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S oda a rauhan ritarikandid.aatin kohtalo
Ainutlaatuinen ta pa us lvlennerheim- r is t ie n hist oria s sa
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Hankkiessaan henkj-lohaastatteluin ja arkistofutkimuksin aineis-
toa teokseensa ttVilmeiset Ritarittr kir ja i 1i ia S*g"g gar j-gIa t cr-
meisi tuon tuostakj.n tapauksiin, joll oin o1i ttldhelt A liipan-
nut tt 3 "[ri ttdin ansioitune e sta uiehe st ei oli tehty es itys hiinen
nimittiimisekseen Mannerheim-rlst in ritar jksi, mutta par*ri oli
joku iuuttunut esjkuntaportaj.siin tai tullut Marski-n esittelyyn
ehditt;rEiEln hy1iit1,,ksi. A (dt,at

Florlet nElist ii ttmene-tekel "(kohtalon ansainneista esityksi-"H;ee?,/
o 11 Mio pa vd,rikktiHmpEf ii jaxextkstxpmlafi lue ttavaa ku in ltipi
menneet esitykset. nyt

j oka tf,xxitn%-Xois en huomlon a nsa it s ee ta pau s gimo Raassina
perusteellisest i valotetaan. Siin5. ensinnEikin erinomaisen ur-
hoollisen mj-ehen todellinen ttvo {*"paperitr tyssH.ttiin sota-aikar& r

Mutta vieldi erikoi-semmln kElvi rauhan tultual Raassi,l*sta ja
kahdesta muusta aj-ottiin tehd"d ielkikdteen ritarr, futta hen-
ki-n a lIe me ni t iimAki,"+ oloissamme ainutlaatuinen yritys.
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ositt-ain sekaisin. A//lR ?:ssii, jonka

ininut iirli;jriisi, oii tilanne erikoisen
f\^

nian peallikkci, jogka tilalle jouduin, ol

h

I htrc-
Lu 1l- "uhr+

joukQot olivat menneetv A-<tr/\.\ cP,

Iikcjksi ever=ti i?ffifl
,z\-/\.a^.r.

Ea hankaLa. Se komppa-
G

./=o r im a to n t eh tii vri li n-
L

F

Kys yrnyst i,iillainen o1i komppanian ( Q/;A 7 ) tiianne

s en pea llikcjksi heindkutrssa Zgt-+1 ?

Vastaus: Tuil-essani 7.7.1941 Jt? 7:lirin oli rykmentt,i Tyrj,Sssd

tunkeutuneena inuutaman kilometlin yli rajan vilioll-isen asdiiriin,

6. alkaneessa tunrtustelu-
Sr--.

rrr i n i r,e s eit lr?Ut$lt"s o 1i pysehtynyt 3C.

hycikkdyksessH. Tilanne aIi oliut vaikea,

Fau t

x alk

sH ja oIi onnistunut saarnattomuudellaa,n ja arkuudellaan saatta-
ot

maan koko komppanian lHhes seku=(toiseen tilaan.

P-raut rlt,"pp"J,,:::r" ia ;,j ries rl(ys ynlys : tvlillei to im enpi tciil-H

tyksenrt ?

9.
VMaus: Konippani.a oli erinoiniiista sotiLasainestal /huo ria, .juu-

ti oouf utettuj- n{tkir, kys \irl'/ksessHhdn oIi ns varusrriiesrykrnent -

ti. Kaikki olivat vain jHnnittyneitii. l-luomaisin sen heti joukku-

eenjohtajista, jotka olivat rnenetLlineet uskonsa kornppanianpHel-

likkdns6 takia.

fnsirn,riSinci-l tehtiivHni oli lau[<aista ylijeinnittynyt ti]-oFu-rBo

Tehtiiuiiiini helpoti.i sEr etLH pataljoonan kamentaja oli myos
,/{ t.rzo )

vaihtunut.Sel viikliskyinen kop*eepiffrFEJa oli edellisen5 peivHnHla.\

tullut patal joonan kornentaj aksi.

