sul-
jettuna.

5. Tartunnansaaneiksi epäillyille eristetyille hevosille
suotakoon liikuntoa, mutta niitä ei saa käyttää palveluk-
sessa; on suositeltavaa viedä ne hyvällä ilmalla koko päi-
väksi ulos, mutta yöllä takasin tuuletettuihin talloihin.

Hevosta tutkikoon joka päivä — jossuinkin mahdol-
lista — sama eläinlääkäri. Hevosten ruumiinlämpö merkit-
täköön joka päivä erikoisesti sitä varten laitettuihin tau-
lukkoihin.

6. Jos ei sairaiden ja epäiltyjen hevosteneristäminen
käsillä oleviin tai erikoisesti sitä varten rakennettuihintal-
leihin käy päinsä, jääköötne siihen talliin, jossa influensa
on puhjennut. Tallia pidettäköönsilloin sairastallina ja



318

siinä olevia hevosia eristettyinä. Tallinsa huolehdittakoon
ilmanvaihdosta sekä yölläettä päivällä. Vetoa on■ vältet-
tävä. On suositeltavaa asettaa terveet ja sairaat hevoset
hyvällä ja tasaisella ilmallakoko päiväksi ulos,mutta viedä
ne taas yöksi tuuletettuihin talloihin. Terveitä hevosiakäy-
tettäköön joukko-osastonpäällikönharkinnan mukaansääa-
taen palveluksessa. Kosketusta muiden joukko-osastojen
hevosten kanssa on vältettävä.

Tartunnansaanciksiepäiltyjähevosiaei saa asettaa vie-
raisiin suojiin, eikä niitä varten saa käyttää vierasta talli-
kalustoa (ruokapusseja, juottoastioita j. n. e.).

7. Hyvällä ja tasaisella ilmalla, lämpömääränpysy-
essä vähintäin -j- 0° (.'., voidaan joukko-osaston niinhyvin
sairaat kuin terveetkin hevoset majoittaa ulkona siihen
saakka, kunnes influensa häviää. On kuitenkin otettava
huomioon, ettäpalvelustoimintatällöinhäiriytyy. On myös-
kin asetettava tavallistauseampiatallivahteja pitämään sil-
mällä, etteivät hevoset loukkaannu lyönneistä, puremista,
ketjuihin sotkeutumisesta j. n. e.

Myöskin on ryhdyttävä erikoisiintoimenpiteisiin ähky-
lavttien

—
erittäinkin sannan syömisestä johtuvan vält-

tämiseksi.
Luvan ulkona majoittamiseen antaa ylijohto. Hake-

muksessa ilmoitettakoon, mihin toimenpiteisiin joukko-osasto
aikoo ryhtyä majoitusta varten. Erikoisia kuluja ei tämän
kautta saa syntyä; kuitenkin voidaan armeijan hallinnolta
hakea korvausta niistä kustannuksista, jotka johtuvat ulko-
salla majoitettujen hevosten voimien ylläpitämiseksi vält-
tämättömienmuonanlisien hankkimisesta, siinä tapauksessa,
ettei joukko-osasto voi kustannuksia omista varoistaan
maksaa.

8. .Joukko-osaston eristämättömistfl hevosista ovat
voimassa seuraavat määräykset:

a) Kaikkien hevosten lämpömääräon mitattava joka,
päivä ennen palveluksen alkamista. Hevoset, joiden ruu-
miinlämpöon tavallista korkeampi, eiistettäköötheti.

Hevosen ruumiinlämpö on tavallista korkeampi, jos
se nousee yli -|-38,5° C. tai jos se hevosessa, jonka ruu-
miinlämpö siihen saakka on. ollut tavallista alhaisempi,
äkkiä on noussut 0,6° C:sella. Ruumiinlämmön mittaami-
seen käytettäköön erikoisesti opetettuja miehiä, Aina, lOinta
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hevosta ■ kohti on hankittava yksi lämpömittari hevoslää-
kintäpohjarahastonkustannuksella. Jos mitatussa hevosessa,

oli tavallista korkeampi ruumiinlämpö, on lämpömittari
desinfisioitava eläinlääkärin määräysten mukaisesti, ennen-
kuin sitä toisissa hevosissa käytetään.

Eläinlääkärin tulee, mikäli mahdollista olla läsnä ruu-
miinlämpöä mitattaessa, ja huolehtia siitä, että jokaisen
hevosen ruumiinlämpömerkitään listalle.

b) Kaikkia hevosia, joilla ruumiinlämpöon luonnol-
linen, eikä huomata mitään influensan oireita, pidettäköön
terveinä ja niitä saadaan joukko-osaston komentajan har-
kinnan mukaan käyttää palveluksessa.

(.■) Tallissa huolehdittakoon yöllä ja- päivällä ilman-
vaihdosta. Vetoa on vältettävä. Hevosille sopivin lämpö-
määrä tallissa on

— }— 10°- 4-15° ('.
d) Influensan puhjetessa, tai kun sellaista epäillään,

pitää heti puhdistaa eristettyjen hevosten pilttuut. Joukko-
osasto saa päättää, jättääköse aluspahnat desinfisioituina
pilttuuseen. Jos pahnat poistetaan, on ne ensin desinfisioi-
tava. Pilttuut suljettakoot vähintäin-14 p:ksi.

Jos sairaiden hevosten eristäminen joukkosairastunii-
sen takia tai muista syistä ei käy päinsä, voidaan pilttuut
jättää desinfisioimatta. Kuitenkin desinfisioitakoon niissä
lanta ja kosteat pahnat, ennenkuin ne poistetaan tallista.

Koko tallin (talliosaston. eristetyn osan) desinfisioi-
minen tehtäköön vasta influensan lakattua. Pahnat saa-
daan poistaa, vain desinfisioituina.

e) Lanta ja pahnat ovat, mikäli mahdollista vain yli-
määräisillä tai taudin jo kestäneillä hevosilla määrättynä
aikana tai erikoisia, lähemmin määrättyjä teitä pitkin kule-
tettavat pois, jotta jokainen kosketus vierasten hevosten
kanssa tulisi vältetyksi. Jos ostaja, ottaa, ajaakseen lannan
kasarmin pihalta, niin hänen on käytettävä siihen, mikäli
mahdollista, härkävaljakkoa. Tarpeen tullen on lanta ja
alustana käytetyt pahnat koottava sellaisiin etäällä oleviin
paikkoihin, joihin toiset, hevoseteivät pääse ja lannankauppa
saa tapahtua vasta sitten kun se on pitkän aikaa, vähin-
täin "2 kuukautta varastossa. Jolleilautaa ole pidetty varas-
tossa, niin on paikallispoliisilleilmoitettava lannanajosta
ruton saastuttamista talleista, nimittämällä erikoisesti, kuka
on lannan vastaanottaja.
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9. Kaikista yhteisistä joukkoharjotuksista on suljet-
tava pois joukko-osastot, joiden hevosissa influensa rai-
voaa tai joiden hevoset ovat katsannon alla sattuneen taiepäillyn sairastapauksen takia. Poikkeustapauksissaratkai-
see ylijohto.

