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Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisien valo
Joh. 1: 4.

Joulu, juhlista jaloin, lähestyy taas kotejamme.
Joulukiireet ovat alkaneet, sillä kaikkihan tahtovat
saada joulutunnelmaa kotiinsa, vaikka se olisi pieni
ja halpakin. Onhan joulu ennen kaikkea kodin juhla.
Ne, joilla koti on, koettavat etäämpääkin rientää
omiensa luo, voidakseen sen lämpöisessä ilmapiirissä
viettää tätä valon juhlaa ja elää lapsuutensa muistot
uudelleen. Juhlalliselta tuntuu, kun kuusen kynttilät
sytytetään ja yhdessä saadaan virittää vanha, kaunis
jouluvirsi. Aikuinenkin tuntee itsensä uudelleen lap-
seksi. Huolet haihtuvat hetkeksi ja sydämen täyttää
lapsuuden viattomuus. Itsekkyys, luonteemme perus-
vika, saa tällöin väistyä ja ihminen tuntee puhdasta
antamisen iloa, voidessaan lahjoillaan tuottaa toisille
hyvää mieltä.

Näihin vanhoihin, totuttuihin muotoihin tavalli-
sesti rajoittuukin koko joulun vietto ja sen merkitys.
Kaiken touhuilun kesken unohtuu juhlan varsinainen
aihe. Ei muisteta, että samoinkuin kynttilät vuoden
pimeimpänä aikana luovat valoaan ympäristöönsä,
niin kerran ihmiskuntaankin sen eläessä pimeydessä,
syntyi kirkas taivaallinen valo — Kristus-valo, joka
hajoitti pimeyden, voitti kuoleman ja synnytti uutta
elämää, rikasta sisäistä elämää ihmisten sydämissä.
Lahjoja saadessamme ja antaessamme unohdamme,
että ihmiskunta Vapahtajassa sai Jumalalta suurim-
man lahjan, mitä milloinkaan voidaan saada. Köyhä
olisi joulu, jos se rajoittuisi vain siihen, että ulkonai-
sin keinoin koetamme saada jonkun erikoisen tunnel-
man, joka haihtuu yhtä nopeasti kuin syntyikin.
Eihän se sellaisena pystyisi irroittamaan huolten ras-
kauttamaa sydäntämme tämän maallisen elämämme
huolista ja puuhailuista. Joulun täytyy kyetä kohot-
tamaan mielemme korkeuteen ikuista valoa kohti.

Tämän tarkoituksen saavutamme, kun meille jou-
lun evankeliumi yhä kirkastaa totuutta: »Hänessä oli
elämä, ja elämä oli ihmisten valo». Kristus tuli tuo-
maan elämää maan päälle. Ilman Hänen antamaa
elämää on olemisemme kokonaan ilman tarkoitusta.
Emme huomaa sitä niin helposti silloin, kun
yhdessä toisten kanssa hyörimme jokapäiväisissä
aherteluissamme, vaan luulemme, että se on sitä oi-
keata elämää, joka täydelleen tyydyttää vaatimuksem-
me. Mutta kun kaikki väkipyörät seisahtuvat, ryske
japaukkina vaihtuvat hiljaisuuteen sekä alammekuul-

la sydämemme ääntä, niin valtaa mielemme ajatus,
että kaikki tämä on niin turhaa. Joulunpyhät ovat
tuollaista hiljaisuuden aikaa, jolloin ihmisellä on
tilaisuus kuunnella ijäisyyden ääntä sisimmässään.
Se paljastaa monellekin ammottavan tyhjyyden. Ei
olekaan mitään sisäistä elämää, pelkkää pimeyttä
vain, joka herättää sellaisen pelon kahdenkeskenoloon
itsensä kanssa, että täytyy suin päin rientää maail-
man meluun, etteivät sisäisen pimeyden aaveet liiaksi
saisi järkyttää oloamme. Missä ovat joulun rauha ja
ilo?

Joulun suuri vieras, Jeesus Kristus, voi rauhan ja
ilon tuoda. Hän yksin pystyy luomaan valoa pimeim-
päänkin ihmissydämeen. Rauhaton sielu löytää
Hänessä levon. Synti se on, joka pimeyden valtaa laa-
jentaa niin yksityisessä kuin koko ihmiskunnassakin.
Siitä johtuu kaikki onnettomuutemme. Kun Kristus
pääsee valaisemaan sisäistä elämäämme, niin Hän
meille paljastaa onnettomuutemme syyn, mutta sa-
malla Hän myös meille kirkastaa sen totuuden, että
vain Hänen kauttaan meillä on vapahdus synnin or-
juudesta.

Me vietämme joulua, ei syödäksemme ja juodak-
semme, vaan saadaksemme erikoisesti tuntea, että
meille on syntynyt Vapahtaja, joka tahtoo ja voi va-
pauttaa sekä sinut että minut synnin, kuoleman ja
perkeleen vallasta. Rikkoutuneen elämäni Hän voi
uudelleen luoda, koska »Hänessä on elämä». Valoa
Hän voi antaa pimeimpäänkin sydämeen, sillä »elä-
mä oli ihmisten valo».

Suojeluskuntaväenkin keskuudessa vietetään jou-
lua. Ulkonaisesti sen vietto voi olla hyvinkin vaihte-
levaa, riippuen siitä minkälaisissa olosuhteissa kukin
elää. Mutta nämä ulkonaiset muodot eivät juhlalle
merkitystä anna, vaan se mieliala millä otamme Ju-
malan lahjan, Jeesuksen Kristuksen, vastaan. Jos
annamme Hänen olla elämämme ja valomme, niin
joulu on meille juhlista jaloin, vaikka meillä ei olisi
yhtäkään kynttilää pöytämme koristukseksi. Silloin
voisimme kuitenkin riemusta sykähtelevällä sydämellä
yhtyä enkelikuoroon laulamaan: »Kunnia olkoon Ju-
malalle korkeudessa, maassa rauha ihmisten kesken,
joihin Hänellä on mielisuosio!»

Aarne Huurre.



N:o 1 — 1928KANNAKSEN VARTIO

4

Sä seutu rauhoin uinuos,
— me nukkua voi emme!
Sun, kotiranta, lepoas
me tarkoin varjelemme!
Sä rakas, uneen paina pää
ja onnen maista unta nää,
me valvoin käymme yömme
— on vartiointi työmme.

Me saamme sukset liukumaan
kun Pohjan lieskat palaa
ja kuuhut kalpee hohtoaan
kun kyläin ylle valaa.
Te rauhoin olkaa, asukkaat,

Vartiolaulu.
Kirj. Aleksanteri Aava.

on meille tutut metsät, maat,
on meillä oma rata,
yks' meistä vastaa sata!

Ah äiti, suotta saunassas
et nähnyt poikalasta.
Jo silloin lauloit haaveistas
ja kodin vartijasta.
Nyt, emo, toivos täyttyi näin,
— on miestä meillä rivittäin
ja askele on varmaa,
ja yllä sarka harmaa.

Näin käymme tuiskuun, tuulihin,
ja yöhön, pakkassäähän.
ja lempi synnyinseutuhun

ei meissä kylmä jäähän.
Työ, vaiva silloin palkan saa
kun kodit rauhoin kohoaa,
kun kasket kantaa laihon
ja Lotat viihtää kaihon.

Nyt ranta rauhoin uinuos
me nukkua voi emme.
Sun, kotiseutu, oloas
me valvoin varjelemme!

Näin laulu meillä helkähtää,
vie vartiohon vala tää,
ei sitä välttää saata
ken lempii synnyinmaata.

»Kannaksen Vartio» viisivuotias.
Lehtemme tämä numero aloittaa kuudennen

vuositaipaleen »Kannaksen Vartion» elämässä. Vii-
den vuoden aikana on siis jo lehti ehtinyt elää mu-
kana sk.-piirimme toiminnassa ja ottaa osaa sen
vaiheisiin. Näitten vuosien aikana on piirin toi-
minnan kehityskäyrä osoittanut jatkuvaa nou-
sua. Mitä enemmän on rauhan vuosia saatu käyt-
tää työmme hyväksi, sitä enemmän on työmme
voitu tehdä määrätietoisemmaksi ja lisätä siten
sen tehoa ja tulostasoa. Tässä työssä on lehti vä-
häiseltä osaltaan koettanut olla mukana.

Kun lehden esikoinen lähti taipaleelle viisi vuotta
sitten, otti se silloin ohjelmakseen olla yhdyssiteenä
piirin eri suojeluskuntien ja suojeluskuntalaisten
kesken, välittämällä käskyjä, tiedoituksia, sk.-uuti-
sia ja muuta työlle ominaista. Se asettui jo silloin
tiedonantolehdeksi, jollaisen leimaa se on uskolli-
sesti kantanut koko ajan. Muodostaahan yhä edel-
leenkin huomattavan osan lehden sisällöstä juuri
Piiriesikunnan, alue- ja paikallispäällikköjen tie-
doitukset ja määräykset. Tämä osasto onkin laajin
kuin missään vastaavassa sk.-lehdessä koko maas-
sa. Jaettuna joka miehelle on sillä oma, tärkeä
merkityksensä. Vuosien kuluessa on kuitenkin oh-
jelmaa ollut tarpeen ja on myöskin voitu laajentaa.
Lehteen on sijoitettu, kulloinkin tilasta riippuen,

kirjoituksia eri aloilta, joilla on koetettu syventää
käsitystä sk.-työstä, tehostaa isänmaallista mieli-
alaa ja pitää yllä harrastusta niihin velvollisuuk-
siin, joitten tarkoitus on kohottaa kansamme ja
varsinkin Kannaksen hyvinvointia ja elämän mah-
dollisuuksia.

Lehti on saanut runsaasti lukijainsa keskuudesta
hartaita ystäviä, jotka ovat yhä lisääntyvänä mää-
ränä vuorostaan muistaneet sitä kirjoituksilla.
Vastaisuutta silmällä pitäen olisi kuitenkin toivot-
tavaa että vuorovaikutus lehden ja lukijain kesken
tulisi entistä kiinteämmäksi. Siinä ei kyllä voida
julkaista rajattomasti mitä tahansa, mutta työm-
me lähellä olevia harrastuksia käsitteleviä asiallisia
kirjoituksia tahi kevyempään muotoon laadittuja
kuvauksia siinä kyllä mielihyvällä julkaistaan.

Kun »Kannaksen Vartio» lähtee taivaltamaan pii-
rimme sk.-väen ja työmme ystävien lehtenä uutta
kautta, on syytä toivoa että se voisi entistä suu-
remmassa määrin palvella meidän yhteisiä pyrki-
myksiämme. Minään »maailmanlehtenä» se ei voi
eikä edes tahdokaan olla. Vaan mikäli sen on onnis-
tunut täsmällisesti välittää tiedoituksia suojeluskun-
talaisille ja mikäli sen onnistuu osaltaan heissä enen-
tää tehtäviensä täyttämishalua ja kohottaa siten
heidän kuntoansa, on lehden tarkoitus saavutettu.
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Kun ei ollui fakeita rauhasia.
Ajankuva jouluna 19 17

Oli jouluaatto kymmenen vuotta sitten. Kodeissa
oli tavanmukaiset juhlan valmistelutyöt käynnissä.
Taloja siistittiin sekä ulkoa että sisältä. Tuoreet,
pihkalle tuoksuavat kuusenhavut oli levitetty rappujen
eteen ja halkovajan edessä laitteli joulukuusta ristik-
kojalkaan talon mieheksi varttuva poika, ympärillään
sisarusparvensa nuorimpien ilmeisellä hartaudella
seuratessa toimitusta. Naisväki suoritti kiireellä lei-
pomisien ja paistamisien viimeistelyjä. Vaikka oi-
keastaan eihän ne paljon työtä tällä kertaa antaneet.
Oli pulakausi ja kaikki oli säännösteltyä, korteilla.
Kuitenkin olivat nuo valmistelut omiansa antamaan
lähestyvälle juhlalle ominaisen ulkonaisen tunnun.

Näistä joulun läheisyyttä osoittavista puuhista huo-
limatta ei ihmisten mieliala ollut lähestyvän rauhan-
juhlan mukainen. Epävakaiset, yhteiskuntaa ja sen
rauhaa järkyttävät tapaukset olivat omiansa pahasti
särkemään jouluisen tunnelman. Ilmassa oli pelon-
sekaista odotuksen jännitystä. Näennäisestä rauhasta
huolimatta osoitti siellä täällä maassa sattuneet levot-
tomuudet kansan olevan kulkemassa kohti ratkaisevia
ja seurauksiltaan aavistamattomia tapauksia. Mo-
nien sotavuosien melskeiset ajat ja kansamme sekä
ulkonainen että sisäinen tilanne olivat omiansa riis-
tämään ihmisiltä v. 1917 joulua odotellessa jo enna-
kolta sen sisäisen mielentilan, jossa olisi voinut ver-
soa suuren juhlan paljon sisältävä riemusanoma:
Rauha maassa ja ihmisten kesken hyvä tahto.

Lyhyt aattopäivä alkoi hämärtyä illaksi kun sain
lyhyen puhelintiedon naapuripitäjän nimismies S:lta:
»Kävelykepit ovat saapuneet. Haettava heti». Samas-
sa ilmoitettiin että, tietojen mukaan, levottomilla ai-
neksilla on aikomus räjäyttää tahi polttaa jouluaamu-
na kirkot, jolta varalta on ryhdyttävä toimenpiteisiin.

Nämä tiedot olivat omiansa siirtämään jouluaja-
tukset muuanne. Kiireisesti sain lähteä kylään etsi-
mään miehiä »kävelykeppien», s. o. kiväärien, hake-
miseen, joita jo pitkän aikaa oli kiihkeästi odotettu.
Matti S. ja Heikki Ä. olivat valmiit lähtemään joulu-
yönä niin epätavalliseen matkaan. Samanaikaisesti
kun kodeissa syttyivät kuusiin harvalukuiset joulu-
kynttilät ja jolloinka perheen vanhin hartaana alotti
värisevällä äänellä jouluvirren, lähtivät he kylmään
yöhön kolmen peninkulman päästä hakemaan aseita,
joilla toivottiin voivan palauttaa ja lujittaa pahoin
järkkynyttä rauhantuntua. Ne tähdet, jotka muille
ilmoittivat ehkä suurta ilosanomaa, saivat heille
aavalla jäätaipaleella osoittaa matkansuuntaa.

Ennakolta tehdyn sopimuksen mukaan lähdin mi-
näkin kaikessa hiljaisuudessa, toisten asettuessa le-
volle, pimeään jouluyöhön. Matkani määränä oli
kummullaan seisova Herran temppeli. Talot asuk-
kaineen nukkuivat rauhassaan. Vain muutamassa
akkunassa tuikutti pieni lepattava liekki, jonka ää-

ressä nähtävästi joku oli syventynyt kirjansa äärmi.
Kiristyvän pakkasen paukkuessa, lumen narskuessa
jalkaini alla jouduin kirkon portille, jonka tukevien
kivipylväiden välissä hetkiseksi pysähdyin. Kuinka
moninaiset jaoudot tunteet täyttivätkään mieleni. Rei-
pas käynti oli saanut vereni kiertämään tavallista no-
peammin, mikä taas puolestaan sai päässäni olevissa,
äskeisen taistelun haavoissa tuskan yltymään. Ruu-
miini vapisi heikkoudesta. Mielikuva toisensa jäl-
keen tuli sieluni silmien eteen. Olin keskellä joulu-
yötä kalmistossa, jonka kummuilla olevat ristit ja ki-
vet olivat lumipeittoisina yön hämärässä, salaperäi-
sessä valossa niin kummallisen näköisiä. Tähtitai-
vasta vastaan häämöitti jossain korkeudessa kirkon
torni risteineen. Näytti kuin kaikki olisivat kummis-
saan kyselleet oudon kulkijan käynnin tarkoitusta
tänä rauhanyönä täällä, jossa vain vainajain henget
olivat oikeutettuja liikkumaan leposijoillaan. Mel-
keinpä pelonsekainen tuntu mielessäni tein kierrok-
sen kirkon ympäri, tarkastellen sen kaikki luukut ja
sokkelot. Saatuani varmuuden ettei ainakaan vielä
mitään epäilyttävää sen rauhalle ollut näkyvissä, pa-
lasin kylään. Oli rauhanjuhlan suuri yö, jonka rau-
han vuoksi täytyi öisen kulkijan valvoa.

Menin osuuskaupalle odottamaan aseiden tuloa.
Talo oli pyhien aikana autio, joten sinne oli sopiva
sijoittaa kiväärit ennen jakoa. Aamuyöstä saapui-
vat miehet kuormineen. 32 kivääriä ja useita satoja
patruunoita sisältävä lähetys purettiin kamarin lat-
tialle. Hetken vaikutelma elää minussa vieläkin voi-
makkaana. Kauvan kaivatut aseet olivat tulleet.
Siinä ne olivat kasassaan, teräspiippujen huurteisina
ollen hohtaessa outoa kylmyyttä ja heikon valon niiden
lukko-osista oudosti taittuessa niin paljon puhuvina.
Jouluyönä, rauhan ja ilon suurena aattona tulleina
ne saivat huolestuneena ajattelemaan kansan kohta-
loa, jonka rauhaa tukeakseen täytyi näitä hankkia.
Lyhyt selostus matkasta, käden puristus kiitokseksi ja
toivomus »rauhaisaa ja hyvää joulua!» Miehet kiireh-
tivät koteihinsa, ehtiäkseen perheineen joulukirkkoon.
Jäin yksin aseita vartioimaan.

Vuoden pisin yö valkeni verkalleen jouluaamuksi.
Jumalanpalveluksen piti alkaa vasta tavalliseen ai-
kaan, kynttiläin puutteen vuoksi. Hämärissä kiiruh-
din vielä kerran kirkolle tarkastamaan tilannetta.
Kaikki oli ennallaan. Pidempimatkaiset kirkkomie-
het alkoivat saapua eri suunnilta, kellojen ja kulkus-
ten soidessa. Vakava ilme kasvoillaan tervehdittiin
tuttavia ja toivotettiin »hyvää joulua». — Ennen kir-
kolta poistumistani saapuu siihen eräs reki, johon
katseeni kiintyy. Näen tutussa joukossa tutut piir-
teet, vaan en tahdo uskoa silmiäni. Reippaana pon-
nahtaa reestä nuori mies, saapuen luokseni, ojentaa
kätensä ja sanoo: »Päivää, onkos sinulta hakattu kor-
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Suomen itsenäisyyden kymme*
nentenä vuosipäivänä 6. 12. 27.
paljastettiin Viipurissa Tervanie*
mellä vieressä kuvattu itsenäisyys*
patsas. Samallakallion harjanteella,
jossa ennen oli valloittajakeisarin
patsas, seisoo nyt korkealla jalus*
talla komea leijona, suojaten käpä*
lällään Karjalan vaakunaa.

Riittäköön Suomenlukon var*

tijoilla nyt ja aina voimaa suojata
vapauttamme.

vat pois?» Se oli jääkäri Lauri P., joka oli juuri
saapunut »maihin» ja oli ehtinyt kuulla kotipitäjänsä
kahakoista. Toisten mennessä joulukirkkoon, vein
rakkaan vieraani osuuskaupalle »aarrettani» katso-
maan ja ohjeita antamaan. Samanaikaisesti kun ih-
miset kirkoissaan kuuntelivat julistusta: »Kunnia
olkoon Jumalalle korkeudessa, maassa rauha ja ih-
misille hyvä tahto», samaan aikaan me teimme siellä
suunnitelmia siitä, mitenkä voisimme todellisen rau-
hantilan saavuttaa ja kuinka lainalainen yhteiskunta-

Suojeluskuntain Yli*
päällikkö jääkärieversti
K. L. T. Malmberg on
Tasavallan Presidentin
sotilaskäskyllä 6. 12. 27.
ylennetty kenraalimaju*
riksi.

Viipurin sk.*piirin suo*

jeluskuntaväki pyytää
onnitella Ylipäällikköä
ylennyksen johdosta.

elämä tulisi turvatuksi. Ja kun joulukellojen kumeat
soinnut ilmoittivat kirkonmenojen päättyneen, olivat
meilläkin suunnitelmat valmiina. Emme vain sil-
loin vielä varmuudella tienneet sitä, että niiden toteu-
tumisaika oli niin lähellä ja että niiden kautta saa-
vutettavan rauhan hinta tulisi niin kalliiksi.

— Oli joulupäivä 1917. Naapurit ja tuttavat toi-
siaan tavatessaan toivottivat rauhaisaa ja hyvää
joulua!

J- P-

K. L. T. Malmberg
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Apukouluuttajakurssllalset
opettajineen.

Imatran skn soittokunta.

Terijoen skn talo.
Vihittiin tarkoitukseensa

äskettäin. •
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Erämaan taipaleella.
Velvollisuus on raskas, mutta kaikkein ras-

kaimmin lepää sen käsi sotilaan olkapäällä
... Ainoastaan se mies, joka täyttää tunnon-

tarkasti tehtävänsä, kestää horjahtamatta tämän
raudankovan painalluksen.

Hiljaiseen, kuumuutta huokuvaan eteläisen Keski-Afrikan
savanniin — heinää kasvavaan aroon, oli tullut äkkiä vil-
kasta eloa. Huudahduksia ja puheensorinaa säestivät rat-
sujen kavioiden iskut ja leveitten Iyömämiekkojen kalina
raudoitettuja nastakenkiä vastaan.

Eskadroonan vahvuinenEnglannin siirtomaa-armeijan val-
koihoinen rakuunaosasto kiiti parijonossa, nuoren luutnan-
tin johdolla kevyttä ravia suoraan pohjoiseen. Jokainen
vaipui tuon tuostakin tuijottamaan suoraan eteensä. Sen
sai aikaan kuumuus ja maasto. Niin pitkälle kuin silmät
kantoivat, eivät sotilaat nähneet kerrassaan mitään, lukuun-
ottamatta tuota ruskeaksi palanutta kirottua kafferiruohoa,
joka jo töykkäsi makuaistin kylkeen. Pienet pensaatkin oli-
vat jääneet seljan taa. Kaikesta näki, että lähestyttiin erä-
maata, tuota kuulua Kalaharin hietalakeutta, jota kutsu-
taan myös nimellä »Saharan pentu*.

Seikka oli nimittäin sellainen, että tuon hietalakeuden
keskiosassa n.s. Gamisuolajärven rannalla oli tapahtunut
raaka teko. Muuan 10-miehinen tieteellinen retkikunta jou-
tui yllämainitun järven rannalla alkuasukasten vihan esi-
neeksi. Luultavasti busmannien, koskapa jokaisesta ruu-
miista löydettiin myrkytettyjä nuolia. Heidät oli murhattu
kaikkityyni. Teko oli liian julkea. Sitä ei voitu tehdä näky-
mättömäksi ja tästä johtui, että pääesikunnasta tuli mää-
räys, jossa komennettiin kokonainen eskadroona liikkeelle
rankaisuretkikunnaksi.

Nyt he olivat siis tuolla matkalla, matkalla, joka ei ollut
kenenkään mieleen. Jokainen tiesi vanhasta kokemukses-
taan, ettei sitä ainakaan miksikään huvimatkaksi voitu sa-
noa. Kaukanapa siitä kaikki ilo olikin. Hirvittävä kuumuus
sai miesten kasvot hehkumaan ja sielunelämä tylsistyi sitä-
mukaan, mitä ylemmäs sisämaahan noustiin. Lieviä kuume-
taudin merkkejä ilmeni yhdessä ja toisessa, mutta ollen kes-
täviä, eivät sairastuneet kumminkaan sen vaarallisemmin.

Mitä taas hevosiin tuli, saivat nekin osansa runsain mi-
toin tästä hitsistä. Paitsi kuumuudesta, kärsivät ne n.s.
tsetse- ja moskiittokärpästen hyökkäyksistä. Eläinparat
hirnahtelivat hermostuneesti. Niitten ruumiit värähtelivät
tuskasta myötänään. Tämä kaikki oli vain alkua kärsimyk-
sille. Kovin oli kokematta, nimittäin hietaerämaa.

Sinnekin vihdoin tultiin. Kevyt ravi täytyi hiljentää
käymäjalaksi, jos mieli jatkaa tunnista toiseen taivallustaan.
Hevosten kaviot upposivat nilkkoja myöten tulikuumaan
santaan, tuohon ruskeankeltaiseen, jäykistyneeseen aal-
lokkoon. Erämaa muistutti tosiaankinsuunnattoman suurta
valtamerta. Näytti sille kuin sen pitkät, loivarinteiset aal-
lot olisivat pysähtyneet liikkumattomiksi kesken kiivainta
vauhtiaan jonkun salaisen voiman pakoituksesta.

Ei käynyt tuulen henkeäkään. Ilmakin tuntui elotto-
malle —■ kuolleelle. Senkin oli myrkyttänyt Afrikan eloa-
vihaava hehkupallo. Myrkyttänyt niin perinpohjaisesti,
etteivät rakuunain keuhkot tahtoneet saada tarpeekseen

happea. Heidän hengityksensä muuttui kiivaammaksi, hien
kihoillessa lakkaamatta kaikista huokosista uuvuttavan
yhtäjaksoisesti.

Keskinäinen puhelu vaimeni. Kenelläkään ei ollut halua
keskusteluun, vaan katseltiin mieluummin edessä ratsasta-
van sotaveikon hehkuvaa niskaa, tai sapelien kahvojen ryt-
millistä heiluntaa. Karpiinit tuntuivat painavan aivan
liiaksi olkapäitä. Niitä muuteltiin olalta toiselle. Ähkittiin
ja päästettiinpä joskus ylitsepursuvasta tunnevireestä
kirouksiakin. Sitten taas vaivuttiin äänettömyyteen. Hil-
jaisuuteen, jota ei häirinnyt muu kuin hevosten kavioi-
den kahahtelu pehmeässä sannassa.

Erämaan kaamea yksitoikkoisuus esti väkivaltaisesti kai-
ken ajattelun. Tuntui sille kuin vaellettaisiin suunnattoman
suuressa haudassa.

Parisen päivää kesti tätä kauheaa elottomuutta ja sitten
saatiin hietamyrsky. Ilma pimeni lentävästä pölystä. Tuuli
ulvoi ja valitti, nostattaen yhä taajempia hietapilviä. Ne
kiitivät huimalla nopeudella, vuoroin nousten ja laskien.
Hengitystä salpasi. Hieno hieta tunki polttavan kihelmöi-
vänä kaikkialle. Se täytti silmät, korvat ja nenän ontelot,
valuen kauluksen raoista iholle. Kaikki tämä lisäsi kärsi-
myksien määrää huomattavasti. Janokin yllätti, mutta
kenttäpullot ja reservit olivat jo aikoja sitten tyhjennetyt.
Kurkut tuntuivat täyttyvän jollakin tahmealla aineella, jo-
ka tuppasi tukehduttamaan ja rintaa pisteli kuin tulikuu-
malla rassilla.

Mutta yhä vain, parijonossa, samosivat rakuunat järkky-
mättä eteenpäin. He kärsivät jokainen. Kärsivät suoras-
taan hirvittäviä tuskia. Vankkatekoiset ruumiit aivan va-
vahtelivat, mutta kaikesta huolimatta, oikeitten sotilasten
tapaan, ei yksikään valittanut ääneen. Se oli urhojen otte-
lua tylyn erämaan alkuperäisiä luonnonvoimia vastaan.
Miesten kamppailua velvollisuutensa puolesta. Noitten ra-
kuunain järkkymätöntä ottelua lipun takia, Union Jakin,
Englannin lipun, joka ei ollut edes heidän kansallisuutensa
tunnus. Niin. Nämä, kaikista maan ääristä haalitut seik-
kailijat osoittivat olevansa uskollisia ja luotettavia yksilöitä
kaikki tyyni. Ei heidän etenemistään voinut mikään estää.
Ei erämaan rajumyrskykään.

Yhä sakeni samea ilma. Hietapilvet taajenivat ja hämärä
muuttui pimeäksi. Tuntui sille kuin ratsastettaisiin suoras-
taan hiekkameren sisässä.

Eräitä heikompia tuiskahti satulasta maahan. He jäivät
siihen, mihin putosivat, eivätkä palanneet koskaan. —

Toisinaan kaatui rakuuna hevosineen päivineen, mutta
valitusta ja avunpyyntöäkään ei kuulunut. He ymmärsivät
kaikki etteivät toverit voineet auttaa. Ken sortui, se oli
pyyhitty pois elämän pelilaudalta.

Kolme päivää riehui pahahenki Kalaharissa. Kolme pit-
kää päivää saivat rakuunat kamppailla sen tukahduttavia
pilvijoukkoja vastaan ja sitte tuli äkkiä tyven. Myrsky
meni menojaan.

Edessä häämöittivät solakkain palmupuitten rungot, joit-
ten välitse nähtiin sinistä järvenpintaa. Se oli määränpää,
Gamijärven vilvakas laakso.

