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8. Muonitus.
I. Yleistä.

Muonituksen asianmukainen järjestely on me-
nestyksellisen sodan pääehtoja. Huono muonitus
synnyttää tauteja, heikentää voimia ja voi viedä so-
taretken epäonnistumiseen. Ennen tapahtui tämä
hyvin usein. Nykyisessä maailmansodassaon tämä
tapahtunut harvoin ja vain hetkellisesti. Venäjän
armeijassakaan ei tämä ole huomattavassa määräs-
sä esiintynyt.

Niinkuin muullakin on muonituksella sodassa
vaikeuksia. Muonituksen epäonnistuminen eiole tä-
män sodan aikana ainakaan vienyt mihinkään ka-
tastroofiin.

Ennen muinoin tapahtui muonitus sen perus-
säännön mukaan, että sodan tulee elättää itsensä.
Tätä sääntöä noudatettiin esim. 30-vuotisen sodan ai-
kana. Missä joukot olivat kulkeneet, siihen jäi erä-
maa.

Fredrik Suuren aikana käytettiin ennen koottu-
ja varastoja, koska valtiollisista syistä maata ja vä-
estöä mahdollisimman vähän tahdottiin rasittaa.
Huonon liikenteentakia ne kuitenkin sitoivat joukot
läheisyyteensä.

Ranskan vallankumouksen armeijat käyttivät
vihollismaata haikailematta hyväkseen, riistäen it-
selleen,missä kulkivat,kaiken saatavissaolevan ruo-
katavaran, eläen näin yhtenä päivänä ylellisyydessä,
toisena taas vuorostaankärsien puutetta. Vasta Na-
poleonBonaparte järjesti ruokavarojen hankinnan
vihollismaasta suunnitelmanmukaisesti, niin että
maa pitemmän ajan saattoi tuottaa ruoka-aineita.
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Tekniikan kehitys, ruoka-aineiden pitkäaikaisen
säilyttämisen mahdollisuus ja etenkin rautatiet ovat
tehneet mahdolliseksi suunnattomansuuren jälkikul-
jetuksen.— Toiselta puolenvaikeuttaa jälkikuljetus-
"ta armeijoiden suuruus ja verrattain nopea liikku-
minen.

V. 1870 ranskalaisten puolellatehtiin muonituk-
sessa se virhe, että yhteen paikkaan tuli ainoastaan
yhtä ruokatavaraa, toiseen toista. Saksalaisten puo-
lella oli muonitus annettu siviilihankkijoiden tehtä-
väksi, mutta näiden keinottelun kautta nousivathin-
nat ilman pakottavaa syytä kolminkertaisiksi. Vi-
ha ja kateellisuus oli noiden hankkijoiden kesken
niinsuuri, ettähe kaikinkeinoin koettivat vahingoit-
taa toisiaan, joten eräät hankkijat eivät voineet
täyttää valtion kanssa tekemäänsä sopimusta.

Muonituksen asianmukainen järjestely on me-
nestyksellisen sodan pääehtoja. Suuren armeijan
muonitus riippuu apukeinoistasotanäyttämöllä,koti-
maahan johtavienrautateiden ja vesiväylien käyttö-
kelpoisuudesta, tieverkon laajuudesta sekä liikenne-
välineiden runsaudesta.

Intendentiiurinvelvollisuuson järjestää joukko-
jen muonitus niin,että sodan ylijohto voi toimia ko-
konaan sen huolista vapaana.

Rauhan aikana on sotilasvalloissa intendentuu-
ria kasvatettu tehtäväänsä, ja maailmansota on näyt-
tänyt, että se hyvin kykenee täyttämään tehtävänsä.

Muonituksen järjestelyn täytyy aina tapahtua
sodan ylijohdon suunnitelmien mukaisesti. Muoni-
tusvirkailijoiden tulee sentähden aina olla yhtey-
dessä joukkojen komentajan kanssa, j;i päinvastoin
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joukkojen jöhtäjairi on, mikäli tarpeellista, ilmoitet-
tava tarkotuksistaan muonitusvirkailijoille.

