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hänen on aina käyttäydyttävä niin, että hän saa-
vuttaa miestensä luottamuksen ja suuren vaikutus-
vallan heihin. Hänen pitää, tarkasti tietää, mitä
varus- tai vaatekappaleita kultakin puuttuu, mitä
on korjattava j. n. e. Komppanianjohtajanon han-
kittava itselleen ehdottomasti kunnollinen aliupsee-
risto, jossa vallitsee hyvä henki. Korpraalikun-
nanjohtajan on oltava miestensä esimerkkinä sekii
palveluksessa että sen ulkopuolella. Hänen on
tunnettava oma arvonsa ja toimittava sen mukaan.
Alaisiaan tulee korpraalikunnanjohtajan kohdella
puolueettomasti ja varmasti henkilökohtaiseen tove-
ruuteen tai ystävyyteen katsomatta. Sen kautta hän
saavuttaa miestensä kunnioituksen. Hän on vastuun-
alainen korpraalikunnassaan vallitsevasta hengestä.
Ollen samalla ryhmänjohtaja on hänen hankittava
mahdollisimman hyvät tiedot taktiikassa lukemalla
sotilaskirjallisuutta ja olemalla tarkkaavainen ope-
tustunnilla.

6. Kasarmi- ja tupajärjestys.
Mitä tarkemmin jokainen mies noudattaa ka-

sarmi- ja tupajärjestyksen ohjeita, mitä enemmän
hän huolehtii siisteydestä ja mitä suvaitsevampi ja
hienotunteisempi hän on tupatovereitaan kohtaan,
sitä miellyttävämmäksi muodostuu yhdessäolo.

Tuvassa asuvain miesten nimetkirjoitetaan tau-
lulle,mikä riippuu ovessa tuvansisäpuolella. Ensim-
mäiseksi ovat komppanianpäällikön määräämän
tuvanvanhimman ja tiimiin sijaisen nimet ; muiden
nimet seuraavat aakkosjärjestyksessä.
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Tuvanvanhin.
Tiivanvanhimmaksi määrätyllä jefreitterillä tai

sotamiehelle samoinkuin hänen sijaisellaan on sa-
malla arvoasteella olevien tupatovereitteii suhteen
esimiehen oikeudet tupajärjestyksecn nähden; häntä
kohtaan osutettu tottelemattomuus rangaistaan.

Tuvanvanhimman on pidettävä huolta siitä,
että tuvassa vallitsee järjestys ja puhtaus ja eitit
vahinkoja tapahtuu niin vähän kuin mahdollista.
Hän ei saa sallia meluamista ja huutamista eikä
kinastelua ja tappelua; hänen on estettävä sopimat-
tomien laulujen laulaminen sekii alkoholipitoisten
juomien tuominen tupaan.

Tätä vastaan rikkovat on hänen annettava ilmi.
Hänellä itsellään ei ole mitään rankaisuvaltaa; hiin
ei siis saa rangaista esim.määräämällä jonkun teke-
mään 24 tuntia Lupapalvelusta; jos hän sen tekee,
tulee hän itse väärin menetelleeksi.

Erittäinkin on tuvanvanhimman huolehdittava
siitä, että tupakalusto aina on täysilukuinen, ja
hänen on ainakin kerran viikossa se luettelon
mukaan tarkastettava. Tällöin havaitut epäsään-
nöllisyydetpitää hänen heti ilmoittaa.

Sitäpaitsi tulee tuvanvanhimman valvoa :
että tupa säännöllisesti tuuletetaan (ikkunat

pitää aina avattaessa kiinnittää);
että lämmitettäessä ja valoa sytytettäessä tar-

kasti noudatetaan annettuja varovaisuusohjeita;
ettei lämmitetyn uunin lähelle mitään esineitä

aseteta;
että paikkaa, jossa miehistö peseytyy, silloin

tällöin muutetaan, jottei lattia mätänisi ;
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ettei ikkunoista mitään heitetä ulos eikä niiden
ulkopuolelle kadulle päin mitään ripusteta ;

että villapeitteitten päällystäminen tapahtuu
puhtailla pöydillä eikä lattialla. Päällystäminen on
aina kahden miehen toimitettava.