Eskadroona pysähtyi. Rakuunat nostivat auringonkypä-
rät päästään ja muuan vanha veteraani lausui syvällä, har-
taalla äänellä »Pater nostrumin» italian kielellä.

A. Emil Virtasalo.
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Venäläinen, maa mahtava
miehin satamiljoonaisin
piti pientä Suomenmaata
kaiteeseensa kahlittuna
niinkuin pitää pientä purtta
valtamerijättiläinen
kylkehensä kytkettynä

Uursi jäyhä jättiläinen
usvaisilla ulapoilla
miss' ois' riutat riipinehet
kupehessa kulkevaisen,
pienen Suomen pirstaleiksi.
Väki jäyhän jättiläisen,
suuren ilkeät isännät,
yli laidan laivastansa
lokavettä viskelivät
pienen Suomi-purren päälle.
Siitä sielä sisu nousi,
väen sisu Väinämöisen,
tahtoi taittaa kahlehensa
päästä kerran päiväksensä
irrallensa ilkeästä.
Mutt' o!' pursi puristettu
vankoin, raskain rautaköysin
itkeähän itäisehen,
mit' ei vähät väenvoimat
kyennehet kytkyettä
siitä poikki ponkaisemaan.
Kynti idän isolaiva
usvaisia ulapoita,
missä myrskyt mylleröitsi,
aallot ankarat kohosi,
rinnalla sen rimpuileva
pieni piltti Suomi-pursi.

Syöpyi syvät ruostesyörit,
ajanhampaan hangatessa,
raskaisihin, rautaisihin
kytkyeimen kylkilöihin.
Löivät laineet lakkapäiset,
riuhtoi kahlekantimia.
Jo on katkesi kantimet
vetäisihe irrallensa
Väinämöisen väen pursi.

Läksi lauluin laskettamaan
oman rakkaan rantamalle,

Kirj. Juho Kurki.

oman polun polkemille,
oman onnensa perille.

Mutt' ei idän inhat henget
suoneet päästä suvannolle
purren pienen puunottamaan.
Kääntävät ison itäisen
kyisin voimin kyntämähän
purren pikkusen perähän.
Pani tulta tuiskamahan
manan ääret ärjymähän
irtipäässeen pään menoksi;

Mutta väki Väinämöisen
otti vastaan vainolaisen
niinkuin peto pesän suulla
poikiansa puolustavi.
Iski idän iso kotka
tuhat haavaa hartioihin.
Vuosi hurme vuolahana
vähenteli purren väen,
väen nuoren, väen sorjan,
väen heimohenkihisen
Tuonen virran vietäväksi,
manan aalloille ajeli.
Suri neijot sulhojansa
naiset itki urhojansa
lapset taattoa tavoitti.
Mutt' ei idän iso laiva
saanut Väinölän väkeä
kylkehensä kytketyksi.
Sousi se kuin sorsa-emo
milt' on kyttä kylmämieli
poikuehen paukutellut,
kotirannan korpiloitten
lahdelmihin rauhaisimpiin,
missä perhe sais peseä
rauhaisammin rakennella.
Tuuti tuuli tullessansa
laineet toivat latvoillansa
meren taistotanterilta
urhoin verivuotamilta
huuhtoi sankar' hurmehia
perheen pesärantamalle.
Siitä pitkin Suomen rantaa
kasvoi ruusut kaunehimmat,
mitä väki Väinämöisen
vaali niinkuin valkeata

jota e< saa sammuttajan
tulollansa tukahuttaa.

Onpa meille miekkosille
suotu elää suuri aika
kun on unet usein nähdyt
haaveet ajan harmentamat
aivan tullehet tosiksi
aivan käällä koittamaksi.

Kesän kansoa olemme:
kansaa suuren Suomen kesän.
Tokkopa jo toukomailla
viljankasvu vihannoipi
vaiko vielä vilun kaurat
kesän kasvun keritseepi?

■ ■' ' HJl' "■ ' ' ■ ■
Jo on aika auran käydä
syvemmälle sydänmaahan
sieltä saada nousemahan
hengen kasvu kaunihina
min vois rinnan ripustella
viereen sankar'ruusuin ruson.

Kuiskivat nää sankar kukat
kuinka urhot kuoloon käivät
edestä oman emonsa
oman rannan rakkahimman.

Kuullessa tätä kuisketta
saapi neijon nuoren mieleen
kuva sankarin sorean
urhopojan uljahimman.
Kuullessa tätä kuisketta
saapi nuori urho uljas
suurta verta suonihinsa
tietävi ett' olevansa
sankar'suvun suuri poika
vapaan Suomen vartijana.

Älköön ilmoisna ikänä
minkään päivän päättymänä
urhoin ruusut unhoittuko

koko kansan kastamatta.

Hiihtomerkkikilpailuista.
I lk. hiihtomerkkiä ei sääntöjen mukaan voi saa-

da kuin piirin tai järjestön mestaruuskilpailuissa.
Ne, jotka aikovat tämmöisen saada rintaansa, va-
ratkoot voimansa piirin kilpailuihin.

II ja 111 lk. merkkejä sitävastoin saa kaikissa
kahden tai useamman suojeluskunnan välisissä
kilpailuissa, joissa loppuun hiihtää matkan kolme

piirin kilpailuissa loppuun hiihtänyttä hiihtä-
jää.

Alueitten on tämmöiset kilpailut paras toimeen-
panna. Jo nyt on otettava selko hiihtomerkkivaati-
muksista, mimmoinen tulee radan olla y.m.s. ja
ryhtyä heti kilpailuja järjestämään. Muuten ne
voivat jäädä pitämättä.

■= 9 —
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Ernst Vestling.

luen alue-esikuntaan. 17. 3. 18. ylennettiin vainaja
res. vänrikiksi ja määrättiin kaupungin komendan-
tiksi. Vapaussodan jälkeen kuulunut koko ajan
paikallisesikuntaan sekä toiminut komppanianpääl-
likkönä ja 1. 3. 25.—15.10. 27. välisen ajan paikallis-
päällikkönä. Vänrikki Vestlingin innokas ja täs-
mällinen toiminta skn hyväksi oli usein omiansa
innostamaan nuorempia samaan työhön. Tieto hä-
nen kuolemastaan aiheuttaakin piirin suojeluskun-
taväen keskuudessa syvää kaipausta ja vilpitöntä
kunnioitusta muistoaan kohtaan.

Sairaankantajakurssit 2—15. 12. 27.
Nämä kurssit pidettiin yllämainitulla ajalla Vii-

purissa piirin kurssihuoneustossa. Osanottajia oli
10:stä sksta yhteensä 16. Osanottajien vähyyteen
lienee vaikuttanut suurelta osalta vähän aikaisem-
min alkaneet ampumatoimintakurssit Lappeenran-
nassa ja apukouluuttajakurssit Viipurissa. Voi
olettaa nimittäin näille kursseille osallistuneen mo-
nen sellaisenkin, joka olisi saapunut lääkintäkurs-
seillekin, jos se olisi alkanut aikaisemmin. Pakotta-
vista syistä ei kurssia voinut järjestää kuitenkaan
aikaisemmin.

Kurssin johtajana toimi piiriesikuntalääkäri V.
Järnström. Muina opettajina sk.-lääkärit Winter
ja Cederberg, kapteeni Degerstedt sekä lääkintä-
ohjaaja Kirjavainen. Lisäksi oli useita tilapäisiä
opettajia. Kurssin vääpelinä toimi sk.-lääk.alik.
Kymäläinen Kirvun sksta. — Edellämainitut lää-
kärit pitivät luentoja anatomiasta ja fysiologiasta,
haavojen käsittelystä, ensiavusta y.m. Kapt. De-
gerstedt luennoi kenttälääkintäpalveluksesta erit-
täin havainnollisesti.

Opetuksessa pantiin pääpaino käytännölliseen
harjoitukseen, kuten side- ja lastoittamisharjoituk-
seen, haavoittuneen käsittelyyn, verenvuodon py-

Käkisalmen skn enti-
nen paikallispäällikkö,
vänrikki Ernst Vestling
kuoli vaikean taudin mur-
tamana Käkisalmessa 8.
12.27. Vainaja oli synty-
nyt 23. 9. 1859, ollen siis
kuollessaan yli 68-vuotias.
Käkisalmen suojeluskun-
taan liittyi hän kohta va-
paussodan puhjettua, kuu-

sähdyttämiseen, jotka kaikki käytiin yksityiskoh-
taisesti läpi ja piti jokaisen kurssilaisen esittää,
kuinka toimitaan kussakin tapauksessa. Samoin
oli tekohengityksen laita. Jokainen kurssilainen
joutui perusteellisesti näyttämään tekohengitystä
usein eri tilantein ja menettelytavoin.

Näillä kursseilla ei voitu pitää sairasahkioharjoi-
tuksia, sillä juuri kurssin alkuun ehti sulaa sekin
vähäinen lumi, jota oli jo satanut. Sijalle otettiin
hätäpaariharjoituksia. Nämä kiinnittivät kurssi-
laisten mielenkiintoa suuressa määrin. Kaikkiaan
tehtiin kymmenen eri hätäpaarilajia ja kokeiltiin
niiden tarkoituksenmukaisuutta. Kurssin lopulla
toimeenpantiin sitten kilpailu hätäpaarinteossa ja
-lastoituksessa. Mentiin miehissä metsään ja kul-
lekin paarikunnalle annettiin kirves ja määrätty
luku nauloja ja lisäksi sai käyttää puukkoa. Paari-
tarpeita ja lastanpehmikettä sai kukin ottaa talvi-
sen metsän antimista. Kilpailua oli erinomaisen
mielenkiintoista seurata. Huiske siinä kävi, mutta
ääntä oli vähän, sillä kukin paari pyrki omalle ta-
holleen sekä koettaen pitää toimenpiteensä toi-
silta salassa. Tuloksia voidaan pitää erinomaisina.
Ensimäinen paarikunta ilmoittautui ensiksi, las-
toitettu ja haavoittunut paareilla, käyttäen aikaa
24 min. 24 sek. Neljäs paarik. toiseksi, aika 27
min. 3 sek. Kolmas paarik. kolmanneksi 29 min.
25 sek. Kun otettiin huomioon paarin ja lastoituk-
sen kunto, selviytyi voittajaksi 4:s paarikunta (Ar-
ponen, Häkkinen, Mälkiä ja Piltz). 2) l:n paarik.
3) 3:s paarik. 2:n paarikunta (paarinjohtaja Pat-
rakka) erehtyi tekemään taideteosta, jossa kyllä
onnistuikin, mutta aikaa meni 54 minuttia ja se
vei palkinnolta pois. Ettei toistenkaan paarit ol-
leet mitään tusinatyötä, osoitti, kun niitä miehissä
koeteltiin, ne kestivät mainiosti ja käytettiin niitä
kilpailun jälkeen paariharjoituksessa. — Lisäksi oli
pistoolikilpailu 5 laukauksella 25 metrin matkalta
vastaavaan pistoolitauluun. Kilpailun voitti M.
Kymäläinen 38 pisteellä. 2. L. Laisi 35 p. 3. S.
Häkkinen 34 p. Molemmat kilpailut pantiin toi-
meen kurssilaisten kurssiaikana osoittaman erin-
omaisen innostuksen palkkioksi.

Erikoisesti on mainittava vielä kaksi yhteishar-
joitusta Kuorm. P:n lääkintäkomppanian kanssa,
josta saamme kiittää lääk.kompp. päällikköä kapt.
Degerstedfiä. Toivottavasti meillä vastaisillakin
kursseilla on onni päästä yhteistoimintaan hänen
johdollaan. J. K.

Lääkintäkurssin kuulusteluissa.
Opettaja: »Mihinkä toimenpiteisiin ryhdytte sydämen läpi

ammutun haavoittuneen suhteen?»
Kokelas: »Tilaan hänelle ruumisarkun.»
Opettaja: »Entä jos häntä on haavoittanut Amorin nuoli?»
Kokelas: Kääntyisin kultasepän puoleen.»

Opettaja: »Mikä on keuhkojen tehtävä?»
Kokelas: »Puhdistaa ilmaa.»

Ernst Vestling
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Lääkintähenkilökunnan työn laatu.
Meidän täytyy empimättä myöntää, ettei lääkin-

täpalvelus suojeluskunnissa ole ehtinyt seurata
muun kouluutuksen mukana, vaan on jäänyt niin
siinä kuin innostuksessakin muusta sk.-työstä jäl-
keen. Tähän on ollut monia ja näin suoralta kädeltä
katsoen päteviäkin syitä. Näistä on varsinkin lää-
kintäkouluutusvarojen ja pätevän opettajavoiman
— siis sysien ja seppien puute jo ennestään yleensä
tunnettuja asioita, joten en nyt niihin kajoa. Puute
on myös taottavasta aineestakin ja tähän seikkaan
sopii pysähtyä. Miksi näin on, siihen on vaikutta-
massa useampiakin seikkoja, joista suurimpana
näyttää olevan lääkintäpalveluksen väärin käsittä-
minen ja siitä johtuvat väärät ennakkoluulot sekä
ettei sodan aikaisen lääkintäpalveluksen merkitystä
ymmärretä tarpeeksi.

Suojeluskuntaväenkin keskuudessa näytään lää-
kintäpalvelusta pidettävän jonkinlaisena laupeu-
dentyönä ja sen suorittajia vähän niinkuin hempeä-
mielisinä ja siis kukaties vähemmän »reiluina» mie-
hinä, jollaisia sotilaat eivät mielellään olisi. Tämä
ajatuskanta johtuu rauhanaikana toimivien vapaa-
ehtoisten hyväntekeväisyyttä harrastavien yhdis-
tysten ja yksityisten sairashoito- ja avustustoimin-
nasta, joka useimmiten vaatii suorittajaltaan taval-
lisen arki-ihmisen luonnetta ja mieltä herkempää
olemusta. Nyt on kuitenkin huomattavan suuri ero
rauhan- ja sodanaikuisen lääkintätyön välillä. Sik-
sipä eivät edellämainitunlaiset henkilöt kelpaakaan
sodanaikaiseen lääkintäpalvelukseen ilman soti-
laallista kouluutusta — ei ainakaan sotatoimialu-
eelle. Etappi- ja kotialueella he voivat kyllä toimia
rauhanaikaisen kokemuksensa perusteella. Esim.
Saksan punaisesta rististä ja sen sisaryhdistyksistä
toimi neljänä sotavuonna (1914—18) etappi-ja koti-
sairaaloissa 117,988 naista ja 132,782 miestä. Sota-
toimialueella toimiva lääkintähenkilökunta täytyy
aivan erikseen kouluuttaa. Kun siis suojeluskunta-
lainen suorittaa rauhan tai sodan aikana lääkintä-
palvelusta, täyttää hän velvollisuuttansa. Vaikka
olisi kuinka naivikin, ei hänen tarvitse työtään lau-
peudentyönä pitää, jos sellainen ei miellyttäisi. Var-
sin yleisesti luullaan vielä lääkintähenkilökunnan
työskentelevän yksinomaan tulilinjojen takana ja
niin ollen turvassa taistelun aikana, joten sellaiseen
sopii ukko kuin ukko, ja pyrkivät siihen vain pelku-
ruuteen taipuvaiset miehet. Sellainen ei taas suoje-
luskuntalainen halua olla. Tuo ei saa olla esteenä
lääkintähenkilökuntaan liittymiselle. Totta on, että
sidontapaikat ovat tulilinjojen takana, mutta ei kui-
tenkaan niin turvassa vihollisen tulelta, kuin yleensä
luullaan. Esimerkiksi joukkosidontapaikka on ta-
vallisimmin 200—800 metrin päässä tulilinjalta.
Kun otetaan huomioon nykyaikaiset aseet, ei 010
siellä kovin turvattua ole.

Lääkintähenkilökunnan työpä ei rajoitukaan
sidontapaikoille, vaan heidän varsinainen työpaik-
kansa onkin itse taistelukenttä. Sieltä on haavoittu-
heet haettava ja tämä työ ei olekaan helpoimpia.
Eiköhän tunnu varmemmalta työntyä vihollista
vastaan ase kädessä ja käyttää sitä useimmiten jos-
tain suojatuista paikoista — asemista, kuin toimia
vihollisen tulelle alttiina ja huolehtia ensin avutto-
man haavoittuneen turvallisuudesta ja vasta sen
jälkeen ajatella itseään. Kun sitten joutuu kuljet-
tamaan haavoittunutta mitä erilaisimmissa tilan-
teissa ja maastossa, mäkeä ylös, toista alas tai kah-
lata syvässä lumessa tai vetisessä suossa j.n.e.,
niin eiköhän tuo käy niin ruumiin kuin sielunkin
voimille enemmän kuin tavallisen taistelevan soti-
laan työ. Eikä toiminta sidontapaikoillakaan help-
poa ole. Kun joutuu päivästä toiseen ja yöstä yö-
hön antamaan apua haavoittuneille, joita kiivaim-
pien taistelujen aikana saattaa päivässä mennä
joukko- tai pääsidontapaikkojen läpi sadottain tai
tuhansittain ja kun siinä ohella vielä vihollisen gra-
naatit ja shrapnellit sekä kaasu-ammukset käyvät
häiritsemässä, kyllä silloin tietää miehentyössä ole-
vansa. Maailmansodassa Sömmen taisteluissa 1916
meni saksalaisten pääsidontapaikkojen läpi päiväs-
sä 300—400 haavoittunutta kustakin, nousten tämä
luku myöhemmin Verdunin taisteluissa tavattoman
korkealle, jolloin muutamassa tunnissa pääsidonta-
paikalle saattoi tulla useita tuhansia vaikeasti haa-
voittuneita. Saattoipa käydä niinkin, että joltakin
joukkosidontapaikalta kaatuivat tai haavoittuivat
kaikki lääkärit. Samoin sairaankantajien mieshuk-
ka voi nousta 70—80 %:tiin. Eikä ollut lainkaan
harvinaista, että vihollisen järeä ammus pyyhkäisi
jonkun sairasajoneuvon haavoittuneineen ja hoi-
tajineen olemattomiin. — Eipä edes kenttäsairaa-
latkaan ole turvassa vihollisen hyökkäyksiltä. Maa-
ilmansodasta tunnetaan lukuisia tapauksia, jolloin
kenttäsairaalatkin joutuivat vihollisen lentohyök-
käyksen uhriksi ja jolloin sekä hoidettavia haavoit-
tuneita että henkilökuntaa tuhoutui. Tällaiseen
tekivät itsensä syypääksi kaikki sotivat valtiot.
»Sota ei lue lakia», eikä Geneven sopimus niin ollen
tullut enemmän puolelta kuin toiseltakaan nouda-
tetuksi eikä se tule vastaisuudessakaan.

Kun näitä asioita, joita edellä olen kosketellut,
tarkoin ajattelee, ei enää pitäisi kenellekään olla
lääkintähenkilökuntaan liittymiselle esteenä se,
että joutuisi sodan aikana joukkoon, jonka tehtä-
vä olisi vähemmän.vaativaa. Päinvastoin lääkintä-
henkilökuntaan kuuluvalta, jos keltä, vaaditaan
sodassa rohkeutta, kestävyyttä sekä ruumiin että
hermon voimaa.

J. K.

N:o 1 — 1928
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Suojeluskuntamiesten syntymäpäiviä

laan höystänyt. Omaa
myös taidon olla, tarvittaessa, ankara ja täynnä
arvovaltaista isännyyttä ja pippuria. On suojelus-
kuntansa varusmestari. — Laaja on se joukko,
joka Sedälle tuo onnittelunsa nyt, kun hän on jo
täyteen »poikaikään» ehtinyt. Niihin hartaana
yhdymme!

Sk.-korpr. John. Laisi Vahvialan , sksta täyttää
70 vuotta 29. 1. 28.

Sk.-korpr. Allan Schulman Viipurin sksta täyt-
tää 65 vuotta 21. 1. 28.

Sk.-alikersantti Enckel Nieminen Enson sksta
täyttää 65 vuotta 18. 1. 28.

Sk.-alikersantti . Anton Forsman Viipurin sksta
täyttää 55 vuotta 4. 1. 28.

Sk.-korpr. Heikki Liljevik Vahvialan sksta täyt-
tää 55 vuotta 23. 1. 28.

Prosenttihiihto vuonna 1928.
Suojeluskuntaurheilun vaativa iskulause on sup-

pealla ohjelmalla, laajalla rintamalla, vähän ja tar-
koituksenmukaisia urheilulajeja, mutta paljon kil-
pailijoita ja harjoittajia. Saadakseen urheilun har-
joituksen yleiseksi ja etenkin sen tärkeimmät muo-
dot, hiihdon ja juoksun jokaisen suojeluskuntalai-
sen tuntemaksi, on otettu näissä lajeissa kilpailta-
vaksi n.k. %-palkinto, jossa ei tule huomioon aika,
vaan harrastus, mitenkä moni suojeluskunta kyke-
nee suorittamaan matkan loppuun. Tietysti kun-

Sk.-alikersantti Kalle
Parola Lappeenrannan
sksta täyttää 60 vuotta
18. 1. 28. Kalle Parola,
tahi Parolan setä, kuten
miehen kutsuntanimi
kuuluu sekä Lappeella
että kautta piirin, kuu-
luu piirin vanhaan ja an-
sioituneeseen kantajouk-
koon. Tuskinpa lie mon-
takaan suurempaa yh-
teistä tilaisuutta vuosien
mittaan ollut, jossa ei
Sedän juureva ja piippui-
neen tutunomainen ole-
mus olisi mukana ollut.
Ollen alallaan »asian-
tuntija», on Setä aina
saanut määräyksen kent-
täkeittiön ja hm,
tuota, Lottien ylikomen-
dantiksi. Ja ei siellä ole
työn ja matkan rasituk-
set tuntuneet, missä hän
on valtaansa huumoril-

N:o 7 — 1928

niakkaampaa on olla etupäässä kuin jälkipäässä,
ettei aivan mielenosoituksellisesti jättäydy jälki-
päähän kilpailuissa.

Kilpailu on helppo siinä suhteessa suorittaa, ettei
suuret matkakulut tule rasittamaan kilpailua, ne
kun saadaan suorittaa kukin sk. paikkakunnallaan,
ja ilahduttavan runsaasti ovatkin kilpailuun osal-
listuneet. Viime vuonnakin 45 suojeluskuntaa pii-
ristämme. Mutta mustia oli sittenkin valkeiden
seassa. Niiden tulee karsiutua v. 1928. Se suojelus-
kunta, joka ei nyt ota osaa kilpailuun, tullaan mus-
talla erikseen tässä lehdessä mainitsemaan merkiksi
toisille, että tietäisivät karttaa laiskuuden, välin-
pitämättömyyden ja saamattomuuden taudin tar-
tuntaa näistä mustista suojeluskuntalaisista.

Ottakaahan %-kilpailun säännöt jo esille ja ryhty-
kää toimiin kilpailun järjestämiseksi.

Ensiapu haavoittuneelle.
»Älä hätiköi», on ensiavun antajan ensimäinen

käsky ja »kysy haavoittuneelta itseltään, missä pai-
kassa hänen vammansa on», toinen. Tuo ensimäi-
nen kohta tulee niin usein, varsinkin tottumatto-
malta ensiavunantajalta laiminlyödyksi. Tästä on-
kin seurauksena, että niin usein pahennetaan louk-
kaantuneen vammaa turhalla hosumisella. Yrite-
tään yhtä, yritetään toista keinoa ja tuloksena vain
vahinkoa. Siksi ajattele hetkisen, jos olet epätietoi-
nen miten sinun on meneteltävä ja toimi vasta sit-
ten. Ei ensiapua anneta voimalla, vaan järjellä.

Jos olet epätietoinen, mihinkä paikkaan toverisi
on haavoittunut, kysy häneltä itseltään. Ei ensi-
avunantaja voi tietää haavoittuman paikkaa niin
hyvin kuin haavoittunut itse. Haavoittunut tuntee
vahingoittuneessa paikassa kipua ja tämä on
hänelle varma merkki. Avunantaja ei vaate-
kappaleiden alta ja varsinkaan pimeässä, voi heti
löytää haavoittunutta paikkaa. Jos hän rupeaa
sitä hakemaan, vie se aikaa ja voi hän hakiessaan
väärällä otteella saattaa suurta vahinkoa, tai aina-
kin kipuja. Ei haavoittunutkaan voi aina tarkal-
leen näyttää haavaseutua. Siksi ei ole yhtään vahin-
goksi, vaikka avunantaja tekeekin otteensa muuta-
mia senttejä ylempää tai alempaa osoitettua koh-
taa. Tämä kivun välttämiseksi ja ehkä likaisten
vaatekappaleitten haavaan työntymisen ehkäise-
miseksi. Luonnollisesti löytyy tapauksia, joissa
esim. valtimovuoto on tukettava puristamalla haa-
vaseutua aivan sen välittömästä läheisyydestä,
mutta avunantaja voi harkitulla menettelyllä täs-
säkin toimia onnistuneesti. — Kun haavan paikka
on saatu selville on harkittava missä asemassa haa-
voittunut sidotaan ja miten häntä on liikuteltava
ja miten tulee edelleen menetellä. Nämä ovat yleis-
piirteiset ohjeet kaikkiin haavoittumiin nähden.
Haavan yksityiskohtainen käsittely ei kuulu tämän
kirjoituksen puitteisiin. (Jatketaan).

Sk.-alikersantti Kalle
Parola Lappeenrannan

KANNAKSEN VARTIO
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Piirin ampumatoimintakurssit Lap*
peenrannassa 23. 11.—4. 12. 27.

Piirin kolmannet ampumatoimintakurssit pidettiin Lap-
peenrannassa 23. 11.—4. 12.27. Kurssin vakinainen oppilas-
määrä oli 43. Lisäksi osallistui noin kymmenkunta Lappeen-
rannan suojeluskuntalaista kurssien iltaharjoituksiin ja
oppitunteihin. Kurssin johtajana toimi aluepäällikkö Mytty,
sekä opettajina aluepäälliköt Piirainen ja Sankari. Kurssin
vääpelin tehtäviä hoiti kurssilainen P. Sokka.

Oppilasainesto oli suurin piirtein katsoen hyvää, vaikka
eri kouluutus- ja kehitysasteella olevaa, ikärajan vaihdel-
lessa 18—43 vuoteen. Kursseilla olleista oli 9, jotka aikai-
semmin ovat olleet joillakin piirin järjestämillä kursseilla
ja suorittaneet asevelvollisuutensa, 11, jotka ovat olleet
kursseilla, mutta eivät vielä ole suorittaneet asevelvolli-
suuttaan, sekä 23, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet
kursseihin.

Majoitus oli järjestetty Lappeenrannan skn talolle, joka
olikin tarkoitukseen sopiva. Mieliala kursseilla säilyi vir-
keänä koko kurssiajan, ollen opinhalu ja -harrastus pitkästä
ja myöskin rasittavasta päiväpalveluksesta huolimatta kii-
tettävän hyvä. Päiväpalvelusta kesti klo 6 ap.— aina klo
9,15 ip., jolloin viimeinen oppitunti loppui, joten oltiin pa-
koitettuja ylittämään 8 tunnin työpäivää.

Kursseilla annettiin opetusta: ase- ja aseenhoito-opissa,
eri konepistooli- ja pistooli-mallien rakenteessa, käsittelyssä
ja hoidossa, erilaisten käsikranaattien rakenteessa ja käy-
tössä, kiväärien tarkkuuttamisessa ja pienempien vikojen
korjaamisessa, ampumaopissa, patr. latauksessa, ampujain
kouluuttamisessa ja ampumaharjoitusten järjestämisessä.
Ampumaharjoitukset käsittivät varsinaista koulu- ja kenttä-
ammuntaa sekä tilanteen mukaista taisteluammuntaa 3'"
kiv. ja pienoiskivääreillä. Lisäksi suoritettiin Bergman-k.-
pist. ja pistooli-kouluammuntaa. Edellisten lisäksi käytiin
kertauksena J. H. 0:n mukaan suljettu- ja avoin järjestys,
sekä taistelukouluutusalaan kuuluvia harjoitusmuotoja niin
mieskohtaisesti kuin ryhmittäin. Vielä kuului kurssiohjel-
maan kurin, järjestyksen, sotilaallisen esiintymisen ja oikean
suojeluskuntahengen juurruttaminen kurssilaisiin.

Kurssiohjelma käytiin suunnitelman mukaisesti läpi. Am-
pumaharjoituksia, joita suoritettiin osaksi 100 ja 150 m.
amp.radalla ja osaksi leirikentän suurella amp.radalla, hi-
dastutti ja haittasi suuresti lyhyt päiväsaika ja pitkät mars-
simatkat harjoituspaikoille. Tästä johtuikin, että palvelus
ampumaradalla jatkui klo 9 ap.—aina klo 3,30 ip. yhtäjak-
soisesti. Käsikranaattien heittoharjoituksiin sisältyi sekä
pituus- että tarkkuusheittoja. Lisäksi suoritettiin heittoja
kovilla käsikr. ja harjoiteltiin erilaisten räjähdyspanosten
asettamista ja sytyttämistä, sekä tulilangan että sähkö-
sytytyksen avulla.