Sen mukaan, käydäänkö sotaa omassa vai vi-
höllisinaassa,onko se hyökkäys- vai puolustus-, lii-
kunto- vai asemasotaa, vaihtelevat myös muonitus-
toimenpiteet. Erittäin vaikea on muonituksesta huo-
lehtiminen marssittaessa nopeasti ja yhtämittaa
eteenpäin vihollismaassa,varsinkin köyhilläpaikka-
kunnilla.

Yleensä on joukkojen johdon ja intendentuurin
toimittava käsikädessä muonituksen järjestämises-
sä. Aivan edessä kulkevien joukkojen täytyy toi-
mia itsenäisemmin; taampana muonitustehtävä siir-
tyy yhä enemmän ja enemmän intcndentuurin huos-
taan.

Sodan aikana muonituksesta huolehtivat seuraa-
vat virkakunnat ja virkailijat:sotaministeri vara-in-
tendentuurien avulla,etappi- ja rautateiden liikenne-
tarkastaja, kenttäarmeijan yli-intendetti (kenttähal-
linnon päämies), armeija-intendentti, etappi-inten-
dentti, armeijakunta-intendentti, divisiona-inten-
dentti ja muonitusupseerit. Muonituksen taito on
siinä,että se jokaisessa tilanteessa voidaan järjestää
yksinkertaisesti, tarkotuksenmukaisesti sekä riittä-
västi.

2. Muonitusupseeri.
Muonitusupseerin määrääminen on tärkeä uu-

distus muonitusalalla. Ennen olimuonitus pääasial-
lisesti joukkojen rahastonhoitajani huolena ja sil-
loinsattui usein, että päivän ankarista ponnistuksis-
ta uupunut joukko sai illalla nälkäisenä odotella,
kunnes rahastonhoitaja saapui rahakirstuilleen

—
jos saapui; usein hän sai jäädä kirstuilleenkauas j"ä-
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lelle, kun oi päässyt kyllin nopeasti eteenpäin huo-
noilla teillä. Sellaisessa tapauksessa saivat komp-
panianjohtajat j. n. e. vielä myöhään illalla ryhtyä
toimenpiteisiin ruuan hankkimiseksi ja he olijat
silloin useinkin pakotetut käyttämään keinoja, jotka
eivät olleet armeijan yhteisten etujen mukaisia.

Muonitus-upseeri kuuluu, jalkaväki- ja jääkäri-
pataljoonaan,ratsuväkirykmenttiin j. n. e. Muoni-
tusupseeri on suorastaankomentajansa alainen. Hän
esittää tälle, kuinka muonitus on järjestettävissä, ja
valvoo sen toimittamista.

Intendentuurit eivät anna suoranaisia määräyk-
siä joukoille, mutta muonitusta koskevissa asioissa
he voivat kääntyä välittömästi muonitusupseerin
puoleen.

Niissä joukko-osastoissa, joissa ei ole muonitus-
upseeria, pitävät rahastonhoitajat, näiden apulaiset
tai sopivat aliupseerit huolta muonituksesta.

Muonitusupseerilla täytyy olla seuraavat omi-
naisuudet: ensi sijassa tarmoa, taipumusta ja har-
rastusta muoniiustoimeen, toimintakykyä ja toimin-
tahalua. Hänellä täytyy olla myös taktillisia tietoja
ja hänen on osattava ratsastaa.

Muonitusupseerin tehtäviin kuuluu: muonatava-
rain vastaanotto, osto ja pakkohankinta.Hän valvoo
teurastustointa, muonavarojen säilöönpanoa ja ja-
koa sekä kenttäkeittiöiden toimintaa. Hän on vas-
tuunalainen joukonkoko muonitustoimen säännölli-
sestä kulusta sekä muonitusupseerien ja muiden
muonitushenkilöiden toiminnasta.

Muonitusupseeri pitää päiväkirjaa toiminnas-
taan, vastaanottamistaan sekä käyttämistään rahois-
ta ja tavaroista. Hän päättää sen kuukausittain ai-
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lekirjoituksellaan ja jättää sen joukko-osastolle tilin-
tarkastusta varten. . . ..

Muonitusupseeri lähettää kaikki muonitustointa
koskevat tiedonannot intendentuuriin. Hänen on jo-
ka hetki tiedettävä, millä kannalla muonitusasiat
ovat, ja luinen on vaikeimmissakin tilanteissa keksit-
tävä keino jokapäiväisenmuonatarpeen tyydyttämi-
seksi.

