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tapauksessa on sitäpaitsi parasta polttaa kotoa tul-
leet kirjeet heti luettua sekä senjälkeen pestä kädet.

8. Puku ja sen hoito.
Sotilaan puku antaa käsityksen hänen järjes-

tysaististaan. Mitä siistimmässä ja kunnollisem-
massa asussa hän esiintyy,sitä paremman vaikutuk-
sen hän tekee.
SUUutöjen mukainen pukeutuminen ja varustautuminen.

Kaulaliinan pitää olla niin väljässä, että voi
työntää kaksi sormea vierrekkäin sen ja kaulan
väliin aina kauluksen alareunaan asti sekä siten
viedä ne kaulan ympäri. Samaten se ei mitenkään
saa puristaa kaulan verisuonia. Liian ahdas kau-
lus tai kaulaliina ajaa veren päähän, aiheuttaa sil-
mätulehduksia sekä edistää ihotulehtumain, etenkin
veripaiseiden syntymistä; kesällä voi myös aurin-
gonpistos johtua tästä. Samoin synnyttävät liian
ahtaat hihanaukot helposti tulehduksia kainalokuop-
piin. Vyötettynä oltaessa pitää laskokset jakaa
tasan kummallekin sivulle.

Housut on vedettävä tarpeeksi ylös. Miesten
on käytettävä kannattimia eikä vyötä, tämä kun
puristaa sisälmyksiä ja haittaa niiden (vatsan ja
maksan) toimintaa sekä edistää siten tyrän syntyä.

Kenttälakin pitää olla vaakasuorassa; päällys-
tää ei saa vetää alas sivulle eikä taaksepäin.

Ellei varustuksia ole mukana, pitää vyön olla
niin kireällä, että kaksi sormea vierekkäin helposti
mahtuu sen ja takin väliin; pistin ei kuitenkaan saa

Sotilasliiisikirjii. I. osu. r(
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vetää alas vyön vasenta liuolta. Jos on yllä pääl-
lystakki, on soljen oltava kahden alimmaisen napin
välissä. Kenttiipukua käytettäessä tulee vyön olla
niin höllässä,että siihen voi koko kädellä tarttua.

Patruunataskujen kannattimien pitää olla niin
kireät, että vyökoko leveydellään koskettaa patruu-
nataskujen takasivua.

Apuhihnoja ei pidä vetää niin kireälle, että
laukun alareuna alkaisi puristaa ristiluuta. Niitin-
kannat ja apuhihnat eivät saa puristaa eikä han-
gata.

Saappaidenpitää sopia rinnasta niin, ettei jalka
pääse liikkumaan saappaassa; ne eivät kuitenkaan
saa ahdistaa. Samaten ne eivät saa puristaa isoa-
varvasta. Niiden tulee olla edestä tarpeeksi leveät,
niin etteivät varpaat hankaa toisiaan. Sisässä ei saa
olla mitään teräviä reunoja eikä kohoavia saumoja.

Liian ahtaat saappaat aiheuttavat rakkoja jal-
koihin, liikavarpaita, kynsien kasvamista sisään-
päin, jalkojen ajettumista sekä talvella kylmänvi-
koja ja kylmät jalat. Liian surissa saappaissapää-
see jalka sensijaan taas liikkumaan ja voi helposti
väännähtää tai mennä sijoiltaan.

Jos jalkineet puristavat tai hankaavat ovat ne
heti toimitettavat vaihdettaviksi. Uusia saappaita
pitää käyttää useita kertoja, ennenkuin niillä läh-
detään marssimaan.

Jalkalapuissa ei saa olla saumoja, ja ne pitää
kääriä tasaisesti, pehmeä, nukkainen puoli jalkaa
vasten. Kylmällä ilmalla sivellään niihin talia.
Villalaput ovat paremmat kuin liinaiset, samoin
villaiset sukat paremmat kuin puuvillaiset, edelli-
set kun imevät hikeä. Sukkien pitää sopia hyvin;
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jos ne ovat liian pienet, puristavat ne jalkaa, eivät
lämmitä sekä haittaavat liikkumista; jos ne taas
ovat liian suuret, muodostuu niihin laskoksia, mitkä
voivat, helposti aiheuttaa rakkoja. Kovaksi parsitut
kohdat samoinkuin saappaisiin liannut paikat hie-
rovat jalkaa. Kirjavat sukat, eivät ole hyviä, niiden
viiri kun usein on myrkyllinen ja synnyttää ihotau-
tia.