Kurssilaiset saivat vuoronsa mukaan järjestää ja johtaa
amp.harjoituksia, jolloin erittäin suuri huomio kiinnitettiin
siihen, että harjoitus sujui amp.ohjesäännön mukaisessa jär-
jestyksessä. Mielihyvällä todettiinkin, että kurssilaiset on-
nistuivat tehtävissään hyvin. Koska kurssien tarkoituksena
oli kouluuttaa kurssilaisista suojeluskuntiin apukouluutta-
jia ampumatoiminnan alalle, opetettiin heidät kouluutta-
maan alokasampujia aina sormenkoukistus- ja va-
lintaharjoituksista alkaen.

Oppilaiden edistyminen kurssiaikana oli huomattava, joh-
tuen tämä suuremmaksi osaksi siitä erinomaisesta harras-
tuksesta ja opinhalusta, millä he tehtäviinsä antautuivat.
Ampumakirjan N:o 1 12 ensimäistä harjoitusta oli suurin osa
kurssilaisista aikaisemmin hyväksyttävästi suorittaneet.
Kursseilla pantiinkin pääpaino amp.kirjan N:o l:en harjoi-
tuksiin 13—16, amp.kirjan N:o 2 taistelunmukaisiin, Berg-
man-k.-pist.- ja pistooliampumaharjoitusten järjestämiseen.

Kaikki 3'" kiv. ampumaharjoitukset kursseilla suoritet-
tiin kilpailun muodossa, ollen eri harjoitukset sopivasti kil-
pailua varten yhdistetty. Tulokset kilpailuista olivat:

1) Hyvättinen, Joutsenon sk. 458 pist., 2) Tiainen Vuok-
senrannan sk. 419 pist., 3) Ristola Säkkijärven sk. 409 pist.
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4) Käppi, Sakkolan sk. 372 pist., 5) Siiropää, Luumäen sk.
368 pist., 6) Pöllä, Terijoen sk. 361 pist., 7) Liski, Kivenna-
van sk. 342 pist., 8) Vanhanen, Antrean sk. 336 pist., 9)
Kilpiä Joutsenon sk. 327 pist. ja 10) Ylä-Outinen ja Kuk-
konen 364 pist. Lappeenrannan Lottien lahjoittaman loh-
dutuspalkinnon (puulusikka) onnelliseksi omistajaksi joutui
Arpinen, Vahvialan sk.

Kurssien lopussa saivat kaikki kurssilaiset suorittaa »työ-
näytteet», kuten erilaisten maalitaulujen kiinnittämistä pah-
ville sekä kirjallinen koe, amp.harj. järjestäminen ja tarve-
aineiden laskeminen määrätylle miesvahvuudelle. Kokeis-
saan kurssilaiset onnistuivat hyvin, ollen töiden arvostelu
keskimäärin 8-f.

Lisäksi voidaan mainita, että kaikki kurssilaiset omaavat
aseenhoidon- ja ampumatoiminnan alalla ne tiedot, mitkä
sotilaalta a-lk. tutkintoa varten tällä alalla vaaditaan.
Kurssilaisista pystyy 25 miestä itsenäisesti johtamaan am-
pumakouluutusta ja yleensä ampumatoimintaa suojelus-
kunnissa ja 18 pystyy tällä alalla toimimaan apukoulut-
tajina, alue- ja paikallispäälliköiden apuna.

Lopuksi vielä muutama sana kursseilla olleille. On mie-
luista kouluuttaa miehiä sellaisia, jotka antautumuksella ja
väsymättömällä innolla ottavat työnsä suorittaakseen. Sil-
loin kouluuttajat voivat ja myös pyrkivät antamaan -kou-
lutettavilleen kaikkensa, tällöin yhteisymmärrys ja luot-
tamus päällystön ja miehistön välillä kasvaa. Vaikka kurssi
on loppunut, niin ei työnne eikä tehtävänne suinkaan ole
loppunut, vaan päinvastoin. Nyt tulee teidän antaa omille
suojeluskuntalaisillenne kaiken sen opin ja ne neuvot, jotka
kursseilta saitte. Kuten kaikki tiedämme, niin asiat, joita
me harvemmin käytännössä kertaamme ja tarvitsemme,
unohtuvat vähitellen ja on työ alotettava uudelleen alusta,
jos mieli pysyä ajan ja kehityksen tasalla. Näin ei saa ta-
pahtua, teidän täytyy jatkaa kouluutusta itseopiskelun
avulla, t.s. lukea sotilas- ja tätä alaa koskevaa kirjallisuutta
ja siten verestää muistia, ettei asiat unohtuisi. Ellette näin
menettele, niin on koko työmme ja vaivamme mennyt ai-
van hukkaan. Olen varma, että tulette tekemään par-
haanne ja silloin voimme kaikki kursseilla olleet olla tyyty-
väisiä tulokseemme, tietoisina, ettei tehty työ ole mennyt
hukkaan vaan että kurssit todella vastasivat sille asetettuja
toiveita ja vaatimuksia.

Lappeenrannan Lotille lausun vielä parhaimmat kiitokset
siitä erinomaisesta huolenpidosta, joka osaksemme kursseilla
tuli. A. M.

V. 1928 urheilukilpailut.
Piinenvälisiä ja piirin mestaruuskilpailuja, jol-

loin paikalliset- tai aluekilpailut ovat kielletyt, pi-
detään v. 1928 seuraavasti:

Piirin hiihtomest.kilpailut 25-26. 2. 28.
Sk.-järjestön hiihtomest.kilpailut 10—11. 3. 28.

Kuopiossa.
Piirin murtomaa- ja voimist.kilpailut 19—20.5.28.
Sk.-järjestön voimist.kilp. 9—10.6.28. Turussa.
Piirin vapaaurheilukilp. 11 — 12. 8. 28.
Sk.-järjestön vapaaurheilukilpailut 25—26. 8. 28.

Mikkelissä tai Tampereella.
Piirin tiedust.-juoksumest. ja pesäpallon loppu-

ottelut syyskuun alussa.
Sk.-järjestön vastaavat kilpailut syysk. puoli-

välissä.
Jos alue- tai paikallisia kilpailuja halutaan toi-

meenpanna näinä päivinä, tulee niistä sopia Piiri-
esikunnan kanssa. Piirin mestaruuskilpailujen ajak-
si ei kuitenkaan anneta muita kilpailulupia.

N:o 1 — 7928
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Virsi vuodelta 1927
Kirj. J. Pusa.

Päästyämme päähän vuoden
Katsotahan taipaleelle,
Mit' on tiellä tapahtunut
Mikä aikaansaannoksemme.
Paljon ois pakisemista,
Monet juonet juttuselle
Vuoden mennehen menoista.
Saakohon sijansa tässä,
Olkoot virren tarpehina
Tärkeimmät tapahtumista.

*

Tammikuussa työn on alku.
Silloin tarkoin tuumittihin
Miten parhain päästäisihin
Vaon päähän alkavahan.
Päätös viisas taikka tyhmä,
Näkyi vuoden toiminnasta.
— Vuoden kymmenen perästä
Samoeli hiljallensa
»Hallan jääkärit» kotiinsa
Verestämään muistojansa.
Suuret muistot matkan päässä.

Helmikuussa lahden takaa
»Päiväkäskyt» laadittihin.
Koirakuono kommunisti
Siten iskeä yritti,
Vaan sai kiven kinttuhunsa.
— Piirin hiihtokilpailuissa
Oli kansaa kosolti,
Kaikki lylyn lykinnässä.
Oski Kontula, Sutinen
K.T.R. 2. ja myös Miina
Mestareiksi leivottihin.

Maaliskuussa Viipurihin
Saivat sangen lukuisina
»Lääkemiehet» meidän joukon.
KenraaP itse tuo opetti,
Kuinka sairaat kannetahan
Sekä haavat sidotahan.
— Karjalaisissa kisoissa
Saimme voiton ja häviön.
Kouvolassa koitellessa
Hiihtäin puoltaa mainettamme
Saimme myöskin selkäsaunan.

Huhtikuussa »kurssattihin».
Raudussapa rajan miehet
Tarkoin tahtoi tietää taidon
Ampumisen, asehoidon.
Myöskin Metsäpirttiin pojat

Saivat luokse tykkiensä
Lisäämähän taitoansa.
Tiedot versoi, taito karttui.
Niitä kyllä tarvitahan
Rajalinjaa suojatessa
Punaryssäin rynnätessä.

Toukokuussa Terijoki
Näki voimisteluväen
Käyvän kilpaa keskenänsä.
Tarttuikohan taito tuosta?
Myöskin uimarantahiekkaa
Juostiin joukoin murtomaana.
— Pyssymiehet oman piirin
Silmät aivan napillansa
Tahtoi päästä mestariksi
Järjestömme kilpailuissa.
Hyvin koitti — toiset voitti!

Kesäkuussa kertyi kaikki
Voimaväki Viipurihin.
Voimistelun juhla suuri.
— Kesäloman alkaessa
Leiripäivät alueiden
Siellä täällä pidettihin,
Saadaksemme sotataidon.
— Kiviniemeen kiirehdittiin
Kesäjuhlat suorimahan
Lottasiskosten keralla.
Oli retki oivallinen.

Heinäkuussa hetkiseksi
Pantiin pyssy pirtin naulaan,
Käydäksemme puoltamassa
Maamme turvaa rauhan toimin:
Punaviiru vedettihin.
Laitettihin laatuisasti
Niiden miesten nimein päälle
Jotk' on yhtä meidän kanssa:
Rajat maan on suojattava.
— »Unikeko» näki kihot
Kilpasilla keskenänsä.

Elokuussa Mäkis-Väinö,
Tulimieli taiteilija,
Kera soiton kohotteli
Soittokassaa järjestömme.
— Pesäpallopojat kovin
Koitti ketteryyttä kintun
Kilvatessa keskenänsä.
Samoin oli jalkapallo
joskus aivan soikeana
Saadessansa oivan potkun.
Kello vaan jäi voittamatta.

Syksynkuussa kypsyi sato
Heinäkuuss' mi kylvettihin:
Eduskunta lainpa laati,

Jolla saattoi turvatuksi
Elon meidän järjestömme.
Seikka tämä mielees paina:
Niinkuin meihin luotetahan,
Niin tee kaikkes, sarkatakki,
Jotta kuntosi kohoisi
Ollaksesi valpas vahti
Milloin meitä tarvitahan.

Lokakuulla kelpo Lotat
Toimi varsin pontevasti
Lisätäkseen taitojansa.
Sataluvuin päivillensä
Ottamahan opiksensa
Mitä kiltti »Rokkatäti»
Sekä sairaspuolen »kiho»
Heille neuvoi ja opetti.
Saanee pojat tämän jälkeen
Kypsän rokan syödäksensä
Sekä hoidon haavoillensa.

Marraskuulla jälleen kerran
Sk.-viikko vietettihin
Sotapoikain sorjain kanssa.
Rinta rinnan kuljettihin
Nostamassa miesten mielet
Tahtomahan tehdä työtä,
Jotta kunto kohoaisi
Sekä tahto terästyisi
Täällä, miss' on tuimat tuulet,
Vaarat aina väijymässä.
Tuonee kerran kylvö sadon.

Joulukuulla valtakunta
Vuotta kymmenen oi' vanha.
Silloin kautta Suomenniemen
Hulmus siniristilippu
Merkiks' kansakunnan vapaan.
Tuumi kansa päättävästi:
Vuotten toisten vieriessä
Olkoon itsenäisyys nuori
Lujittunut lujemmaksi,
Ehommaksi entistänsä.
Kun vaan valvot, tahtos täyttyy!

*

Uuden vuoden alkaessa
Tiemme kulkee muisteloiden
Niitten suurten tekoin aikaa,
Joita vaati kansa meiltä.
Seuratkohon aatos tarkkaan
Joka uljaan urhon teitä,
Menkää muistelmissa sinne,
Missä yksi monta vastaan
Seisoi usko sielussansa:
Tässä seison, täytyy kestää,
Vaikka turma tulenevi.
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Takanani vartoo kansa,
Siellä kodit katsoo minuun.
Siell' on äiti, isä, siskot,
Joitten elo, onni riippuu
Yksin siitä, kestänenkö.
— Katso tarkkaan menneesehen:
Näet kuinka urhot kesti.
Kuinka esi-isäin lailla
Isä vanha, valkohapsi,
Pojan nuoren kera kulki
Sankar'tietä kunnialla.
Näe valkohankein pinnat,
Joilla veriruusut kukki.
Muista jonot sankarsaaton,

Kalmistohon jotka kulki
Kätkemähän kummun alle
Lunnaat vapauden kalliin.
Näe kaikki, tutki tarkkaan!
Kysy sitten itseltäsi:
Oonko valmis hetken tullen
Käymään riviin samoin innoin,
Urhon mieli mielessäni?
Onko taitoni kohonnut,

. Jotta kestää voisin kaiken
Mitä eteen tulenevi?

Mennyt vuosi työn oi' vuosi.
Saatiin saavutukset oivat,

Mielin mitkä merkkoamme.
Vaan eteen elävän mieli,
Päästä tuota tuonnemmaksi.
Elköön vuonna alkavana
Uupukohon tahto, tarmo,
Joka meidät johtaa voipi
Tuolle korkeelle tasolle:
Kansa luottaa voipi meihin.

Tämä olkoon määränpäänä
Käsi käässä kulkiessa
Kohti aikaa tulevata.
Tuokohon se onnen vakaan
Jokaiselle tullessansa!

Kilpailuohj elmat
Suojeluskuntain voimistelujuhlaan ja keväällä 1928

A. Suojeluskuntain väliset kilpailut.

SARJA i.

(Kaupunkien suojeluskunnat.)

Kilpailujoukkueen vahvuus: 1) suurten (=yli 15,000 asu-
kasta) kaupunkien sk:sta 1+ 12 (= johtaja ja 12 miestä) ja
2) muiden kaupunkien sk:sta I+B.

OHJELMA
a) Järjestysliikkeet.

Kilpailujoukkue saapuu kilpailukatokseen parijonossa,
perällä pysähdys, käännös rintamaan, ojennus käsivarsi-
tuntumalle ja joukkueen ilmoittaminen. Tämän jälkeen
käännös oikeaan, kiertokäyntiä vasempaan, meno jonoon
(Jalkaväen Harjoitusohjesäännön mukaan), täyskäännös va-
sempaan, kiertokäyntiä oikeaan, perällä nelittäin käännös
oikeaan ja meno avorivistöön kuvan I osottamaan muotoon.
Senjälkeen eri komennolla (»rivistön aukotus vasemmalta —

mars!») meno käyden kuvan 2 osottamaan avorivistömuotoon.
Jos joukkueen vahvuus on I+B, niin syvyysvälit rivistössä

jätetään suuremmiksi kuin etäisyysvälit. (Katso kuva 4).

b) Sauvaliikkeet.

(Alkuasento=perusasento, sauva poikittain.)
I. (Hengitysliike.) 1)Vas. käyntiasento eteen jas:n(=sau-

van) vienti ylös, 2) s:n vienti poikittain, 3) s:n vienti niskaan,
4) = a. (= alkuasento), 5) kääntyen oikeaan oik. käynti-
asento eteen ja s:n vienti ylös, 6) s:n vienti poikittain, 7)
s:n vienti niskaan, 8) kääntyen vasempaan alkuasento, 9)
kääntyen vasempaan vas. käyntiasento eteen ja s:n vienti
ylös, 10) s:n vientipoikittain, 11) s:n vienti niskaan, 12) kään-
tyen oikeaan alkuasento, 13) oikea käyntiasento eteen ja s:n
vienti ylös, 14) s:n vienti poikittain, 15) s:n vienti niskaan,
16) = a. 2 kertaa.

11. (Tasapainoliike.) 1) Polvien notkistus kyykkyyn ja
s. pystyyn eteen, 2) polvien ojennus ja vas. säären nosto

taakse ja s:n vienti ylös, 3) säären vienti sauvan yli, 4) sauva
irti vas. kädestä ja sen vienti keskeltä oik. kädessä sivulle,
vas. säären ja käden vienti sivulle, 5) vas. vaaka-asento taka-
viistoon, oik. käsi alakautta ylös ja s. käden suuntaiseksi,
vas. käsi vartalon suuntaan, 6) = a. Sama oikealla. 2 ker-
taa.

lIL (Vartalon taivutus eteen.) 1) Vas. polviasento taka-
viistoon, vartalon taivutus eteen ja s. vas. jalan sisäpuolelle,
2) perusasento oik. jalan viereen, kääntyen vasempaan ja s.
rinnalle, 3) oik. polviasento sivulle ja s:n työntö ylös, 4) var-
talon taivutus eteen ja oik. polven ojennus suoraksi, 5) var-
talon kohotus kallistusasentoon, s. ja kädet vartalon suun-
taisiksi, 6) vasemman polven notkistus ja vartalon taivutus
eteen sekä s:n vienti vasemman jalan sisäpuolelle, 7) kään-
tyen vasempaan siirtyminen perusasentoon oik. jalan vie-
reen, s:n vienti ylös, 8) = a. Sama oikealla, sitten sama
jaetussa järjestyksessä vasemmalla ja oikealla.

IV. (Hyppyliike.) I—3) Kolme askelta eteenpäin, s. va-
semmalla sivulla alhaalla, vaakasuorassa käynnin suunnassa,
4) vuorohyppäys eteenpäin oik. säärtä heittäen eteen ja
kääntyen vasempaan, notkistusasentoon, s. oikealle ylös,
5) = a, 6) = o (= tauko). 4 kertaa vasemmalla ja 4 kertaa
oikealla.

c) Tellneliikkeet
Renkailla (230).

I. Apuvauhdilla etuheilahdus, takaheilahdus, seuraavan
etuheilahduksen lopussa tempausjännitys, takaheilahdus, lo-
pussa lasku oikoriipuntaan, etuheilahdus, säärten nosto tait-
toriipuntaan, siinä takaheilahdus ja kippi vapaanojaan, etu-
heilahdus, lasku oikoriipuntaan, takaheilahdus, nostovauhti,
seuraavan takaheilahduksen lopussa nosto turmariipuntaan
ja etuheilahduksella kaato taaksepäin seisontaan alas.

Nojapuilla (160).
11. 1) Telineen päästä seisonnasta hyppäys vapaanojaan,

2) säärten heitto aisan yli kulmanojaan, 3) jännitys (taite-
tuin vartaloin) olkaseisontaan, 4) lentoheilahdus eteenpäin
kulmanojaan ja siitä kiertokäänto etuheilahdukseen, heilah-
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dus taakse ja säären hiominen eteenpäin vasemmalla (oikeal-
la), heilahdus taakse ja sama oikealla (vasemmalla), taka-
heilahduksella hetkeksi olkaseisontaan, siitä olkajättiläinen
taaksepäin, toisesta olkajättiläisestä pysähdys pystyyn ja
heilahdusjännitys vaakanojaan, josta vas. (oik.) aisan yli
alas täyskääntyen oik. (vasempaan).

Arkulla (120).
111. Kyykkyhyppy pitkittäin. Ponnistuslaudan käyttö

sallittu.
IV. Vyöryhyppy vasemmalta ja oikealta. Ponnistuslau-

dan käyttö sallittu.

d) Vapaaliikkeet.
1. Jonossa kiertojuoksua vasempaan, juoksu S:ään ja kier-

tojuoksua oikeaan, juoksu S:ään sekä käyntiä varpailla toista
kättä pyörittäen ja senjälkeen käyden menoavorivistöön 4
riviin.

11. (Kätten työntö.) 1) Nousu varpaille ja kätten nosto
(nyrkissä) sivulle, 2) alas varpailta ja kädet työntöasentoon,
3) nousu varpaille ja kätten työntö eteen, 4) = 2), 5) nousu
varpaille ja kätten työntö ylös, 6) = 2), 7) nousu varpaille
ja kätten työntö sivulle, 8—13) = vaiheet 2—7) uudelleen,
ja jatkona ilman perusasentoa seuraavat liikkeet:

111. (Kätten heilutus ja säären heitto.) 1) Kätten heilau-
tus alateitse eteen, 2) sama sivulle ja vas. säären heitto si-
vulle, 3) = 1) ja sääri alas, 4) = 2) oikealla, 5) = 3), 6) = 2),
7) = 3), 8) = 4), 9) = 3), 10) = 2), 11) = 3), 12) = 4),
13) sääri alas ynnä kätten heilautus alateitse ylös, 14) kädet
sivuteitse eteen ja vas. jalka-asento sivulle, 15) oikea jalka-
asento sivulle (= leveä haara-asento) ja kätten heilautus
sivulle (sormet suoriksi).

IV. (Vartalon kierto ja taakse taivutus.) I—4) Vartalon
kierto vas. ja kätten vienti ala-etu-yläkautta niskaan ynnä
vartalon taivutus taakse, s—B) = a, 9—12) = I—4) oi-
keaan, 13—16) = a. Sama vielä kerran.

V. (Polven syvä notkistus.) I—4) Vasemman polven not-
kistus kyykkyyn, kädet alateitse eteen, s—B) = a, 9—12) =

I—4) oikealla, 13—16) = a. Sama vieläkerran. Perusasento
2:ssa vaiheessa käsiä koukistaen ja alas ojentaen.

VI. (Hyppely.) I—4) Vuorohyppelyä eteenpäin (kädet
lanteilla) vapaata säärtä koukistaen ja eteen ojentaen, 5)
tasahyppäys paikalla, 6) hyppäys haara-asentoon, 7) hyp-
päys alkuasentoon, B—9) vasemmalla jalalla 2 hyppäystä
sivulle, oikea sääri sivulle nostettuna, 10—11) täyskääntyen

vasempaan 2 hyppäystä oikealla jalalla sivulle, vasen
sääri sivulle nostettuna, 12) = 5), 13) = 6), 14) = 7).
Sama uudelleen, sen jälkeen vaiheet I—7) kuten yllä,
mutta vaiheet 8—14) täyskääntyen oikeaan ja sama
uudelleen. (Vengerkan tahdissa.)

Käyden meno jonoon (pienin edellä), josta suoritetaan:
VII. (Sivutaivutus.) 1) Ykköset kääntyen vasempaan,

kakkoset oikeaan vas. (oik.) käyntiasento eteen, 2) oik.
(vas.) käyntiasento eteen, 3) vasen (oik.) syöksyasento
eteen, oikea (vas.) käsi ylös ja vasen (oikea) alas, 4) =

o, 5) kääntyen oikeaan (vasempaan), vasemman (oikean)
polven ojennus (= leveä haara-asento) ja kädet sivulle,
6) kädet lyöntiin, 7—B) vartalon sivutaivutus oikeaan
(vasempaan) ja kätten lyönti sivulle, 9—10) vartalon

ojennus ja kädet lyöntiin, 11— 12) sivutaivutus vasempaan
(oikeaan) ja kätten lyönti sivulle, 13—14) = 9—10), 15)
oikean (vasemman) polven notkistus, vartalon taivutus va-
sempaan (oikeaan) ja kätten lyönti sivulle, 16) oikean (vas.)
säären nosto sivulle ja kädet ylös, 17) = p, kädet etut. alas,
18) = o. Sama toiseen suuntaan. 2 kertaa.

VIII. Kiertokäynnillä ja tehden käynnissä 2 kertaa täys-
käännöksen meno esiintymisalan taustalla jonoon, käännös
rintamaan ja ilmoitus ohjelman loppuun suorittamisesta.

SARJA 11.
(Kauppaloiden ja edistyneiden maalaiskuntien

suojeluskunnat.)
Kilpailujoukkueen vahvuus: I+B.

OHJELMA:
a) Järjestysliikkeet.

Joukkue saapuu kilpailukatokseen jonossa, suurin edellä,
perällä pysähdys, käännös rintamaan, ojennus käsivarsitun-
tumalle ja joukkueen ilmoitus. Tämän jälkeen käännös oi-
keaan, vastakäynti vasempaan ja kiertokäyntiä oikeaan,
käynnin kestäessä meno parijonoon (J. H. 0:n mukaan) ja
takaisin jonoon. Täyskäännös vasempaan ja perältä kään-
tyen vasempaan meno kuvan 3 mukaiseen avorivistöön.
Komennuksella — »rivistön aukottaminen vasemmalta —

mars!» — meno kuvan 4 mukaiseen avorivistömuotoon. Py-
sähdys, jonka jälkeen suoritetaan

b) Vapaaliikkeet (ensi osa).
I. ( Hengitysliike. ) 1) Vas. käyntiasento eteen ja kädet

sivutietä ylös, 2) kädet etutietä alas, 3) kädet etut. ylös, 4)
= p. kädet sivut. alas. 5) kääntyen oikeaan, oik. käynti-
asento eteen ja kädet sivut, alas, 6) = 2, 7) = 3, 8) = p.
kääntyen vasempaan, kädet sivut, alas, 9) kääntyen vas.,
vas. käyntiasento eteen ja kädet sivut, ylös, 10) = 2),
11) = 3), 12) = p. kääntyen oikeaan, kädet sivut, alas,
13) oikea käyntiasento eteen ja kädet sivut, ylös, 14) = 2),
15) = 3), 16) = 4), 2 kertaa.

11. (Vartalon taivutus eteen.) 1) Vasen polviasento taka-
viistoon ja kädet työntöön, 2) vas. säären nosto takaviistoon
ja kätten työntö sivulle, 3) vas. jalka oik. viereen ja polvien
notkistus kyykkyyn sekä kätten heilautus alateitse eteen,
4) polvien ojennus, kätten heilautus alateitse ylös, 5) varta-

Kuva 1. Kuva 2.
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lon taivutus eteen ja kätten vienti taakse pystyyn, 6) varta-
lon ojennus ja kätten heilautus alateitse ylös, 7) kädet sivulle
(kämmenet ylösp.), 8) =p. Sama oikealla. 2 kertaa kaikki
samalla tavalla ja kerran jaetussa vuorojärjestyksessä.

lii. (Tasapainoliike.) I—3) Vasemman säären ja oik.
käden nosto eteen, vas. käsi lanteelle, 4—6) vas. säären
vienti sivulle ja oik. käsi ylös, 7—9) vas. vaaka-asento taka-
viistoon, oik. käsi ylös ja vasen käsi alas vartalon suuntaan,
10—12) = p. Sama oikealla. 2 kertaa.

IV. (Kiertoliike.) 1) Kääntyen vasempaan, hyppäys le-
veään haara-asentoon ja kädet maahan, 2) heittäytyminen
eteenpäin koukkuetunojaan, sääret levitettyinä, 3) kätten
ojennus ja vartalon kierto vasempaan, vasen käsi sivulle,
4) etunoja koukistetuin käsin, 5) kätten ojennus ja vartalon
kierto oikeaan, oik. käsi sivulle, 6) = 4), 7) kyykkynoja eteen-
päin, 8) = p. kääntyen oikeaan. Sama kääntyen ensi vai-
heessa oikeaan ja viimeisessä vasempaan. 2 kertaa. Hidas
tahti.

V. (Hyppely). 1—4) Vuorohyppelyä eteenpäin (kädet
lanteilla) vapaata säärtä koukistaen ja eteen ojentaen, 5)
tasahyppäys paikalla, 6) hyppäys haara-asentoon, 7) hyp-
päys alkuasentoon, B—9) vasemmalla jalalla 2 hyppäystä
sivullepäin, oikea sääri sivulle nostettuna, 10—11) täyskään-
tyen vasempaan 2 hyppäystä oikealla jalal a sivullepäin, va-
sen sääri sivulle nostettuna, 12) = 5), 13) = 6), 14) = 7).
Sama uudelleen, sen jälkeen vaiheet I—7) kuten yllä, mutta
vaiheet 8—14) täyskääntyen oikeaan ja sama uudelleen.
2 kertaa.

c) Telineliikkeet.

Rekillä (230).

I. 1) Oikoriipunta myötäotteella, 2) hitaasti sääret tan-
koon nostaen pujotus turmariipuntaan, 3) säärten lasku vas.
(oik.) ja vuorottainen voimajännitys täydesti kääntyen oiko-
nojaan myötäotteella, 4) laskuvauhti ja kipillä sivuhyppäys
tangon yli eteenpäin alas.

Nojapuilla (125).

11. 1) Telineen sivulta juoksuvauhdilla haarahyppäys ai-
sojen väliin kyykkyyn ja takasin haarahyppäys poikkino-
jaan, 2) vas. (oik.) sääri aisojen väliin jakääntyen oik. (vas.)
vapaanojaan, heilahdus eteen- ja taaksepäin, olkakippi, vas.

(oik.) jalka oik. (vas.) käden taakse aisalle (kyykkyyn) ja
täyskäännös vas. (oik.), isku hetkelliseen haaraistuntaan,
josta saadulla vauhdilla korkea takaheilahdus ja etuheilah-
duksesta vyöryhyppäys oikealle (vas.) alas.

Arkulla (120).