Muonitusupseeri on vastuunalainen siitä, että
'loukolla on aina muonaa riittävästi.

Tätä ei ole käsitettävä niin, että hänen pitäisi
voida kaikissa olosuhteissa jakaa joukolle tarkalleen
ohjesäännöissä mainitut muomunäärät. Pääasia so-
taliikkeiden aikana on, että mies tulee kylläiseksi.
Toinen syö enemmän kuin toinen. Milloin on ruo-
kaa hyvin saatavissa, syököön jokainen minkä
jaksaa, milloin sitä on vähän, on kunkin tyydyttävä
siilien määrään, mikä hänen osalleen tulee.

Muonitusupseeri saa joukko-osaston rahastosta
etukäteen rahaerän ostoksia varten.

Muonitusupseerinon koetettava harkitulla ja oh-
jesäännönmukaisella toiminnalla saada aikaan ja yl-
läpitää intendentuurin kanssa hyvää yhteistyötä,
jonka kautta ne vaikeudet, joita sota muonitukseen
nähden tuottaa ovat parhaiten voitettavissa.

Muonitusupseerin vakituisia apulaisiaovat muo-
nitusaliupseerit ja keittiöaliupseerit. Jos he joskus
itsenäisesti suorittavat joitakin tehtäviä, on heidän
annettava niistä tarkka ilmoitus.

Tarpeen vaatiessa voi joukko-osaston päällikkö
määrätä muita upseereita muonitusupseerin apulai-
siksi. Rahastonhoitaja on ilman muuta velvollinen
häntä auttamaan ja hoitamaan hänen tehtäviään hä-
nen poissa ollessaan.
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3. Muonitusaliupseeri.
Muonitusaliupseerin täytyy aina tietää mieslu-

ku ja muonatarpeittenmäärä. Hän pitää huolta
muonavaunuista sekä siihen kuuluvista rautaisista
annoksista,hän ottaa muonitusupseeriltavastaan se-
kä päivällis- että illallisannokset, samaten
rehun hevosia varten. Vastaanotossa hänen
on pidettävä silmällä,että hän saa täyden määrän ja
hänen on myös jakaessa käytettävä vaakaa taimui-
ta välineitä (mitta-astiaa j. n. e.) saadakseen tavarat
oikein jaetuiksi.

Muonitusaliupseeri antaa keittiöaliupseerille
päivällisruokaankuuluvat annokset.

4. Ruoka- annokset ja niiden ravintoarvo.
Ihmisruumis vaatii hiilihydraatteja, munaval-

kuisaineitta ja rasvaa, sitäpaitsi pienemmät määrät
erilaisia suoloja jamyös vettä. Niissä ravintoaineis-
sa, joita sotamies päivittäin saa, täytyy kolmen tär-
keimmän ravintoaineen, munavalkuaisaineen, ras-
van ja hiilihydraattien, olla toisiinsa määrätyssä
suhteessa. Tämä suhde vaihtelee sen työn mukaan,
mitä sotamiehen on tehtävä.

Raskaassa työssä käydessä sotamies tarvitsee
päivässä 150 gr munavalkuaisainetta, 100 gr ras-
vaa ja 500 gr hiilirydraatteja.

Helpossa, työssä:120 gr munavalkuaisainetta,56
gr rasvaa ja 500 gr hiilihydraatteja.

Vähintäin on sotamiehen joka päiväsaatava 120
gr munavalkuaisainetta.

Jokapäiväiseen sota-annokseenkuutuv:
1. Leipäannos: 750 gr pehmeää leipää tai 400 gr

munakeksiä, taikka 500 gr kenttäkorppuja tai ko-
vaa leipää.
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2. Särvinannos, johon kuuluu:
a) lihaa: 375 gr tuoretta tai suolattua lihaa tai

200 gr savustettua lihaa, lihamakkaraa, savustettua
silavaa tai säilykelihaa.

b) kasviruokaa: 125 gr riisiä, ryynejä tai 150 gr
vihannessäilykkeitä tai 250 gr palkohedelmiä,jauho-
ja tai 1500 gr perunoita,tai puoli annosta vihannek-
sia ja sen lisäksi 750 gr perunoita tai 100 gr vihan-
nessäilykkeitä ja 500 gr perunoita.