10. Hevosen sairastuessa influensaan, on se tehtävä
siten aina nähtäväksi, että öljyväreilläkirjoitetaansen nimi-
tauluun valkoinen infl." ja sairastumispäivä.

11. Influensaa pidettäköön parantuneena ja toimen-j)iteet, joihin on ryhdytty, raukeavat, jos sääntöjenmukai-
nen desinfisioiminen on toimitettu, eikä (5 viikon kuluessa
viimeisestä sairastumistapauksesta ole joukko-osastonhevo-sissa esiintynyt epäilyttäviä taudinilmiöitä.

12. Toipumassa olevia hevosia on pidettävä, jos nejo olivat eristettyinä, mikäli mahdollista, vielä 5 viikkoa
paranemisen jälkeenkin eristettyinä, Tänä aikana on niilleeristettyinä annettava liikuntoa. Jos hevosten terveyden-tila sallii, voidaan niillä varovaisesti ratsastaa. Palveluk-sessa säästettäköönhevosia, kunnes 2—4 kuukaudenkulut-
tua ne ovat taas päässeet entisiin voimiinsa.

Varsinainen influensa.
Varsinainen influensa on tavattoman helposti

tarttuva tauti, joka voi aivan lyhyessä ajassa levitä
suureen hevosmäärään.

Se tunnetaan seuraavista oireista
1. kuumeesta,
2. väsymyksestä,
S. suuresta huumauksesta,
4. turvonneista lasimaisista, osittain punerta-

vista silmänlimakalvoista, kellertävänpunai-
sista aineista etumaisessa silmäkammiossa,

5. paisumista nahassa, jäsenissä, päässä ja
rinnassa,

G. umpitaudista, joskus ähkystä, kovista, liman■ peittämistä, pienistä lantakokkareista ja
myöhemminesiintyvästä ripulista,
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7. Hengitys on tavallisesti säännöllinen. Aino-
Astaan hevosilla, joiden keuhkot ovat sairas-
tuneet, syntyy hengityshäiriöitä. Kaikki he-
voset, joissa jokukin yllämainituista ilmiöis-
ta esiintyy,ovat epäilyksenalaisia.

Toimenpiteet varsinaista influensaa vastaan.
1. Heti, kun joukko-osastonhevosissa näkyy oireita,

joiden nojalla luullaan niiden sairastavan varsinaista intlu-
ensaa, tutkittakoon epäilyksenalaisia hevosia jonkko-osas-
ton komentajan nimittämä kolme- tai viisimiehinenlauta-
kunta, johon kuuluu vähintäin yksi upseeri ja vähintäin
kaksi eläinlääkäriä. Jos joukko-osastossa on rykmentin-
oläinlääkäri, on tämä ensisijassa velvoitettava ottamaan
osaa lautakunnan työhön.

2. Lautakunnan kirjallisessa lausunnossa, jossa yksi-
tyisten jäsenten eriävä mielipide on ilmituotava, tulevat,
kysymykseen seuraavat, äänten enemmistöllä päätettävät
loppulauselmat.

a) Hevonen sairastaa varsinaista influensaa tai
h) Hevosen epäillään sairastavan varsinaista influen-

saa.
Kummassakaan tapauksessa ei saa hevosia, eristää,

vaan ne täytyy jättää paikoilleen, ettei influensa leviäisi
kaikkiin siinä tallissa oleviin hevosiin.

Samalla on influensan leviämistä edistettävä jättä-
mällä pahnat sairaiden hevosten pilttuihin,antamallaniiltä
ylitse jäänyttä ruokaa terveille hevosille ja ymppäämällä
terveitä hevosia sairaiden verellä.

Talleja, joissa varsinainen influensa vallitsee, pidettä-
köön sairastalleina. Asiattomilta on pääsy niihin kiellet-
tävä ja myöskin huolehdittava siitä, ettei influensa pääsisi
leviämään muihin talloihin. Lannan ja pahnojen käyttöä
koskevat samat määräykset kuin edellisessä taudissa.

c) Hevosessa ei ole varsinaista influensaa eikä sitä
myöskään epäillä sairaaksi. Kaikki toimenpiteet, joihin on
ryhdytty raukeavat.

Sntikiskiisikirja. 5. <>sm. 21
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3. Jos varsinaisen influensan puhkeaminen on to-
dettu,poistctttikoot sairaat hevoset palveluksesta; terveitä
hevosia onkävelytettävä. Kaikkien joukko-osaston hevos-
ten ruumiinlämpö on mitattava joka. päivä. Hevosia, joi-
den ruumiinlämpö nousee .'38,5° O:een, ei saa lähipäivinä
viedä liikkeelle.

Ruumiinlämmön mittauksessa käytettäköön erikoi-
sesti opetettuja miehiä. Aina 10:ntä hevosta varten on
hankittava lämpömittari hevoslääkintäpohjarahaston kus-
tannuksella.

Eläinlääkärintulee mikälimahdollista,olla läsnä ruu-
miinlämpöämitattaessa ja huolehtia siitä, että jokaisen he-
vosen ruumiinlämpömerkitään listalle.

4. On suositeltavaa viedä niin hyvin terveet kuin
sairaatkin hevoset koko päiväksi ulos suotuisan sään valli-
tessa.

Sekä yölläettä päivällä on huolehdittava ilmanvaih-
dosta. Vetoa on vältettävä.

5. Kaikista yhteisistäjoukkoharjotuksista onsuljettava
pois joukko-osastot, joiden hevosissa on varsinaista, influ-
ensaa tai joiden hevoset sattuneen tai epäillyn sairausta-
pauksen takia ovat katsannonalaisina. Poikkeustapauksissa
ratkaisee ylijohto.

6. Hevosen sairastaessa varsinaista influensaa on
tämä tehtävä siten aina nähtäväksi,että öljyvärilläkirjoi-
tetaan sen nimitauluun punanen vars. infl." ja sairastu-
inispäivä.

7. Varsinainen influensa pidetään parantuneena ja
toimenpiteet, joihin on ryhdytty, raukeavat, jos sääntöjen-
mukainen desinfisioinnnen on toimitettu, eikä G viikonku-
luessa viimeisestäsairastumistapauksestaole huomattu epäi-
lyttäviä ilmiöitä joukko-osaston hevosissa.