111. Haarahyppy pitkittäin. Ponnistuslaudan käyttö sal-
littu.

IV. Korkeushyppy poikittain vas. ja oik.

d) Vapaaliikkeet (toinen osa)

VI. Jonossa juoksu esiintymiskatoksesta urheilukentän
kierrettä pitkin takaisin katokseen (kuva 5). Kiertokäyntiä
vasempaan käsiä pyörittäen ja syvään hengittäen. Täys-
käännös vasempaan ja meno käyden avorivistöön 4 riviin.

VII. (Kätten koukistus ja ojennus.) 1) Vas. käsi työntö-
asentoon, 2) vas. työntö eteen ja oik. käsi työntöasentoon, 3)
vas. käsi työntöasentoon ja oik. työntö eteen, 4) vas. työntö
sivulle ja oik. käsi työntöasentoon, 5) vas. käsi työntöasen-
toon ja oik. työntö sivulle, 6) vas. työntö ylös ja oik. käsi
työntöasentoon, 7) vas. käsi työntöasentoon ja oik. työntö
ylös, 8) vas. työntö alas ja oik. käsi työntöasentoon, 9) oik.
käden työntö alas. Sama alkaen oikealla.

VIII. (Sivutaivutus.) 1) Kääntyen vasempaan, vas. käyn-
tiasento eteen, 2) oik. käyntiasento eteen, 3) vasen syöksy-
asento eteen, oik. käsi ylös, vasen alas, 4) = o, 5) kääntyen
oikeaan vasemman polven ojennus suoraksi (= leveä haara-
asento) jakädet sivulle, 6) kädet lyöntiin, 7—B) vartalon sivu-
taivutus oikeaan ja kätten lyönti sivulle, 9—10) vartalon
ojennus ja kädet lyöntiin, 11— 12) vartalon sivutaivutus va-
sempaan ja lyönti sivulle, 13—14) = 9—10), 15) oik. polven
notkistus, vartalon sivutaivutus vasempaan ja kätten lyönti
sivulle, 16) = vas. säären nosto siv. ja kädet ylös, 17) = p,
18) = o. Sama oikeaan kääntyen. Sama jaetussa järjestyk-
sessä kerran. Käyden meno piiriin, kasvot keskustaan päin.

IX. (Kahdessa vaiheessa leveään haara-asentoon) 1— 3)
Nousu varpaille ja kätten vienti etu-yläkautta sivulle (käm-
menet ylöspäin), 4—6) kätten vienti alakautta eteen ja vas.
polven notkistus kyykkyyn, 7—B) nousu alkuasentoon, 9)
= o. Sama oikealla. 2 kertaa. Meno perälle rintamaan-ja
ilmoitus ohjelman päättymisestä.

Kuva 3.
Kuva 5.

Kuva 4.
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SARJA 111.

(Maalaiskuntien suojeluskunnat.)
Kilpailujoukkueen vahvuus: I+B,

OHJELMA :

a) Järjestysliikkeet.

Samat kuin sarjassa 11.

b) Vapaaliikkeet (ensi osa).
Samat kuin sarjassa 11.

c) Seuraliikkeet.

Avorivistö muutetaan kuvan 3 mukaiseksi ja käännetään
rivit niin, että miehillä on kasvot keskustaan päin. Siitä teh-
dään seuraava liike:

I. 1) Keskimmäisten rivien miehet hypäten haara-asen-
toon ja kädet maahan, 2) ulommaisten rivien miehet kes-
kimmäisten miesten reisien väliin haara-asentoon ja nosta-
vat näiden reidet omille reisilleen, 3) ulommaiset notkistavat
polviaan ja painavat keskimmäisten miesten nilkoista, ja
keskimmäiset irroittavat kätensä maasta sekä taivuttavat
itsensä taakse, kädet sivulle, 4) ulommaiset painavat kes-
kimmäiset pystyyn, jolloin nämä luisuvat eteenpäin maahan
notkistusasentoon, ulommaiset samoin, 5) = p. Täyskään-
nös vasempaan ja sama päinvastoin. Luvun mukaan.

Käyden meno kujaan (= kaksi riviä, kasvot vastakkain).

N:o 1 — IÖ2H

11. 1) Kättelyottein molemmilla käsillä yhtaikaa vetäen
ja toista polvea välirappuna pitäen toisen rivin miesten veto
seisomaan olkapäille, 2) olkapäillä seisojat: tasahyppäys
eteenpäin alas. Sama toisen rivin suorittamana. Luvun mu-
kaan. Käyden meno jonoon.

111. (Oikea käsi edessä olevan olkapäällä [ensimäisellä
miehellä kädet lanteilla] ja edessä olevan jalka vasemmassa
kädessä.) Hyppelyä eteenpäin. Täyskäännös ja sama päin-
vastoin.

d) Vapaaliikkeet (toinen osa).
Samat kuin sarjassa 11.

Arvosteluperusteet.
Ohjelman liikkeiden suoritus 3—30 pistettä
Käynti ja juoksu 1— 10 »

Ryhti ja yleisvaikutus 1— 10 •

Yhteensä 5-50 pistettä
palkintotuomaria kohden.

B. Mieskohtainen kilpailu.
Voimistelumerkkisuoritus (Suomen Voimistelu- ja Urhei-

luliiton voimistelumerkkijärjestelmän mukaan). Palkintoina
suoritetut merkit, jotka yliesikunta kustantaa.

C. Yhteisvoimistelu.
Juhlamarssi ja avorivistöön meno ilmoitetaan myöhemmin.
Ohjelmana suoritetaan sarjan II vapaaliikkeet, I, 11, 111,

IV, V, VIII ja IX.

Lotta*osasto.
Piirijohtokunnan tiedoituksia.

1. Kenraali Mannerheim on äskettäin lähettä-
mällään kirjelmällä kääntynyt Lotta Svärd-piirien
puheenjohtajien y.m. henkilöiden puoleen, kehoit-
taen kansalaisia Suomen vapautuksen 10-vuotis-
muistoksi perustamaan Punaisen Ristin sairaalan
pääkaupunkiin. Punaisen Ristin toimeenpanemaa
keräystä on järjestömme luvannut avustaa ja on
sovittu siitä, että Lotta Svärd-osastot ympäri maan
ottavat myydäkseen vapaussodan muistojuhlissa
vapautus- tai muina sopivina päivinä Punaisen Ris-
tin toimittamaa 1 markan hintaista paperimerkkiä
asian hyväksi.

Kehoitetaan kaikkia paikallisosastoja niin pian
kuin suinkin tilaamaan näitä merkkejä haluamansa
määrän suoraan Punaisen Ristin kansliasta Helsin-
gissä (Annankatu 16).

Rahat myydyistä merkeistä on heti myynnin lo-
petettua lähetettävä suoraan Lotta Svärd-yhdistyk-
sen Keskusjohtokunnalle os. Helsinki, Fabianink. 25,
niin että Lottien keräämät varat voidaan yhteisenä
rahastona luovuttaa Kenraali Mannerheimille. Kir-
jekuoreen on merkittävä kirjaimet P. R. (Punainen
Risti). Tilatuita merkkejä ei oteta takaisin.

Toivotaan Lottien tekevän kaikkensa iiyvän tu-
loksen saavuttamiseksi.

Sitäpaitsi tullaan joillakin paikkakunnilla kerää-
mään myöskin listoilla saman tarkoituksen hyväksi,
mutta siitä tiedoitetaan myöhemmin.

2. Keskusjohtokunta on lähettänyt myytäväksi
suojeluskunta- ja Lotta-aiheisia postikortteja å 1
mk. kpl.

3. Joulu-Lotan myyntikilpailussa sai ensim-
mäisen palkinnon Viipuri, toisen Uuras ja kolman-
nen Äyräpää. Lähinnä myynnissä olivat Kaukaa—
Lauritsala, Kirvu ja Vuoksenranta.

4. Keskusjohtokunta toivottaa paikallisosas-
toille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! Kiit-
täen jokaista Lottaa vuoden kuluessa suoritetusta
uskollisesta ja antautuvasta työstä, toivottaa kes-
kusjohtokunta jatkuvaa innostusta ja uhrimieltä
meille kaikille rakkaaksi käyneessä lottatyössä.

5. Piirijohtokunta puolestaan toivottaa myös
kaikille piirinsä jäsenille parhainta joulua kiittäen
innokkaasta velvollisuudentuntoisesta työstä kulu-
neena työkautena.

Suokoon uusi vuosi Viipurin piirin Lotille par-
hainta työn siunausta.

KANNAKSEN VAtlTlö
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Kirjallisuutta.
Lentäjäsankarln kertomus urotyöstään. Charles A. Lind-

bergh: »Me. Lentokoneeni ja minä.» — Kirjan kansilehdellä
kurkistaa lentokoneen ikkunasta ulos uskomattoman nuo-
rekkaat ja tarmokkaat pojan kasvot. Kirjan lehdillä kertoo
maailman kuuluisin lentäjä miellyttävällä ja koruttomalla
tavallaan poikaiän lentäjäunelmistaan, nuorukaisen uupu-
mattomista harjoitteluvuosista ja mieheksi varttuneen val-
miin lentäjän uhkateoista, joiden kruununa oli ensimmäinen
yhtämittainen lento Atlannin yli. — Suomennos on I. K.
Inhan. — 283 suurta sivua. Hinta 40: —, sid. 50: —.

Autokalenteri, Suomen Moottirilehden toimittama, antaa
autonomistajille tärkeät tiliosastot kulutuksen eri muoto-
jen mukaan sekä yhteenvedon, ohjeita auton hoitamisessa,
ajokortin hankinnassa, vakuutuksien järjestämisessä, käy-
tetyn vaunun ostamisessa ja myymisessä, sanastoa englan-
tilaisten autonimitysten ymmärtämiseksi, opastusta auto-
matkoja varten ulkomailla, tietoja ja kuvia meillä nykyisin
myydyistä automerkeistä y.m. — 324 sivua, 100-kunta
kuvaa. Hinta kangaskans. 20 mk.
kißadio-kalenteri on ilmestynyt Suomen tunnetuimpain ja
pätevimpäin asiantuntijain dipl.ins. T. K. Laakson ja J.
Rissasen toimittamana. Sen radiosanasto käsittää kaikki
tärkeimmät englannin-, saksan- ja ruotsinkieliset radiosanat
suomalaisine merkityksineen, yht. 2,200 sanaa. — 318 sivua,
66 kuvaa. — Hinta kangaskans. 20 mk.

Kultamerkln saaneita Lottia.
Lappeenranta.

Kesän toiminnasta.
Sk. taisteluharjoituksessa. Nuijamaa
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Otteita Piiripäällikön päiväkäskyistä.

1. Olen Viipurin skn talouskompp. päälliköksi
nimittänyt sk.upseeri A. Lintulahden pvm. 1. 12. 27.

2. Vänrikki Sivenin, Viipurin sksta, siirryttyä
laivastoon, vapautan hänet M-osaston pääll. tehtä-
vistä ja nimitän pvm. 12. 12. 27. M-osaston pääll.
insinööri C. G. Wolfjin.

3. Olen omasta pyynnöstään vapauttanut Kuo-
lemajärven paikallispäällikkö K. Sikiön toimestaan
pvm. 1. 12. 27. ja määrännyt esikunnan jäsen J.
Vyyryläisen samalla pvm. v.a:na k.o. toimeen.

4. Ylipäällikkö on korottanut a.o. sk.-upseeri-
tutkinnon suorittaneen Hjalmar Rytkösen sk.-up-
seeriksi.

5. Ylipäällikkö on myöntänyt seuraaville suo-
jeluskuntatyössä ansioituneille suojeluskuntalaisille
suojeluskuntain ansiomitalin:

Viipurin sk. Väkevä Aleksander, Appelqvist
Karl, Vanhala Otto Vilhelm, Loven Efraim Valfrid
ja Gustafsson Johan Amatus Aleksi.

Talin sk. Vartiainen lisakki ja Kymäläinen Juho.
Säkkijärven sk. Hirn Mauritz ja Tuunanen Viki.
Lappeen sk. Johansson Emanuel ja Meuronen

Elias.
u. Lappeenrannan sk. Vanhanen Oskar Alfred, Gru-

ber Josef Petter, Sahlgren Axel Theodor, Gråsten
Ivar, Parola Kaarlo ja Kirsi Filip.

Taipalsaaren sk. Suutari Antti.
Savitaipaleen sk. Suonio Taavi ja Rustholkarhu

Adam.
Kaukaan—Lauritsalan sk. Rosendahl Aleksan-

der, Pelkonen Robert Eliel ja Borgström Gustaf
Valdemar.

Imatran—Tainionkosken sk. Einola Viktor ja
Myyrä Matti.

Jääsken sk. Fagerström Oskar Leonard.
Antrean sk. Kujansuu Jooseppi, Pyyhtiä Matti,

Koljonen Matti, Suni Pietari, Koljonen Aatu ja To-
ropainen Emil.

Hiitolan sk. Putkonen Heikki, Vainio Antti,
Paksujalka Juho Ristonp. ja Paukkunen Jaakko.

Kaukolan sk. Salo Antti Juho.
Kirvun sk. Karjalainen Juho.
Raudun sk. Kokko Juho"Pekka ja Hall Arthur.
Vuokselan sk. Virkki Aleksanteri.
Äyräpään sk. Snäll Vihtori, Nuora Aapo, Kilju-

nen Mätti ja Forsström Gustaf Z.
Kanneljärven sk. Huuhka Paavo.

' Luumäen sk. Pukki Manu.
Enson sk. Hahnsson Uno Carl Bruno, Nieminen

Enckel, E)g Frans Lennart, Nukander Kalle ja Vai-
nonen Erik.

Käkisalmen sk. Vuohelainen Tuomas ja Vestling
Ernst Verner.

Perkjärven sk. Loven Carl August ja Vahvaselkä
Matti.

Kivennavan sk. Rautio Otto ja Sirén Villehard.
Sainion sk. Lindfors Ernst Johan.
Heinjoen sk. Räikkönen Matti.
Muolaan sk. Kantee Juho, Kotilainen Jooseppi

ja Moisander Mikko.
6. Päivämäärällä 6. 12. 27. korotan seuraavat

suojeluskuntalaiset allamainittuihin arvoihin:
Viipurin skssa:
Sk.-soittajavääp. Rekola Eino Oskari; sk.-alik.

Virtanen Eino Johannes; sk.-kersantiksi Salervo
Aarne Vilhelm; sk.-alikers. Hilska Uuno; sk.-korpr.
Snellman Karl Einar Adolf, Kohonen Yrjö Petter,
Välisalo Emil, Seitola Yrjö Veikko, Mikkonen Au-
gust, Penttinen Mauno Martti, Pusenius Yrjö.

Lappeenrannan skssa:
Sk.-lääkintäkers. Johansson Allan; sk.-korpr. Tark-

konen Aimo, Kyhäräinen Harry.
Kaukaan—Lauritsalan skssa:
Sk.-alikers. Qvist Elof Edvin Konstantin; sk.-

korpr. Kirjavainen Väinö, Hindsberg Karl Oskar,
Aalto Aimo Aleks., Andersson Emil Anders, Turkia
Einar Lauri.

Joutsenon skssa:
Sk.-alikers. Valtonen Antti, Sälli Pekka, Suomi

Frans Jalmari, Lindström Bruno, Toikka Matti;
sk.-lääkintäkers. Hartikka Ilmari; sk.-korpr. Zillia-
cus Aleks., Hyvättinen Juho, Kilpiä Väinö, Rou-
hiainen Kalle.

Nuijamaan skssa:
Sk.-kers. Moisio Antti; sk.-alikers.' Fredriksson

Kalle, Pentikäinen Einari Esaias, Raijas Eenokki,
Taskula Juho I.; sk.-korpr. Pentikäinen Oskar, Sa-
vikurki Tuomas, Grundell Eino Johannes, Seppänen
Arvo Edvin, Kukkonen Matti, Junni Otto Erland,
Kultanen Antti 1., Ukkonen Väinö, Ukkonen Juho,
Kukkonen August, Salo Juho.

Kirvun skssa:
Sk.-alikers. Jaakonsaari Heikki, Ovaska Heikki

Vilho 1., sk.-korpr. Inkinen Lauri, Kaija Antti,
Kunnala Olli.

Kaukolan skssa:
Sk.-vääp. Airola Pekka; sk.-kers. Rehn Eino,

Korte Johannes Heikki; sk.-alikers. Heikkonen Toi-
vo, Henriksson Johannes Kustaa, Särkinen Niilo;
sk.-korpr. Huuhka Juho, Sihvo Kaarlo.

Perk järven skssa:
Sk.-alikers. Teperi Juho Reino, Suokas Antti,

sk.-korpr. Nylund Aaro Akseli, Seppänen Mikko.
Heinjoen skssa:
Sk.-kers. Karvanen Alfred; sk.-alikers. Parikka

Toivo, Pöysti Tahvo, Rouhiainen Ville, Riikonen
Väinö; sk.-korpr. Nupponen Esa, Kurki Joonas,
Räikkönen Matti, liii Pekka, Hyytiäinen Ville,
Seppänen Tuomas, Hirvonen Antti, Hellsten Väinö,
Myyrä Väinö.
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Terijoen skssa:
Sk-vääp. Pullinen Paavo, Kuokkanen Väinö

Anders; sk.-alikers. Toivola Kaarlo Petter (Pekka);
sk.-korpr. Paavolainen Aarne Pietari, Blomberg
Anton.

Sihvonen.
Piiripäällikkö.

Corner.
Kansliapäällikkö.

I. Viipurin alue.
Harjoitukset 1-31.1.28.

Päällystö 26. 1. klo 7—9 ip. Paik.esik.. Luento.
Alipääll.kurssi 9. 1. » 7—9 » » »

» 22.1. » 9—12 ap. Papula. Harjoitus.
I. Patl. 16.1. » 7—9 ip. Paik.esik. Luento.

11. » 24. 1. » 7—9 » » »

111. » 9.1. » 7—9 » Asemarak. Luento.
111. » 30.1. » 7—9 » i) »

1. Kompp. 5. 1. » 7—8,30 ip. Paik.esik. Hiekkal.-
harjoitus.

2. » 13.1. » 7-8,30 »> Paik.esik. Hiekkal.-
harjoitus.

3. »> 5.1. » 7-8,30 » Paik.esik. Hiekkai.-
harjoitus.

4. » 7. 1. Maastossa 2-päiväi-
nen harjoitus.

4. » 27.1. » 7—8,30 » Likolamm.palok.talo.
Hiekkalaat.harj.

5. » 3.1. » 7-8,30 » Paik.esik. Hiekkal.-
harjoitus,

ö. » 25. 1. » 7—8,30 » Maanviljelyslyseo.
Luento.

7. » 25.1. »> 7-8,30 » Paik.esik. Hiekkal.-
harjoitus.

8. » 3.1. »> 7-8,30 -> Paik.esik. Hiekkal.-
harjoitus.

T-kompp. 19. 1. » 7—9 ip. Paik.esik. Luento.
» 22.1. » 9—1.» Papula. Harjoitus.
» 26.1. »> 7—9 » Paik.esik. Luento.
» 29. 1. )> 9— 1 » Papula. Harjoitus.

K-K.-osasto 19.1. » 7—9 » Paik.esik. Luento.
» 26.1. » 7-9 .) »> Harjoit.
» 29.1. » 9— l2ap. Maastossa. »

Panssarijuna 11.1. » 7—9 ip, Paik.esik. Luento.
i) 25.1. i) 7—9 » »

.
»

Moottori-os. 11.1. » 7—9 » » »

» 25. 1. » 7—9 » » i)

Radio-osasto 17.1. » 7—9 » » Harjoit.
» 24.1. » 7—9 i> » »

» 31.1. »> 7-9 » » »

Sotakoiraos. 15.1. » 9—ll ap. Papula. Harjoitus.
» 22.1. » 9-11 »> » ■>
» 29.1. » 9-11 » »> »

Patteri 17.1. » 7—9 ip. Paik.esik. Luento.
» 24. 1. » 7—9 » » »

Sk.-laivue 13. 1. » 7—9 » » i>
» 18.1. »> 7-9 » » i>
» 20. 1. »> 7-9 » i, »

» 25. 1. » 7—9 » »> »

o 27. 1. » 7-9 » ,> »

2. 6. 12. 27. vietti myös Viipurin sk. Suomen itsenäisyys
julistuksen 10-vuotisjuhlaa. Itsenäisyyspatsaan paljasta
mistilaisuuteen olin määrännyt kunniakomppanian muodos
tettavaksi I pataljoonasta ja johti mainittua kunniakomp
paniaa kompp.pääll. Väisälä. Lisäksi otti sk. 3. komppa
nialla ja 3. erikoisosastolla osaa klo 2 ip. tapahtuneeseen pa
raatiin. Niinhyvin kunniakomppania kuin paraatiinkin osal
listuneet joukot suorittivat tehtävänsä hyvin.

3. Jos silmäilemme kuluneen vuoden tuloksia niin huo
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maamrae, että se monessa suhteessa on ollut tulosrikas.
Vuoden aikana olemme tuntuvasti kehittäneet sotilaallista
kouluutustamme eteenpäin samalla kuin vanhoja, ennen
opittuja asioita olemme kertailleet. Sekä vanhemmat että
nuoremmat suojeluskuntalaiset ovat koettaneet voimiensa
mukaan tehdä parhaansa. Sen johdosta saan lausua tun-
nustukseni kaikille sk.-työhön osallistuneille.

Samalla kun toivotan skn päällystölle, alipäällystölle ja
miehistölle onnellista, viihtyisää joulujuhlaa, saan myös toi-
vottaa onnellista uutta vuotta. Nouskoon tulevana vuote-
na suojeluskuntamme kunto entistä suuremmaksi, kouluu-
tustaso kohotkoon yhä korkeammaksi sekä isänmaallinen
henki syöpyköön vieläkin syvemmäksi!

4. Kuluneen vuoden aikana on Viipurin sklla usein ollut
pakko kääntyä Lottien puoleen. Aina ovat Lotat vaivojaan
säästämättä tehneet voitavansa skn hyväksi. Kaikesta
tästä on minulla ilo lausua parhaimmat kiitokset.

5. Entiselle Moottori-osaston pääll., res.vänr. Sivenille
— hänen siirtyessään laivastoon — tahdon lausua kiitokseni
siitä suuriarvoisesta työstä, jonka hän on suorittanut Moot-
tori-osaston päällikkönä.

6. Liittyneet: Leino Juho 2. kompp., Salovaara K. ja
Seppänen L. 6. kompp., Mahkonen J., Karjalainen K. ja
Malinen U. 7. kompp., Salokannel A. 10. kompp., Sulanen
T. ja Virolainen T. 2. k.k.k., Turunen A., Gröhn K-, Huvinen
A. ja Juottonen V. P-junaan, Hytönen S., Falenius V., Berk-
haim E., Piokas O. ja Paajanen V. T-komppaniaan, Lammin-
salo T. pattr., Tiainen E., Tolkki T., Kääriäinen E. M-os.,
Lehtonen J., Öhman J., Keckman O. Laiv. ja Hynninen M.
talouskompp.

7. Erot: Sotaväkeen menon takia: Tauno Byckling ja
Arvo Uimonen 7. kompp., Gunnar Gers ja Lauri Kettunen
8. kompp., Aulis Saarinen 1. k.k.k., Erkki Riikonen ja Veik-
ko Sirviö T-kompp., sekä Juho Kauhanen M-osasto.

Sk.-asetuksen 2 pykälän nojalla: Viljo Virtanen 8. kompp.,
Arttur Bäckman, Reino Itäranta ja Mikko Riikonen Sota-
koira-os.

Paikkakunnalta poismuuton takia: David Kaijanen ja
Juho Ravilainen 3. kompp., Niilo Månsen 4. kompp., Väinö
Pyykkö 6. kompp., Nikolai Kunitsin pattr., Anders Gran-
ström Moottori-os.

8. Lomat: Väinö Ursin 8. kompp. 1. 3. 28. saakka, Jaos-
joht. Juutilainen 1. 4. 28. saakka, Jouk.joht. Kukkonen 7.
kompp., 1. 5. 28. saakka, Olavi Ekholm, Armas Fabritius ja
Leo Pöllänen 7. kompp. 1. 6. 28. saakka.

9. Siirrot: Karl Sten 3. kompp.—autokompp., Sakari
Grönberg ja Kaarlo Karjalainen 6. kompp.—P-junaan, In-
gemar Rosen, Eero Sirelius ja Nisse Svartström Moottori-os.
— Sk.laivue, Aksel Länsiranta, Oskar Puolakka, Emil Saas-
tamoinen. Petter Starckjohann ja Juho Tirkkonen 3. kompp.
— kannattavaksi. Tirkkonen.

V. a. Aluepäällikkö.

11. Viipurin ympäristöalue
1. Harjoitukset 1-31. 1. 28.
Sainion sk.

Koko skn yhteisharjoitus Sainiolla ns. talolla 22. 1. klo 9 ap.
Talin sk.

Koko skn yhteisharjoitus Talissa seurain tai. 8. 1. klo 9 ap.
Uuraan sk.

Koko skn yhteisharjoitus 4 ja 15. 1. klo 10 ap. sk.tai.
Vahvialan sk.

Koko sknyhteisharjoitus Tienhaarassa skn tai. 29.1. klo 9 ap.
Kaikille alueen sk:tiin kuuluville ameij. ja sk.-upseereille

sekä muulle päällystölle tulen vastaisuudessa luennoimaan
sot. ammattialaa koskevista asioista ja kehoitan herroja up-
seereja jo nyt varaamaan itselleen tilaisuutta voidakseen
yhtäjaksoisesti seurata luennoita. Tammikuun luennot:
9. 1. klo 7 ip. Tienhaarassa skn talolla, 16. 1. klo 7 ip. Sai-
niolla ns. talolla ja 23. 1. klo 7 ip. Talissa seurain talolla.

2. Kaikkiin harjoituksiin on talvisaikana, mikäli keliä
riittää, saavuttava suksilla.

N.-o 1 — 1928



N:o 1 — 1928KANNAKSEN VARTIO

22

3. Vuoden päättyessä kiitän alueen kaikkia Lottia ja
suojeluskuntalaisia, jotka reippaalla toiminnallaan ovat
myötävaikuttaneet kuluneen vuoden aikana saavutettuihin
tuloksiin. Toivon yhteisymmärryksen ja yhteistyön jatku-
van yhä edelleen samaan suuntaan kuin tähänkin asti.

Toivotan alueen kaikille Lotille ja suojeluskuntalaisille
rauhaisaa joulua ja onnekasta uutta vuotta.

Mytty.
Aluepäällikkö.

Sainion sk.
1. Liittynyt: Anton Ikävalko ja siirrolla Viipurin sksta:

Väinö Pyykkö.
2. Eronnut: Sotapalvelukseen: Otto Emil Huotari, Jaak-ko Timperi, Vilho Haili; kuollut Pekka Makejew.
3. Suojeluskunnan vuosikokous pidetään Sainiolla, ns.

»Katajan» talolla 22. 1. 28 klo 2 ip. Käsitellään sk.-asetuk-
sen säätämät asiat. Joka miehen saavuttava!

4. Vuosikokouksen jälkeen vietetään skn juhla samoin
Katajan talolla 22. 1. 28 klo 7 ip.

5. Kilpailut: Skn jäsentenväliset hiihtokilpailut 20 km.
murtomaalla pidetään Nuoraalla 29. 1. 28 klo 11 ap. Ko-
koonnutaan sklnen T. Tetrille.

6. Lausun sulimmat kiitokseni skn päällystölle, alipääl-
lystölle ja miehistölle hyvästä yhteisymmärryksestä sekä
työstä skn hyväksi. Toivon nyt alkavanakin vuonna Teidän
aina muistavan: Kaikki yhteisen asian eteenpäin viemiseksi.

Samalla kiitän Sainion Lottia uhrautuvasta skn auttami-
sesta ja tukemisesta.

Ahokas.
Paikallispäällikkö.

Talin sk.
1. Liittynyt toimivaksi jäs. Aimo Salonen, Viljo Nio ja

Aleks Nyynäinen 1. kompp. 2. jk. sekä Matti Pennanen
2. kompp. 1. jk.

2. Suojeluskuntain Ylipäällikkö on myöntänyt sktain
ansiomitalin alikers. lisakki Vartiaiselle ja sk.sot. Juho Ky-
mäläiselle.

3. Skn vuosikokous pidetään Talin seurojen talolla
8. 1. 28 alk. yhteisharjoitusten päätyttyä klo 4 ip.

4. Vuosikokouksen jälkeen alkaa Talin seurojen talolla
klo 7 ip. skn iltama, jota varten pitempimatkaisetkin varan-
nevat aikaa.

5. Paikallisesikunnan puolesta toivotan kaikille sklsille
rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!

Asehan.
Paikallispäällikkö.

111. Säkkijärven alue
1. Harjoitukset 1-31.1.28.
Säkkijärven sk.

Koko skn yhteisharj. Kirkolla, Seurojen tai. 22. 1. klo 9 ap.
Ylämaan sk.