3. 25 gr paahdettua kahvia tai 3 gr teetä ja
34 gr sokeria.

4. 25 gr suolaa.
Vihollismaassa voidaan sota-annoksia suuren-

taa tai lisätä, esim. juomilla, sikaareilla j. n. e., mil-
loin olosuhteet sen sallivat.

Komentavat kenraalit ja ratsuväkiosastojen joh-
tajat voivat määrätä ruoka-annoksen suurentami-
sestn.

Sotarehuannoksen kuuliin: 6 kg kauroja 2,5 kg
heiniä ja 6,5 kg olkia. Suurille vetohevosille 12 kg
kauroja, 7,5 kg heiniä ja 3 kg olkia.

Tarvittavan muonavarastonkokonaismäärä saa-
daan, kun edelläolevat luvut kerrotaan joukko-osas-
ton miesluvulla. Esim. 1000 miestä tarvitsee päivää
kohden 750 kg leipää, 375 kg lihaa, 125 kg riisiä tai
1500 kg perunoita j. n. e.

Viime vuosiin saakka vallassa ollut käsitys, että
ihminen tarvitsee päivittäisen ravintomäärän, josta
kehittyy 3000 kai., on osottautunut paikkansa pitä-
mättömäksi. Sillä asteettaisen tottumuksen kautta
on 2000 kai riittävä määrä pitämään ihmisen työky-
kyisenä.

Sotllask&sildrjH, G. Osu. lö
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Ravintoarvoyksiköt.

Leipä- ja keksiannoa sisältävät:

Ravintoarvoyksiköitä

Mnnav.ain.I Rasvaa Hiilihydr.

Ravintoaineyksikölläymmärretään samaa kuin
lämpöyksiköllä (kaloria =: kai.), siis sitä lämpö-
määrää, mikä tarvitaan kohottamaanyhden vesilit-
ran lämpömäärän yhdellä (1) asteella. (15° — 16° C).
"Ravintoaineet palavat hitaasti ihmisen elimistössä
saaden aikaan lämpöä. Ne sisältävät seuraavan
määrän ravintoarvoyksiköitä.

a) Raskaassa työssä:
150 gr munavalk. am. 510
100 „ rasvaa
500 .. hiilihydr.

b) Helpossa työssä:
120 gr munavalk. am. 408
56 „ rasvaa

500 „ hiilihydr

000
1850

!Summa 3260 ravintoarv.yksik.

504
1850

Summa 27(s2 ravintoarv.yksik.

50 sr
00 „

.00

leipää
munakeksiä ....
kenttäkeksiä....

(ruiskorppujft)

153
176,8
221

101
108

45

I 1292
1087,8
1313,5
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Muutamien keittojen ravintoarvoyksikkötnäärä.

Rayintoarvoyksiköitä

1. Naudanlihakeitto
250 miehelle:

94 kg lihaa
125 perunoita. . ..

25 ryyniä
Summa=1210,05

Tässä keitossa on sitä-
paitsi3kg suoloja,'/2 kgpip-
puria 7* kg neilikoita ja
100 1 vettä.
2. Hernekeitto2somiehelle:

94 kg sianlihaa
38 herneitä.

=1326,2
Sitäpaitsi 2 kg suoloja

ja 80 1vettä.
3. Lihasäil.keitto250 mieh.:

50 kg lihasäilykkeitä.
38 vihannessäilyk.

Summa—
986,15

4. Keitto suolatusta nau-
danlihastajaporkkanoista
250 miehelle:

63 kg buol. naiul. lih.
188 „ perunoita . . ..
125 porkkanoita.. .

5 jauhoja

Sitäpaitsi 2 kg suoloja, 250

Munav.ain. Rasvaa I Hiilihydr.

267,75 I 185,6
34 407

9 28L,225,5
327,25 I 194,6 688,2

153 225

tnuökottikukkia ja 125 1. vettä,

15*

a .... 184,8 075
i 114,7 1 27 | 324,0

Summa 299,5 702 I 324,6

94,35 | 283,5 230,3
247,35 I 508,5 230,3

221 27
51 610,.*)
25,5 22,5 120,2

Siinana L'o7,:"> 49,5 730,7= 1077,7
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5. Rautaiset annokset.