Villaisten ja puuvillaisten alusvaatteiden (alus-
takkien tulee olla ilman hihoja) käyttäminen eh-
käisee kylmettymistä. Kovin paksujen alusvaattei-
den (alustakkien, paitojen ja alushousujen) pitämi-
nen on sitävastoin vahingollistaetenkin marssiessa,
jolloin ruumiinlämpönousee. -- Jos sitoo alushou-
sujen nauhat kireälle, pysähtyy veri jalkoihin.

Komppaniasta annetut tavarat ovat lomaa ja
ulosmenoa varten kyllin hyvät, niin ettei tarvitse
omia tavaroita hankkia. -Jos kuitenkin tahtoo sen
tehdä, on siihen hankittava komppanian päälliköltä
erikoinen lupa.

Sotavarusteiden järjestäminen laukkuun.

Laukun laatikkoon pannaan: a) lihapurkki,
pohja alaspäin, laatikon pohjalle ladottujen liina-
vaatteiden piialle; lihapurkin kummallekin puolelle
asetetaan sivuseiniä vastaan: h) nauhakengät, oikea
oikealle ja vasen vasemmalle; kärjet pitää työntää
yläsivun kaistaleen alle ja korot sekii kannat ala-
sivun alle*) (jos kengät ovat erikoisen suuret, saa

*)Jtos on marssilla nauhakengät jalassa, pannaan saappaat
laukkuun niin, että varrot tulevat kokoon laukun kannen
alle ja terätpäällystakki- ja telttakangaskäärönpäälle, anturat
ulos- ja korot alaspäin.

fKts. kuv. l.i
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kärjet jättää kaistaleen päälle); e) puhdistusneuvot
pannaan lihapurkin ja kenkien väliin sekä myöskin
kenkiin; joka miehellä on mukanaan vain yksi
harja ja kivääriöl.jyastia (kivääriöljyä käytetään
myöskin. nahkaöljynä). Puhdistus- y. m. tarpeiden
jakamisen järjestää komppanianjohtaja. Ylijääneet
puhdistusaineet y. m. kuletetaan komppanian kuor-
inavaunussa.

Sisempien vaatekansien hihnat pitää ennen
kiinnittämistä pistää ylä- ja alasivun liuskassa ole-
vien lenkkien läpi.

Telttakeppipussiin, mikä kiinnitetään suu va-
semmalle päin laukun kanteen niin, että se mahdol-
lisimman vähiin kohottaa kantta, kuuluu .1 telttake-
pinosaa, 3 kiinnityskapulaa ja 1 telttanuora.

Keiittälakki pannaan suletun laatikon päälle
telttakeppipussin alle.

Laukun kannessa olevaan vaatepussiin pan-
naan vihannessäilykkeet, korppupussi, paidat, jal-
karievut ja sukat, nenäliinat, palkka- ja laulukirja,
lusikka sekii talvella myös alushousut. Nämä kaikki
on sovitettava hyvään järjestykseen.

Vaatepussia suljettaessa pitää hihna vetää lie-
peissä olevien reikien läpi.

Laukun kannessa molemmissa nurkissa olevat
patruunapussit ovat patruunia varten.

Hihnaa kiinnitettäessä on rengas pistettävä
kannessa olevaan reikään ja sitten vedettävä hiluin
renkaan läpi solkeen.

Laukun laatikkoa ja kantta kiinnitettäessä tu-
lee katsoa, etteivät hihnat tule liian kireälle, purkit
kun silloin pullistuvat ulos ja painavat selkää.
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Keittoastia kiinnitetään laukun kanteen kansi
oikealle; hihnat pistetään kanteen solet ylöspäin.
Keittoastioihin ei panna mitään tavaroita, koska
niitä joskus marssiessa voidaan käyttää vesiasti-
oina.

Päällystakki- jo lettiiikangaskääröt taivutetaan
laukun sivujen yli, niin että kääröjen alapäät tule-
vat laukun alareunan tasalle. Kiinnityshihnat pis-
tetään paikoilleen solet selkään päin. Oikein kää-
ritty päällystakki- ja telttakangaskäärö on 12—14
cm. leveä ja B—K)8— K) cm. paksu.

Täytetty laukku painaa noin 11 kiloa.
Leipäpussiin pannaan eväät, kahvirasia, syö-

mäkalut, juoma-astia, leipäpussin nauha, piippu
y. m.