Koko skn yhteisharj. Sirkjärvellä, Ns. talolla 29. 1. klo 9 ap.
2. Mainittujen harjoituksien jälkeen on kummallakin

sklla samoissa paikoissa vuosikokous, jossa jokaisen sklsen
velvollisuus on olla saapuvilla.

3. Suksikelin tultua onkaikkiin harjoituksiin saavuttava
suksilla ja kehoitan sklsia varaamaan itselleen kunnolliset
hiihtovälineet. Kehoitan myöskin entistä enemmän har-
rastamaan ja harjoittelemaan hiihtoa nyt alkavana talvena
ja valmistautumaan joukolla talven aikana järjestettäviä
hiihto- ja ampumahiihtokilpailuja varten.

4. Vuoden nyt loppuessa kiitän kaikkia alueen sklsia
uutteruudestaan ja ponnistuksistaan, sekä alueen Lottia
suuriarvoisesta, uhrautuvasta työstään ja toivotan kaikille
rauhallista joulua. Uudelle vuodelle toivotan onnea ja me-
nestystä. Antakoon se meille uutta voimaa vastuksien voit-
tamiseen, uutta tarmoa velvollisuuksiemme täyttämiseen
ja lujaa uskoa onnelliseen tulevaisuuteen.

Lappalainen.
Aluepäällikkö.

Säkkijärven sk.
1. Liittynyt: Sotaväestä kotiutuneena Jarva Hugo II

ja Raunio Viljo 1. kompp. 1. jk., Metso Martti Aadolf I.
kompp. 2. jk., Kiero Viljo ja Ylä-Outinenl*Antti II 1 .

kompp. 3 jk., Hovi Aarne 2 kompp. 1 jk., Hovi Urho 2.
kompp. 2. jk. ja Nikunen Viljo II K.K. jk.

2. Eronnut: Hyppänen Viljo 11. kompp. 2. jksta ja Kä-
härä Väinö 2. kompp. 1. jksta sotaväkeen menon tähden.

3. Mieskohtainen ampumahiihtokilpailu pidetään Kir-
kolla 22. 1. 28. alkaen klo 2 ip. (ammutaan rintakuviotau-
luihin). Kokoonnutaan seurojen talolle.

4. Suojeluskunnan vuosikokous pidetään Kirkonk. seu-
rojen talolla 22. 1. 28. klo 4 ip. Käsitellään ja päätetään
sktain Hallinto-ohjesäännön 31 §:n edellyttämistä asioista.

5. Kiitän kuluneen vuoden toiminnasta kaikkia sk.pääl-
lystöä, alipäällystöä ja miehistöä, jotka jälelle jääneen vuo-
den aikana ovat täyttäneet velvollisuutensa sk.-työssä. Kii-
tän myös Lottia, jotka vaivojaan säästämättä ovat tukeneet
sk.-toimintaa kuluneen vuoden aikana, ja toivotan kaikille
rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta.

Kotonen.
Paikallispäällikkö.

Ylämaan sk.
1. Skn pistoolimestaruuskilpailut pidettiin 6. 11.27.skn

amp.radalla. Kiertopalkinnon ja mestaruuden voitti Ris-
tola Emi! 76 pisteellä. 2. Pentti Simo 72 pist. 3. Leino
Konsta 65 pist. 4. Hämäläinen Toimi 59 pist. 5. Hämäläi-
nen Alb. 51 pist. Pienoiskiväärimestaruus Hämäläinen Vilho
63 pist., 2. Heinonen L. 59 pist. 3. Leino Konsta 52 pist.
4. Pentti Simo 51 pist. ja 5. Hämäläinen Toimi 38 pist.
Skn kiv.amp.kilpailu pidetään 15. 1. 28. amp.radalla.

2. Aikana 23. 11-4. 12. 27. on sk.sot. Ristola Emil ol-
lut komennettuna Lappeenrannassa pidetyille piirin am-
pumatoimintakursseille.

3. Kun sukset ovat välttämättömät liikkumisvälineet
suojeluskuntalaiselle talvella ja kunnollisia murtomaasuksia
puuttuu vielä useimmalta sklselta, on Piiriesikunta päättä-
nyt järjestää suksentekokurssit aikana 9—20.1. 28, Kannel-
järven kansanopistolla, sekä toiset kurssit Ylä-Vuoksen
Maamieskoululla myöhemmin, jos osanottajia ilmaantuu
riittävästi. Opetus, muonitus, majoitus ja matkat on va-
paat. Kun murtomaasuksien valmistus on erittäin edullista
ansiotyötä nykyisin, kehoitan niitä, joilla jo entisestään on
taipumusta ja innostusta höylien käsittelyyn, osallistumaan
k.o. kursseille. Lähempiä tietoja kursseista annan pyydet-
täessä. Osanottoilmoituksien on oltava paik.esikunnassa
28 12. 27. mennessä.

4. Sattuneesta syystä huomautan sklsille aseenkanto-
lupien täydentämisestä. Jokainen sklsella oleva ase, olkoon-
pa se sitten oma tai sk.-järjestölle kuuluva, on oltava aseen-
kantolupaan merkitty. Muutoksien tapahtuessa on se heti
toimitettava paikallisesikuntaan korjattavaksi. Samalla
huomautan että aseiden ja ampumatarpeiden myyminen
suojeluskuntalaisilta on rangaistuksen uhalla kielletty vaik-
kapa ostaja olkoonkin suojeluskuntalainen. Jos joku sklnen
aikoo myydä aseensa on siitä tehtävä ilmoitus suojeluskun-
nalle, jota kautta vaihdon tulee tapahtua.

5. Yhä edelleen sattuu tapauksia, että iltamamatkoilla
kuulee ammuskeltavan yleisillä teillä. Jos suojeluskuntalai-
nen alentuu näin raukkamaiseksi »salapaukuttelijaksi» tietää
se hänelle tinkimättömästi aseenkanto-oikeuden menettä-
mistä. Tästä on kertakaikkiaan tehtävä loppu. Vetoan
asiassa oikeudentuntoisempiin suojeluskuntalaisiin japyydän
siitä viipymättä tekemään ilmoituksen. Edellämainittu
asia koskee myöskin siviilihenkilöitä, joiden suhteen suoje-
luskunta ryhtyy tarpeen vaatimiin toimenpiteisiin.

6. Skn luetteloista poistetaan sotaväkeen menneinä:
Hiiri Aarne, Lyijynen Vilho, Pöllänen Valio ja Ahola Arvo
pvm. 7. 12. 27.

7. Liittynyt: Paakkanen Viljo, Juopperi Armas, Häkä-
mies E. määräm. 2. joukkueeseen. Kannattavaksi Mattila
Emil.
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8. Skn vuosikokous pidetään Sirkjärven ns.talolla 29. 1.
28. klo 4 ip. Toivottavasti kaikki suojeluskuntalaiset saapu-
vat kokoukseen. Skn jäsentenvälinen hiihtoamp.kilpailu
pienoiskivääristä 29. 1.28. klo 2 ip. Pentin jäällä. Illalla
skn iltama ns.talolla alk. klo 7 ip.

9. Vuoden päättyessä on mieluinen velvollisuuteni kiit-
tää Lottia ja suojeluskuntalaisia tehdystä työstä kuluneen
vuoden aikana. Viihtyisä joulu tuokoon mielihyvän tunteen
velvollisuutensa täyttäneille, tuokoon se jatkuvaa, vastuk-
set voittavaa innostusta alkavalle vuodelle.

Heinonen.
Paikallispäällikkö.

IV. Luumäen alue.
1. Harjoitukset I—3l. 1. 28.

1. Kompp. 1. Jk. Taavetti 8. 1. klo 8 ap.
1. )> 2. » Ellonen 7. 1. » 11 »

1. » 3. » Kirkon kylä 3. 1. » 1 ip.
1. » 3. » Hirvikallio 4. 1. » 1 »

1. » 4. » Karhun kylä 22.1. » 9 ap.
2. i) 1. » Luumäki 15. 1. » 9 »

2. » 2. » Toikkala 9. 1. » 2 ip.
2. » 3. » Sokura 10.1. » 2 »

2. »> 3. » Suoanttila 11.1. » 2 »

2. » 4. » Haimila 12. 1. » 2 »

3. » 1. » Muti 17. 1. » 2 »

3. '> 2. )> Kannuskoski 16. 1. » 2 »

3. » 3. » Viuhkola 15. 1. » 10 ap.
Lääk.osasto Osast. joht. kautta.

2. Skn vuosikokous on Taavetissa 29. 1. 28. alk. klo 1
ip. Käsitellään Hallinto-ohjesäännön määräämät ja paik.-
esikunnan kokoukselle esittämät asiat. Jos sklset haluavat
esittää asioita kokouksessa käsiteltäviksi, on siitä ilmoitet-
tava paik.esiklle 20. 1. 28. mennessä.

3. Suojeluskuntain Ansiomitalin on saanut sklnen Manu
Pukki.

4. 111 Ik. harrastusmerkin ovat 30. 6. 27. suorittaneet
seuraavat: Eino Kontula, Oiva V. Pukki, Paavo J. Koskela,
Erkki M. Vainikka, Viljo Huopainen, Väinö Suoknuuti I,
Sulo E. Karvanen, Ville Karvanen, Onni Sairanen, Aarne
Turkkila, Sulo Nappula, Väinö Strandman, K- E, Tuloi-
sela, Emil Sairanen, Tauno Hyyrynen, Viljo V. Uro, Vilho
Siiropää, Eino Puranen Lauri Siiropää, Viljo A. Häkämies,
Ville Kiuru, Oskari Kontula, Nestor Laapas, Jalmari Näppi
ja Manu Mentula.

5. Ne sklset, jotka eivät v. 1927 kuluessa ole ottaneet
harj. osaa palauttavat enempiä toimenpiteitä välttääkseen
hallussaan olevat skn aseet ja varusteet paik.-esiklle ennen
10.1.28. Tälläkerralla täytyy tämän tapahtua ilman ehtoja.

6. Huomautan vielä sklsille, että aseet ja varusteet,
myöskin sk.-puvut täytyy olla puhtaat varastoon palau-
tettaessa.

7. Kyläosastojen johtajia kehoitan ilmoittamaan sktaan
liittyville miehille, milloin he tulevat paik.-esiksta nouta-
maan varusteita, että turhat matkat ja ajanpuutteesta joh-
tuvat ikävyydet vältettäisiin. Samoin on sktaan ilmoittau-
tuminen tehtävä a.o. johtajien kautta.

8. Liittyneet: Eino Hölsä 1. kompp., Eino A. Hovi,
Väinö A. Hovi, Lauri Paalanen, Väinö Suoknuutti 2. kompp.,
Arvi Kurvi, A. H. Mielonen, Vilho Pukki, Arvi Pukki,
Einar Rantala, Oiva Vinnikka, Vilho Vinnikka, Armas
Papu, Oiva Heimala, Lauri Huomo, Viljo Pukki, Väinö
Piensalmi, Martti Hermunen ja Oiva Lakka 3. kompp.

9. Eronneet: pois muuttaneina V. Huhtiniemi, M. Haapa-
salo, V. M. Venäläinen, Eino Parkkonen ja R. Veikkanen;
irti sanout. E. Hietamies, N. Heimala ja T. Laari; sotav.
T. Papu, T. Huhtiniemi ja A. Hermunen.

10. Kiitän kaikkia alueen sklaisia ja Lottia työstä kulu-
neena vuotena ja toivon samaa velvollisuudentuntoa ja
uhrautuvaisuutta seuraavalle vuodelle.

Taina.
Aluepäällikkö.

V. Lapveden alue.
1. Varus- ja asetarkastukset Taipalsaaren sk:ssa:

1. Kompp. 1. Jk. Merenlahti, Taika 12.1. klo 12 p.
1. » 2. » Vehkataipale, kansak. 8. 1. » 12 »

1. » 3. » Haikkaanlahti, Vitikain. 11.1. » 12 »

1. » 4. » Kutilan kansak. 9.1. » 12 »

1. » 5. » Ahokkala, Koivunen 10.1. » 12 »

Varustarkastuksiin on jokaisen sklsen ehdottomasti saa-
vuttava, mutta jos jollakin on voittamaton este, on hänen
kuitenkin lähetettävä varusteensa tarkastettavaksi. Kai-
killa tulee olla varusteet eheät ja puhtaat ja kivääri aivan
kuiva, s. o. rasva ja lika jätetään kotia.

2. L:rannan sk.
Koko sk. sk.tal. 13.1 .klo 6,30 ip. Oppitunti (marssivarm,)

» » » 15.1. * 8,30 ap. Ulkoharj. »

» » » 20. 1. » 6,30 ip. Oppitunti
K-K- ja Lääkintäosaston harjoituksista ilmoittaa osaston

johtajat.
3. Lappeen sk.
1. kompp. 1. ja 4. joukkueen välinen ampumahiihtokil-

pailu 22. 1. klo 9 ap. Muista harjoituksista tulen joukku-
eille tiedoittamaan aikanaan.

4. Nimitän 3. kompp. 1. jk. johtajaksi sk.-sotamies Juho
Kourulan samasta joukkueesta pvm. 10. 1. 27.

5. Kiitän Lapveden alueen Lottia ja suojeluskuntalaisia
sekä kaikkia niitä, jotka kuluneena vuotena ovat työssäm-
me apua antaneet. Samalla toivotan rauhallista joulua ja
siunausrikasta uutta vuotta.

Piirainen.
Aluepäällikkö.

Lappeenrannan sk.
1. Liittyneet: res.vänr. Kojonen Ukko, Olander Harry,

sk.lääkäri Rosenius Birger, Vuorinen Yrjö, Tarkkonen Arvo,
Kainlauri Yrjö, Alanne Kauko ja Paakkinen Reinhold.

2. Sotaväkeen: Sokura Toivo, Kimmo Lauri ja Mikon-
saari Pekka.

3. Sktain Ylipäällikkö on myöntänyt seuraaville sklsille
Sk.-ansiomitalin: sk.kersanteille O. Vanhaselle ja J. Grube-
rille; sk.-alikersanteille K- Parolalle; esikunnanjäsen A.
Th. Sahlgren'ille; sk.-sot. F. Kirsille ja I. Gråsten'ille ja
sk.-ansioristin sk.kersantti J. Ahlforsille.

4. Seuraavat sklset ovat vuoden kuluessa saaneet kun-
toisuusmerkin: Pekki R. ja Svärd A. II lk. hiihtomerkin,
Lappalainen E. ja Lappalainen T. 111 lk. hiihtomerkin,
sk.-upseeri Vanninen V., II lk., Tarkkonen Rauno, Kyhä-
räinen T. V., Kaasinen K-, Tarkiainen E., Huttunen U.,
Mikonsaari P., Sundström Å., Pitkänen 1., ja Kari H. 111 Ik.
ampumamerkin. Harrastusmerkin: Laaksonen E. I lk.,
Kyhäräinen H. ja Knjäseff Y. II lk., Sokura T., Pelkonen
U., Sundström Å., Hellsten V., Merilinna T., Savolainen U.,
Muhonen M., Tarkkonen R., Kaasinen U., Marjanen A.
ja laivaston päällikkö Luostarinen V. 111 lk.

5. Koroituksia: sk.-lääkintäkersantiksi Johansson Allan,
sk.-alikersanteiksi Strömberg A. ja Vesterinen E. sekä sk.-
korpraaleiksi Jakovleff J., Taipale Armas, Kyhäräinen H.
ja Tarkkonen Aimo.

6. Suojeluskuntain Hallinto-ohjesäännön 29 ja 30 §§
nojalla kutsutaan Lappeenrannan sk. vuosikokoukseen,
joka pidetään Lappeenrannan skn huoneella 17. 1. 28 klo
7 ip. Kokouksessa käsitellään 31 §:ssä mainittuja asioita.

7. Kouluutusampumista 22. 1. 28 klo 12 päivällä leirin
pienellä radalla. Harjoitukset N:o 1—5 pienoiskiväärillä,
ainoastaan alokkaille.

8. Skn vuosijuhla skn huoneella 26. 1. 28. klo 8 ip. Huvi-
toimikunnan on huolehdittava ohjelmasta.

9. Kiitän skn päällystöä, alipäällystöä ja miehistöä ku-
luneen vuoden toiminnasta ja toivon, että yhä uutteram-
min käydään sk.-harjoituksissa siten varmistaen kukin koh-
dastaan isänmaan turvallisuutta.

Lappeenrannan Lotille runsaat kiitokset niistä monista
palveluksista, joita olette tehneet skn hyväksi kuluneen
vuoden aikana. Vihelä.

Paikallispäällikkö.
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Lappeen sk.
1. Liittynyt: Haikala Kauko Johannes 1. kompp. 2. jk.,

Kourula Aug. 2. kompp. 1. jk., Maijanen Vilho 2 kompp. 2.
jk., ja Kivistö Toivo 2. kompp. 3. jk.

2. Eronnut: Mäkelä, Alpo Tuomas 2. kompp. 1. jk.,
Lyijynen, Joosep Matinp. 1. kompp. 1. jk. ja Montonen
livar 1. kompp. 3. jk.

3. 111 Ik. harrastusmerkin ovat suorittaneet seuraavat
sklset: sk.-ups.kok. Kola Einar, lääkintäkers. Stoor Jooseppi
ja joukkuejoht. Tani Aug.

4. Suojeluskuntain ansiomitali on myönnetty sk.-up-
seeri Em. Johanssonille ja sklselle Elias Meuroselle.

5. Skn jäsentenvälinen hiihtoammuntakilpailu isännöit-
sijä Em. Johanssonin lahjoittamasta kiertopalkinnosta on
29. 1.28. klo 8 ap. Ratsuväkiprikaatin Hirviampumaradalla.
— Kilpailuista jaetaan myöskin 5 mieskohtaista palkintoa.

6. Sk.-asetuksen määräämä skn vuosikokous on 29. 1.
28. klo 12 p. Lappeenrannan skn huoneustolla.

Peltola.
Paikallispäällikkö.

Taipalsaaren sk.
1. Liittyneet: Niiva Niilo, Niiva Edvin, Jantunen

Eino, Märkälä Einari, Vento Eero, Suikka Eino,Viuhkonen
Toimi, Rautio Arvo, Viro Onni, Saikko Viljo, Saikko Reino,
Nakari Uuno, Nakari Kauko ja Taika Väinö. Sot.v. Hulk-
konen Hjalmari.

Siirtynyt sotaväkeen: Vitikainen Toivo, Nakari Sulo,
Ojansuu Väinö, Kähö Ernst, Turkia Armas. Muualle Sil-
vennoinen Olavi.

2. Suojeluskunnan vuosikokous pidetään 29. 1. 1928
Kunnanhuoneella klo 1 päivällä ja käsitellään siinä Hall.-
ohjesäännön määräämät asiat.

3. Sktamme komppanianpäälliköksi on Piiripäällikkö
Pvk. N:o 12 nimittänyt sk.-kersantti Hjalmari Talkan pvm.
1. 11.27.

4. Kiitän sklsia kuluneen vuoden yhteistyöstä ja toivo-
tan alkavalle vuodelle riittävää innostusta ja kestävyyttä
asiaamme kohtaan.

Okko.
Paikallispäällikkö.

VI. Lemi—Savitaipaleen alue.
Savitaipaleen sk.

1. Sktaan liittyneitä: Haimila Eino, Ramula Jalmari,
Pöllänen Väinö, Nuokka Toivo, Myyrä Evert, Laari Joonas
[~ Laari Joonas 11., Laari Väinö, Niinimäki Joonas, Kyl-
liäinen Eino, Rötkö Edvard, Tiainen Taavetti, Hämäläinen
Antti, Hölsä Viljam, Tiainen Toivo, Lind Einar, Niinimäki
Viljo, Hongisto Taavetti, Hongisto Joonas, Hongisto Toivo,
Gren Joonas, Nurkka Viljam ja Tiainen Anton: kannatta-
viksi Havo Elias, Hjerppe Antti ja Heiskanen Hugo.

2. Armeijaan siirtyneitä: Myyrä Joonas ja Jukkara
livari.

3. Sktain Ylipäällikkö on myöntänyt 6. 12. 27. sktain
ansiomitalin korpr. Taavi Suoniolle ja sklnen Aatu Rusthol-
karhulle.

4. A. I. lkn ovat suorittaneet Myyrä Joonas, Haimila
Toivo ja Kontio Viljo.

5. 111 Ik:n harrastusmerkin ovat suorittaneet Savikurki
Vilho, Kontio Viljo ja Rustholkarhu Antti.

6. Skn vuosikokous pidetään sunnuntaina 15.1. 28. kir-
konmenojen päätyttyä kunnan tuvalla.

7. Kiitän Lottia kuluneena vuotena suorittamastaan
merkityksellisestä työstä skn hyväksi. Jatkukoon luotta-
muksellinen yhteistyö.

Toivotan Lotille ja sklsille hauskaa joulua ja tulosrikasta
uutta vuotta.

8. Vuosikokouksen toivomuksen mukaisesti on 2. jk.
kuluvana vuonna järjestänyt skn hyväksi 3 iltamat. Vaik-
kakaan rahallinen tulos ei ole ollut huomattavampi, on pro-

N:o 1 — 192$

pagandatyö 2. jk:een alueella edistynyt hyvin. Todistuk-
sena siitä on. että sk.-viikolla liittyneistä on 3/4 2. jk:een
alueelta. Kiitän jkp. Laaria ja hänen apunaan olleita
sklsia tarmokkaasta toiminnastaan. Olkoon 2. jk:een toi-
minta esimerkkinä muille.

9. Kuluvan vuoden viimeiseen yhteisharjoitustilaisuu-
teen 27. 12. 27. klo 1 ip. Kirkolla pitänevät kaikki sklset
velvollisuutenaan saapua.

Sklsilla, joilta vielä varustus ja aseistus puuttuu, on tilai-
suus yllämainittuna päivänä saada ne skn varastosta klo
8 ap. alkaen.

Kontio.
Paikallispäällikkö.

Lemin sk.
1. Suojeluskunnan vuosikokous pidetään sk.-talolla 22.

1.28. klo 1 ip. Kokouksessa käsitellään Hallinto-ohjesään-
nön määräämät asiat.

2. Kilpailuryhmä Luumäki—Lemi—Savitaipale alue-
kilpailut pidetään 28—29. 1.28. Lemillä. Kilpailuohjelma:
28. 1. 28. kivääriammunta sktien välinen, 100, 150 ja 300
m. matkoilta klo 10 ap. Ampumahiihto (mieskohtainen)
klo 2 ip.

29. 1. 28. 20km. murtomaahiihto (sktain välinen) klo 1 ip.
Mieskohtaisia palkinnoita jaetaan kiv. ammunnassa ja iO
km. murtomaahiihdossa 5, sekä ampumahiihdossa 3 pal-
kintoa.

3. Liittynyt Muhii Uuno ja Nisonen Eelis. Eronnut:
sotaväkeen menneinä Nisonen Uuno, Ruippo Väinö ja Haiko
Edvin.

4. Kiitän kaikkia velvollisuutensa täyttäneitä Lottia ja
sklsia uhrautuvasta työstään ja toivotan iloista joulua ja
onnellista uutta vuotta.

Pekari.
Paikallispäällikkö.

VII. Saimaan kanava«alue.
1. Harjoitukset I—3l. 1. 28.
Kaukaan—Lauritsalan sk.
Tammikuun harjoituksista ilmoitetaan paikallispäällikön

kautta.
Joutsenon sk.
Tammikuun harjoituksista ilmoitetaan paikallispäällikön

kautta.
Nuijamaan sk.
Koko sk. Räihä sk.talo 29. 1. 28. klo 10 ap.
Samassa paikassa harjoitusten jälkeen vuosikokous.
2. Hiihtokelin tultua on saavuttava harjoituksiin suk-

silla.
3. Joutsenossa pidettiin aluetta käsittävät ryhmä- ja

joukkuejohtajien kertauskurssit 21 — 24. 11. 27, joihin osal-
listuneita suojeluskuntalaisia kiitän kiitettävästä käyttäy-
tymisestä ja ahkeruudesta kursseilla. Samalla kiitän Jout-
senon Lottia uutterasta työstään muonituksen järjestämi-
sessä.

4. Suurimman harrastustuntimäärän ovat saavuttaneet
alueen eri skissa seuraavat sklset: Kaukaa—Lauritsalan
skssa Villa T. 179, Berttula E. 123, Kainulainen O. 114V2,

Joutsenon skssa Sälli P. 149, Kilpiä V. 135V2,
Hyvättinen

J. 1227a» Nuijamaan skssa Kaijalainen H. 120, Pentikäi-
nen O. 114, Kukkonen Matti 106.

5. Kiitän alueeni päällystöä, alipäällystöä ja miehistöä
kuluneen vuoden työstä. Innostusta ja harrastusta on riit-
tänyt ja voimmekin tyydytyksellä luoda katseemme kohta
päättyvään vuoteen, sillä oikealla tavalla ovat yhä useam-
mat sklset käsittäneet tehtävänsä ja velvollisuutensa toimi-
vina suojeluskuntalaisina. Toivotan kaikille Lotille ja suo-
jeluskuntalaisille rauhallista joulua ja onnellista uutta vuot-
ta. Tuokoon uusi vuosi kullekin uusia voimia ja oikeata vel-
vollisuudentuntoista sk.-mieltä yhteisen päämäärän saa-
vuttamiseksi.

Sankari.
Aluepäällikkö.

KANNAKSEN VARTIO
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Kaukaan—Lauritsalan sk.
1. Ylipäällikkö on myöntänyt seuraaville sk.-työssä an-

sioituneille sklsille suojeluskuntain ansiomitalin: Rosendahl
Aleksander, Pelkonen Robert ja Borgström Gustaf.

2. Piiripäällikkö on Pvk. N:o 13/27 korottanut seuraavat
sklset allamainittuihin arvoihin:

sk.-alikersantiksi: Qvist Elof, sk.-korpraaleiksi: Kirjavai-
nen Väinö, Hindsberg Oskar, Aalto Aimo, Andersson Emil
Anders ja Turkia Einar.

3. Liittynyt: Kokkonen P. E. soittokuntaan, Valin Väinö
ja Järvi Armas 1. jk.

Sotaväestä palann.: Mäenpää Emil, Porvali Väinö ja
Tyrisevä Viljo.

Sotaväkeen siirt.: Tavast Heikki ja L:rannan sktaan Paak-
kinen R. Eronneet: Leinonen Johannes Viktor ja Mikon-
saari Kustaa.

4. Sk.-asetuksen määräämä vuosikokous pidetään 22. 1.
28.klo 10 ap. Kaukaan kansakoululla, jossa käsitellään vuo-
sikokoukselle kuuluvat ja mahdollisesti kokoukselle esitet-
tävät asiat.

5. Kiitän Lottia ja sklsia kuluneen vuoden uhrautuvasta
ja velvollisuudentuntoisesta työstä. Toivotan kaikille rau-
haisaa joulua ja onnekasta uutta vuotta.

v. Knorring.
Paikallispäällikkö.

Joutsenon sk.
1. Poistettu luetteloista pvm. 1. 12.27. Karhu Eém,

Paakkonen Soini ja Porali Toivo.
2. Tammikuun harjoituksista tulen ilmoittamaan sklsille

käskyssäni.
3. Kiitän ka'kkia sk.-päällystöä, alipäällystöä ja mie-

histöä kuluneen vuoden aikana suoritetusta vapaaehtoisesta
työstä isänmaan vapauden vartijoina. Samalla toivon että
jokainen Teistä entistä ahkerammin, entistä uhrautuvam-
min täyttäisi tehtävänsä tulevan vuoden aikana. Muista-
kaamme, meillä on suuri ja tärkeä asia puolustettavana, se
on isänmaan vapaus. Sen vuoksi meissä jokaisessa täytyy
löytyä isänmaallista innostusta, joka velvoittaa työhön ja
toimintaan sk.-järjestössä, voidaksemme olla pystyviä ja
kouluutettuja sotilaita vaaran uhatessa. Sillä meidän tun-
nuslauseena on oltava: Niinkauan kuin yksikään käsi tässä
maassa jaksaa asetta kohottaa, ei m kään vihollinen saa
vapauttamme tuhota eikä astua niissä aikeissa isänmaamme
maankamaralle. Suojeluskuntalaiset, piirtäkäämme tämä
tunnuslause tulikirjaimin mieliimme alottaessamme vuotta
1928.

Torvela.
Paikallispäällikkö.

Nuijamaan sk.
1. Sktaan liittynyt pvm. 11. 12.27. Laapio Sulo, Ruo-

konen Paavo, Ruokonen Väinö, Porvali Artturi, Kaarna
Martti, Pankka Vilho Armas, Laihanen Onni, Taskula Hugo,
Neuvonen Tauno, Taskula Viljam, Parkkali Viljo ja Kilo
Eino.