8. Hevosia, jotka ovat sairastaneet influensaa, on
ruton hävittyä käytettävä vain säästäen palveluksessa,
kunnes ne I—21 — 2 kuukaudenkuluttua ovat saavuttaneet en-
tisen työkykynsä.

Pernarutto.
Pernarutto on tavallisesti lyhyessä ajassa kuo-

lettava tauti, joka hevosissa esiintyy useimmiten äh-
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kytaudin muodossa. Pernaruton tärkeimmät oireet
ovat:

1. korkea kuume,
2. pieni, hyvin nopeasti lyövä, tuskin tuntuva

valtimo,
3. tummanpunaiset limakalvot päässä,
4. suuria häiriöitä tajunnassa,
o. ähky ja ripuli, jolloin ulostukset ovat veren-

6. hyvin kiihkeä hengitys.

Toimenpiteet pernaruttoa vastaan.
1. Jos hevosessa linomutaan yllämainittuja tai nii-

den kaltaisia ilmiöitä, on se ja sen riimut, ketju, loimi ja
vyöheti eristettävä.

Hevosen ratsastusvarustukset valjaat j. n. e. samoin-
kuin puhdistuskalut poistettakoot heti ja säilytettäkööt
toistaiseksi niin tarkoin, etteivät terveet hevoset niistä saa
tartuntaa.

Pahnat, joilla hevonen on seisonut, otettakoot heti
ulos ja hävitettäkööt: pilttuu on desinfisioitava ja suljet-
tava.

Hevosta tutkikoon heti joukko-osaston komentajan
nimittämä kolme- tai viisimiehinen lautakunta, johon kuu-
luu vähintäin yksi upseeri ja kaksi eläinlääkäriä. Jos jouk-
ko-osastossa on rykmentineläinlääkäri, on hänet etusijassa
velvotettava ottamaan osaa lautakunnan töihin.

Lautakunta kokoontuu samaan tapaan myöskin sil-
loin, kun itsestään kuolleessa tai tapetussa hevosessa sattu-
malta huomataanpernaruton tai siihen viittaavia oireita.

2. Lautakunnan kirjallisessa lausunnossa, jossa yksi-
tyisten lautakunnan jäsenten eriävä mielipideonesitettävä,
tulevat seuraavatääntenenemmistölläpäätettävätloppulau-
Helmat kysymykseen:

a) Hevosessa on pernarutto. Sitä pidetään edelleen
eristettynä.

b) Hevosenepäilläänsairastavanpernaruttoa.Hevosta
pidetään edelleen eristettynä.

21-
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c) Hevonen ei ole pernaruttosairas eikä epäilyksen-
alainen.

Kaikki toimenpiteet, joihin on ryhdytty, lakkautetaan.
3. Pernaruttoa sairastaneen tai sairastaneeksi epäil-

lyn itsestään kuolleen hevosen raato on avattava lauta-
kunnan läsnäollessa.

Siihen saakka pidettäköönraatoa tarkasti peitettynä
ja säilytettäköön ja "— tarpeen vaatiessa

—
vahdittakoon

öitäniin, etteivät eläimet, eivätkä ihmisetpääse senkanssa
yhteyteen, eivätkä taudin aiheuttajat pääse Leviämään
uunilla tavoin.

Jos ruumiinavauksessa todetaan pernarutto tai sel-
laista epäillään, on heti pyydettävä sotilaseläinlääkäriaka-
temiaa tutkimaan verta. Tämä ilmoittaa tutkimuksen tulok-
sesta joukko-osastolle.

Ruumiinavauksen jälkeen täytyy raato ja sen osat
heti tehdä vaarattomiksi. Nylkeminen,sekä jouhien, kavi-
oiden tai muiden ruumiinosien käyttö on kielletty. Jos
muunlainen raadon hävittäminen ei käy päinsä, onsehau-
dattava. Sitä ennen tehdään nahka leikkelemälläkäyttö-
kelvottomaksi. Raatoon leikataan syviä uria, ja kylvetään
sen päälle kalkkia tai hienoa santaa. Raatoa valellaan
50°/0:sella et-naphtylaniliuoksella.

4. Paikkakunnan poliisiviranomainenmäärätköönpai-
kan, jonne raato on haudattava. Raadonkuljetukseen käy-
tettäköön vain sellaisia vaunuja tai laatikoita, joista veri
ja muut eritteet eivät tipu lävitse. Kuljetettaessa täytyy
raadon luonnollisten reikien (sieraimet j, n. e.) olla tappu-
roilla ja kangaslapuilla suljettuina, jottei verta, juoksisi
ulos. Myöskin on raato peitettävä kärpäsiltä. Hauta on
tehtävä niin syväksi, että raadon peittää vähintäin metrin
paksuinen maakerros. Kun raato on laskettuhautaan, luo-
daan siinä veren tai muiden jätteittenlikaamamaa tai nur-
niikerro.s myöskin hautaan ja peitetään raadon kera. On
suositeltavaa peittää raato äsken sammutetulla kalkilla,
sementillä, asfaltilla tai kipsillä. Tämän kautta ei hautaa-
minen kuitenkaan saa viivästyä.

Lanta, pehkut ja eritteet yleensä ovat koottavat huo-
lellisesti ja hävitettävät.

Pernaruttosairaiden tai pernaruttoon kuolleiden hevos-
ten veri ja muni jätteet, sairasten tai kaatuneiden hevos-
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(en eritteitten likaama laula sekä pahnat ja ruoka, jotka
ovat' desinfiöioitaviksimäärätyissä suojissa, tai jos epäillään,
ottä no sisältävät tartunta-aineita, täytyy huolellisesti koota,
polttaa, tai muulla tavoin tehdä vaarattomiksi.

5. Eristetyistä hevosista ja niidenhoidostaovat
voimassa, seuraavat määräykset:

a) Eristettyjä hevosia varten käytettäköönerikoista
tallikalustoa. Puhdistaminen on kielletty.

Tämä kalusto on silmiinpistävillä merkeillä tehtävä
muista erotettavaksi. Sitä ei saa eristysaikana viedä toi-
siin talleihin eikä käyttää sivutarkotuksiin.

b) Miehistölle tulee tehdä selkoasiitä, ettäpernarutto
voi tarttua ihmisiin sekä toimenpiteistä tartunnan välttä-
miseksi. Miehet tehtäkööt tietoisiksi niistä vaarallisista
seurauksista, joita varomaton menettely pernanittöisten
ja epäiltyjen hevosten kanssa voi tuottaa.

