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Etappipataljoonain toiminta.
Etappipataljoonain päätehtävä on vartioida rautatie- y. m. yhdyslinjoja mikäli nämä

siirtyvät käsiimme rintamajoukkojemme karkoitettua vihollisen paikkakunnalta. Ettei rin-
tamajoukkoja turhaan sidottaisi vartiopalveluksessa rintaman selkäpuolella tulee etappipatal-
joonain pitää huolta siitä että:

1) rautatiet,' maantiet, kaupungit, suuremmat kyläkunnat, sillat, varastot, makasiinit
ja muut tärkeämmät laitteet tulevat huolellisesti vartioiduiksi siksi kunnes paikalliset
suojeluskunnat keritään järjestää, jolloin heidän huolekseen jätetään tämä tärkeä tehtävä,
mikäli heillä siihen miehistöä riittää.

2) Samaten tulee heidän vangita rintaman selkäpuolella mahdollisesti samoilevia
vihollisjoukkueita tai yksityisiä punakaartilaisia ja muita rikoksentekijöitä ja tarpeen vaa-
tiessa vartioida vankeja, siksi kunnes nämä saadaan kuulustetuiksi ja lähetetyiksi asian-
omaiseen paikkaan.

3) Vartioida paikkakuntaa ja estää yöllä ja päivällä epäilyttäviä henkilöitä käymästä
paikalla ja jos vakoilijoita ilmoitetaan olevan liikkeellä, tulee vartiopäällikön heti lähettää
patrulli vangitsemaan ne, tutkia ne paikalla ja laatia raportti siitä mistä pidätettyjä syytetään
ja lähettää ne edelleen asianomaiseen paikkaan.

4) Tulee ottaa tieto paikkakunnalla olevista suuremmista ja pienemmistä teistä ja
minne ne vievät ja toimintapiirinsä rajojen sisäpuolella olevista telefooneista ja tele-
graaffilaitoksista ja asettaa niihin vartiosto tarpeen vaatiessa.

5) Pitää silmällä, ett'ei kukaan ilman lupalippua saa liikkua toimintapiirin sisä-
puolella. Ainoastaan paikallisesikuntien, paikallisvirastojen ja sotilasviranomaisten antamat
todistukset kelpaavat.

6) Pitää silmällä, ett'ei vihollisemme voi salassa koota aseita tai räjähdysaineita veh-
keilyjä varten ja koota aseet haltuunsa kaikilta epäiltäviltä henkilöiltä. Samaten on valvot-
tava, ett'ei ruokatavaroita ja rahoja tai tietoja kuljeteta vihollisen puolelle.

7) Lähettämällä patrulleja etenkin pimeän aikana valvomaan ettei telefooni- ja tele-
graaffilinjoja vahingoiteta ja että maantie- ja rautatiesillat sekä yleensä kaikki liikenneyhdys-
linjat aina ovat kunnossa.

8) Pitää huolta siitä, että toiminta-alueen rajojen sisäpuolella vallitsee rauha ja hyvä
järjestys niin ulkona maanteillä kuin kylissäkin. Pahaa elämää ja juopottelua ei saa sallia.

9) Valvoa, ett'ei kukaan yöllä eikä päivällä pääse antamaan merkkejä viholliselle joko
käsillä, lipuilla (öisin lyhdyillä) tai muilla välineillä. Se, joka tavataan tällaisessa teossa on
heti paikalla ammuttava.

10) Tulipalon sattuessa vartionalaisessa rakennuksessa tai varastossa eli sijoituspaikan
läheisyydessä muuallakin on heti ryhdyttävä tarmokkaaseen sammutustyöhön.

Opetuksessa on kiinnitettävä huomio siihen, että palopaikalle on nopeasti
saavuttava ja sammutustyö on tarmokkaasti tehtävä. Kullekin vuorokaudelle on mää-
rättävä eri komennuskunta tulipalon varalta.

Ylläolevasta käy täysin selville, että etappipataljoonain tehtävä on sangen vastuun-
alainen, joten pataljoonain kokoonpanon suhteen tulee noudattaa suurta varovaisuutta niin
että ainoastaan täysin luotettavia ja toimensa tärkeyttä ymmärtäviä aineksia otetaan
palvelukseen.

Paitsi säännöllisiä ja tarmokkaasti johdettuja rintama- ja ampumaharjoituksia tulee
opetuksessa kiinnittää erikoista huomiota siihen, että miehistö on täysin perillä siitä, mitä
vartiopalvelus edellyttää, mitkä velvollisuudet ja oikeudet vartijalla on ja mitä häneltä
kielletään ja mitkä ankarat rangaistukset, jopa kuolemanrangaistuskin, sodan aikana ovat
seurauksena siitä jos vartija laiminlyö tehtäviään.



Vartijan velvollisuudet.
1) Vartijalla ei ole lupa istuutua eikä laskeutua pitkälleen, laskea asetta kädestään,

syödä, juoda, tupakoida, ottaa vastaan lahjoja, nukkua, poistua vartiopaikaltaan, tai mennä
vartioalueensa ulkopuolelle ja on hänen tarkoin tunnettava vartiotaan koskevat erikois-
määräykset. Vartiopaikalla ollessaan vartia kantaa kiväärin olalla, tai jollei pistin ole kiinni-
tetty kiväriin, myöskin kainalossa.

2) Joka vartijatoimessa sallii rangaistavan teon tapahtua, rangaistaan samalla tavalla
kuin jos hän itse olisi sen tehnyt ja se joka antaa lahjoa itseänsä voidaan langettaa kuri-
tushuonerangaistukseen.