Kuokatavarat, mitkä sotilaalla sodassa on niu-
kallaan, n. s. rautaiset, rautaiset annokset", käytetään vain
hätätilassa, kun oi eiiiiän mitään muita ravintoai-
neita voida saada.Niihin saa koskea vain erikoisesta
määräyksestä. Sotilas, joka ilman lupaa liian ai-
kaisin syö annoksensa tai heittää ne pois, kun nii-
den kantaminen käy hankalaksi, ei ainoastaan tee
itseään syypääksi rikokseen, vaan myös samalla
vahingoittaa itseään.

Vuonna 1870 heittivät useat, sotilaat jo heti sotaretken
alussa pois ,.rautaiset annoksensa", ne kun heistä tuntuivat
kutakuinkin tarpeettomilta. Perästäpäin, kun useastikin
ruoka täysin loppui, saivat he tekoaankatkerasti kalua.

Vaatteiden ja varusteiden puhdistus ja hoito.
Sotilas on vastuunalainen hänelle annettujen

tavarain kunnossapidosta ja sääntöjenmukaisesta
puhdistuksesta. Jos vuori on rikki, sauma ratken-
nut tai nappi höllässä, on hänen itse korjattava
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niiniä viat. (Sauman saa neuloa vain sisäpuolelta
ja samanvärisellä langalla; paikan pitää olla kan-
kaan värinen.) Jos on tarpeen suurempi korjaus,
minkä ainoastaan oppinut käsityöläinen voi tehdä,
on siitä ilmoitettava korpraalikunnan johtajalle.

Vaatteita saa pölyyttää vain silloin, kun ne
ovat täysin kuivat; pölyyttämiseen käytetään eri-
koista pölynpieksintä tai punottua rottinkipieksintä,
koskaan ei keppiä, mikä repisi kankaan. Nappeja
on piestessä varottava. Samoin on nappeja puh-
distettaessa varottava tahraamasta, kangasta kiillo-
tusaineella. Yhdellä kertaa saa ottaa korkeintaan
neljänappia haarukkaan; takkia onpidettävä polvel-
la eikä roikutettava napista haarukassa, ne kun sil-
loin helposti voivat repiä kankaan. Kiillotusaine pi-
tää levittää napeille vaatetilkulla, jottei taudinsie-
rneniä tarttuisi käsiin. Tämän jälkeen harjataan
vaate (myötäsukaan); erikoisesti on tällöin pidet-
tävä silmällä etupieliä. Tahrapilkkuja ei saa pois-
taa raapimalla tai kovalla harjalla. Rasvatahrat
poistetaan vedellä ja saippulla tai käyttämällä eri-
koisia puhdistusaineita (bentsiiniä ei koskaan saa
käsitellä tulen läheisyydessä!), tervatahrat poiste-
taan voilla tai tärpätillä. Punaista kangasta on
puhdistettaessa vain kevyesti hangattava. Valkoi-
set olkalaput pestään ensin ja sitten valkaistaan
hieromalla niihin liitua märällä pyyheliinalla. Val-
koiset nauhat pestään suolavedessä. Komppanian
johtaja määrää, mitä muita puhdistusaineita voi-
daan vielä lisäksi käyttää.

Asetakkia pölyytettäessäkäännetään ensin kau-
lus sisään ja olkalaputavataannapeistaan. Etupie-
let ja hihat otetaan käteen; kiinni on niistä pidet-
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tävä sisäpuolelta,niin etteivät sormet lyödessä louk-
kaannu. Kun takkia on piesty edestä ja takaa, pö-
lyytetään hihojen takapuoli sekä ne takin osat,
jotka olivat hihojen suojassa; lopuksi pölyytetään
sisäpuoli.

Housuja pölyytettäessä asetetaan lahkeet vas-
takkain, niin että ne koskettavat toisiaan. Kun ne
on piesty tässä asennossa, käännetään m* ympäri ja
asetetaan uudelleen vastakkain.

Kaulaliina harjataan, pestään tarpeen tullen
(paraiten suovalla) ja laitetaan kuntoon. Likaiset
kaulaliinat, voivat helposti synnyttää paiseita kau-
laan.

