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. I§.

Armeijan luetteloihin merkitään:
Laurin, O. Everstiluutnantti Oulun kaupungin komendantti.

2 §.

Tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan seuraava

Ohje sairaiden, haavoittuneiden, kuolleiden ja kadonneitten selostamisesta:

1. Jokaisesta rykmentistä (sitävastaavasta joukko-osastosta) lähetetään tappiolista joka neljäs päivä tai
useamminkin, jos katsotaan sopivaksi (vakavan taistelun jälkeen j. n. e.), asiaankuuluville korkeammille vi-
ranomaisille, jotka sen edelleen toimittavat Päämajaan, henkilöosastoon.

Tappiolista kirjoitetaan :

osittain rykmentin aliosastoista saapuneiden tappiolistojen nojalla,
osittain 1. mom:ssa mainitun kuolleiden luettelon nojalla.

2. Taistelutantereen raivaamista toimittavan henkilökunnan päällikkö lähettää kuolleiden luettelon sen
rykmentin päällikölle, johon kaatuneet ovat kuuluneet. Kuolleiden luettelo kirjoitetaan kaatuneella tavatta-
vien nimikorttien nojalla. Taistelutantereen raivauksesta katso mom. 6.

3. Sotilassairaalasta (ambulanssista) lähetetään joka neljäs päivä tai muulloinkin kun katsotaan sopi-
vaksi ilmoitus Päämajaan, henkilöosastoon sairaalassa hoidettavista sairaista ja haavoittuneista, jotka eivät
heti ensimmäisen hoidon saatuaan voi palata taistelutantereelle, sekä sairaalassa (ambulanssissa) kuolleista.
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4. Kun terveeksitodettu henkilö, joka heti ensimmäisen hoidon saatuaan ei suoraan palaa taistelutan-
tereelle, poistuu sotilassairaalasta (ambulanssista) lähetetään sieltä poistuneiden luettelo

osittain kysymyksessäolevan henkilön mukana siihen täydennyspataljoonaan, johon tämä kuuluu
osittain Päämajaan, Yliohjaajalle.
Upseerin arvoiseen terveeksitodettuun henkilöön nähden ovat voimassa täydennyspalveluksenohjesään-

nösten määräykset.
5. Henkilöosasta ilmoittaa sille saapuneiden tappiolistojen ja tiedonantojen nojalla haavoittuneiden

(kaatuneiden, kadonneiden j. n. e.) omaisille tarvittavat tiedot mahdollisimman pian, jonka ohessa henkilö-
osasto joka neljäs päivä sekä muulloinkin kun osoittautuu tarpeelliseksi, antaa niinhyvin Ylimajoitusmestarin
osastoon kuin myöskin Yliohjaukseen tilastollisia tietoja eri rykmentteihin (niitä vastaaviin joukko-osastoihin)
kuuluvien haavoittuneiden, (kaatuneiden, kadonneiden j. n. e.) lukumäärästä.

6. Taistelutantereen raivaamisen toimittaa erikoisesti sitä varten asetettu joukko ja tapahtuu se lääkä-
rin tai sairashoitoon täysin perehtyneen henkilön valvonnan alla. Tällaisen joukon asettaa itsenäisen joukon
(armeijaosaston) tai itsenäisen taistelun lopettaneen joukko-osaston päällikkö. Siinä määrin kun kaatuneiden
keräystä tällä tavoin ei voida toimittaa, kuuluu se paikallisille suojeluskunnille, jotka saavat määräyksen
Etappipäälliköltä.

Taistelutantereen raivaamiseen kuuluu :

1) Kaatuneitten kokoaminen ja hautaaminen, jolloin ryhdytään kaikkiin terveyshoidollisiin toimenpitei-
siin.

Kaatuneella tavattavista henkilö-korteista pidättää raivauspäällystö itselleen toisen, toinen kiinnitetään
kaatuneeseen. Hautauksen, missä vaan asianhaarat myöden antavat, ei pidä tapahtua ennenkuin on saatu
tietää omaisten toivomuksia.

3 §.

Luutnantti T. I. Aminoff ylennetään Majuriksi ja nimitetään Kulkulaitospäälliköksi Majuri Toliin esi-
kuntaan. Joukkojen kuletukseen nähden on hän Etappipäällikön alainen.