Jotenki.rfFtiaistosin rnitd oli tehtlivli. En ruvennut likseeraarnadn

j a tiuskirnacin. [(us,ka ti]anne oli suhteell-isen rauhaiiinen, otin

jo ukku

kalle
e enJ o ht at k erran

Asioi

pari peivHssH kornppanian komentopai-

ta kdytiin rauhassa lHpi ja polrdittiin

yhdess6 rnitEi tehd6. lleti kun se puoli oli seI vH t,uitiin toiseen

tiirkeiiain kohtaan? t-ialusin, saada ajatukset eues hetkeksi pois

t
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nykytilante.'sta ja rup esin puhuriradn muustufuuomasin heti l'

ett,Ei ?f salapoI iisi juttunirr o iivat tlihlin tarko itukseen eritteiin
G

Isopivia.forska ot%oliisimies sill-H hetkelieikin palkka juok-

si l-liimeenlinan rikospoliisista juttua kyl1ii riit,ti. Kertoilin

kokeinuksistani, ehkA joskua vHhIn vdrittiienkin, ja kuulijakun-n
I'

tul s er*.un 1is55ntyi . TaisteluLHhetit, j a muu kom entopalkan. vH-

ki oliuat korvat hordlleian, taisi t,ykisto, pioneerit ja el-rkli

muutkin aseLajit elirpt olla }opulta nrytis kuuliiakunnasst.lilt-..

tujen yhteydr:ssd konientopaikalla nauret'ciin ja puhuttiin niitli

nHit5. Se selviisti lauk-isi mukana olleita ja sanoma tlistei Le-

visi nop easti konrppaniassa. iii eiiala koheni ja ttku ri ja jii r-

jestystt lrjytyi scn myUtH. t\!e oliuat vain olleet jossakin k-dok-

sissa,.

It \v'r,rgtn J"Lr Y-fC(14 I o \ o,' r,4

t Nimit,vsesi tys: laa tokan luoteisrannikon puhdlstustaisteruis-
sa 6./ JR 7 murs j- pef ott omalla isku j oukkohycikkH.ykse lL6 pa ja slrr-
jiin motin, jota erd.s pataljoona

kertaa n laukaista.
oIi turhaan yrittiinyt useaan

[-r^'

A

I
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K ysy ilys: wliliainen cli Pajasyr;5n mott,i

sen tuhcsivat?

Vastaus:Vihof}inenolijiit.oHnytPa$asyrjSineleaseentiekcl-

{Zon vahvan teistcluosaston jarluttamaan suomalaisten etenemistS.

se oli kaivetuisca arxnlsrax ja piikki.lanl<aestein varustetuissa

asemissa. Cma t;'kistcrniiie ja,hucltcl-.,,e ei pAessyt
ttt<,/ dl

kuin viholfisinotti laukaisi,;:raj( ErHs meikdtainen

hrr'.l t
ja miten is!<ujou!< ,rr/

ete:npdiiin ennen;

pataljocna oLi

turh&<rn yritt,anyt tiekolmiota siivota jc p"i3" peiven ajan.

S/JR 7 sai ksskyn selvittea .ui[.|lu se selvitett,it".llJopeast'1

Sine aikana kun pojat tekivlit aukkoja piikkilanka-aitaan ja ve-

tiv6t sarlalIa viholLisen huor,ion puoleensa tShti kompp ani anp iiii I-

likktj muutaman nriehen kanssa tiedustelemaan ja otollisen tilai-

suuden havaittuaan tunkeutui sivusta.sta itse mottiin. flkkie lra n

huomasi olevansa kesketlS vihollisjoukkoa ja pi1lit alkoivat

soida. Koska tienoo oIi savun peitossa ei vil-rollinen Slynnyt,

ettl tungettelijoita oIi valn muutama mies. Syni:yi pakokauhu -
ja rnotti Laukesi tuossa tuokiossa! Suuri osa vihollisista p?iii-

si karkuun, mutta sotas;ia1is, Iiihinnli aseita, oIi melkoinen'
r-

-.__l Eversti Kemppi, jok. o1i liihettiinyt selostajan tapseineen paikaJ.-

Ie, ei ollut uskoa ettii kaikki oIi kiiynyt niin nopeasti. 0]ihan

mctin kanssa tunannnut pitkii:in kr.rkonoinen p..tal jr.r':na.f*rtry
---J

sanoar ettd tunsin tehneeni jotain.