Saappaiden nahka on pidettävä pehmeänä ja
on niitä sentakia usein voideltava varsinkin pohja-
sauman kohdalta; ensin on kuitenkin poistettava
lika ja tomu puutikulla tai likaharjalla sekä pes-
tävä kiillotusaine pois haalealla vedellä. Jos saap-
paat ovat märät, täytetään ne paperilla, oljilla tai
heinillä sekä asetetaan lämpimään paikkaan kuivu-
maan (ei kuitenkaan liian lähelle lämmitettyä uu-
nia, nahka kun silloin ka.y kovaksi ja murtuu ja
saappaat kuivuvat liian pieniksi). Vasta sitten kun
saappaat ovat täysin kuivat, voidaan ne rasvata,
sillä rasva muodostaa yhdessä veden kanssa nah-
kaa vahingoittavaa happoa. Jos nahka on käynyt
kovaksi, saadaan se pehmeäksi hieromalla sitä ko-
vasti haalealla vedellä sekä sitten hyvällä Öljyllä
(kuten risiini- ja oliiviöljyllä). Miesten, joilla on
jalkahikeä, on voideltava saappaansa hyvin usein.
Jos korkorauta tai joku anturanaula on pudonnut,
pitää saappaat heti viedä suutarille.
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Nauhakengät puhdistetaan ensin likaharjalla
ja voidellaan sitten rasvalla.

Laukku on vähintäin kerran viikossa pölyytet-
tiivii ja harjattava sekä sisältä pyyhittävä. Solkien
ja renkaiden ei saa antaa ruostua.

Keittoastiat pestään ja hangataan sitten lii
dulla.

Mustat nahkatavarat ja patruunataskut kiillo-
tetaan kiillotusaineella. Kiillotusainetta levitetään
nahalle ohuelti vaatetilkulla ja hierotaan sitten sen
sisään; kun se on kuivunut, hangataan nahkaa peh-
meällä harjalla tai villaisella tilkulla niin kauvan,
että kiilto syntyy.

Valkoisiin nahkatavaroihin sivellään valkoista
saviliuosta. Sittenkuin se on kuivunut, hangataan
esinettä vaatetilkulla, missä on talkkijauhoa. Jos
esine on uusi ja nahka siis vielä rasvainen ja kar-
kea, pestään se ensin ja hierotaan sileäksi hohkaki-
vellä sekii sivellään sitten saviliuoksella. Sivelemi-
nen pitää uusia moneen kertaan ja antaa aina vä-
lillä kuivua. -Jos väri vanhuuttaan käy paksuksi
ja alkaa murtua, pitää se pestä pois sienellä ja läm-
pöisellä vedellä sekii sivellä esine saviliuoksella;
raapiminen on kielletty.

Uudet kiiltävät nalikakypiirit hangataan kirk-
kaiksi nahkalapulla, vanhat sitävastoin mustaa va-
haa käyttämällä. Kypärin messinkiosat ovat kiillo-
tettavat. Kypärin piikkiä ei saa puhdistettaessa
painaa pöytää tai muuta semmoista vastaan, kypäri
kun tiilen helposti voi murtua. Hikihihna on aina
käyttämisen jälkeen pyyhittävä kummaltakin puo-
lelta. Ilniareijät on aina pidettävä auki.
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Lakin vuori pitää usein pestä. Tätä varten on
se irrotettava, koska lakissa oleva nauha muuten
helposti pilaantuu ja tummenee. Jos leima on hä-
vinnyt, on se annettavavarastoaliupseerinuudistaa.

Tuppitupsu on pestävä varovasti, niin ettei vä-
rillinen villa kastu.

Jos telttakangas on kastunut, on se heti ensi
tilassa asetettavakuivamaan ja sitten varovasti pö-
lyyttämällä ja harjaamalla puhdistettava. Vain
siinä tapauksessa, ettei se täten tule puhtaaksi, on— silloinkin poikkeustapauksessa — lupa se pestä.
Murtumisen estämiseksi on laskotettaessa katsot-
tava, etteivät laskokset joka kerta tule samalle koh-
dalle.

Liinavaatteita ei saa pestä kovin väkevillä ai-
neilla (esim. kloorilla); samaten ei ole hyvä niitä
harjata. Ne kuivataan ulkona ja kääritään sitten
kokoon.

Vallitusaseiden puuosia on hoidettava samoin
kuin kiväärintukkia. Metalliosien ei saa antaa
ruostua.

Vaatteihin ja varustuksiin on jokaisen merkit-
tävä nimensä; sen saa kuitenkin kirjoittaa vai pie-
niin kangas- tai paperilappuihin, mitkä sitten neu-
lotaan kiinni tai liimataan. Jos joltakin tavaroita
häviää, on hänen siitä heti ilmotettava.

9. Garnisooftivahtipalvelus.
Vahtipalvelua on vastuunalainen toimi, joka

sotilaan on omantunnontarkasti täytettävä. Vahti-
palveluksen tärkeyden tähden rangaistaan siinä
tehdyt rikkomukset erikoisen ankarasti, sodassa
kuolemanrangaistuksellakin.