Pysyväisenä muonavarana kuljettavat joukot so-
innäyttämölläaina mukanaan n. s. rautaista annos-
ta. Ratsuväellä on niitä mukanaan kaksi, kaikilla
muilla aselajeillakolme. Näistä jalkaväki kuljettaa
kaksi annosta selkälaukussa; kolmas on kenttäkeit-
tiössä. Ratsuväki kuljettaa toisen rautaisen annok-
sen mukana, toinen on muonavaunussa.

Miehistön rautainen annos:
250 gr munakeksiä,
200 gr säilykelihaa,
150 gr vihannessäilykkeitä,
25 gr suoloja,

Hevosten räntäinen annos:
(5 kg" kauroja (raskasta työtä tekeville hevosille).

Rautaisiin annoksiin saa turvautua ainoastaanhätä-
tilassa, muiden muonavarojen kokonaan puuttuessa,
ja se tapahtuu ainoastaan joukon johtajan, jonka
huolenpitoon muonitus kuuluu, nimenomaisesta
määräyksestä; yksityisten joukko-osastojen johtajat
ovat kuitenkin hätätilassa oikeutetut antamaan lu-
vanyhden annoksen käyttämiseen, josta luvanannos-
ta heidän on kohta tehtävä virallinen ilmoitus.

Kaikkien upseerien velvollisuus on pitää huolta
siitä, että rautaiset annokset säilytetään koskematto-
mina. Miehistölle on terotettava niiden säilyttämisen
merkitystä.

Jos rautainen annos on käytetty, on sen tilalle
hankittava uusi. Paitsi säilykkeitä ja keksiä voivat
tässä tulla kysymykseen muutkin ruokatavarat, jot-
ka painavat vähän ja sisältävät suuren ravintomää-

25 gr kahvia.
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rän ja joitaon helpposäilyttää, kuten rasvaa,savus-
tettua lihaa, makkaraa, riisiä, jauhoja, ryynejä, so-
keria, suklaata j. n. e.

Hevostensa päivittäistä tarvetta vartenkuljettaa
ratsuväki mukanaan 4 kg kaura-annoksesta.

6. Muouitustavat.

Miehistön ja hevosten muonitus tapahtuu joko
majapaikan isännän kautta, oston tai pakkohan-
kinnan kautta tai mukana kuljetetuista varoista ja
varastopaikoista.

Mitä muonitustapaa milloinkin käytetään, riip-
puu olosuhteista. Miehistölle ja johtajille mukavin
on muonitus majapaikan isännän kautta, mikä kui-
tenkaan ei yksinomaan voi tulla kysymykseen lii-
kuttaessa suuremmissa joukko-osastoissa. Silloin
täytyy turvaantua muonakuormastoon ja varasto-
paikkoihin. Asutuilla paikkakunnilla olevat joukot
koettavat kuitenkin mahdollisuuden mukaan saada
muonavaransa muualta. Monasti, — erittäinkin köy-
hillä paikkakunnilla ja joukkojen lukuisuudesta
riippuen, — muonituksen täytyy tapahtua kokonaan
kuormastosta.

Sotanäyttämölläon kaikkien esimiesten velvol-r
lisuus pitäähuolta joukkonsa muonavarojen runsau-
desta ja lisättävä niitä tarpeen vaatiessa omilla toi-
menpiteillään.

Milloin muonitus tapahtuu majapaikan isännän
kautta, tulee majoittuneiden upseerien ja miehistön
yleensä tyytyä siihen, mitä isäntä tarjoaa, jos hänen
tarjoamansa ruokamäärä ei ole pienempi
kuin tavallinen sota-annos. Milloin taas ruoka on
niukempieikä sitä voida parantaaseuraavankorke-

\
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Amman esimiehen toimenpiteillä, on käännyttävä
kunnnallisvirkailijain puoleen.

Joukot saavat ostaa muonavaroja ympäristöstä
ainoastaan armeijan ylijohdon luvalla. Se määrit-
telee tavallisesti myösrajahinnat.

Muonavaroja hankittaessa sotanäyttämöllä ei
saa kitsastella. Puhdas raha tuo salatut tavarat
esille ja usein onnistuu osto puhtaalla rahalla, mis-
sä pakkohankinta ei vastaa tarkotustaan.