Miehiä, joilla on haavoja käsissä tai muissa paljaissa
ruumiinosissa, ei saa käyttää eristettyjen hevosten hoita-
jina. Eristystallissa ei saa liikkua paljain jaloin.

Tähän työhön komennettuja on lääkärin tutkittava
joka päivä heidän alottaessaan työnsä. He eivät saa tulla
kosketuksiin muiden palvelushevosten kanssa. /Jos suinkin
mahdollista, on heidät sijoitettavaasumaan erilleenmuusta,

miehistöstä. Toimessa ollessaan on heillä päällään erikoi-
nen tallipuku ja -jalkineet sekä käsineet. Hevosia ei saa
hieroa salvoilla paljain käsin.

c) Ennenkuin miehistö työnsä lopetettuaan poistuu
tallista, tulee sen puhdistaa ja desinfisioida kätensä jamuut
likaantuneet ruumiinosansa. Tähän tarvittavat liuokset säi-
lytetään eristystallissa erikoisissa, tarkastimerkityissä asti-
oissa.

Tallipuku ja -jalkineet jätetään puhdistettuina, ja
tirpeen vaatiessa

—
desinfisioituina määrättyyn paikkaan.

Jos jotkut ruumiinosat, vaatetuskappaleet j. n. e.
ovat pernaruttoa sairastavia, tai epäilyksenalaisia hevosia
tutkittaessa tai sellaisten ruumiita avattaessa likaantuneet
verestä tai muista eritteistä, on niiden puhdistamiseen ja.
desinfisioimiseen kiinnitettävä erikoista huolta.

Jos henkilökunta muuttuu, on poistuvan miehistön
puku, jossa voi piillä tartunnanlevittäjiä, desinfisioitava
eläinlääkärin valvonnan alla.
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d) Tarpeeton oleskelu
— etenkin,nukkuminen

—
eris-

tystallissa on kielletty. Jos miehistö poistuu tallista, on
se suljettava.

6. Kaikkia muita hevosia saadaanrajoituksettakäyt-
tää palvelukseen oman paikkakunnanulkopuolellakin.

7. Pernarutto on lakaunut ja toimenpiteet sen vas-
tustamiseksi raukeavat, jos

a) ei 2 viikonkuluessa pernaruttoisten tai pernarut-
toisikeiepäiltyjenhevostenparantamisestasatuuusia tapauk-
sia ja

b) desinHsioiminen on toimitettu määräysten mukai-
sesti.

Vesikauhu.
Vesikauhuon sitä sairastavan eläimen puremas-

ta syntyvä tauti, jonka oireet hevosissa ilmenevät
tavallisesti vasta 4— B viikkoa, välistä vasta kuukau-
sia sen jälkeen,kun pureminen tapahtui.

Vesikauhua sairastavissa hevosissa huomataan
seuraavat oireet:

1. muuttunut käytös,levottomuus, halu hanga-
ta ja purra saamiaan puremahaavoja,

2. lähestyvien ihmisten ja hevosta kohti ojen-
nettujen esineiden puremishalu,

3. enenevä tarve virtsan laskemiseen,
4. kiihottunut sukupuolivaisto,
5. lihaskouristuksia,
(i. velttous, kykenemättömyysnousemaan ylös.

Toimenpiteet vesikauhua vastaan.
1. Heti kun hevosessa esiintyy oireita, joiden joh-

dosta on pelättävä vesikauhua, on se ja sen päitset, ketjut,
loimi, vyö ja suitset eristettävä.

Hevosen ratsastus- ja muut valjaat sekä puhdistus-
tarpeet otettakoot heti säilöön, jotteivät terveet hevoset
saa niistä tartuntaa.

Hevosen aluspahnat otettakoot heti ulos ja hävitet-
täkööt,pilttuu dcsinfisioitakoon ja suljettakoon.



327

Hevosta tutkikoon joukko-osaston komentajan mää-
räämä kolme- tai viisihenkinen lautakunta, johon kuuluu
vähintäin yksi upseeri ja kaksi eläinlääkäriä, iloukko-osas-
tosaa mahdollisesti olevan rykmentineläinlääkärin on ennen
kaikkea otettavaosaa lautakunnan työhön.

2. Lautakunnan kirjallisessa lausunnossa, jossa yksi-
tyisten lautakunnanjäsenten eriävä mielipide on esitettävä,
tulevat kysjrmykseen seuraavat, äänten enemmistöllämää-
rättävät loppulauselmat:

a) Hevoscsssa on vesikauhu.
Se on tapettava niin, etteivät aivot vahingoitu. Ruu-

miinavaus toimitetaan lautakunnan läsnäollessa.
Ellei raatoa muuten voida tehdä vaarattomaksi, on

se haudattava poliisiviranomaistenmääräämään paikkaat;.
Raadon nylkeminen ja ken käyttö yleensä on kielletty.
Ennen hautaamista on nahka tehtävä käyttökelvottomaksi
leikkelemällä se rikki.

Vesikauhuisten tai .siihen kuolleitten tai tapettujen
hevosten ulostukset ja niistä likaantuneet lanta, rehut ja
pahnat on koottava, poltettava tai haudattavasamoinkuin
raatokin.

b) Hevosta epäillään vesikauhun saastutta-
maksi.

Se tapetaan heti joukko-osaston komentajanmääräyk-
sen mukaisesti tai suljetaan I—2 viikoksi varmaan säilöön.

Tapauksissa,, jolloin hevosta epäillään vesikauhuiseksi,
voidaan lannan japehku- sekä muonavarojen hävittäminen
lykätä toistaiseksi, kuitenkin sillä ehdolla, että ne voidaan
sijoittaa niin, ettei tartunta pääse leviämään.

Jos hevonen ei eristysajan kuluessa sairastu vesikau-
huun, voidaan rehu- ja muonavaroja taas käyttää.

e) Hevonen ei sairasta vesikauhua, eikä ole syytä sitä
epäillä.

Kaikki toimenpiteet, joihin on ryhdytty, raukeavat.
Eristetyistä hevosista ja niiden hoidosta ovat voimassa,

sevlaavat määräykset:
a) Eristettyjä hevosia hoidettaessa käytettäkööneri-

lyisiä tallitarpeita (juottoämpäri, ruoka-astia, lantakärryt,
tantatalikot j. n. 6.). Puhdistaminen on kielletty.