Nlmity se si s ! Ka nna ksen taisteluissa l-uutfr. Raa ssinan jouklco

kunnostautu j- lycidyn viholli-sen takaa-a j ossa ja saa pui ensimmti j.-
senai. suomalaisena komppaniana 11 ,8.41 varhain aamulla vanhalle
ra jalle Ki-vennavan Tonterissa o

+

&,L,
'-/,- ,,',l.f icl ,. D(rc^Uu 9e-L

j" 1t.D:n

ssa' 
roilP 

ajucksu "':';r::i#i::.Xllur"."
:ri 9.,9Sb-1n ja kfil:_

Varsi;aus: iiyi.;kkiiysvaiireen loppucsa Kar-jaiarr kanriakseiia o1i
tF-.-- 

,

takaa-ajoa. Vihollinen oii lyoty hajalle ja se pakeni epliiSr-

jestyksessH koirt,i Rajajokea ja Leningradia. Se ei kyen,,ry{ en5ti

varsinaisee;-i vastarintai;n, sillii joht,ajat olivat painuneet xdxx

edellH ja joukot Iaahustivat perHssd. Ivleidlin kannaltamri,e kysy-

mys oli jaksamisesta. Kornppania saavutti Rajajo en Tonterissa

31 . B .iltBBAiNS&},8x pucl eI tapii ivin.

Suunnilleen samoihin aikoihin saavuttivat Pajarin joukot

Rajajoen tlainila

Ivlinun kHsityl<seni niukaan me saavutirnine Rajajoen ehkH veihlin ai_

i( y s ynry s. [(omp p ani-

-
ana vanhan raj an Tonteris;a.

ensii,i,,iSiscnI sU,.,lllal-t,is sric^ ku[0ppani-<oW. 
li\er'r'g/ SiItel .-

IG,
uoinut oLl_a pafjofi.

m crl<i ty,stai taistel u,jo uk_

ec olLut enernriidnkin

rl<y.

nu\)
kais crir,, in, \n issUai

like sill_ei o11ut

kpjen [<anna]tai k

di vi sioo n i en esi!<

n tapauksessa eroa ei
mi tHLin kiiy teinn6 ll is tEi

ysymys l<unn,iasta lien
untaportaitten peAns5

2.D;
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ltlimitvsesit ys3 Myos asemasod.an alkana kapt. ttaassina tunnettiin
lrvahvana miehen6n, iohou sekti esinlehet ett6 alaiset ehdottmasti
Yoivat luottaa. Heiniikuussa 1942 ]nan "iohtl ns. puijon retken, missEi

vihollisen vahya tukikohta tuhottiin ttiydelllsest i.

7

Kysymys: Tukikuiita Puij,:n tuhoaininen kesHila iE42. x"liJ,ffi*.t
ffi,*"uirheittirneicjlintahcl].tarnttte?Koi;#K,it!ix!jotain
myonteistii?