Pakkohankintaa on omassa maassa harjotettava
ainoastaan silloin, kun muita keinoja ei ole. Siilien
ryhdyttäessä on aina pyrittävä yhteistoimintaan
paikkakunnan johtohenkilöiden,varsinkin kunnallis-
virkailijani kanssa. Pahimmassa tapauksessa on
käytettävä väkivaltaa.

Pakkohankintaa toimitettaessa on ylläpidettävä
ankaraa mieskuria; kaikenlainen vallattomuus ja
ryöväyson ankarasti rangaistava. Suhde asukkai-
siin on koetettava säilyttää mahdollisimman hyvänä
ja on pidettävä huolta heidän suojelemisestaanilki-
valtaisuudelta, oltakoonpasitten omassa tai vihollis-
maassa.

Hallintoviranomaisten toimesta toimitetaan
joukkohankinta varastojen kokoamiseksi jatkuvaa
kulutusta vartensotanäyttämöllä.Armeijoille,armei-
jakunnille,divisioonille j.n.e. määrätään tarkoin ra-
joitetut alueet, missä hankinta voi tapahtua.Kaikis-
ta saaduista tavaroista annetaan niiden omistajille
kuitti, jossa niiden hinta on tarkoin määrätty ja jol-
la hän voi myöhemmin periä maksun.

Jokaisessa kuitissa täytyy olla asianomaisen
johtajan — pataljoonan— tai komppanianpäällikön,
patrullinjohtajan j. n. e. - nimi sekä mahdollisuu-
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den mukaan joukko-osaston leima, niinmyöspaikka
ja aika tarkoin mainitut. Johtaja, joka tuollaisen
kuitin antaa, säilyttää itse vastaavan kuitin (kak-
soiskappaleen), jotta kaikenlainen väärinkäyttö tu-
lee estetyksi.

Armeijan ensimäiset joukko-osastot saavat aina
eteenpäinmentäessä kylliksi tavaroita omiin tarpei-
siinsa. Sentähden on niiden hankinnassaan otettava
huomioon, että jälestä tulee vielä joukkoja, jotka
ovat pakotetut turvautumaanhankintaan ehkä vielä
suuremmassa määrin. Usein on edullista,että ensi-
mäisten joukkojen mukana lähetetään osastoja, jot-
ka hankkivat tavaroita jälestä tuleville joukoille.

Yleensä on jokaisen joukon otettava huomioon,
että tarpeeton ja ennenaikainen elintarpeittenhan-
kinta joillakin paikkakunnilla voi vaikeuttaa sota-
liikkeidenkulkua. On sentähden tarpeellista selittää
kullekin miehelle,kuinka tärkeätä on, että mahdolli-
simman pian tehdään ilmoitus, jos jostakin löyde-
tään omaa tarvetta runsaampia muonavaroja. Sa-
moin on ilmoitettava vedensaantipaikkojen löytämi-
sestä. Jos joltakin paikkakunnalta löydetään suu-
rempia muonavarastoja, on pidettävä huoli niiden
vartioimisesta.

Varsinkin saa ratsuväki turvautua sotanäyttä-
möllä koottaviin muonavaroihin ja erittäinkin niin
kauankun se on rintaman edessä tai sivustoilla. Sen
lähden on edullista, että ratsuväki kuljettaa muka-
naanvaunuja, joihin kootaan kauroja,rehuaineita ja
säilyviä ruokatavaroita.

Peräydyttäessä on pidettävä huoli siitä, että
muonavarastoja ei jätetä vihollisen käytettäväksi.
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Pahimmassa tapauksessa ne ovat tehtävät käyttökel
vottomiksi.

Muonakuormastot, tarpeen mukaan etappikuor-
mastoilla vahvistettuina, muodostavat liikkuvan
muonavaraston, joka on joukkojen johtajan käytet-
tävänä. Muonakuormastojen johtajat ovat hätätilas-
sa oikeutetut jakamaan muonavaroja myös muille
joukko-osastoille, jos oman joukon tarpeet sen sal-
livat.

Kenttävarastohnoneet,joita armeijakunta tai di-
visioona toiminta-alueelleen perustavat ja jotka täy-
tetään maantuotteilla j. n. e., muodostavat samaten
varamuonaston.