Kaikki nämä esineet merkittäköönsilmäänpistävällä
tavalla. Niitä ei saa eristvsaika.ua viedä toisiin talloihin,
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eikä käyttää muihintarkotuksiin (esim.)uottoäinpäriäpesu-
astiana, loimea makuupeitteenä).

b) Miehistölleon eritoten tehtävä tiettäväksi,eitä vesi-
kauhu voi tarttua ihmiseenkin. Samoin on heitä varotet-
tava niistä vaarallisista seurauksista, jotka johtuvat varo-
mattomasta menettelystä vesikauhuisten ja siihen epäilyk-
senalaisten hevosten kanssa.

Miehiä, joilla on haavoja käsissä tai muissa, paljaissa
ruumiinosissa, ei saa käyttääeristettyjä hevosia hoitamaan.
Tähän palvelukseen komennettuja on lääkärin tutkittava
ennen palveluksen alkamista sekä joka päivä niin kauan
kuin tätä palvelusta, riittää. Jos miehien luullaan saaneen
tartunnan, on heidät heti rokotettava vesikauhua vastaan.

Eristettyjen hevosten hoitajiksi komennetut eivät,saa,
tulla'kosketuksiin muiden palvelushevosten kanssa. Heidät
asetettakoon, jos suinkin mahdollista, asumaan erilleen
muusta miehistöstä. Toimessa ollessaan on heillä erityinen
tallipuku, jalkineet ja käsineet. Salvoja y. m. ei
saa, paljain käsin hieroa hevosiin.

c) Kun miehet työnsälopetettuaanpoistuvat tallista,
tulee heidän puhdistaa ja desinfisioida kätensä ja muut
likaantuneet ruumiinosansa. Tähän tarvittava,!, liuokset
ovat säilytettävät eristystallissa erityisissä, tarkasti merki-
tyissä astioissa.

Tallipuku ja -jalkineet jätetään puhdistettuinapatar-
peen vaatiessa dcsinfisioituina määrättyyn paikkaan.

Erikoista, huolta on pantava miehistön ruumiinosien
ja vaatetuskappaleidenpuhdistamiseen ja, desinfisioimiscen
silloin, kun ne ovat likaantuneet verestä ja muista erit-
teistä vesikauhua sairastavia ja sellaisiksi epäiltyjähevosia
tutkittaessa tai vesikauhuun kuolleiden ja vesikauhun takia
tapettujen hevosten ruumiinavauksessa.

Jos henkilökunta muuttuu, on poistuvan miehistön
puku, jossa ehkävoi piillä tartunnanlevittäjiä, dcsinfisioitava
eläinlääkärin katsannon alla.

d) Hoitajilta on kaikenlaatuinen tarpeeton oleskeluja
etenkin nukkuminen eristystallissa kiellettävä. Pääsy sinne
on asiattomiltakielletty. Miehistön poistuessa tallistaon se
suljettava.

4. »Sellaiset hevoset, joiden tiedetään tai arvellaan
tulleen yhteyteen vesikauhuisten ja siihen epäilyksenalais-
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ten eläintou kansaa, asetetaan ti kuukaudeksi katsannon
alle, vaikkei niissä vielä ilmenekään vesikauhun oireita.

5. Katsannon alla oleviahevosia ei saa käyttääyhtei-
sissä joukkoharjoituksissa. Niin kauan kuin ne päivittäin
toimitetussatarkastuksessahuomataan terveiksi, saa joukko-
osaston komentaja harkintansa mukaan käyttää niitä, pal-
veluksessa. Xiidenpaikkoja tallissa älköönmuutettako.

6. Vesikauhua, pidetään sammuneena, ja. toimenpiteet,
joihin on ryhdytty, raukeavat, jos

a.) vesikauhuiset hevoset ovat kuolleet tai tapetut,
b) vesikauhuisiksi epäillyt hevosetovat terveiksi julis-

tetut ja
c) desinfisioiniineii on sääntöjenmukaisesti toimitettu

tai
(1) tavtunnansaaneiksi epäiltyjen hevosten eristysaika

on loppunut.

VII. Kengitys- ja oppipajat
Kengitys.

1. Palvelushevosten kengittäminen toimitetaan
sotilaspajoissa käskynhaltijan ja eläinlääkärin yh-
teisellä edesvastuulla. Käskynhaltija ryhtyy ken-
gityksen suorittamiseksi tarpeellisiin virkatoimen-
piteisiin; kengityshenkilökunnan silmälläpito ja
työn johto taas on eläinlääkärin tehtävänä.

2. Ylikengitys- ja kengitysseppä huolehtivat
kengityksestä joukko-osastossa.

He ovat velvolliset, kengittämään sotilaspajoissa
maksua vastaan myöskin sotilashenkilöidcn omia,
palvelukseenmäärättyjä hevosia.

Pataljoonan j. n. e. päällikkö voi, joukko-osas-
ton komentajan suostumuksella velvoittaa heidät
kengittämään muitakin, sotilashenkilöiden hallussa
olevia hevosia.

i\. Siviilihenkilöiden hevosten kengittäminen
ja muiden sivutöiden suorittaminen sotilaspajoissa
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on kielletty. Palvelustöitä varten hankittuja kengi-
tystarpeita saa käyttää vain palvelushevosten ken-
gittämiseen.

4. Kengitysseppien korottaminen tapahtuu ali-
upseerien korotusohjesäännön mukaan.

5. Perusehtona ylikengityssepäksi korottami-
seen on kelpoisuustodistus. Ainoastaan liikekannal-
la oltaessa voi joukko-osaston komentaja tarpeen
vaatiessa nimittää ylikengityssepäksi kengityssepän,
jolla ei vielä ole kelpoisuustodistusta.

(>. Aliupseereja ja miehiä, jotka ovat suoritta-
neet sepänsällintutkinnon ja niin paljon oppinee!
kengitystä, että heidät voidaan ottaa ylikengityssep-
pien apulaisiksi, nimitetään kengityssepiksi.

Heille ja muillekin sopiville aliupseereille ja
miehille, jotka ammatiltaanovat seppiä ja tarpeen
tullen voidaan ottaa ylikengitysseppien avuksi, on
joukko-osaston annettava tilaisuus hankkia sellai-
sia tietoja kengityksessä, koko kavionhoidossa ja
raudoitusaineiston tuntemisessa, että he voivat suo-
rittaa tutkinnon näyttäääkseen kykynsä kengitys-
ammatin harjottamisessa. Tätä tarkotusta varten
on joka joukko-osaston eläinlääkärien ja ylikengi-
tysseppienpidettävä oppitunteja.

7. Sopivia aliupseereja ja miehiä, jotka eivät
ole oppineet sepänammattia, voidaan raudoitustöitä
toimitettaessa ottaa tarpeen mukaan tähän työhön
ja oppitunneille. Kelpoisuustodistusta kengitysam-
matin harjoittamiseen ei heille voida jakaa.