'Yal3t1ro: 'iiiroirisen tukikoirta Puijon tuho.=rninen oii rainun ide-
ani. CLisin iralunnut suorittaia sen tHydellisen5 y1J-iityl<sena. Aamu-

h6rnHrrlssd suoritetiu isku vSlimaastossa olevan lepikdn suojasta

olisi mielestHni onnistunut. Toisj-n kuitenkin krjvi. Koska o1i
asemasotavaihe, meni ntiinkin pieni ttop*raatiotf aina armeijakun-

taan asti hyviiksyt'Ldvdksi. SieltH tuli kHsky, ett,Ei tuhoairrj.nen on

suo ritettava tykistcjvalmt:aeIun jelk€€r-l o IhkA sie].iH p elZistyttiin,
kun kuulivat, etcd Puijo{5}e oIi pesiytynyt kokonainen vihollis-
koinpp ani a. W^^u

l(un t,ykistcin erj. pa.b'cerit ja lukuisat kukin tarkistivat
osumisensa teille suhteellj-sen pienelle rnHe1le, arvasi vihollinen
tott{fcai, ettH jotain, tuLee tapahtumaan. Se raivasj. ycillH vHlriili

L

ennen atakkiamtrr e lepikcin, murrosti sen ja rniinoiti;i maaston.

Jouduirnine niiin ollen suoritt,amaan eteneinisen ja ryni-rakcin liipi
murroksen ja rniinakent6n ja tapf:iomme oiivat sen mukaiset: pari-
senkyrnmentH jalkainvalidia syntyi lyhyes 5a ajass&o

C^

01en jyrkeisti sitai inieltH, etLri lJuu tt
LI ri-[1 vISrin tisioit-

ten kuLkuun. Kylmiisti kiiskettiir] eikH arsiasta ecies kysytty rxx mie-

1ipidet1;6.JH1kise1vitte1yssH*,ykistcikomentajapUo].ustautui

siI1H, ettai tykistciiie oIi tarkoitus ampua miinakcnttH hajal1e.
Teolia.,. Suomaastossa amrlrukset vain possahtelivat syvdl-1 e ja miina

1 auk esi vai jos tuii taiysosurila. LisEiksi LaukausinHii rli oLi Iiian

( Hur ja operaat io

M'

t
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pi-nir vaikka clikin ohjes5Hnnon rnukainen. Ylrdtysisku olisi
onnistunut, siitA olen varin a1 ja tappiot olisivat olieet pienet,

jos niit5 olisi tullut cllenkaan. Tuppi,iys oli puoLeltarnme paha.

IYlyonteistH P ui jon ataS issa o 1i se reip as henki ja hu rtti hu umo ri,

jcka oli siinri Ldlres ,tCC-pdisessH
isku ryhm;i ssli , jok a tuho si pui jon.

)2,45t'-'' iu- /s
!e oii Jffir i.,oi!<air hicnoif pia suo rit,uksia

-.1r.4'as ern aso d an

^: r, -^^dI 11 crl, I cl .

1.4 lr E N
oa

Pa^vtt(Vr TCTz)U \ T \tiv

,tr/

Ni4itlise sitys: Raa ssina sai_ pid etyksi j o ukkon sa 1u ja st i kH.-

si sseifin, i-skuk"vky j.senii ja oma sta laad.ullis esta y livoimastaan
tietoisena iskuosastona , j ohon erd.iden naapureitten paniikki- ja

karkurinieliala ei tarttunut .

I
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i<,y"y-i=3 ',Jiirol-l-isen sudrhydkkeysLli torjut,iaess.. kuseil-jl; -44 pidit{e
patalic" n,#*vin kHsissS. Irliicjen naspurciden poniikki ja kar-

*-<|.,kurimieLiaLa ei siihen 'uart,i;unuL. iji i:en menet,i;-litip {.3
Ilastaus z Tr/in 7 oLi iiyvei pot*ljanna, kokenut ja karais,cunut.

suurhyai<kayksen alkaessa s€ oli lepo uuo rossa siesjlirvellH j. sa-
nial1a divisioonan raseruinli. Taistei johtui, etLii se joi.:tui ireti
ensimntdisen5 taistelupaiuHnH uastanytkl<iy[.seerr vaskisavr:tta..n.
SiitA se ruljanssj- sitten alksi. Vas,cahyUkkHys seurasi toistaan,
kJytiinpH v5liilei Paiarinkin puo1eila, vuotokohtia kyliei riitti.
'Jasta AyrapHain siilanpHHasrnrassa 20.8. pHaisi paitarjoona omar.l iyk-