Milloin nopeiden taisteluliikkeiden vuoksi varas-
tohuoneiden perustaminen ei ole mahdollista, järjes-
tetään ainoastaan n. s. jakelupaikkojayksi kutakin
divisioonaa kohti, joista jaetaan etupäässä muona-
kuormaston kuljettamia tavaroita.

Kauempana takana ovat etappivarastopaikat,
joihin kootaan kotimaasta lähetetyt ja valloitetulta
alueelta hankitut muonavarat.

Muonitus välittömästi varastopaikasta tapahtuu
ainoastaan pitkällisen levon aikana.

Varastopaikat ovat velvolliset jakamaan muo-
navaroja muillekin kuin omille joukko-osastoille,
milloin omat esimiehet eivät ole sitä nimenomaan
kieltäneet.

Omavaltainen muonavarojenottaminen varasto-
paikasta on ankarastikielletty.

7. Muona- ja rehuvaunut.
Muona- ja rehuvaunut muodostavat yhdyssiteen

joukon ja kuormaston, joukon ja jakelupaikan tai
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joukon ja varastopaikan välillä. Ne kuljettavat mu-
kanaan märätyn elintarve- tai rehumäärän. Tais-
teluliikkeiden aikana niiden kuormituksessa ei kui-
tenkaan voida noudattaa mitään määrättyjä sään-
töjä.

Muona- ja rehuvaunuissa täytyy aina olla vä-
hintäin yksi kokonainen päiväannos miestä tai he-
teeannosta miestä kohti, kaura-annos jalkaväen rat-
teeannostamiestä kohti, kaura-annos jalkaväenrat-
suhevosille, ratsuväen toinen rautainen annos sekä
teurastuskalusto. Rehuvaunut ovat määrätyt noin
yhden rehuannoksen kuljetukseen.

Jos tiet ovat hyvässä kunnossa, voidaan muona-
vaunuun mahdollisestikuormittaa vielä toinen päi-
vänannos, hätätilassa ilman lihaa ja leivän asemas-
ta jauhoja ja suoloja. Toisen liha-annoksen asemas-
ta voidaankuljettaa eläviä teurastuseläimiä.

Muona- ja rehuvaunuista huolehtivat pataljoonan
tai osastonpäälliköt, ratsuväessä rykmentinpäälliköt.

Jalkaväki- tai jääkäripataljoonan, ratsuväki-
rykmentin, raskaan tykistöpatterintai pioniiripatal-
joonan muonavaunuista määrätään yksi myymälä-
vaunuksi.

Kahden hevosen vetämän muonavaunun kuor-
mitus painaa noin 500 kg, neljän hevosen vetämän
rehuvaunun kuormitus noin 1000 kg. Suurempi
kuormitus riippuu tiesuhteista,marssin nopeudestaj

t

n. e. Ylipainoa on mahdollisuuden mukaan koetetta-
va rajoittaa.

Muona- ja rehuvaroista käytetty määrä on mi-
käli mahdollista korvattava viipymättä oston tai
pakkohankinnan kautta, muonakuormastosta, jake-
lupaikoista tai varastoista.
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Muona- ja rehuvaunujen edelleen täyttämisen
järjestäminen vaatii huolellista harkintaa, joskus
joukkojen johtajien ja hallinnon yhteistyötä. Eteen-
päinmentäessä täytyy osan muonakuormastoasään-
nöllisesti seurata lähellä joukkoa yhden päivän tar-
peilla varustettuna. Peräydyttäessä muona- ja re-
lmvaunut täytetään peräytymistiellä.olevista kuor-
mastoista.

8. Kenttäkeittö.
Ruuan keittämisenoppii jokainen sotamies pian.

Mutta koska väsynyt sotamies ei tavallisesti pano
suurta painoa ruokansa valmistamiseen, vaan syö
sen monasti aivan raakana tai puoliraakana, pyri-
tään mahdollisuuden mukaan koko komppanian, es-
kadroonan j.n. e. ruoka valmistamaanyhteisesti.
Tämä tapahtuu parhaitenkenttäkeittiössä.