Palannut armeijasta 6. 12. 27. Broman Vilhelm. E
Mennyt armeijaan 7. 12. 27. Sunimento Arttur.
2. Kiitän kaikkia ohjelmansuorittajia ja toimihenkilöitä,

jotka myötävaikuttivat itsenäisyysjuhlamme onnistumiseen
Räihällä.

3. Toivotan rauhallista joulua kaikille sklsille ja uutta
nnostusta ensi vuotta varten.

Esselström. ""*•!

Paikallispäällikkö.

VIII. Imatran alue.
1. Harjoitukset I—3l. 1. 28.
Imatran—T:kosken sk.

Koko skn yhteisharj. Siitolan länt. koulu 8. 1. klo 9 ap.
Ruokolahden sk.

Koko skn yhteisharjoitus Rasila skn talo 15. 1. klo 9 ap.

Rautjärven sk.
Koko skn yhteisharjoitus Miettilä, res.kas. 22.1. klo 9 ap.

Ilmeen sk.
Koko skn yhteisharjoitus Ilmeen ns. talo 29. 1. klo 9 ap.

Kaikkien edellämainittujen harjoitusten yhteyteen, paitsi
Imatran, skt järjestänevät myöskin vuosikokouksensa.
Tästä skt erikseen ilmoittavat omassa osastossaan. Yllä-
mainittuihin harjoituksiin toivon jokaisen sklsen poikkeuk-
setta osallistuvan ja varsinkin, jos vuosikokoukset tulevat
samaan aikaan pidettäväksi. Tarkoitushan tällä toimen-
piteellä on, että sktien vuosikokoukset saataisiin mahdolli-
simman täysilukuisiksi ja samalla kaikin puolin tarkoitus-
taan vastaaviksi.

Muista mahdollisesti tammikuun aikana pidettävistä
harjoituksista ilmoitan korpk.johtajien kautta. Sillä voi sat-
tua, ilmoitan sen jo etukäteen alueen sklsille, että ensinnä-
kin siirtymiseni takia minulle uuteen alueeseen ja toiseksi
siellä mahdollisesti esiintyvien monien muitten sk.asioiden
takia en ennätä enää muita harjoituksia samassa kuussa pitä-
mään. Senpävuoksi kehoitankin jokaista alueen sklsta jo
ilmoitettuihin harjoituksiin osall stumaan.

2. Uutta vuotta alkaessamme toivon alueen jokaiselle
sklselle ja kaikille Lotille hyvää uutta vuotta, samalla kun
rohkenen toivoa että työmme minulle uudessa alueessa al-
kaisi ja jatkuisi kaikkien kanssa hyvän ja tulosrikkaan yh-
teistyön merkeissä.

Karlsson.
Aluepäällikkö.

Imatran Tainionkcsken sk.
1. Lotille esiintuon täten suojeluskunnan kiitokset siitä

väsymättömästä työstä, jota he skn hyväksi niin monessa
eri tilaisuudessa ja muodossa ovat tehneet.

2. Skn vuosikokous pidetään Siitolan läntisellä kansa-
koululla sunnuntaina 22. 1. 28.klo 11 ap., jolloin käsitellään
Hallinto-ohjesäännön 31 §:ssä mainitut asiat.

3. Ylipäällikkö on pvm. 6. 12. 27. myöntänyt suojelus-
kuntain ansiomitalin sk.-työssä ansioituneille sk.-sotamies
Viktor Einolalle ja talouspäällikkö Matti Myyrälle.

4. II Ik. harrastusmerkin ovat saaneet sk.-sotamiehet
Osmo Puhakka ja Pentti Immonen ynnä joukkuepäällikkö
Josef Tikkanen, sekä 111 Ik. harrastusmerkin sk.-sotamiehet
Eino Puhakka, Onni Häätänen, Toivo Miettinen, Einari
Kolehmainen, Jorma Sormunen, Urho Miettinen ja Gunnar
Stålström.

5. Kilpailut insinööri Lämpenin lahjoittamasta murto-
maahiihtokiertopalkinnosta (säännöt julaistu v:n 1925 Kan-
naksen Vartiossa N:o 1) pidetään 5 km. matkalla 15. 1. 28.
klo 12 ap., 10 km. matkalla 29. 1. 28. klo 12 ap. ja 20 km.
matkalla 12. 2. 28.klo 12 päivällä.. Kunakin kilpailupäivänä
kokoonnutaan T:kosken Ruokalan edustalle 15 min. ennen
kilpailun aikamista. Myöhästymistä ei sallita.

6. Sk. on tänäkin vuonna saanut Ab. Tornator Oy:n las-
kuun tilata sklsille 20 kpl. Hakkapeliittaa ja 30 kpl. Sanaa
ja Miekkaa. Huomautan, että niiden sklsten, joitten osot-
teella mainitut lehden saapuvat, tulee huolehtia siitä, että
heti lehden luettuaan antavat sen kiertää miehestä mieheen.

7. Skn 10-vuotisjuhla pidetään Vuoksenniskan valtaus-
päivänä 26.1.28, mistä tarkemmin ilmoitetaan myöhemmin.

8. Sklsia kehoitetaan ostamaan itselleen Suomen Sotilas-
ja Suojeluskuntakalenteri 1928, jota myyvät T:koskella R.
Hämäläinen, V:niskalla O. Sorsimo ja Imatralla kanslia-
päällikkö Eri. Salin. Kalenterin hinta on ainoastaan Smk.
15: -.

9. Erot: 7 korprksta Aulis Luomanen ja Väinö Leander
Lampinen, molemmat pvm. 8.12. 27, jälkimäinen armeijaan
menon takia.

10. Liittyneet: Armeijasta palannut 10 korprktaan Hugo
Karhu pvm. 25. 11. 27; 14 korprktaan Sulo Pietari Kauppi-
nen pvm. 9. 12. 27; 18 korprktaan Eino Mälkönen pvm.
9. 12. 27; 15 korprktaan Uuno Saastamoinen pvm. 9. 12.
27; 17 korprktaan Yrjö Tiainen ja Arvo H. Nikulainen, mo-
lemmat pvm. 9. 12. 27.

Immonen.
Paikallispäällikkö.
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Ruokolahden sk.
1. Liittyneitä: pvm. 10. 11. 27 Pellinen Johannes, Husu

Edvard 2. jk., Kuosma Väinö, Liukka Viljo 1. jk.
2. Eronneita: Sotaväkeen menon tähden: Liukka Tauno

3. jk.
3. Sk.-kanslia ja varasto ovat avoinna joka keskiviikko

ja lauantai klo 12—3 ip.
4. Kehoitan joukkueita huolellisesti valmentautumaan

tuleviin kilpailuihin, pitämällä ahkerasti hiihto- ja hiihto-
ammuntaharjoituksia.

5. Skn vuosikokous pidetään sk.talolla 15. 1. 28. yhteis-
harjoitusten päätyttyä. Kaikki mukaan yhteisistä asiois-
tamme päättämään. Lopussa perheiltama.

6. Kiitän kaikkia velvollisuutensa täyttäneitä Lottia
ja sklsia kuluneen vuoden toiminnasta. Jatkukoon innolla
yhteistyömme isänmaamme ja kansan hyväksi. Toivotan
jokaiseen sk.-kotiin rauhaisaa_ joulua ja onnellista uutta
vuotta.

Gummerus.
Paikallispäällikkö.

Ilmeen sk.

1. Skn "vuosikokous pidetään Ilmeen ns. talolla 29. 1.
28. klo 3 ip. Samana päivänä on koko skn yhteisharjoitus
alkaen aluepäällikön osastossa määrättynä aikana. Kun
harjoitus on ensimäinen uuden aluepäällikkömme aikana,
niin toivotaan jokaisen miehen siihen osallistuvan. Vuosi-
kokouksen jälkeen pidetään joko iltama tai vapaa illanviet-
to, josta ilmoitetaan lähemmin pylväsilmoituksilla.

2. Sktaan on ilmoittautunut armeijasta kotiutuneena
arm. alikers. Huuhtanen Nestor, pvm. 1. 12. 28.

3. Vuoden vaihtuessa lausun parhaimmat kiitokseni Lo-
tille ja suojeluskuntalaisille ahkeruudestaan kuluneena vuo-
tena. Samalla toivotan heille kaikille rauhallista joulua ja
onnellista uutta vuotta!

Kemppinen.
Paikallispäällikkö.

Rautiärven sk.
1. Asetuksen määräämä skn vuosikokous pidetään skn

huoneustolla Miettilässä 22. 1. 28. klo 4 ip. Käsitellään
vuosikokoukselle määrätyt ja muut mahdollisesti esille tu-
levat asiat.

2. Vuoden lopussa pyydän kiittää kaikkia sklsia ja Lot-
tia uhrautuvasta työstään vuoden aikana sk.-asian hyväksi.
Antakoon uusi vuosi uutta innostusta ja työtarmoa.

Häyhä.
Paikallispäällikkö.

IX. Jääsken alue.
1. Harjoitukset 1-31. 1. 28.

Enson sk.
1. ja 2. Jk. Tehtaalla 11. 1. klo 12,30 ip. ns.talolla.
1. ja 2. » » 18. 1. » 12,30 »

1. ja 2. » » 25. 1. » 12,30 »

3. » Laitilassa 12. 1. » 8 ap. Miettisellä.
3. i) Hirslammilla 12. 1. » 1 ip. Rantalaisella.

Jääsken sk.
1. Jk. Ahvolassa 10.1. klo 9 ap. ns.talolla.

2. » Lottolassa 10. 1. » 1,30 ip. Ihalempialla.
3. » Kirkolla 17. 1. » 9 ap. ns.talolla.
4. » Järvenkylässä 17. 1. » 1,30 ip. Hatakalla.
5. » Kuurmanpohj. 19. 1. » 9 ap. Patjaksella.
5. » Penttilässä 19.1. » 1,30 ip. r.y.talolla.
6. » Seppälässä 24. 1. » 10 ap. P. Näverillä.

Harjoituksiin saavuttava suksilla.
2. Esiintyneestä syystä huomautan, että sklsten on saa-

vuttava täsmälleen sinä aikana, jona harj. on määrätty al-
kavaksi. Myöhästymisiä ei ilman laillista estettä saa tapah-
tua. Sklsten ensimäisiä velvollisuuksia on olla täsmällinen
kaikessa, siis myöskin harj. saapumisessa.

3. Harjoituksiin osanotto on kuluneen vuoden aikana
ollut parempi kuin edellisinä vuosina. Parhain on se ollut
Kuurmanpohjan jk:ssa. Tästä saavutuksesta lausun par-
haat kiitokseni kaikille niille joukkueen sklsille, jotka ovat
hyvään tulokseen myötävaikuttaneet.

4. Kouluammunnassa ovat vaatimukset alueella muuta-
mia harvoja poikkeuksia lukuunottamatta loppuun suori-
tettu. Niille sklsille, jotka ovat tämänkin vuoden levänneet
laakereillaan, annan vakavan kehoituksen aloittaa uusi
vuosi paremmalla tavalla. Tällainen velvollisuuksien laimin-
lyöminen osoittaa leväperäisyyttä ja yhteenkuuluvaisuuden
tunteen puutetta, muuksi sitä tuskin voidaan käsittää. Skn
saavutuksiin on jokaisen ehdoton velvollisuus voimiensa mu-
kaan myötä vaikuttaa, eikä antaa toisten tehdä kaikkea.

5. Toivotan onnellista uutta vuotta alueen kaikille
sklsille sekä Lotille. Alkakoon uusi vuosi uusin ja voimak-
kaammin ottein kuin kulunut vuosi. Kiinnittäköön se
meitä entistä lujemmin sitein työhön isänmaan hvväksi.

lisakkala.
. Aluepäällikkö.

Enson sk.
1. Skn vuosikokous pidetään 29. 1. 28. ns. talolla alkaen

klo 3 ip. Kokouksessa käsitellään paitsi H.O.S. 31 § edel-
lyttämät asiat myöskin ne, jotka sklset tahtovat siellä käsi-
teltäviksi ja joista tehdään 14 päivää ennen kokousta kir-
jallinen ilmoitus paik. esikunnalle.

2. Jäsentenväliset hiihtokilpailut ovat tänä vuonna
kaikki yhdistetty yhdeksi suureksi kilpailuksi. Kussakin
kilpailussa jaetaan erikseen vain 3 mieskohtaista palkintoa,
mutta sen sijaan kaikille niille, jotka hiihtävät 5, 10 ja 20
km. matkat loppuun, jaetaan mieskohtainen palkinto

Kilpailut pidetään seuraavasti:
5 km. hiihtokilp. lauantaina 7.1. klo 3 ip. urh.kent.

10 » » sunnuntaina 15. 1. » 9 ap. »

20 » » • 22. 1. » 8 » »

Osanottajat ilmoittautuvat kilpailupaikalla 15 min. en-
nen kilp. alkua.

3. Jäsentenväliset mieskohtaiset hiihtoamp.kilp. pide-
tään 8. 1. klo 12,30 ip. urh. kentällä ja toinen kilp. 29. 1.
klo 9 ap. samassa paikassa. Osanottajat ilmoittautuvat
kumpaankin kilp. 15 min. ennen kilp. alkua. Tässä kilp. ei
saada enää käyttää minkäänlaisia lisälaitteita apuna lukuun-
ottamatta niitä hiihtovälineitä, jotka hiihtäjälle ovat vält-
tämättömät. Kilp. suoritetaan muutoin samoin kuin aijem-
minkin paitsi että amp. käytetään rintakuviotaulua eli
samaa kuin harj. N:o 15.

4. Kaikkien niiden sklsten, jotka antoivat sk.-vakuutuk-
sen 6. 12.27. on käytävä skn kansliassa sen aukioloaikana
kirjoittamassa nimensä a.o. kirjaan.

5. Viime K. V:n numerossa kehoitin jokaista käymään
skn kansliassa järjestämässä aseenkantofupakirjansa kun-
toon. Kun tätä määräystä on vain harva jaksanut noudat-
taa, niin kehoitan vieläkin että jokainen sen tekisi jo ensi-
mäisellä kehoituksella ettei kaikista tarvitsisi aina kahta
kertaa muistuttaa.

6. Kiitän kuluneesta vuodesta ja toivotan onnellista
uutta vuotta kaikille sklsille ja Lotille. Kuluneen vuoden
saavutukset kehoittavat yhä tarmokkaammin tekemään
työtä sktien päämäärän hyväksi.

7. Vuosikokouksen loputtua alkaa klo 7 ip. skn 10-vuo-
tisjuhla, johon sk. pyytää saapumaan kaikkia vapaussodassa
mukana olleita paikkakuntalaisia perheineen. Sklset esiin-
tyvät paraatipuvussa, Lotilla käsivarsinauha. Ohjelma tu-
lee olemaan arvokas ja monipuolinen. Lotat ja sklset per-
heineen tervetuloa!

Holmström.
Paikallispäällikkö.

Jääsken sk.
1. Liittynyt: Malmi Tuomo, Henttonen Antti, Saukko-

nen Tuure Y. ja Mikkola Valter, Kirkonkylän os.
2. Eronnut: Rossi Armas P., Kirkonkylän os.
3. Skn vuosikokous pidetään kirkolla ns.talolla 15. 1. 28.

klo 3 ip. Käsitellään hallinto-ohjesäännön 31 §:ssä mai-
nitut asiat.
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4. Vuosikokouksen jälkeen on Lotilla ja sklsilla yhteinen
illanvietto ns.talolla, jossa jaetaan palkinnot kuluneen vuo-
den ampuma- ja kesäurheilukMpailuista.

5. Jk:den sisäinen hiihtoammuntakilpailu pidetään 8. 1.
28. klo 12 p.

6. Jk:den sisäinen kilpailu 15 km. murtomaahiihdossa
suoritetaan 22. 1. 28. klo 12.

7. Joukkuejohtajat huolehtivat jk:den sisäisien kilpai-
lujen hiihtoratojen hiihdosta y.m. järjestelyistä.

Hiihdettävä matka hiihtoammunnassa on vähintäin 6
km. Ammunta suoritetaan n.s. rintakuv otauluun, ei »rys-
sään» kuten viime talvena, 150—250 m. matkalta, kahdessa
5 laukauksen sarjassa, sarjojen välillä samoinkuin ennen am-
muntaa hiihdettävä noin 2—3 km.

8. Skn jäsentenvälinen 20 km. murtomaahiihto mies-
kohtaisesta pokaalista pidetään 29. 1. 28. klo 12 p. Kokoon-
nutaan nuorisoseuran talolle klo 11 ap.

9. Skn vuosikokouksen loputtua päättää Kirkonkylän
joukkue, ns.talolla pidettävässä kokouksessa, joukkueen si-
oäisen ampumakilpailun järjestämisestä voittamastaan jk:-
den välisestä kiertopalkinnosta, »Lottakilvestä».

10. Lausun Lotille ja velvollisuutensa täyttäneille
sklsille kiitokset kuluneena vuotena tekemästään sk.-työstä,
erittäinkin Lotille, jotka auliisti ovat aina harjoituksissa ja
talkoissa muonittajina sekä juhlissa niiden järjestelijöinä
toimineet. Toivotan kaikille onnellista alkavaa vuotta.

Suikkari.
Paikallispäällikkö

X. Keski«Vuoksen alue.
1. Tammikuun harjoituksista ilmoitetaan lähemmin kir-

jeellisesti korpraalikuntainjohtajain kautta.
2. Kehoitan korpraalikuntainjohtajia palauttamaan pai-

kallispäälliköilleen ensitilassa hallussaan olevat marras-
joulukuun ampumapöytäkirjat.

3. Tulokset alueen suojeluskuntien välisestä ampuma-
kilpailusta 27. 11. 27. Kilpailtavana oli Lottien lahjoittama
kiertopalkinto. Sää kilpailun aikana oli sumuinen, joka
huomattavasti haittasi tuloksia.

100 m. matkalla: 1. E. Jantunen, Antrean sk., pistem. 52;
2. A. Hupponen, Antrean sk. pistem. 46; 3. O. Nygård,
Antrean sk. pistem. 41.

150 m. kenttäammunta: V. Rahkonen, Antrean sk. pis-
tem. 91; 2. O. Uusivuori, Antrean sk. pistem. 91; 3. I. Kei-
nonen, Vuoksenrannan sk. pistem. 88.

300 m. matkalla: 1. M. Koljonen, Antrean sk. pistem. 68;
2. O. Uusivuori, Antrean sk. pistem. 67; 3. T. Kemppi,
Vuoksenrannan sk. pistem. 64.

100, 150 kenttäammunta ja 300 yhdistettynä: 1. O. Uusi-
vuori, Antrean sk. pistem. 182; 2. E. Jantunen, Antrean sk.
Distem. 179; 3. O. Nygård, Antrean sk. pistem. 175.

Suojeluskuntain pistemäärät: viiden parhaan yhteenlas-
kettu tulos, Antrean sk. 830 pistettä ja Vuoksenrannan sk.
501 pistettä.

4. Alueellani toimeenpantuihin itsenäisyytemme 10-
vuotisjuhliin ja paraatiin osallistuneille suojeluskuntalai-
sille ja Lotille lausun parhaimmat kiitokseni siitä, että oli-
vat harvinaisen runsaslukuisasti saapuneet näihin tilaisuuk-
siin, samoin juhlien järjestelyssä kaikille toimitsijoille ja
avustajille, jotka yhteistä asiaamme tavalla tai toisella oli-
vat kohottamassa siihen korkeaan juhlatunnelmaan, jossa
sinä päivänä olimme.

5 Vuoden vaihtuessa kiitän kaikkia päällystöä, alipääl-
lystöä sekä miehistöä siitä työstä, jota suojeluskuntanne
eteen kuluneen vuoden aikana olette tehneet. Innostus sk.-
työhön on huomattavasti kasvanut, jatkukoon samaa in-
nostusta alkavanakin vuotena.

Myöskin on mieluinen velvollisuuteni kiittää alueen Lot-
tia siitä tulosrikkaasta työstä, jota suojeluskuntienne hy-
väksi kuluneen vuoden aikana olette tehneet, ollen vuosi
paljon aikaa, voimia ja varoja kysyvämpi, kuin aikaisem-
mat vuodet ovat olleet.

6. Toivotan alueeni sklsille ja Lotille työrikasta ja on-
nellista uutta vuotta.

Ahma.
Aluepäällikkö.

Antrean sk.
1. Siirtoja: asevelvollisuuttaan suorittamaan Hallikai-

nen Vilho, Heikkonen Paavo ja Henttonen Pekka.
2. 111 lk. kuntoisuusmerkkivaatimuksen ovat suoritta-

neet: Salokallio Lauri, Hämäläinen Arvi ja Mallat Arvo.
3. Suojeluskuntain ansiomitalin ovat saaneet: Kujan-

suu Jooseppi, Koljonen Matti (vanh.), Koljonen Aatu, Pyyh-
tiä Matti, Suni Pekka ja Toropainen Emil.

4. Syvälahteen on perustettu uusi korpraalikunta, johon
korprk.päälliköksi määrään sk.-kers. Heikki Pöhön pvm.
15. 12. 1927.

5. Suojeluskunnan vuosikokous on 22. 1. 1928 Antrean
kirkonkylän ns. talolla alkaen klo 1 ip., johon jokaisen sklsen
on velvollisuus saapua.

Samassa paikassa ja samalla aikaa on Lottien vuosi-
kokous. Kokousten loputtua on Lottien ja sklsten yhteinen
perheillanvietto.

6. Tunnen mieluisaksi velvollisuudekseni kiittää kaik-
kia sk.-työssä mukana olleita sklsia. Samalla kiitän Lottia,
jotka vaivojaan ja varojaan säästämättä ovat tukeneet sk.-
toimintaa. Jatkukoon edelleenkin hyvä yhteisymmärrys
Lottien ja sklsten kesken. Toivotan Lotille ja sklsille rau-
haisaa joulua ja parhainta menestystä alkavalle vuodelle.

Toropainen.
Paikallispäällikkö.

Vuoksenrannan sk.
1. Vapautan Sintolan korpraalikunnan johtajan Juho

Näverin k.o. toimesta ja määrään sk.-sot. Antti Jantusen
korprkn. johtajaksi.

2. Jokaisen, jonka sotilaspassi on tarkastuksen jälkeen
vielä esikunnassa, on käytävä se heti hakemassa pois.

3. Kaikki iltamalupa-anomukset övat lähetettävät esi-
kunnan kautta nimismiehelle eikä hänelle suoraan. Sama
määräys koskee myöskin Lottia järjestäessään iltamia.

4. Jokaisen sklsen on noudettava esikunnasta itselleen
jäsenkirja. On vielä paljon sellaisia, joilla sitä ei ole.

5. Skn vuosikokous pidetään Sintolan koululla 29.1. 28,
klo 1 päivällä. Kehoitan kaikkia saapumaan joukolla vuosi-
kokoukseen. Samanaikaisesti on myöskin Vuoksenrannan
Lottien järjestämä iltama Sintolan ns. talolla.

6. Velvollisuutensa täyttäneille sklsille lausun vuoden
päättyessä parhaat kiitokseni siitä innostuksesta, joka on
kuluneen vuoden aikana yhä lisääntynyt. Ja toivon, että
yhä kasvava innostus ja työtarmo saisi teidät alkavana
vuonna yhä enemmän toimimaan ja innostuttamaan nekin,
jotka eivät vielä ole kunnolla mukana. Samalla lausun par-
haat kiitokseni Vuoksenrannan Lotille kaikesta hyvästä,
mitä vuoden aikana skmme on kauttanne saanut ja toivon,
että hyvä yhteisymmärrys ja yhteinen työinto välillämme
olisi. Olkoon uusi vuosi onnekas kaikille.

Heiskanen.
Paikallispäällikkö.

XI. Hiitolan alue.
1. Hirjoitukset I—3l. 1. 28.
Hiitolan sk.

Koko skn yhteisharjoitus 14 ja 15. 1. Hiitolan asemalla.
Kokoontuminen ns. talolle 14. 1. klo 9 ap.

Kirvun sk.
Koko skn yhteisharjoitus 28 ja 29. 1. Inkilässä. Kokoontu-

minen ns.talolle 28. 1. klo 9 ap.
2. Kompp. 3. Jk. Tietävälä, ns.talo 25. 1. » 1 ip.
2. » 4. » Rätykylä kansak. 26. 1. » 1 »

Kaukolan sk.
1. Kompp. 1. Jk. Suokkala Rehn'illä 17.1. klo 1 ip.
1 i) 2. i) Kaukola Kuntala 18. 1. » 1 »

1. » 3. » Liinamaa, Paavilaisella 19.1. » 1 »

1. » 4. » Ojajärvi, Ns.talo 20. 1. » 1 »
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2. Hiitolan skn vuosikokous pidetään Hiitolan aseman
Nuorisoseuran talolla 15. 1. klo 2 ip.

Kirvun skn vuosikokous pidetään Inkilän Nuorisoseuran
talolla 29. 1. klo 2 ip.

Kaukolan skn vuosikokous pidetään Kaarlahdessa paikal-
lispäällikön kotona 20. 1. klo 1 ip., samalla kuin vietetään
Venäjänsaaren retken kymmenvuotisjuhlaa.

3. Toivon että jokainen sklnen saapuu vuosikokoukseen
päättämään tulevan vuoden toiminnasta.

4. Vapautan Kirvun sk. 2. kompp. 5. jkn joukkueen-
johtajan sk.-kersantti Simo Naatin jk.johtajan toimesta
ja määrään hänen tilalleen sk.-alikers. Edvard Räihän.

Flink.
Aluepäällikkö.

Hiitolan sk.
1. Hiitolan skn vuosikokous on Kuntalassa 15. 1. 1928

klo 3 ip.
2. Sotaväestä palannut Hartikainen Onni 15. 11. 27,

Huuhka Viljam 25. 11. 27. ja Huittinen Eino 2. 12. 27.
3. Eronnut Parkkali Juho, Rakkola Toivo Jalmari 15.

11. 27, Veijalainen Eino 2. 12. 27.
4. Siirtynyt Eläinlääkintäluutn. Durcnman L. F. Piela-

veden sktaan 21. 11. 27, Sihvo Albert Pielisjärven sktaan
21. 11. 27.

5. Myönnetty lomaa Pörsti Eemil 1. 9. 27—1. 9. 28.
6. Hallinto-ohjesäännön 2 § nojalla katsottu eronneiksi:

Varjus Toivo, Lankinen Juho, Paukkunen Mikko, Miikku-
lainen Johannes, Roivainen Juho, Tontti Vilho, Asikainen
Juho, Ahtiainen Adolf, Ronkainen Aleks, Juudistenaro
Reino, Tonteri Erkki, Bragge Topias, Tenhunen Juho, Soik-
keli Juho, Veijalainen Väinö, Sunikka Arvi, Hohtari Väinö,
Häkli Eino, Hohtari Aarne, Rakkola Toivo, Koivunen Juho,
Pösö Väinö, Pirhonen Juho, Jyrkiäinen Juho, Tentke Juho,
Karjalainen Juho, Poutanen Israel, Kiuru Pekka, Lanki-
nen Eino, Häkki Juho, Keronen Juho, Tolvanen Eino,
Huuhka Viljam, Tanskanen Veikko, Pösö Mikko ja Häkli
Toivo.

7. Liittynyt: Repo Eino, Huuhka Eero, Jakonen Matti,
Jakonen Eino, Kalpio Emil, Kähkönen Väinö J., Hirvonen
Eino, Parkkali Viljo, Kähkönen Onni, Parkkali Väinö, Put-
konen Reino, Kekki Johannes, Kemppinen Matti, Varjus
Toivo, Riikonen Jaakko, Hämäläinen Pekka ja Jakonen
Toivo Johannes.

8. Toivotan kaikille sklsille onnea v. 1928. Pitäkäämme
jokainen suojeluskuntatyön tärkeys mielessä ja tulevana
vuotena käyköön jokainen täyttämässä paikkansa skn ri-
veissä.

Kärkkäinen.
Paikallispäällikkö.

Kirvun sk.
1. Kirvun skn vuosikokous pidetään Inkilässä ns. talolla

29. 1. 28. klo 3 ip. Kokouksessa tullaan käsittelemään useita
skn toiminnassa tärkeitä uusia toimenpiteitä, joten kehoitan
kaikkia sklsia osallistumaan vuosikokoukseen. Kokouksen
jälkeen toimeenpannaan illanvietto sklsille ja Lotille.

2. Suojeluskuntain ylipäällikkö on 6. 12. 27. suonut
sk.-ansiomitalin sk.sot. Juho Karjalaiselle.

3. Piiripäällikkö on korottanut pvm. 6. 12. 27. sk.-ali-
kersantiksi: Jaakonsaari Heikki, Ovaska Heikki Vilho 1.,
sk.-korpraaliksi: Inkinen Lauri, Kaija Antti ja Kunnala Olli.