8. Ratsastusopetuksen j. n. e. johtoa ei yliken-
gityssepille voida siirtää. Ylikengitysseppien ja
kengityseppien käyttäminen asepalveluksessa rajoi-
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tettakoon siihen, että he oppivat ratsastamaan ja
ottavat osaa ampumispalvelukseen.

Oppipajat.
9. Oppipajojen tarkotus on yhdenmukaisen ja

tarkotusta vastaavan kengitystavan levittäminen ja
varmentaminen kasvattamalla miehistöönkuuluvis-
ta sepistä ylikengitysseppiä ja kengitysseppiä.

10. Jokainen oppipaja on sotilaallisen ja teknil-
lisen johdon alainen.

11. Sotilaallinen johtaja johtaa oppipajoja, jär-
jestääkoko palvelustoimen ja valvoo, että se tapah-
tuu sääntöjenmukaisesti.

12. Hänellä on sama kurinpidollinen rankaisu-
valta ja lomananto-oikeus kuin erillään olevan jouk-
ko-osaston päälliköllä.

13. Teknillinen johto (eläinlääkäriupseeri) on
yksinään vastuunalainen eläinlääkärien ja miehis-
tönopetuksesta — mikäli siitä ei kärsi sotilaallisen
johdon kurinpidollinen valta, ja hän johtaa itsenäi-
sesti opetusta, tarkastusvirastolle kuuluvan oppipa-
jojen ylijohdon määräysten mukaan.

14. Vakinaiset ja komennetut eläinlääkäri-
upseerit (apulaisina) ja miehet (ylikengitysseppinä
ja esiseppinä) ovat tällöin hänen alaisiaan.

15. Opetuksen kestäessä ovat eläinlääkärit ja
miehet opetusta antavan tai sitä tarkastavan elähi-
lääkäriupseerin alaisia, joka taas ilmoittaa sotilaal-
liselle ja teknilliselle johdolle sellaiset tapahtumat,
jotka välttämättä näyttävät vaativan kurinpidol-
lista tai muunlaista rankaisua.

16. Opetuksessa on käsiteltävä kengityksen
kaikkia puolia, ja sen tulee täyttää sama tarkotus,
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kuin yleisesti joukko-osastossa kengityssopille an-
nettu opetus; kuitenkin tulee .sen olla laajempi ja
seikkaperäisempi. Oppisuunnitelmaa on siitä syys-
tä laajennettava; erittäinkin tulee teoreettisen puo-
len ulottua hevosen koko ruumiin ja sen jäsenten
mekaanisten suhteitten tuntemiseen.

17. Joukko-osastot komentavat kuusikuukauti-
sille kengityskursseille oppilaita,jotka

;i) ennen palvelukseen tuloaan ovat suorittaneet
sepänsällin tutkinnon tai pätevyystutkinnon
kengitystoimen harjottamiseen,

h) ovat jo olleet palveluksessa vähintäin puoli
vuotta ja tulevat palvelemaan vielä vähin-
täin vuoden,

c) ovat, hyväkäytöksisiä,
(I) ovat lautakunnan edessä osottaneet voivansa

Ivalmistaa käyttökelpoisen hevosenkengän,
leikata ja pyöristääkavion sekä luku- ja
kirjoitustaitoisina seurata opetusta. Nämä
miehet on valittava huolellisesti. Heidän tu-
lee jo ennen kursseille menoaan ottaa osaa
kcngitysseppien oppitunteihin mahdollisim-
man paljon.

Oppikurssien päättyessä suorittavat komenne-
tut kengitystutkinnon. Tutkintolautakuntapannaan
kokoon sepistä, jotka ovat toimineet opettajina.Yli-
kengityssepän tilalle voi astua esiseppä.

Kengitystoimen harjottamiseen oikeuttavien todistusten
jakaminen.

18. Aliupseerit ja miehet, jotka ovat seppiä am-
matiltaan, palvelevat vakinaisessa väessä ja ovat,
pitkän ajan esimiestensä tyydytykseksi harjottaneet
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palvelushevosten kengitystä ja ottaneet osaa kengi-
tysopetukseen, voivat joukko-osaston päällikön esi-
tyksestä päästä suorittamaan tutkinnon, jonka suo-
rittanut on oikeutettu harjottamaan kengitystä am-
mattina.

19. Tutkinnon pitämistä varten pannaan jouk-
ko-osastoissa, joilla on vakinainen eläinlääkäri, ko-
koon lautakunta, johon kuuluvat: ratsumestari tai
kapteeni puheenjohtajana, kaksi eläinlääkäriä ja
ylikengitysseppä. Ellei joukko-osastossa ole eläin-
lääkärejä ja ellei heitä voida saada paikkakunnan
muista joukko-osastoista, tulee taasen tilalle joku
muu upseeri.

20. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen
johtajan ääni.

21. Sotilashallinnolle ei saa koitua kustannuk-
sia tällaisista tutkinnoista.

22. Joukko-osastot, joilla ei ole tutkintolauta-
kuntaa, voivat komentaa miehensä tutkinnon suorit-
tamista varten lähimpään joukko-osastoon, jolla on
lautakunta. Matkakulut suoritetaan joukko-osaston
kengityspohjarahastosta.

2)5. Tutkhlto käsittää kengityksen ja kavionhoi-
don kaikki puolet; se jakaantuu käytännölliseen ja
suulliseen osaan.

24. Tutkintovaatimukset on rajoitettava siihen
määrään, joka on tarpeellinenkengitystoimen käy-
tännöllisessä harjottamisessa; kuitenkin on maan
hevosten sotakelpoisuuden edistämiseksi vaadittava,
että kengityssepiksi oikeutetaan vain seppiä, joiden
kykeneväisyys takaa kengityksen hyvän ja itsenäi-
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sen suorituksen. Tätä näkökohtaa on tutkinnossa
pidettävä tarkasti silmällä,

2ö. Käytännöllinen tutkinto käsittää:
a) kahden kengän takomisen, joista toinen on

määrätty sairaaseen tai vialliseen kavioon tai hevo-
selle, jolla on virheellinen jäsentenasento tai käynti,
tai erikoistarkotuksiin esim. talvikengäksi,

b) etu- ja takajalan täydellisen kengittämisen,
tlos mahdollista on, käytettäköönhevosta, jolla on
sairaat tai vialliset kaviot, virheellinen jäsenten-
asento sekä käyntitapa. Jos tällaista ei ole saata-
vissa, suoritetaan kengitys erikoistarkotuksia tai
talvea varten.