Kenttäkeittiössä on kaksi kattilaa: rttokakattila,
joka vetää 200 litraa, mutta johonpannaan vain 175
litraa, ja 70 litraa vetävä kahvikattila.

Polttoaineita tarvitaan: yhden aterian ja kahvi-
annoksen keittämiseen noin 1G kg puita tai 13 kg
hiiliä.

Kenttäkeittiössä saa ainoastaan keittää. Lihan
käristäminen on kielletty, koska kattila siitä menee
pilalle.

9. Leipomokuormasto.
Leipä on tärkein ravintoaine. Sen hankinta voi

usein tuottaa suuria vaikeuksia,koska asukkailla on
sitä yleensä vain jokapäiväiseen tarpeeseen.

Leivän valmistuksesta huolehtivat kenttäleipo-
moknormastot.
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Uudenaikaisella kalustolla varustettu kenttälei-
pomokuormasto, jossaon 12 kuljetettavaa uunia, jae-
taan kahteen joukkueeseen ja täydcnnysjoukkuee-
seen. Ensinmainituissa on kummassakin kolmeosas-
toa, joissa taas jokaisessa kaksi uunia ja kaksi ka-
lustovaunua. Täydennysjoukkueen muodostaa va-
rastovaunu.

Henkilökunta kenttäleipomokuormastossa kes-
keytymätöntä valmistusta varten: 8 ylileipuria, 26
paistajaa ja 80 leipuria.

ValmistusJcyky:
a) yhtämittaa työskennellessä: 750 gi annoksia

noin 2,300 kpl. 24 tunnissa. Armeijakunnassa olevat
kaksi leipomokuormastoa46,000 kpl. 24 tunnissa.

b) päivittäin leipomopaikkaa muutettaessa 750
gr annoksia noin 13,400 kpl. 24 tunnissa.

Laittautuakseen lähtökuntoon tarvitsee uuden-
aikaisella kalustolla varustettu kenttäleipomokuor-
masto li/o— 2 tuntia ja järjestääkseen tuotannonuu-
delleen noin Zy2 tuntia, ensimäisen taikinan uuniin
panoon saakka.

Edellämainitut luvut edellyttävät normaalioloja
ja tottunutta henkilökuntaa.

Jotta leipomokuormaston toiminta saataisiin
mahdollisimman tulokselliseksi, annetaan sen työs-
kennellä samassa paikassa useampiapäiviä.

Joukot voivat leipoa myös itsenäisesti. Siinä
tapauksessa on muistettava ottaa mukaan hapantai-
kinaa.

10. Teurastus.
Lilian hankkiminen on yleensä helpompaa kuin

leivän hankkiminen. Mikäli mahdollista, otetaan
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teuraseläimet siltä paikkakunnalta, missä ollaan.
Joukot teurastavat tavallisesti itse.

Teurastus on yleensä toimitettava 24 tuntia en-
nen lihan käyttämistä.Myös vastateurastettu lihaon
käyttökelpoista,kun se tarkotuksenmukaisesti palo-
teilaan ja jäähdytetään.

Lihantarve: 1000 miestä kohden tarvitaan:

Rlava paino ke, -r ",, 1 1, ,s ° larvittavalukukeskimäärinEläin

Nautoja :')()0 2
Sikoja 100 ;>

Lampaita 40 19
Elävä ja teurastuspaino. Elävän ja teurastus-

painon välinen suhde on eri suuri, riippuen siitä,
kuinka lihava eläin on.

Nautaeläimen teurastuspaino on keskimäärin 50
%, sian 75 ja lampaan50 eläv. painosta.

1. Nauta tarvitsee päivässä f>— 6 kg kauroja tai 2 J/4—
4 7a kg ohria tai herneitä, taikka 10— 15 kg heiniä.

2. Lammas: 450—500 gr kauroja tai 900—1500 gr
heiniä.

3. Sika: 11/.-,—l 1/.-,— 2l/4 kg ohria tai herneitä tahi 8/4
—

21/akauroja taikka 3— 5 kg perunoita.

9. Ampumavara-täydennys.
1. Yleistä.

Kaikki johtajat ovat velvollisia huolehtimaan,
toiseltapuolen säästäväisesti ampumavarojen käy-
töstä, toiselta puolen sen oikea-aikaisesta täyden-
nyksestä.