irr er-]ttinsH yhtey teeoe

Paniikkia jta kar.kurirrrieiiala., ei pataljocr-l6sc6 ilmen,nyt. Vaik_
ka tappiot oliuat suuret ja vaihtuvuus rnelkoinEn useiden tHyden-
ysten takia, sHilyi il atal joonan tf ko vien rniestenff runko sentH:in
jo ten kutu) dffi$$iF..HXltiii.lf;g[fi**r.rnnrr,,*rxsrl**.. Ja ehkii urna ts€rhi-
&tt;Efl=fryos si1i6, eti;H kamxxtagxxE;*j< pataijoonan koin entaja siii-;,
lv{kuin i.hmecn kauparl-a rernmissH koko ajan.
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ll 7uaa49,navlKa ikkie n aiko jen trhuutor 1r

Nimi tv se si tvs : P^6-va unu je n t ul esta huolima tta o sa st o suoritt i

hyokkiiyksen yhtiijaksoisena t,,li kilometrin pituisena hu-utorynnd.k-

konEi, joka sananmukaisesti murskasl aueen z }m:n syvyisen v1-

ho11lskii1&rr o

KYsYmYs 3 Siiranmdessd tei %.6./+4 o i-ii-ristuneen vastahyokkayk sen.

isi.l;yksess6 puhi.rtaon huuto rynnEikostli. Ivlike se o1i?

Vastaus: 5i-irantnden vastahytjkkHyksessd o Ii p atal jor:liosta p aik a}-

La kaksi [<ornpi]€inLaa ja jeekiirijoukkueo wluu'c oliva't rtlainassarl'

U.estiiiryol<;(Syksessli o I i oili'i€3 siklili, ettH pe;siirr"'e liva^irtama;rn

toppioi'i;ta llipi tykist&lsulun, jo11.. vi iro 11i n En varmis Lf sisddn-

murtoaan. Voimme rauhassa metsHn suojassa ryllm*fit i:ya maantien suun-

nassa etenevrin vihoriiserr kyikeen tehtaiveiii iskua
IT

va rten. \ Anrto rn

jAakiirijoukkunn jo htoSaIl e vHnrikxi i:j-r'ro I'iipatiile i<5skyn, ettii

f
rn e rl<in anncttuani llihte

naan heI vetinnioinen raL
-1ten yhtyf {ttt iin}<uin y,lrt

nirnitys tdlle railaltl<aa

;r115tti vihol,isrn , hu

i<a.nnusti,* oiliB. J:i5

irii Lita j an a : a r;rn t5a jri ni

veto hetkci<si l<atkesi l<

e hycikkiiys liii(l(eeJl-

}i pe:;]le , Vr116 rnuu

-l
),il<tn.4'y J-J-5 huuto rY

1l- e hycil,.i<5yksell e. 3i

rja hu'-rto jdri<ytti s

kHrijouki<ue cl-i tc:-m

e ja silloin pan-

porukka siihen sit-

nn,iil<l<d on aika hyvei

vustasta tullut isl<u

itA sarnal-la l<un $e

inut lc istavana esi-

ucirian nu t, c+. t,5 5 en

j.. UVtiry o1i lehte-

eikl l< uk €i<.ril end a h
t{ h+ \^aur {

UN pa ++ aai vo t ttu

nyt liil<keeile ja jatkui keskeytytcsettH kiloirretrin verran

tai s t el u e s 0rrri i n as ti .

)A-

\

I

I
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Nimj-trrsesi tys: 1 9.6. (t9++) aamuyijllEi kapt. ltaassinan pataljoo-
na miehitt i Il,'=iipEiiin sillanpiieia seman va semman alal ohkon. Tamein

epeilukuisia taktillisia, huollollisj.a ja joukkoFslrkologisia

vaikeuksia tarjonneen lohkon nopea varustamj-nen ja jltrkkymliton

hallussapito 26.6o s&&kka, jolloi.n patal j oona siirrettiin res6r-
viksl r oli sinii,nsri suori tns , j oka vaat i j ohta jalta poikkeuksel--

li sta tarmoa, harkintakykykii ja arvovaltaa.