Tiipapa-lvelus.
Joka tuvassa tulee aina päiväksi tupapalve-

lukseen määrätyn miehen pitää huolta siistey-
destä; hänen nimensä kirjotetaan tauluun, joka
ripustetaan oveen mahdollisimman näkyvälle pai-
kalle. Alkaessaan palveluksen hiin ottaa edeltä-
jältään vastaan erikoisen luettelon mukaan tupa-
kaluston, jonka on oltava kunnossa; jos jokin
esine puuttuu tai on rikkinäinen, ilmottaa hän sen
heti tuvanvanhimmalle.

Hän lakasee tuvan, avattuaan ensin ikkunat ja
ovet, erikoisen tarkasti varsinkin sänkyjen ja kaap-
pien alta sekä nurkista. Ennen sitä on hänen pirs-
kotettava vettä lattialle, koska tomu muuten lakais-
tessa vain nousisi ilmaan ja laskeutuisi taas loiseen
paikkaan. Vettä ei saa käyttää liian paljon, jotta
lattia ei kosteuden takia mätänisi. Ovet ja ikkunat
ovat jätettävät auki, kunnes lattia on kuivunut.
Lattian pesemistä pitää välttää. Hiekkaa ei saa
levittää lattialle, sillä se voisi synnyttää silmätuleh-
duksia.

Tupapalveluksessa olevan miehen on sitäpaitsi
puhdistettava ovet, ikkunat ja uunit sekä kalusto,
jota miehistö yhteisesti käyttää ;maalattu kalusto,
samoinkuin maalatutovet, ikkunat y. m. pitääpyyh-
kiä kostealla rievulla;hiekkaa ei koskaan saa käyt-
tää. Hän tyhjentää ikkunakupit sekä vie roskat ja
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Inhan tätä varten määrätyille paikoille;hän kantaa
myöskin juoma- ja pesuveden sekii pitää talvella
huolta lämmityksestä. Lamput pitää jo päivällä
täyttää petroleumilla. Petroleumia ei saa koskaan
kaataa palavaan lamppuun. Polttoaineitten pienen-
täminen tuvassa ei ole luvallista, siitä kun lähtee
pölyä. Tulta ei saa pitää uunissa miesten levolle
mentyä.

Jos miehistö jättää yhtaikaa tuvan, on palve-
lusvuorossa olevan miehen lukittava ovi ja asetet-
tava avain määrätylle paikalle. Muussa tapauk-
sessa on tämä viimeiseksi lähtevän velvollisuus. Jos
miehet tulevat hiestyneinä takaisin tupaan, on pal-
velusvuorossa olevan miehen vedon estämiseksi
sulettava ikkunat (myöskin kesällä !) sekii pidettävä
ne sulettuina, kunnes miehet ovat jäähtyneet; siis
noin '/.,- -1 tuntia.

Miehistö. Joka mies on itse vastuunalainen
hänen käytettävissään olevien esineiden, kuten sän-
gyn, kaapin, tuolin y. m. siisteydestä. Vuodeolkia
tulee hänen pöyhistää joka päivä sekä kääntää
patja.

Jokainen tahallinen tai ilkivaltainen vahingon-
teko, etenkin ikkunalautojen, tuolien y. m. tahraa-
minen, leikkeleminen tai niihin kirjotteleminen,
samoinkuin oven työntäminenkiivaasti kiinni, ran-
gaistaan. Esineitten käyttäminen vieraisiin,niiden
käytännöstä poikkeaviin tarkoituksiin ei oh* luval-
lista.

Luettelon, jollainen jokaisessa tuvassa on, saa
ottaa paikoiltaan vain virantoimitusta varten; siihen
ei saa mitään kirjotella eikä sitä saa muuttaa, tali-
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rata tai muuten turmella. Siinä luetellut esineet
pitää voida joka hetki näyttää.