3) Jos sotilas sairastuu vartiona ollessaan, ei hän kuitenkaan saa jättää paikkaansa,
vaan tulee hänen jonkin ohikulkevan henkilön kautta koettaa toimittaa sana vahtipäälli-
kölle, jotta tämä lähettäisi toisen miehen hänen tilalleen.

4) Vartian on estettävä ohikulkevia tai lähestyviä henkilöitä jatkamasta matkaansa
huutamalla lyhyesti ja päättävästi: »Seis! ken siellä?" tai „Seis! Mikä on tun-
nussana?" jos semmoista vaaditaan kulkiessa hänen vartio-alueellaan, etenkin pimeällä.

5) Vaihdon jälkeen vartijan tulee ilmoittaa vahtipäällikölle kaikki erikoiset tapaukset
mitkä hänen vartiovuorollaan ovat sattuneet.

6) Kunniaa vartija osottaa vartiopaikallaan seisten kivääri jalallaryhdikkäässä asento-
asennossa kääntämällä päätä ja silmillä seuraten ohikulkevaa esimiestä. (Tässä suhteessa
annetaan lähempiä määräyksiä vast'edds.)

Vahtien vaihto.
Vahtien vaihdot ovat tehtävät mikäli mahdollista sellaiseen aikaan, että vahtiomiehistö

ehtii syödä ennen vahtiin menoa.

v Vartian oikeudet.
Vahtipalvelukseen komennetuilla sotilailla on valta pidättää siviili- ja sotilashenkilöitä

omasta alotteestaan seuraavissa tapauksissa:
1) Jos joku henkilö tavataan rikollisesta teosta.
2) Jos pidättäminen on välttämätöntä heidän haltuunsa uskottujen henkilöitten tai

tavaroitten suojelemiseksi.
3) Jos vahtia tai vartijoita vastaan hyökätään tai häntä jatkuvasti loukataan.
4) Jos sotilas, joka iltahuudon jälkeen liikkuu ilman lomalippua tai muuta virallista

todistusta ja siviilihenkilöt, joilla ei ole lupatodistusta silloin kuin liikkuminen jälkeen mää-
rätyn kellon lyönnin on kielletty.

Muuten pidätetään sotilas- ja siviilihenkilöt:
1) Vahtipäällikön käskystä.
2) Sota-oikeuden tai sen jäsenten kirjallisesta määräyksestä.
3) Kun pidätystä vaativat poliisiviranomaiset tai muut virkamiehet, joiden tehtävänä

on estää tai tutkia rikostekoja. '
4) Jokainen henkilö voidaan pidättää ilman oikeuden käskyäkin, milloin hänet ylläte-

tään itse rikollisessa teossa, ajetaan takaa, tai hän on karannut.
Henkilö on pidätetty silloin kun hänelle käden olkapäälle laskemisella tai aseella kos-

kettamalla on tehty tiettäväksi, että hänet on pidätetty. Pidätetylle selitetään heti, että
hänen yrittäessään paeta käytetään asetta sen estämiseksi. Aseet ja työkapineet otetaan
häneltä pois. Liikoja puheita, loukkauksia ja pahoinpitelyä on vältettävä. Jos henkilö
kerran on pidätettävä pannaan se toimeen vaikkapa väkivoimaa käyttämällä.

Pidätetyn pitää vartija luonaan tarkan valvonnan alla koettaen ohikulkevien kautta
antaa tiedon vahtipäällikölle asiasta, joka heti ryhtyy toimenpiteisiin ottaa pidätetty huos-
taansa. Vartija itse ei koskaan saa poistua vartiopaikaltaan pidätettyä jon-
nekin kuljettamaan.

Aseitten käyttö.
Sotilasvahdit ja vartijat ovat oikeutetut käyttämään asetta:
1) Kun heidän kimppuunsa hyökätään tai uhataan hyökätä tai kun heitä teoilla tai

uhkauksilla vastustetaan torjuakseen hyökkäyksen ja kukistaakseen vastarinnan.
2) Kun, heidän vaatiessaan aseitten tai muitten hyökkäykseen tai vastarintaan sopi-

vien tai muuten vaarallisten kapineitten luovuttamista, tätä käskyä ei heti totella tai kun
jälleen vallataan luovutetut aseet pakottaakseen syyllisen tottelemaan.

3) Kun, muodollisten vangitsemisten sekä väliaikaisten pidättämisten ollessa kysy-
myksessä, jo vangittu tai sotilaille pois kuletettavaksi tai vartioitavaksi luovutettu vanki
karkaa tai tekee karkausyrityksen.



4) Vartioittavakseen uskottujen henkilöitten tai tavarain suojelemiseksi.
Asetta saa käyttää vaan sikäli, kun päämäärän saavuttamiseksi on tarpeellista. Am-

puma-asetta, milloin pistin ei riitä, kun esim. vartijaa kivitetään tai uhataan ampuma-
aseella. Jos mahdollista on, antakoon vartija ennen aseen käyttämistä tarmokkaan varoi-
tuksen. Aseenkäyttö olkoon äärimmäinen keino. Patruunoilla varustetut vartijat lataavat
kiväärinsä vasta sitten, kun huomaavat ampuma-aseen käytön välttämättömäksi, tai kun
heidän persoonallinen turvallisuutensa on vaarassa, jollei toisin ole määrätty.

Oikeudenvastainen aseidenkäyttö rangaistaan ankarasti.
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