4. Hiekanvetotalkoot. ampumaradan ampumapaikalle
Sairalassa pidetään torstaina 29. 12. 27. alkaen klo 12 päi-
vällä. Kehoitan sklsia hevosineen ja lapioineen saapumaan
näille talkoille, jotta ampumarata saataisiin lopulliseen kun-
toonsa. ■ - • • •

-
;

- ■ ■'—':'
5. Eroja: sotaväkeen Potinkara Juho, Koljonen Väinö,

Kopra Joel, Akkanen Yrjö ja Karjalainen Matti.
Paikkakunnalta poismuuton takia: Pulkkinen Lauri, Ku-

rikka Tuomas ja Siira Väinö.
6. Liittyneitä: Pentikäinen Vilho, liii Toivo Joh., Terä-

väinen Matti, Kopra Matti Armas, Akkanen Paavo, Rampa
Matti 1. kompp. 1. jk., Miettinen Matti 2. kompp. 3. jk.,
Hyväkkö Juho, Viskari Olavi, Bragge Toivo 2. kcmpp. 5.

jk.. Haakana Antti 2. kompp. 4. jk. Sotaväestä palannut:
Meronen Johannes ja Karjalainen Antti.

7. Näin vuoden lopussa on mieluisin velvollisuuteni lau-
sua kaikille Kirvun skn päällystölle, alipäällystölle ja mie-
histölle parhaimmat kiitokset siitä tunnollisesta työstä, mitä
kuluneen vuoden aikana on skssamme tehty. — Samalla
pyydän myöskin kiittää kaikkia Kirvun Lottia siitä suu-
resta ja arvokkaasta avusta, mitä he ovat tehneet, tukies-
saan toiminnallaan skmme työtä.

Toivon kaikille hyvää joulua sekä kaikkea onnea alka-
valle vuodelle, sekä toivon, että suuri työmme tulevana
vuonna kasvaisi entistä laajemmaksi ja tuloksia tuottavam-
maksi.

Määttä.
Paikallispäällikkö.

Kaukolan sk.
1. Liittyneet 2. jk. Juho Huuhka, Juho Puputti ja Väinö

Teräväinen, 3. jk. Toivo Kuisma ja 1. jk. Tauno Montonen.
2. Piiripäällikkö on päiväkäskyssään N:o 13/27 korotta-

nut seuraavat sklset seuraaviin arvoihin: sk.-vääpeliksi
Pekka Airolan, sk.-kersantiksi Johannes Korte ja Eino Rehn,
sk.-alikersantiksi Toivo Heikkosen, Niilo Särkisen ja Johan-
nes Henrikssonin ja sk.-korpraaliksi Kaarlo Sihvon ja
Juho Huuhkan.

3. Toivotan kaikille sklsille ja Lotille rauhallista joulua
ja onnellista uutta vuotta.

4. Skn vuosikokous pidetään 20. 1. 28. klo 1 ip. Kaarlah-
dessa Mikko Pessin talossa.

5. Amp.hiihtokilp. Kaarlahdessa 20. 1. 28. klo 9 ap.
(mieskoht.).

6. Venäjänsaaren retkelle osaaottajien ja Kaukolan skn
liikekannallepanon 10-vuotisjuhlaa vietetään 2n. 1. 1928
klo 5 ip. Kaarlahdessa Mikko Pessin talossa. Tähän juhlaan
toivotaan kaikkia Venäjänsaaren retkeen osaaottajia saapu-
maan ja myös niitä, jotka olivat tätä retkeä avustamassa
sekä kaikkia kaukolaisia, jotka 1918 talvella ottivat osaa
Suomen vapaussotaan.

7. Kiitän kaikkia niitä sklsia, jotka ottivat osaa sk.-
työhön kuluneena vuotena ja etenkin toista joukkuetta toi-
meenpanemistaan iltamista ampumaradan hyväksi. Samoin
Lottia yhteistyöstä.

Pessi.
Paikallispäällikkö.

XII. Käkisalmen alue.
1. Harjoitukset 1-31. 1. 28.
Käkisalmen sk.
1. Kompp. (koko sk.) Skn kanslialla, yht.harj. 15. 1.

klo 12 pv.— s ip.
Pyhäjärven sk.
1. Kompp. (koko sk.) Pyhäkylässä Kunnantal., yht.harj.

22. 1. klo 12 pv.-5 ip.
Räisälän sk.
1. Kompp. (koko sk.) Kirkolla, Toivolassa, yht.harj.

29. 1. klo 12 pv.— s ip.
2. Yllämainitut harjoitukset pidetään suksien kanssa.

Siis jokainen mies harjoituksiin, ja olkoot sukset mukana,
jos on lunta.

3. Harrastusmerkkejä ovat alueella saaneet seuraavat
sklset:

Pyhäjärven skssa: II lk. Tapanainen H., 111 lk. Järvinen
0., Tomperi M., Hietanen T. ja Sipiläinen T. Käkisalmen
skssa: 111 lk. Pohjolainen A., Orpana T. Ap. ja Hirvonen O.
Korkeampia harrastusmerkkituntimääriä merkin saaneiden
lisäks mainitsen seuraavia:

Käkisalmen skssa: ErcckeA. Ic3 t., Javanainen V. 104 1.,
Javanainen J. 97 t., Lähteenkorva U. 88 t. Levänen M.
87 t., Peltonen O. 82 t., Lundson O. 80 t., Myöhänen V.
75 t., Sipponen E. 73 t., Nurkkala V. 72 t., Ryöti M. 72 t.
ja Pietiäinen S. 70 t.

Pyhäjärven skssa: Kaasalainen E. 111 t., livcnen V. 108
t., Karilainen T. 100 t., Kukko T. 91 t., Hämäläinen B.
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90 t., Hämäläinen K. 90 t., Kukko Arvi 81 t., Vuohelainen
T. 77 t., Hassi J. 63 t. ja Leppänen J. 65 t.

4. Hauskaa ja rauhallista joulua toivotan alueen suo-
jeluskuntaväelle.

Viskari.
V. a. Aluepäälikkö.

Pyhäjärven sk.
1. Har;asaisTi2rkkejä ovat saaneet seuraavat: II lk.

Tapanainen H., 111 lk. Järvinen Oskari, Hietanen T.,Tom-
peri Martti ja Sipiläinen T.

2. Kiitän kaikkia niitä, jotka tavalla tahi toisella olivat
avullisina Pyhäjärven aseman 10 v. taistelun muistokivi-
hommassa. Varsinkin Taubilan kartanon johtoa. — Sa-
malla kiitän juhlassa 20. 11. 27. mukana olleita avustajia
ohjelman suorituksesta, varsinkin Pyhäjärven torvisoitto-
kuntaa. Kiitän myös juhlaan saapuneita sklsia. Ja neu-
von, kun vasfedes milloin yhteisiä kokoontumisia on, jo-
kaista jo etukäteen raivaamaan pois esteensä.

3. »Kannaksen Vartion» N:ossa 11 skn kuntoisuuskilp.
koskevassa taulukossa huomaamme skmme olleen kuluvana
vuonna piirin parhaan ampuja-suojeluskunnan. Velvoitta-
koon työllä ja kestävyydellä saavutettu tila ampujia ja
innostakoon hiihtäjiä ja urheilijoita samaan päämäärään.

4. Uusia jäseniä: Söderström A., Kukko T. Ap., Hopia
V., Nolo T., Anttonen O.

5. Armeijaan: Kuparinen J., Hämäläinen Br.
6. Siirtoja: Kouvo M. E. Enson sktaan.
7. Kiitän kuluneesta vuodesta kaikkia sklsia. Samalla

toivon intoa ja menestystä kaikille alkavana vuonna.
8. Skn vuosikokous pidetään 22. 1. 28 Pyhäjärven ns.-

talolla klo 5 ip. Samana päivänä on skn yhteisharjoitus
Kirkolla.

Pennanen.
Paikallispäällikkö.

Käkisalmen sk.
1. Suojeluskunnan kanslia on muutettu Kansallispan-

kin taloon. Kanslia-ajat: maanantaisin klo B—9 ap. ja per-
jantaisin klo 5—6 ip.

2. Suojeluskunnan vuosikokous pidetään skn kansliassa
15. 1. 1928 klo 5 ip.

3. Varuskirjanpidon ja henkilökorttien tarkistamista
varten kehoitetaan kaikkia sklsia käymään kansliassa.

Haaranen.
Paikallispäällikkö.

Räisälän sk.
1. Lääkintähenkilökunnan harjoitus on Makkolan ml.

talolla pvm. 15. 1. 28. klo 3 ip.
2. Skn vuosikokous ja yhteisharjoitus on sunnuntaina

29. 1. 28. Silloin ei yksikään sklnen jää pois, vaan kaikki
mies miehestä saapuvat sekä harjoituksiin että vuosikokouk-
seen. Kann. jäsenet mukaan.

3. Panostilausten uudelleen järjestämisen johdosta on
jokaisen sklta saamansa 3'" kiv. patr. palautettava 30. 12.
27. mennessä skn varastoon, joko henkilökohtaisesti tai
osaston päällikön kautta. Samoin myöskin kaikki muut
puutteellisuudet on tähän mennessä täytettävä.

4. Lausun parhaimmat kiitokseni kaikille sklsille kulu-
neesta vuodesta ja toivon, että nyt alkavana vuonna jokai-
nen koettaa täyttää velvollisuutensa entista innokkaammin.
Siinä mielessä toivotan onnellista uutta vuotta.

Lausun myös kiitokseni Lotille siitä uhrautuvasta työstä,
jota Lotat ovat skn hyväksi tehneet. Jatkukoon yhteistyö
edelleenkin.

Klink.
Paikallispäällikkö.

XIII. Suvannon alue.
1. Harjoitukset I—3l. 1. 28.
Sakkolan sk.

3. Jk. Vilakkala, Viskarilla 9. 1. klo 9 ap.
2. » Haidermaa, kansak. 10. 1. » 9 »

1. Jk. "jj Kiviniemi, ns. talolla 11.1. klo 9 ap.
K.K. Jk. Petäjärvi, » 12. 1. » 9 »

4. Jk. 1 Lapinlahti, Kallosella 13. 1. » 9 »

26. sk.pattr. Kirvesmäki, Ukkosella 14.1. » 9 »

Raudun sk. A
30. sk.-pattr. Asemalla, varastolla 20.1. klo 9 ap.
Koko sk. yhteisharj., Kirkonkylä, ns.-

talolla 21. 1. » 9 »

Metsäpirtin sk.
25. sk.pattr. Taipale, Ukkosella 8.1. klo 9 ap.
22. » Kirkonkylä, ns.talo 25. 1. » 9 »

1. Jk. Kirkonkylä, » 25. 1. » 9 »>

2. Sktien vuosikokoukset pidetään seuraavasti:
Sakkolan sk. Kirkonkylä, Kunnan tai. 15. 1. klo 4 ip.
Raudun » Kirkonkylä, ns. tai. 21. 1. » 4 »

Metsäpirtin » Kirkonkylä, ns.talolla 22. 1. » 3 »

3. Käkisalmen, Suvannon ja Valkjärven alueiden väli-
set hiihtokilpailut 20 km. murtomaahiihdossa, sekä hiihto-
merkkikokeet pidetään Kiviniemessä 29.1. 28. Sakkolan sk.
järjestäminä. Kokoontuminen Kiviniemen ns. talolle klo
11 ap. Kehotan sktia lähettämään runsaasti osanottajia,
sillä osanottajamäärä on rajaton, ja viiden parhaan tulos
otetaan huomioon kiertopalkinnon voittamiseen.

4. Koska 22. sk.-pattr. vääpeli Hämäläinen on Piiri-
päällikön pvk. N:o 11/27. nimitetty saman pattr. jaosjohta-
jaksi, määrään 22. sk.-pattr. vääpeliksi sk.-korpr. Lauri
Eemil Verkkomäen pvm. 1. 1. 28.

Susi.
Aluepäällikkö.

Sakkolan sk.
1. Sktaan liittynyt: Rekonius Toivo, 2. jk. pvm. 1.12.27.
2. Luetteloista poistetaan Sk.-asetuksen 2 § nojalla

Käppi Matti, Koiranen Filemon ja Kekki Ville 1. jk. pvm.
1. 1. 28.

3. Kannattaviksi jäseniksi siirtyneet Paaso Ville, Selo-
nen Jooseppi ja Vuohelainen Matti pvm. 1. 1. 28.

4. Skn vuosikokous pidetään kirkonkylän Nuorisoseuran
talolla 15. 1. 28. klo 4 ip.

5. Suojeluskunnan prosenttihiihtoja, joukkueitten väliset
hiihtokilpailut kiertopalkinnosta sekä 20 km. hiihtokilpailu
pidetään kirkolla 15. 1. 28. Kokoonnutaan nuorisoseuran
talolle 11,30 e.p.p.

6. Kehoitan sklsia valmistautumaan alueitten- ja piirin
hiihtokilpailuja varten. Katso aluepäällikön osastoa.

Valkonen.
Paikallispäällikkö.

Metsäpirtin sk.
l.VSksta eronneet: Mellen Y., Veisel! T. Sktaan liittynyt

Hämäläinen U., Hyytiä T. pvm. 15. 12. 27.
2. Hallinto-ohjesäännön mukaan pidetään skn vuosi-

kokous 22. 1. 1928 klo 3 ip. ns. talolla, johon sklsia kehoitan
saapumaan. Samalla on illanvietto.

3. Esikunnan puolesta kiitän kaikkia ohjelman suorit-
tajia, sklsia ja Lottia onnistuneesta skn 10-vuotisjuhlan vie-
tosta.

Jortikka.
Paikallispäällikkö.

XIV. Valkjärven alue.
1. Harjoitukset 1-31. 1. 28.
Valkjärven sk.

1. Jk. Järvenpään koulu 15. 1. klo 2 ip.
2. » Nurmijärven » 8. 1. » 2 »

3. » Laavolan » 26. 1. » 2 »26. 1. i) 2 »

4. » Salokylän » 11.1. » 2 »

4. » Karkealan » 12. 1. » 2 »

4. i> Pentselän » 13. 1. » 2 »

27. sk.-pattr. Jauhola » 25.1. » 2 »

Lääk.os., sk.kanslia kirkolla 18.1. » 6 »

Vuokselan sk.
Koko sk. Virkkilän ns.talo 22. 1. klo 9ap
Lääk.osasto Räihärannan koulu 15. 1. » 2 ip.



N:o 1 — 1928KANNAKSEN VARTIO

30

2. Talven aikana kaikkiin harjoituksiin saavuttava suk-
silla.

3. Vuokselan skn lääkintäosaston päälliköksi määrään
lääk.sotamiehen Paavo Kinasen pvm. 15. 12. 27.

4. Kannaksen Vartiossa N:o 12/27 julkaistun käskyni 4:s
kohta oli painovirheen takia alkuperäisestään muuttunut.
K.o. kohdassa mainittu Hyvärinen Reino, pitää olla: Hyvä-
rinen Viktor. Samoin ovat kokonaan poisjääneet luettelosta:
Damskägg Väinö, Karjalainen Tuomas, Martikainen Tauno,
Karjalainen Reino ja Pasuri Reino, joka näin oikeistaan.

5. Sattuneesta syystä huomautan, että harrastusmerk-
kiä on kannettava asetakin oikealla puolella 3:n ja 4:n
välissä, siis kuntoisuusmerkin yläpuolella.

6. Kiitän kaikkia alueen sklsia arvoon ja virka-asemaan
katsomatta, kuluneena vuotena suojeluskuntien hyväksi
suoritetusta työstä. Erittäinkin tahdon kohdistaa kiitok-
seni niille sklsille, jotka jo 10 vuotta ovat suojeluskunnissa
Isänmaamme itsenäisyyden ja vapauden hyväksi työsken-
nelleet.

Samoin pyydän kiittää alueen Lottia siitä erittäin suuri-
arvoisesta ja uhrautuvasta työstä, jota Lotat ovat kulu-
neena vuotena skn hyväksi tehneet.

Laulajainen.
Aluepäällikkö.

Valkjärven sk.
1. Liittynyt: Sotaväestä siirtynyt Toivo Sihvo 2.
2. Eronnut: Sotaväkeen siirtynyt Tuomas Karjalainen

Tauno Martikainen, Vihtori Hyvärinen, Arvi Voutilainen,
Einar Selonen, Johannes Lankinen, Viljam Talikainen ja
erinäisistä syistä Vihtori Suokas.

3. 111 lkn harrastusmerkin ovat suorittaneet seuraavat
sklset: Mikko Tukia, Toivo J. Pekki, Herman Sipponen,
Väinö Kurjanen, Uuno V. Kopra, Arvi Voutilainen ja Viljo
Räikkönen.

4. Suojeluskunnan vuosikokous pidetään 29. 1. 28. klo
3 ip. suojeluskunnan kansliassa kirkolla.

5. Vuoden lopussa kiitän kaikkia sklsia kuluneen vuoden
toiminnasta ja toivon alkavalle vuodelle entistä enemmän
innostusta ja työtarmoa sk.-asian hyväksi.

Kiitän myös Lottia siitä suuriarvoisesta työstä, jonka he
kuluneen vuoden aikana niin monessa tilaisuudessa ovat
skn hyväksi suorittaneet, sekä toivon, että sama innostus
alkavanakin vuonna elähyttäisi yhteisen asian puolesta toi-
mimaan.

Tukia.
Paikallispäällikkö.

Vuokselan sk.
1. Sktaan liittynyt Pärssinen Emil pvm. 1. 12. 27.
2. Skn vuosikokous pidetään Virkkilässä Matti Hätösen

talossa 22. 1. 28. klo 2 ip. Kokouksessa käsitellään suojelus-
kuntain hallinto-ohjesäännössä vuosikokoukselle määrätyt
asiat.

Vuosikokouksen jälkeen pidetään skn iltama Virkkilän
ns.talolla klo 6 ip.

Lehmusvuori.
Paikallispäällikkö.

XV. Pyhäristin alue.
1. Harjoitukset I—3l. 1. 28.
Perkjärven sk.

Koko skn yhteisharjoitus asemalla skn talo 8. 1. klo 9 ap.
Muolaan sk.

Koko skn yhteisharjoitus Kyyrölä skn talo 15. 1. klo 9 ap.
Heinjoen sk.

Koko skn yhteisharj. Kirkonkylän S:n talo 22.1. klo 9 ap.
Äyräpään sk.

Koko skn yhteisharj. Pölläkkälän S:n talo 29. 1. klo 9 ap.
Edellämainittuina päivinä skt mahdollisesti järjestänevät

myöskin vuosikokouksensa, joten jokaista sklsta kehoitan
näihin tilaisuuksiin saapumaan. Jokainen poikkeuksetta
näihin harjoituksiin saapukoon alottamaan uutta vuotta

uusissa merkeissä. Se olkoon velvollisuutenne jo vuoden
alusta alkaen ja jatkukoon läpi vuoden alottamassanne mer-
keissä. Muistakaa, että olette Pyhäristin alueen sklsia ja se
nimi velvoittakoon.

Mahdollisista muista saman kuun aikana suoritettavista
harjoituksista a.o. harjoituksen johtaja ilmoittaa lähemmin
korprk. johtajien kautta.

Karlsson.
Aluepäällikkö.

Perkjärven sk.
1. Skn vuosikokous on 8. 1.28. klo 2 ip. Samana päi-

vänä on myös skn yhteisharjoitus. Kehoitan nyt vuoden
alusta alkaen kaikkia käymään säännöllisesti harjoituksissa.

2. Kiitän Lottia ja suojeluskuntalaisia kuluneen vuoden
aikana suoritetusta yhteistyöstä. Työ jatkuu edelleen!

3. Suojeluskuntain Ylipäällikkö on myöntänyt suojelus-
kuntain ansiomitalin sk.-vääpeli Lovénille ja sk. -sot. Vah-
vaselälle.

4. Pvm. 6. 12. 27. on Piiripäällikkö korottanut sk.-ali-
kersanteiksi Teperi Juho ja Suokas Antti, sk.-korpraaleiksi
Nylund Aaro ja Seppänen Mikko.

Kekki.
Paikallispäällikkö.

Muolaan sk.
1. Skn yhteisharjoitus on 15. 1. 28. klo 9 ap. ja kokoon-

tuu sk. res.kasarmille Kyyrölään. Samana päivänä klo 2
ip. on skn vuosikokous skn talolla. Käsken jokaista korp-
raalikunnan johtajaa huolehtimaan a.o. korpraalikunnissaan
siitä että jokainen sklnen saapuu yllämainittuihin tilaisuuk-
siin.

2. Lotta-Svärd yhdistyksen vuosikokous on myöskin
15. 1. 28..

3. Näiden yhteisharjoitus- ja kokoustiiäisuuKsien jälkeen
alkaa Lottien ja sklsten yhteinen vuosijuhla skn talolla vaih-
televalla ohjelmalla klo 7 ip.

4. Liittyneet: Kantee Leo, Mäkeläinen Huugo, Tjyrin
Pimmin ja Kujala Juho.

Vestergren.
V. a. Paikallispäällikkö.

Heinjoen sk.
1. Liittynyt kannattaviksi: Lemmetti Juho, Jaarinen

Tahvo, Hyytiäinen Tahvo, Ristseppä Ville, Lemmetti Joo-
seppi, Lappalainen Evert, Lappalainen livari, Kallio Juho,
Parikka Taavetti, Jantunen Yrjö, Hyytiäinen Antti,
Ämmälä Voldemar, Leino Tahvo, Seppänen Ville, Hyy-
tiäinen Juho, Romu Matti,Taponen Elias, Taponen Juho,
liii Antti, Kruus Väinö, Litja Juho, Rättö Tahvo, Litja
Matti, Laitinen Matti, Taponen Juho, Pönkkä Juho, Ta-
ponen Antti, Hallikainen Matti, Taponen Herman, Han-
ninen Antti, Näkki Antti, Karvanen Tahvo, Hallikainen
Juho, Hyytiäinen Matti, Hallikainen Tahvo, Karvanen
Matti, Jantunen Antti ja Teivonen Ville.

Toimiviksi: Hätönen Toivo, Hätönen Johannes, Kurki
Joonas, Manninen Edvard, Pöyhö Juho, Pöyhö Eevertti,
Parikka Juho, Karvanen Juho, Kurki Eino, Pöllönen Joo-
nas, Hyytiäinen Vilho, Brisk Eino, Parikka Jalmari, Hyy-
tiäinen Oskari, Taponen Otto, Taponen Antti ja Parikka
Toivo.

2. Heinjoen skn vuosikokous pidetään Heinjoen Seu-
rojentalolla 29. 1. 28. klo 12 päivällä. Käsitellään hallinto-
ohjesäännön määräämät asiat.

Palmu.
Paikallispäällikkö.

XVI. Kivennavan alue.
1. Harjoitukset 1-31. 1. 28.
Kivennavan sk.

1. Jk. Harjoitus sk. talolla 15. 1. klo 1 ip.
2. i) » Pamppala Seppäsellä 8. 1. » 1 »

3. » » Miettilä Kaivolaisella 29. 1. » 1 »

3. » Luento Vehmainen Sarkkisella 16. 1. » 7 »

4. Lipola koululla 13. 1. i> 7 n
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Pattr. Harjoitus kirkon koululla 15. 1. klo 1 ip.
Lääk.os. » Seppälä koululla 6. 1. » 1 »

Joutselän sk.
Koko sk. Harjoitus ns. talolla 22. 1. klo 1 ip.
1. Jk. Luento ns. talolla 10 1. » 7 »

2. )> » Tonterin vartio 11.1. » 7 »

Harjoitustilaisuuksissa on oltava sukset mukana.
2. Kiitän alueen lääkintäosastoja hyvistä sijoituksista

piirin lääkintäosastojen välisissä kilpailuissa.
3. Vuoden loputtua kiitän alueen Lottia ja sklsia tulos-

rikkaasta työstä.
Toivotan alueen Lotille ja sklsille rauhaisaa joulua ja on-

nekasta uutta vuotta.
Hoppania.

V. a. Aluepäällikkö.
Kivennavan sk.

1. Liittyneet: 1. jk. Kolehmainen E., Pyykkö V., Väätä-
nen J., Petra J., siirt. Rautj. sksta 2. jk. Makkara V., Kyl-
lästinen E., 3. jk. Paavolainen J., Paavolainen A., Koppana
V., Inkinen E., Rontu A., Virolainen A., Hiiri J., Miettinen
T., Harvia V., Kähönen M., Huuhtanen T., Huuhtanen M.,
Lantta T., Kopra J., Kuortti T., Kakko 0., Savolainen A.,
livonen M., 4. jk. Lavonen J., Pursiainen T., siirt. Sakkolan
sksta kannattava jäs. Tervo J.

2. Eronneet: Kallioinen L. paikkak. poismuutt., Liski
T., Hirvonen E., Lappalainen M., Suutari A. sotaväkeen.

3. Suojeluskunnan vuosikokous pidetään 14. 1. 28. klo
2 ip. Kirkolla skn talolla.

4. Toivotan kaikille Lotille ja suojeluskuntalaisille rau-
hallista ja hauskaa joulua. Samalla lausun kiitokset paik.-
esik. puolesta Lotille ja sklsille, jotka kuluvana vuotena
ottivat osaa toimintaan ja avustivat suojeluskuntaa.

Piltz.
Paikallispäällikkö.

Joutselän sk.
1. Sktaan hyväksytty Pullinen P., Kouhia J. II ja Kivi-

mäki I. 1. jk., sekä Karjalainen V. ja Suokas Vilho 2. jk.
pvm. 21. 11. 27. Sktaan siirtyneet : Hagas H. Terijoen sksta,
Mure H. Viipurin sksta, Kiesi T. Kanneljärven sksta 2. jk.,
sekä Karonen V. Kivennavan sksta 1. jk.

2. Eroja: Hoppania T., Määttänen P. 1. jk. ja Suokas
V. 2. jk. suorittamaan asevelvollisuutta, sekä Pirinen T.
2. jk., Pollari T. ja Töllinen H. siirtyneet Terijoen sktaan.

3. Skn vuosikokous on 22. 1. 1928 klo 4 ip. ns. talolla,
jossa käsitellään »sktain hallinto-ohjesäännön 31 §:ssä mai-
nitut sekä muut esille tulevat asiat. Kehoitan miehissä saa-
pumaan kokoukseen.

4. Skn lääk.os. on voittanut piirin sktien lääk.henkilö-
kuntien välisen pist. amp.kilp., josta ampujille lausun par-
haat kiitokset.

5. Viime lokakuun kunt.merkkiammunnassa on saavu-
tettu II Ik. Kuivalainen A., 111 lk. Suokas V., Mennä A.,
Hännikäinen J. ja Kinanen O.

6. Itsenäisyyspäivänä 6. 12. 27. sklsten haltuun jääneistä
käsivarsinauhoista oli osa keskentekoisia siinä määrin, että
puuttui omistuskirjoitusta, semmoiset nauhat pyydän pa-
lauttamaan skn kansliaan.

7. 1.1. 1928 on Lottien pikku joulu ns.talolla klo 5 ip.,
johon kehoitan sklsia saapumaan perheineen, lahjat mukaan!

8. 6. 1. 1928 on skn juhla-iltama ns. talolla, jonka oh-
jelmasta lähemmin ilmoituksissa.

9. 29. 1. 1928 toimii sk. hiihtokilpailun 10 km. matkalla
murtomaalla, johon kehoitan osallistumaan kaikkia hiih-
täjiä. Palk. lukumäärä tulee lisättäväksi sitämukaa, miten
on osanottajia.

10. Toimintavuoden lähestyessä loppuaan kiitän kaik-
kia sk.-työssä mukana olleita. Ilokseni olen huomannut,
että vuoden loppupuolella on innostus sk.-asiaan ollut nou-
semaan päin. Samaa nousua toivon jatkuvan alkavalle vuo-
delle.

Toivotan sklsille ja Lotille hyvää joulua ja onnea alka-
valle vuodelle!

Karjalainen.
Paikallispäällikkö.

XVII. Rannikon alue.
1. Harjoitukset 1-31. 1. 28.
Terijoen sk.

Harjoitus, kokoonnutaan sk.talolle 10.1. klo 6—lo ip.
Oppitunteja, » » 24.1. » 7—lo »

Kuokkalan sk.
Harjoitus, kokoonnutaan sk.talolle 11.1. klo 4—B ip.
Oppitunteja, » Rajajoen as. 25. 1. » 4—7 »

Inon sk.
Harjoitus, kok. Vammeljoen ns.tai. 12. 1. klo 12—4 ip.

i> » Inon asemalle 12.1. » 6—10»
» » Vitikkalassa 13. 1. » 12—4 »

» » Sortavalassa 13.1. » 6—lo »

» » Naurisjarvellä, as. 14. 1. » 12—4 »

Oppitunt., » Inon asemalle 26. 1. » 6—9 »

i) » Jukkolassa 27. 1. » 6—9 »

Raivolan sk.
Harjoitus, kok. sk.klubille 17. 1. klo 4,30—7,30 ip.
Oppitunt. » » 31. 1. » 4,30—7,30 »

Tiili.
V. a. Aluepäällikkö.

Terijoen sk.
1. Liittyneitä: Falck Hj., (arm. pai.) 1. Keskik. korprk.;

Karjalainen U. Käkösenpään 2. korprk.; Hyytiäinen A.
aseman korprk.