Päivällä ei kukaan saa ilman erikoista lupaa
loikoilla sängyssä tai istua sen laidalla. Jos mie-
hille erikoistapauksessa annetaan tähän lupa, on
heidän otettava jalkineet jaloistaan ja ylösnoustua
laitettava sänky jälleenkuntoon

Tupakanpoltto sängyssä, vaatekammiossa, viil-
uilla, varastoissa, keittiöissä sekä polttoaineiden
säilytyspaikoilla on ankarasti kielletty. Piipussa
pitää olla kansi.

Käytävässä olevat lamput saa ottaa paikoiltaan
ainoastaan puhdistamista varten. Samaten ei
kukaan saa ottaa tuvan lamppua paikaltaan, käyt-
tääkseen sitii muuhun tarkotukseen. Kaasulampun
poltinta ei saa ilkivaltaisesi ruuvailla. Sikareja ja
piippua ei saa sytyttää lampusta.

Tupa on aina pidettävä puhtaana ja siistinä;
siellä ei saa tehdä töitä, jotka roskaavat. Aseet ja
vaatteet ovat aina puhdistettavat erikoisesti tätä
varten määrätyssä paikassa. Kasarmiin tullessa
ovat. jalkineet puhdistettavat puhdistusrautaan.

Sylkeminen tuvan lattialle tai käytäville on
kielletty. Sikarin tuhka, piipun porot sekii tuliti-
kun päät ovat heitettävät tuhkakuppiin; ruuanjät-
teet ovat koottavat sitii varten määrättyihin astioi-
hin; pumppujen luona saa huuhtoa vain tyhjiä ruo-
kakuppeja.

Kukaan ei saa levitellä tavaroitaan ympäri huo-
netta tai ripustaa niitä muualle kuin omalle paikal-
lensa, sitii vähemmän lyödä mielivaltaisesti nau-
loja. Sängyissä ei saa mitään säilyttää. Säädettyä
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kaappijärjestystä tulee tarkoin noudattaa. Hahaa
ja arvoesineitä ei saa säilyttää kaapissa *).

Sotilas on velvollinen itse omilla varoillaan
ostamaan lukon ja avaimen sekä pitämään ne kun-
nossa. Huoneesta lähtiessään on hänen rangaistuk-
sen uhalla lukittava kaappinsa ja otettava avain
mukaansa (useat, työntävät mukavuuden takia lukon
kiinni niin, että jokainen voi kaapin avata!).

Joka miehen tulee käyttää vain omaa, komppa-
nialle määrättyä kaivoa.

Tarpeitten toimitus muualla kuin sitä varten
määrätyillä paikoilla samoinkuin kaikenlainen epä-
siisteys rangaistaan.Esineitten heittäminen aukoista
alas on ankarasti kielletty.

Akkunain kautta kulkeminen sekii kapuaminen
aitauksien yli rangaistaan.

.Jokaisen sotilaan on oltava määrätyllä ajalla
omassa tuvassaan, ellei hän erikoisesti ole saanut
lupaa poissaoloon (iltaloma).Iltasin ovat valot sam-
mutettavat tuvassa kesällä kello 10,15 ja talvella
0,15, ellei erikoisesti toisin ole määrätty. Makuu-
aikana ei saa kasarmissa pitää lepoa häiritsevää
nielua. Nukkuminen kolmikerroksisissa sängyissä
on kielletty.

7. Terveydenhoito-
Ruumiin säännöllinen puhtaanapito ja hoito

pitävät sen terveenä ja sotakelpoisena, lisäävät pal-
*) Rahat oval säilytettävät nahkaisessa kukkarossa, joka

yöksikin on ripustettavn kaulaan, .les mieholliien cncniiniin
kuin komppanian päällikön määräämii rahosummn (noin
;> mk), aulaa hiin muun osan kuiiiia vastaan .vääpelin
säilytettäväksi,

Myöskin kaapin avaintit on kiinnettavn kaulassa.