Kengityksen aikana on pidettävä silmällä, että
oikein, puhtaasti ja varmasti suoritetaan:

1. hevosen tarkastus ennen kengitystä,
2. kenkien poistaminen,
3. kavion valmistaminen kengitystä varten,
4. kenkien takominen,
5. oikominen,
0. sovelluttaminen kavioon,
7. „ kiinninaulaaminen ja
8. hevosen arvostelu kengityksen jal-

keen.
26. Suullinen tutkinto käsittää:
a) yleisen ruumiin- ja jäsentenrakenteen suh-

teissaan kengitykseen sekä pääpiirteet kavion ra-
kenteesta ja osista,

b) terveiden, viallisten ja sairaiden sekä hevos-
ten, joilla on viallinen jäsenten asento ja virheelli-
nen käyntitapa, kengittämisen periaatteet, säännöt
ja loimittainisen;
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c) hevosten kengityksen erikoistarkotuksia var-
ten, kesä- ja talvikengityksen, kengityksenpatentti-,
takorauta- ja levykengillä, sekä kengityksen ken-
gänlisäkkeitä käyttämällä; - - kavionhoidon sekä
tärkeimmät kavionsairaudet ja niiden käsittelyn,
mikäli se tulee kysymykseen kengityksessä,

d) eron lämmin- ja kylmäveristen hevosten
kengittämisessä;

e) tietoisuuden raaka-aineiden arvosta, laadus-
ta, säilyttämisestä ja käsittelystä sekä niiden hyvän
tai huonon laadun tuntemisen;

1') vaadittavien sepänlaitteiden ja -työkalujen
tuntemisen;

g) keinot, joita on käytettävä äksyjä hevosia
kengitettäessä, sekä keinot, joita on vältettävä vaa-
rallisina.

Suunnitelma opetusta vartenkengitystoimenharjottamiseen
vaaditun todistuksen saamiseksi.

A. Tietopuolinenosa.
1. Jalan ja kavion anatomia.
2. Verenkierto, kavionkasvu ja toiminta.
3. Luonnolliset ja luonnottomatkaviot.
4. Hevosten eri asennot ja käyntitavat.
5. Järkiperäisen kengityksen edut.
6. Eri kaviosairauksien synty ja poistaminen.
7. Kavioiden hoito.
8. Kengitystavat.
9. Kengänlisäkkeet.

10. Perussäännöt nahka-aineiden arvosta, laadusta,
säilyttämisestä ja käsittelystä sekä niiden laa-
dun tunteminen.

11. Pajan- ja tulilaitteetsekä työkalut.
12. Kcngityskaavojen piirtäminen sekäkengityskirjan

pitäminen.
13. Äksyjen hevosten käsittely.
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14. Hevosenkengittäjän vastuunalaisuus työvirheiatä,
järjestyksenvastaisesta hevosten käsittelystä ja
hevosten loukkaantumisista.

1». Käytännöllinenosa.
I. Kenkien takominen ja kengittäminen sekä tervei-

siin että sairaisiin kavioihin ja erittäin :
a) takakenkä vasenta tai oikeaa jalkaa varten;
li) etukenkä vasenta tai oikeaa jalkaa varten;
c) kenkä erikoistarkotuksia varten.
2. Vanhojen kenkien poitaminen.
."). Englantilaisenkavioveitsen käyttäminen.
4. Kenkien oikominen, sovittaminen ja kiinnilyömi-

nen.
5. Kavion halkeamien mittaamisen oppiminen.

VIII. Raporttienkirjotus ja tiedonantojen laatiminen
palvelushevosista sekä ruumiinavauspöytäkirjojen

kirjoittaminen.
1. Hevoskantakirjaan on jokaisen joukko-osaston, jolla

on hevosia, pidettävä, samoin sairaskirjaa.
2. Sairaskirjan pitoa ja erityisten tiedonantojen kir-

joittamistaon vaadittava myöskinsiviilieläinlääkäreiltä,joi-
den käsiteltäviksi palvelushevosiaon uskottu; samaten on
vaadittava sairaskirjojenpitoa jasairasraporttientekemistä,
jos siviililääkärit on otettu toimeen pitemmäksi ajaksi.

3. Jos palvelushevonensairastuu niin kovin, että sen
täytyy jäädä pois palveluksesta, tekee sitä hoitava eläin-
lääkäri sairaskirjan, josta käy selville sairauden kulku ja
käsittely, sekä käsittelyn paikka (sairastalli, joukko-osaston
talli).

Ilmoitukset pysytettäköönobjektiivisina ja tehtäköön
mikälimahdollistapaikalla.

4. Niissä joukko-osastoissa, joissa on yliesikunnan tai
esikunnan-eläinlääkäri, menevät esikunnan majapaikassa
olevieneskadroonion j. n. e. sairaskirjat rykinentinkomenta-
jan määräämän ajanjakson kuluttuaeläinlääkärien toimesta
rykmentin eläinlääkärille tai hänen sijaiselleen. joka ne säi-
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lyttää, jota ennen sairaskirjat on annettu tiedoksi sotilas-
käskynhaltijalle.

5. Tapauksissa, jotka yleensä ovat tärkeitä ja joiden
johdosta voidaan alottaa laajemmat tutkimukset, on sai-
raskirjaan lisättävä erikoinen tiedonanto, jossa selostetaan
erikoisia kysymykseen tulevia seikkoja (sairaustapauksen
luonnetta, leikkaustapaa, lääkkeen vaikutusta, tutkimuksia
oläinhoidon ja kengityksen alalla j. n. e.) ja ilmoitetaan
mahdollisimman tarkasti ehkä tehtyjen mikroskopillisten
ja kemiallisten tutkimusten tulokset.

6. iSairaskirjat sellaisissa joukko-osastoissa, joissa ei
ole yliesikunnan- tai esikunnan-eläinlääkäriä, tarkastao
armeyakxiunen däiolääkäri. Eläinlääkärit lähettävät sai-
raskirjat,annettuaan ne ensin sotilaskäskynhaltijan tiedoksi,
sekä sairasrapoitit armeijakunnan-eläinlääkärille, ja tämä
palauttaa ne tarkastettuina lähettäjille; nämä taas puoles-
taan säilyttävät ne.

7. Sodassa ei pidetä sairaskirjoja;kuitenkin on eläin-
lääkärin tehtävä hevosten sairastumisesta jatkuvia muis-
tiinpanoja, joista käy selville sairastuneidenhevosten nimet,
tauti, sairastumisen päivämäärä ja käsittelyn tulos. Jäljen-
nös muistiinpanoista on joka kuukauden ensimaiseksi päi-
väksi välittömästi toimitettava armeijakunnan eläinlääkä-
rille; ruton puhjetessa ja joukkosairastumisen sattuessa on
heti tehtävä tarkka tiedonanto. Armeijakunnan eläinlääkä-
rille menevät muistiinpanot ja tiedonannot ovat ensin toi-
mitettavat sotilaskäskynhaltijan tietoon.