2. Eronneita: Asikainen Alv., Ollinpään korprk.; Ylenen
R. Rannan korprk.; Seppänen P. 1. Keskik. korprk. (kaikki
armeijaan).

3. Skn vuosikokous pidetään skn talolla sunnuntaina
22. 1. 28. alkaen klo 1 ip., jolloin jokaisen sklsen on oltava
saapuvilla.

4. Seuraavat sklset ovat olleet komennettuina Käkisal-
men taistelukursseille 16—27. 9.: Pullinen P., Koski Fr.,
Paavolainen A., Trifonoff A. ja Seppänen P., jotka samalla
suorittivat a-luokan; Lemin taist.kursseilla 4—15.10.: Pul-
linen P.; Antrean taist.kursseilla 20—31. 10.: Pullinen P.,
Trifonoff A., Reinikainen E. ja Granqvist K.; Lappeen-
rannan amp.toimintakursseilla 23. 11—4. 12.: Trifonoff A.,
Granqvist K., Pöllä J. ja Hietanen Y.; Piirin apukouluut-
tajakursseilla Viipurissa 26. 11— 10. 12.: Pullinen P., Falck
Hj., Asikainen Artt., Juutilainen A., Lempinen K., Karja-
lainen V., Kuokkanen T., Hyttinen E. ja ovat kaikki
heistä suorittaneet samalla a-luokan.

5. Lausun tunnustukseni ja kiitokseni kaikille niille
sklsille ja Lotille, jotka päättyneenä vuonna ovat olleet
sk.-työssä mukana. Slmme voi olla kuluneen vuoden saa-
vutuksiin tyytyväinen, sillä se on saanut cman talon ja
amp.radan myös tyydyttävään kuntoon. Innostus työhän on
kasvamaan päin ja toivon että uusi vuosi veisi voiton edel-
lisestä joka suhteessa. Lopuksi toivotan kaikille Lotille ja
sklsille onnellista uutta vuotta.

Tikka.
Paikallispäällikkö.

Inon sk.
Inon skn vuosikokous pidetään skn talolla Inossa 8. 1. 28.

Sainio.
V. a. Paikallispäällikkö.

Kuokkalan sk.
1. Suojeluskunnan vuosikokous pidetään 15. 1. 28. skn

talolla Ollilassa klo 10 ap. Jokaisen saavuttava kokoukseen.
2. Huomautan niille suojeluskuntalaisille, jotka esiintyi-

vät itsenäisyysjuhlassa sivilipuvussa, että sellainen ei saa
vastaisuudessa tulla kysymykseenkään.

3. Lausun parhaimmat kiitokset Lotille lahjoittamistaan
käsivarsinauhoista sklle. Samalla lausun kiitokset Kuokka-
lan asemaosaston Lotille, jotka taas lahjoittivat skn raken-
nusrahastoon Smk. 1G0: —.

4. Sktaan liittyneet V. Lehmussaari, U. Toivonen ja
A. Saarni määrätään 3. korprktaan, Armas Ilonen 1. korpr.-
ktaan, Urho Pukonen 2. korprktaan.

Reinikainen.
Paikallispäällikkö.
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XVIII. Uudenkirkon alue.
1. Harjoitukset 1-31. 1. 28.
Kanneljärven sk.

1. Kompp. 1. Jk. (Harjun ja Lounatj. os.)
Lounatjoki, pys. 6. 1. klo 10 ap.

1. » 1. » Asema, paik.esik. 8. 1. » 11 »

1. » 2. » Kanneljärvi skn talo 9. 1. » 6 ip.
(Santal.harj.)

1. » 3. » Hötsölä ns. talo 10. 1. klo 7 »

(Luento.)
2. » 1. » Hämeenkylä ns. talo 15. 1. klo 11 ap.
2. » 2. » Kuuterselkä ns. talo 17. 1. » 2 ip.
2. » 3. » Mustamäki, as. 18. 1. » 6 »

(Santal.harj.)
Uudenkirkon sk.

1. Kompp. 2. Jk. Kirstinälä ns. talo 22. 1. klo 10 ap.
1. » 3. » Vammeljärvi, ns. talo 24. 1. » 2 ip.
1. » 1. » ja Maamieskoul os., Maa-

mieskoululla 29. 1. » 9 ap.
1. » 4. » Halola kansak. 26. 1. » 6 ip.

(Santal.harj.)
2. » 1. » Halila, ns. talo 30. 1. klo 6 »

(Santal.harj.)
2. Vanhan vuoden taasen vaihtuessa uuteen kiitän kaik-

kia alueeni Lottia ja sklsia kuluneen vuoden aikana tehdystä
työstä ja samalla toivotan rauhallista Joulua ja tulosrikasta
uutta vuotta. . Laulajainen.

Aluepäällikkö.
Kanneljärven sk

1. Skuntain Ylipäällikkö on 6.12.27. myöntänyt suoje-
luskuntatyössä ansioituneelle sk.vääpeli Paavo Huuhkalle
suojeluskuntain ansiomitalin.

2. Hallinto-ohjesäännön edellyttämä skn vuosikokous
pidetään skn talossa 29. 1. 28, klo 2 ip.

3. Liittynyt: Kurppa Risto 2. kompp. 3. jk.
4. Eronneet: sk.alikers. Kirjavainen Juho 1. kompp. 1.

jk. pvm. 21. 12. 27, Vesterinen Olavi 1. kompp. 2. jk. pvm.
6. 12. 27.

5. Toivotan kaikille sklsille hauskaa joulua ja onnellista
uutta vuotta.

Sjöman.
Paikallispäällikkö.

Uudenkirkon sk.
1. Suojeluskunnan vuosikokous pidetään Uudenkirkon

maamieskoululla 29. 1. 28. klo 3 ip. Sklsia kehoitetaan run-
saslukuisasti saapumaan kokoukseen.

2. Varaston aukioloaika skn talolla on 1.1. 28. toistai-
seksi joka arkilauantai klo 10—12päivällä. Muissa kanslia-
asioissa olen sitäpaitsi varmimmin tavattavissa asunnollani
joka perjantai-iltana klo 6—7.

3. Liittyneet: Sirkiä U., Saksi S., Huhtanen M. E., Sir-
kiä E., Ratia K-, Halonen V., Halilan korprk., Liljeström 0.,
Kirstinälän korprk., Kunttu E., Kurpank. korprk., Nikkanen
J. Kirkonk. korprk., Rantala S. res. vänr. ja 39 oppii, maa-
mieskoulun joukkueeseen. Siirtynyt: Reponen K-, res.vänr.
Kuolemajärven sksta. Eronnut: Pamppunen H., vanh. täh-
den, Häkkinen V. muuttan. paikkakunnalta. Siirtynyt:
Työppönen E. Viipurin sktaan.

4. Toivotan Lotille ja kaikille sklsille rauhallista joulua
ja onnellista uutta vuotta.

Ikonen.
Paikallispäällikkö.

XIX. Koiviston alue.
1. Harjoitukset I—3l. 1. 28.
Koiviston sk.

1. Kompp. 1. Jk. Humaljoki, ns. talo 5. 1. klo 6 ip.
1. » 2. i) ja

k.k.k:n 2 » Kurkelan koululla 6. 1. » 12 p.
Koko suojelusk. Koivisto sk. talolla 8.1. » 12 »

Pääll. ja alipääll. Koivisto » 4.1. » 7 ip.

Kuolemaj arven sk.
1. Kompp. Kolkkalan os. Kolkkala kansak. 12. 1. klo 1 ip.
1. » 2. Jk. Inkilä kansak. 22.1. » 9 ap.
1. » 3. » Kaukjärven os.

Kaukjärvi, kansak. 25. 1. » 1 ip.
1. » 3. » Summan os.

Summalla kansak. 26.1. » 1 »

Koko suojelusk. Kuolemajärven kirk. 29. I. »12 p.
Pääll. ja alipääll. » » 29. 1. » 8 ap.

Johanneksen sk.
Pääll. ja alipääll. Kaijala kansak. 14. 1. klo 6 ip.
Koko suojelusk. » » 15. 1. » 12 p.
1. Kompp. 3. Jk. Karhula » 20. 1. » 1 ip.

2. Talvikauden harjoituksiin tultava sukset mukana,
myös kivääri ja patr. taskut.

3. Alueen sktien mieskohtaiset amp.kilpailut pidettiin
23. 11. 27. Koivistolla. Yhdistetty kilpailu (300 m. koulu-
amm., kenttä- ja 100 m. amm.): 1) I. Pernaja Koiviston sk.
295 pist.; 2) J. Vyyryläinen Kuolemaj. sk. 272 pist.; 3) M.
Heikkonen Koiviston sk. 262 pist.; ja 4) N. Muurinen Kuo-
lemaj. sk. 241 pist. Pienoisk. 20 lauk. seisten 50 m:ltä:
1) I. Pernaja 168 pist.; 2) J. Paasikivi 146 pist., mol. Koi-
viston sksta. Sot.pist. 15 lauk. 25 m.: 1) J. Paasikivi 112
pist.; 2) V. Mannonen 106 pist., mol. Koiviston sksta.

4. Toivotan kaikille alueeni sklsille ja Lotille hyvää jou-
lua ja onnekasta uutta vuotta sekä kiitän kuluneena vuo-
tena yhteisesti suoritetusta työstä.

Hanikka.
Aluepäällikkö.

Koiviston sk.
1. Sktaan liittynyt: Torkkeli Uuno, Töllikkö Toivo,

Mannonen Arvi, Saukkonen Yrjö, Ojanen Väinö ja Salmin
sksta siirt. Onatsu Juho.

2. Sksta eronnut: Puhakainen Yrjö ja Hoikkala Emil,
molemmat paikkakunnnalta muuton takia.

3. Lomalla: Roti Väinö 1. 12. 27-1. 5. 28.
4. Skn vuosikokous pidetään omalla talolla 29. 1.28.

klo 5 p. Toivon sklsten joukolla saapuvan kokoukseen.
5. Koska varmasti joillakin on loppuunkäytetty tai

vanhamallinen sk.-puku, niin huomautan vielä niille, että
sellaiset puvut ovat ehdottomasti palautettavat varastoon
ennen tämän vuoden loppua.

6. Toivotan Lotille ja sklsille rauhallista joulua ja onnea
uudelle vuodelle. Peippo.

Paikallispäällikkö.
Kuolemajärven sk.

1. Sktaan liittyneet: Pirttikoski Valdemar, Kääriä Uuno,
Valtonen Emil, Valtonen Niilo, Ranki Väinö, Loode, Toivo,
Muurinen Urho, Hietanen Anton, Samuli Taimi, Lappi
Toivo A., Kakko Aarne siirt. Kanneljärven sksta.

2. Siirtyneet: res.vänr. Reponen Kalervo Uudenkirkon
sktaan, Riikonen Väinö Viipurin sktaan.

3. Kaikille niille sklsille, jotka ovat voimiaan ja aikaansa
säästämättä uhrautuneet sk.-työlle nyt kuluneena vuotena,
lausuu paikallisesikunta parhaimmat kiitoksensa ja toivoo
että se uskollisuus sk.-työtä kohtaan pysyisi yhtä lujana
kuin tähänkin asti. Niille sksille, jotka vielä sk.-työn suh-
teen ovat velttoja, antaa Paikallisesikunta vakavan varoi-
tuksen ja toivoo että se uneliaisuus pois häviäisi ensi kulu-
vana vuonna, muussa tapauksessa eroitetaan harjoituksissa
käymättömät.

Hyvää ja rauhallista joulua. Vyyryläinen.
V. a. Paikallispäällikkö.

Johanneksen sk.
1. Liittynyt: Hörkkö Eino, Kesäläinen Onni, Koli Aaro,

Peräkylä Leo, Toivonen V. E., Kosonen Toimi, Backman
A. V., Ahokas Kaarlo, Laaksonen August.

2. Armeijaan: Heimola H., Heimola J., Hiiri T.
3. Skn vuosikokous pidetään 15. 1. 1928 klo 2 ip. Kai-

jalan kansakoululla.
4. Kaikkien sklsten, joilla on sk.-puku korjauksen tar-

peessa, on tehtävä siitä ilmoitus paikallisesikunnalle 10. 1.
28. mennessä. Tuomela.

Paikallispäällikkö.
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Viipurin Suomalainen Säästöpankki H u o N E kalustot
Maununkatu 3. Auki 10-3. NAHKAKALUSTOT

o KONTTORIKALUSTOT
RAUTASÄNGYT

Maksaa rahoista korkeimman koron. Lisää koron pää» PATTAT y.m.
omaan kahdesti vuodessa. Lahjoittaa 20 markan

suuruisen säästökirjan jokaiselle lapselle, jonka Myy edullisimmin
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s Liikkeemme on Karjalan suurin ja monipuolisin, =

H oikea urheilijain tavaratalo. Meiltä saatte kaiken =

H yhdellä kertaa — valitkaa vain suuresta varastos* =

H tamme. Tavara aina hyvää, hinnat kohtuulliset ja =

= toimitus rehellistä ja nopeaa — sehän on tunnettua. 1

Siis ostakaa ja tilatkaa Karjalan kansan urheilukaupasta!
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Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö

Salama
Vakuutuskanta

1000,000,000 mk.

Samat vakuutusmaksut kuin muilla
henkivakuutusyhtiöillä.

Suurimmat vuotuiset voitto=osuudet.
Siis edullisimmat vakuutukset.

Alallaan ainoa puhtaasti
suomalainen suuryhtiö.
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Kenkiä, Kalosseja,
Käsilaukkuja, Matkatavaroita

Tukuttain ja vähittäin
edullisesti

ALPO KOLEHMAINEN
Torkkelinkatu 18, Maununkadun kulma

Jos oot suora Suomalainen
köyhä, rikas, mies tai nainen
tupakoidessasi muista:
kaikki vieras syrjään suista,
Kerho olkoon sauhunasi
kotona ja matkallasi.

VIIPURIN TUPAKKA O.Y.

A. Ahlström Osakeyhtiö
Suursaaren Höyrysaha — Pölläkkälä

Fuuseppäosasto
Valmistaa : Ovia ja ikkunoita hyvistä kuivista tarpeista,

halvimmilla hinnoilla.
Myy: Höylättyä ja höyläämätöntä rakennuspuutavaraa

Rakkolanjoen Kaakelitehdas
Osakeyhtiö

Myymälä Viipurissa Pajakatu 2
Puh. 393

VESI- JA LÄMPÖJOHTOLIIKE A|B. RADIATOR 0|Y
Vaasankatu N:ol5 VIIPURIN SIVULIIKE Puh. 1636 ja 160

Täydellinen vesi» ja lämpöjohtoliike.
Käykää konttorissamme tutustumassa uuteen „NARAG"'lämpöjohtolaitteeseen, sopiva yksityisiin

asuntoihin, huviloihin y. m.
Aina varastossa: PUTKIA ja PUMPPUJA Y. M.



Viipurissa 7*kertaa viikossa ilmestyvä

KARMIA
on Suomen suurin ja enimmin leviävä maaseutusanomalehti.

Yleiset uutiset samat kuin pääkaupungin lehdillä,
Itä=»Suomea koskevat uutiset tarkemmat.

Tilatkaa »KARJALA»!

Tällä paikalla tulemme koko vuoden ilmoittamaan myymistämme hyvistä REO«AUTOISTA
sekä paljon muusta, jonka tulette näkemään kun tarkasti muistatte seurata tätä paikkaa.

Tällä kertaa toivotamme vain
Hauskaa joulua ja Onnea uudelle vuodelle!

I O.Y. ARWIDSON & C:o
Torikatu 5. Puh. 2570

Parhaita virvoitusjuomia OSAKEYHTIÖ HANKE
ovat TUKKUKAUPPA - VIIPURI

C f\ T£»n Sähköos.: HANKE Puhcl. 8 40 ja 15 49

valmistamat yy UQ^a ya u/£oma,\rfa vUjaa sefc a
- jauhoja

LIMONAADI, SUKLAAPORTTERI, Ja siirtomaan tavaroita, kuin myöskin
KIRSIKKAVIINI, SITRUUNASOODA ym. alaamme kuuluvia kotimaisia

Puhelin 2428 tehdastuotteita

JOHN. KILGASTIN

AUTOKOULU taÖSil
Täydellinen autokorjauspa)a

O.Y. POHJOISMAIDEN YHDYSPANKKI
Omat varat Smk. 310,000,000: —

Täydellinen pankkiliike
Sähköosoite: UNITAS Viipuri



Suomalainen
Maanviljelyskauppa*

Osakeyhtiö
Sortavala VIIPURI Hamina

*

MYY edullisimmin kaikkea alaan kuuluvaa
Tehkää ostoksenne meiltä

MAATALOUSKESKUS O/Y
"Viipuri

Taavetinkatu 6

Puh. 50 ja 2 64

Myy: Maataloustuotteita ja
tarvikkeita

S. Beregoffsky O.Y.

Suositellaan
I lk. Sotilas* ja siviilipukimoa

Viipuri
K at ar i i n a n k atu 16

Puh. 24 80

Etelä Suomen Pankki OY.
VIIPURIN KONTTORI, Aleksanterink. 14,(Ent.BdvederO

Puhelimet: Johtokunta 3002, Valuuttaos. 3003, Toimisto 3004

7 °/
Korkein talletuskorko / /O

5 3/ °/ y s <?

/4 /O
Ulk. valuuttaa, myös seteleissä. Remburssia, Matkakredit. Pörssi»

väl. ja Osakekaupp.

ITÄ-SUOMEN RAUTAKAUPPA E
VIIPURI

Sähköosoite: „Rautayhtiö",
Puhelimet Nimihuuto: „ItäsSuomenrauta"

TALOUSOSASTO

RAUTAOSASTO VARIOSASTO

Runsas hyvin lajiteltu varasto

J. LESKINEN
VILJA* ja SIIRTOMAATAVARAIN

TUKKULIIKE

Viipuri
Karjalankatu 11

Puhelimet: 9 21, 6 42 ja 30 48

KNUT SCHALIEN
KIVENNÄISVESI, ja

VIRVOITUSJUOMATEHDAS
Karjalan suurin ja vanhin tehdas alallaan

Perustettu 1865
Puhelin 770

Sivuliike Terijoki
Perustettu 1900

Puhelin 80

Remington Portable
kirjoituskone

on pieni, mutta silti täydellinen kirjoituskone,
ollen hinnaltaan puolta halvempi kuin suuri kone.

Pyytäkää selostuksia

Osakeyhtiö Systema
Viipuri, Katariinankatu 20 - Puh. 3 04 ja 18 04



Isänmaallisia kirjoja:
K. A. Wegelius:

ROUTAA JA RAUTAA.
Kuvaus Peräpohjolan ja Kainuun kansan osuudesta

itsenäisyystaisteluumme. I osa: Tornion etappi. 288
sivua, 100 kuvaa. 35:—, sid. 45:—. II osa: Kemin
etappi. 420 sivua. 180 kuvaa. 38:—, sid. 48:—.

»Teos on ihana muistomerkki niille nuorille
sankareille, jotka taistellen ja uskoen raudalla
raivasivat maasta roudan.» (SisäsSuomi.)

Ilmarinen:
METSÄSISSIN MUISTELMAT.

Karjalan metsäsissien ylipäällikön kertomus rajans
takaisen heimomme kansannoususta 1921—22 I osa.
244 sivua ja 64 liitekuvaa. 35: —, sid. 45: —.

»Vapaitten metsien vapaa henki, luja toveruus,
rohkeus ja nuorekas uhkamieli tuovat mieleen
keskiajan romanttisen Robin Hoodin. Eroa on
vain siinä, että tässä on kaikki todellisuutta.»
(Karjalainen.)

R. Dillström:
KALEVALA JA MERI.

Tutkimuksia muinaisista suomalaisista merenkävis
jöistä. Suomen Laivastoyhdistyksen julkaisu I. 207
suurta sivua. 40: —, sid. 50: —.

»Se on omiansa kasvattamaan lukijassaan lujan
ja murtumattoman kansallisen itse»
tunnon.» (Ilkka.)

Paavo Montonen:
NIIN TÄYTYY OLLA .

. .

»Parhaita romaaneja, mitä viime aikoina
on kirjoitettu. Karjalan kannas on saanut kus
vaajansa ja laaja lukijapiiri hyvän kirjan.» (Koti*
maa.) 20: —.

Eino Parmanen:
KOMMUNISMIN LUMOISSA.
»Kiintoisa kertomus kommunistien sotahanks
keistä Suomessa ja itärajamme tuolla puolen ans
saitsee tulla juuri tähän aikaan tutkituksi.» (Koti*
maa.) 20: —.

SOTILAS» JA SUOJELUSKUNTA»
KALENTERI

1928. Isänmaanpuolustajain tärkeä käsikirja sisältää
m. m. värikuvia, uusien sotilas* ja suojelus*
kuntavirkapukujen mallit, armeijan ja suojelus»
kuntajärjestön huomattavimpien edustajain kirjoi*
tuksia, nykyisten rykmentinkomentajain ja suos
jeluskuntapiiripäälliköiden kuvat j.n. e. Kangass
kans. 15: —.

WERNER SÖDERSTRÖM
OSAKEYHTIÖ

T» VÄINÄMÖINEN *

,,Ukko julkinen jumala
t itse taatto taivahinenl

Tuo multe tulinen turkki,
-»-jr- j g jonka suojasta sotisin
Kansan kunto * »k°' t3ppeleT£*\>.
ja luja usko oikeuteen on johtanut Kalevan heimon
voittoon ja vapauteen. Mutta vielä on Sammolla vi=
hollisia, vielä tarvitaan tarkkaa silmää ja terävää asetta.
Vartiomme seisoo vankkana — sen itseluottamus on
nyt sama kuin tuhat vuotta sitten!

"YHDISTYNEITTEN"
SUOJELUSKUNTASARKA

on kangas, josta tehdään luja ja lämmin kenttäpuku.
Se on ajanmukainen, korkealaatuinen erikoiskangas —

se on karaistujen soturien kangas!

'/#||k YHDISTYNEET VILLATEHTAAT OY.
öngnySR Helsinki—Hyvinkää.

TILATKAA
SANA JA MIEKKA

vuodeksi 1928.

Sana ja Miekka maksaa vain
40 mk. koko vuosi.

Sana ja Miekka ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa.
Tehkää palvelus Suomen puolustukselle, ryhtykää
Sanan ja Miekan asiamieheksi. Korkeat asiamiespalk»
kiot maksetaan.

Tilattavana kaikista postitoimistoista, rautatien kirjas
myymälöistä ja lehden asiamiehiltä.

«A.

SANA JA MIEKKA
Helsinki, Merikatu 5. B. 17.



RAKENNUSOSAKEYHTIÖ
PYRAMID

Puhelimet: VIIPURI
Johtaja 29 24 Sähköosote:
Konttori 29 04 PYRAMID
Tekn. osasto 9 65
Rakentaa: Kaikenlaisia huone; ja tehdasrakennuk»

sia, vesivoimalaitoksia, siltoja, maanteitä, rautateitä,
satamia y.m.

Toimittaa: Koskien mittauksia, rautatie», maantie-

Ia satamatutkim uksia, laatii niistä suunnitelmia ja
kustannusarvioita. Erikoisala : Rautabetonirakenteet

Havin

Partasaippua
ja

Partapulveri
ovat parhaat

Käytettyjä

Puhelinkoneita,
Radiokoneiia

ja

Radioiarpeiia
Sähkölamppuja

hyvä valikoima

Viipurin Telefooni O.Y.
Myymälässä

Pellervonkatu 6 — Puh. 56

Suomen Väri- jaVernissatehtaan O.Y.
Puhelin 8 31 - VIIPURI - Katariinank. 4

Maalaus» ja Piirustustarpeita
Värejä Tapetteja

VALION
Neli apila Kermatnaiio

#onsuojeluskuntaretkeilyjen
muonituksessa välttämätön.

Säilyvä, Puhdas,
Hyvämakuinen

HELSINGIN OSAKEPANKKI
Haarakonttori Kauppapankki

Wiipuri

Edulliset talletusehdot
Ostaa ja myy ulkomaanvaluuttaa

Suojeluskuntaväkeä kehoitetaan polttamaan savuketta

SINIKILPI N:o 1

§ HYDRO f
Vesi* ja. Lätnp öjohtoliike

Pellervonk. 10



KAUPPAKIRJAPAINO Suositut automerkit
Viipurissa ■

MAUNUNKATU 11. PUHELIN 1557. MJ %*J ]a

kaikenlaisia painotuotteita f J / J
/ j\\ { J /> / /

A
/*,

kauppaa ja teollisuutta varten.

/Ä, VIIPURIN AUTOKESKUS O.Y.
'llllr/i£ r'l n. . .

. .71 t -i -n i- -i Aleksanterink. 23 — Puh. 24 37
Y W Edullisin pamatuspatkka kaikille Suojelus*-

"■Jtfpfes kuntalaisille ja Suojeluskuntajärjestöille. KORJAUSPAJA Aleksanterink. 1 - Puh. 34 40

Jokainen Suomen kansalainen käyttää yksinomaan
Sorsakosken
hyviksi tunnetuita

Pöytäveitsiä, Haarukoita Ja Puukkoja
HACKMAN a C:o

HU OM.! Saatavana kaikista maamme hyvinlajitelluista Sorsakosken tehdas
rautakaupoista Postiosote: Sorsakoski :: Sähköosote: Varkaus

Lampisen palkittuja
suojeluskunta' ja kilpamurtomaa*

SUKSIA Liity suojeluskuntaan,
Ennätys»pieksuja, suksisauvoja, voiteita

y. m . hiihtovälineitä tuwaat rauhaa]
myy edullisimmin

MATTI HELLE
VIIPURI, KARJALANKATU 4 PUHEL. 6 88

KANNATTAKAA
tässä lehdessä ilmoittavia

liikkeitä

Vb VESIJOHTOLHKE-HUBER °/v I Vakuutusosakeyhtiö KARJALA
VTTPTTRTN STVTTT TT KV Palo», auto», meri», murtovarkaus» ja lasivakuutuksia

c_=>
Tapaturmavakuutus Oy. ILMARINEN

VESI» ja LÄMP» MUUTOKSIA ja Lainmäärämiä» ja vapaaehtoisia tapaturmavakuutuksia
JOHTOJA CÖ KORJAUKSIA Pääkonttorit VIIPURISSA, Punasenlähteenkatu 4

J&Ls, Puh. 2400 ja 8 38
Viipuri, Rautatienk. 7 Puhel. 1 30 ja 14 12

'N-/*' . Kannattakaa Itä»Suomen omia vakuutusyhtiöitä 1



n, j

1 25:n VUODEN KULUESSA VIIDENKERTAISEKSI jl
«gg kasvaa talletuksenne, kun se on sijoitettu karttuvalle talletustilillemme. ||
M Vain yksi viidennes koko summasta on Teidän tallettamianne varoja —

neljä viidennestä on »säästäjän palkintoa»: korkoja ja koron korkoa. |j|

fli Näette, että säästäminen tuottaa Teille runsaan korvauksen. Tuokaa
säästövaranne järjestelmällisesti karttuvalle talletustilillemme — kaikki |i?

piit 144 konttoriamme valtakunnan eri puolilla ottavat talletuksia vastaan.
m mmi II
1 KansallissOsakesPankki I

É MAAN SUURIN TALLETUSPANKKI
1 1 %

mummåLmmm
Suomen Karjakeskuskunta r.l.

T> «rlW Viipurin konttori
WL \ 'H Suosittelee:

leikkele*, vihannes* ja ruokatavaramyymälöitään :

Torkkclink. N:o 4 Puh. 8 82 Uudessa Kauppahallissa Puh. 10 79
Katariinank. »7 »22 68 Repolan hallissa » 20 79

» » 34 » 15 87 Kulmahallissa » 15 48
Puhelimet konttoriin

« «i i t «• i« •

4 59 ia 3 15 Tilauksia maaseudulle toimitetaan huolellisesti ja nopeaan

Luotto-Pankki Osakeyhtiö Voima' ia -'7ta-ähkelaitoksia
«/ rakentaa ja

Viipurin konttori c .., , .. . „
,. ,

_
..

Re olankatu 7 Sahko* ja Radiotarpeita

Korkein talletuskorko 7 °/0 myy edullisesti maamme vanhin sähköliike
Juoksevan tilin korko 5 8/4 %

ostaa Ja myy uik. valuuttoja Viipurin Kaasu ja Sähkö Osakeyhtiö
Täydellinen pankkiliike Viipuri - Keisarinkatu 17

SAVO.KARJALAN OSAKEPANKKI
Pääkonttori VIIPURISSA

Haarakonttoreita 38, m.m. LAPPEENRANNASSA, KÄKISALMESSA, TERIJOELLA ja RAUDUSSA

Karttuva talletustilimme on tallettajille soveliain

———__————————^——^———————

Vastaava toimittaja: Jalmari Pusa. Viipuri 1927, Karjalan Kirjapaino Oy.