8. Joka joukko-osastossa on rykmentineläinlääkärin
pidettävä sairaskirjaa.

Sotaan ei sairaskirjoja oteta mukaan. Niidentäyden-
täminen tehtyjen muistiinpanojen mukaan toimitetaan läh-
töpaikkaan palattua.

9. Sairaskirjan perusteella tekee rykmentin-eläinlää-
käri joka kuukauden l p:nä sairasraportin (kuukausira-
portin).

10. Kykmentineläinlääkärit lähettävät raportit ja
ilmoituksen, että ne on annettu rykmentin j. n. e. komen-
tajan tiedoksi, kuukauden (>:nneksi päiväksi armeijakunnan
eläinlääkärille. Oheen on liitettävä lyhyitä huomautuksia
hevosten yleisestä terveydentilasta esiintyneistä tarttuvista

Hotllaakftslkirja. 5. Osa. '22
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taudeista — myös siviiliväestönhevosissa
—

ja eri olosuh-
teiden vaikutuksesta terveydentilaan.

11. Huhti-, heinä-, loka-, ja tammikuussa on armei-
jakunnaneläinlääkärille kuukausiraporttien ohella toimitel-
tava neljännesvuosiraportit, jotka käsittävät aina kulloin-
kin kuluneet 3 kuukautta. Oheen ovat liitettäväteläinlää-
kärien tiedonannot. Rykmentin-eläinlääkärit tekevät huo-
mautuksensa tavallisestiniidenreunoihin.

12. Armeijakunnan*eläinlääkäritlaativathuhti-, heinä-,
loka- ja tammikuussa kolmelta kuluneelta kuukaudelta
joukko-osastoittain järjestettyjä neljännesvuosirsportteja,
lisäävät niihin huomautuksensa ja lähettävät ne, toimitet-
tuaan niiden sisällönkomentavu kenraalin tiedoksi,seuraa-
van kuukauden1päiväksi sotaministeriönratsuväkiosastoon.

13. Eläinlääkärien erikoiset tiedonannot panee armei-
jakunnaneläinlääkärialkuperäisinä — tärkeydestä riippuen— kokoon yhdeksi asiakirjaksi ja liittää sen neljännes-
vuosiraporttiin.

14. Sotaministeriön ratsuväkiosasto tekee näiden
tiedonantojen tulokset sopivasti tunnetuiksi, jos näyttää
toivottavalta niiden pikainen julkaisu ennen vuosittaisen,
tilastollisen eläinlääkintäkertomuksen ilmestymistä.

15. Neljännesvuosiraportin oheen liittävät armeiju-
kunnaneläinlääkärit lyhyitä tiedonantoja armeijakuntansa
alueelta viime neljännesvuoden aikana koko eläinlääkintä-
alalla tekemistään huomioista ja kokemuksista.

16. Joka vuoden helmik. 1p:nä annettavan neljän-
nesvuosiraportin mukaan on armeijakunnan eläinlääkärin
pantava luettelo armeijakunnanalueella olevista toiminta-
kykyisistä lääkintävälineitten, sidetavarain, eläinlääkintä-
ja kengityst arpeiden tuottajista.

17. Vuoden asussa lähettävät rykmentin-eläinlääkärit
armeijakunnan-eläinlääkäreille vuosiraportin ja vuosikerto-
mukseni Armeijakunnan-eläinlääkärit kokoavat niistä sitten
kukin menneen vuoden tilastollisen eläinlääkintä-vuosiker-
tomuksen sotaministeriönratsuväkiosaston määräysten mu-
kaan, toimittavat tiedonannon sanottuun osastoon, joka
antaa sitten yhdistää ne.

18. Sotaministeriön ratsuväkiosastoon tulevat rapor-
tit ja tiedonannot luovutetaan tarkastuslautakunnalle ja
oläinlääkäriakademialle,
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1. Kuolleitten tai tarttuvista taudeista epäiltyinätapettujen palvelus- tai upseerien käytettäväksi myönnet-tyjen hevosten ruumiit ovat avattavat. Myöskin'kaikki
muut tapetut palvelus- ja upseerien käytettäviksi myönne-
tyt hevoset sekä sotilashenkilöidenomat sotilastalleissa sei-
soneet kuolleet hevoset ovat, mikäli mahdollista avattavat.

2. Upseerien j. n. e. hevosten ruumiinavauksesta
ovat sitäpaitsi voimassa eläinruton vastustamiseksi sääde-
tyt lakimääräykset.

3. Ruumiinavauksen toimittaa asianomainen'eläin-Jääkäri, tehden sen, jos rykmentineläinlääkäri on paikka-kunnalla, tämän johdolla.
4. Joukko-osaston muut paikkakunnalla olevat eläin-lääkärit voidaan myös velvottaa olemaan läsnä.
5. Ellei paikkakunnalla ylipäänsä ole eläinlääkäriä,

on korkeammasta paikasta taipeen tullen sähköteitse -
pyydettävä komennusta sellaiselle. Joukko-osastojenjoideneläinlääkäri ei vakituisesti hoida tointa, tulee sellaisissatapauksissa kääntyä välittömästiylijohdon puoleen.

6. Jos ylijohto havaitsee oikeaksi, tulee myöskin
armeijakunnaneläinlääkärin olla läsnä räkätaudin, perna-
ruton tähden, tai niiden saastuttamiksi epäiltyinä tapettu-jen hevosten ruumiinavauksessa.

7. Niissä tapauksissa, jolloin korvauksen saamisenehtona on se, että ruumiinavauksen toimittaa virallinen,
asianomainensiviilieläinlääkäri,on sotilaseläinlääkäri vainläsnä ja ilmoittaa tuloksen joukko-osastolle.

8. Siviilieläinlääkärin tilalle voi määrätyissä tapauk-
sissa tulla poliisiviranomaisten siihen velvoittama sotilas-eläinlääkäri.

9. Ruumiinavauksen toimittava eläinlääkäri pitäätapahtumasta pöytäkirjaa ja rykmentineläinlääkäri tailuinen sijaisensa myäskin allekirjoittaa sen.
10. Ruumiinavauspöytäkirjaanliitetäänsairaskirja taisen jäljennös.
11. Pöytäkirja menee rykmentin- j. n e. kauttavälittömästiylijohdolle.
12. Armeijakunnan eläinlääkäri varustaa pöytäkirjanmahdollisilla huomautuksilla, jonka jälkeen se lähetetääntakaisin joukko-osastolle.