-Uryj,ys : i,iikai oIi Iy*rlipH

Uastaus: 5e oii ehdott

jils

Hfsi l-J- anpEii as enr an k arva "P
l<akeriiuksetd-?
/.',

urf,taln a..,n t,u1-

rn
(A

omasti sc i<un nUin in J en

lut pataljoona -jarfyttyi vilroLlisen raketti- ja tykistcjtulesta.,
jAtti suurelta osj-n aseinansa ja juoi<si suin pHin Uuokse;n.
gilisin nHin initen kaniala taut,i pakokauhu cor Liseiksi se on

tartt,uva.



v r3

Merkillinen va the ri-tariksi rauhan aikana?

Trihti.n 1or,:prvat poiminnat hyvinkln pltkdstFi ja eritt iiin seik-

kaper5isestiii ritarjksi nimittiimisesityksestti 1ifl sekii sitd kos-

kevat kysymS,kset ja vastaukset "
Mutta vie 16 seuraa erei.s merkillinen episod i rauham a jaltax .

Kysymys ja vastaus siihenkin:

\/ai lh.Vo 4.a1oA

Kysymys 3 vlihiille tulla ttKei-ncsen ritaxirr. mitd,

e
t ap i: i-itu i .

Uas t,au s : PuoLustusvoiu,ain 1<cii,ei'it,ajana ollessaan kenraali Y:-
4\

jcj Keinonep teki Tasavailan p r€sidentill-e esityksen, etLH val-
ZVl,-r\--t --<,-,
kunnain 50-vuotisen itsenHisyycjcn kunniaksi tehteiisiin taanneh-

tivasti kolme fvlani-rerheim-rist,in ritaria, yl<si tiriehistuJn, yksi

ffi;H yksi upseeristu".rn kuuruva. Eh*m*xx*i, vaati-

rnuksen,a oIi il, ettH asiancmaisista oli hflh*}( sota-aikana telr-
)oJ*u 7

tyritariesi.Ly5,*/eL,,1iut5yys.tliiaitoisesLarmenilyt
-?

id uitse. /l'i"11in eh,ii: tr.iksel1een ireinilnen uii saanut Neurvosi.olii-
L

r-- -1, ,,.i.s.,ei tehLiii-r jaii(ikA.Le'n niuutam**t"ileuvostuliitun sanka-l,tJ 5 i. cr I lil-L

reit"Jpresicjentti Kekkunen uli ernsin vi:ihiin ihinetellyt t(ei-
L

no sen into.r, rnutta ci irLiut suorolta kedeltH aja,'tusta tyrrnd nny t,
€'tr h t s t Lrr.r*aaut

-f "i *+; /
3i-rtu<=l { o\,

vaan sano nut jo tai

ainakin mi el enki;in

il ri ;a

to ista I

teirk5} fr=itten 
esitykset' tuleehart

Iuettava.r.li(oska i(eii-lonen on tHmHn ker-
+l

tonut julkisessa tilaisuuclessa, voinen kertoa Iopunkin. Keinonen

teki esitykset ja rriinulia "rSkyseenalain 
un'6nrria olIa ehclokas

i

upseerj- ritarik"tT IIuita ehdokkaita en nruiut,"]gnrr,eksj. esitykset
b

eivait menleet-iiipi, koska ilmeni, ett,ii iakia oJ-iFpitenyt muuttaa

ja asia ur*fueduskuntaan. [(un Keinoselie sitten ktivi niinkuiin

kEivi, olisin kairden muun kanssa todeni-reikLiisesti tul1ut ristityk-

si ttl(ginosen ritari-ksitr; f,rUr, rrjalort icm ihinisrnieli oftr olkoon-qi .V
kin K"inosel}a (nit?; rehdein tarkoitus. CIma.lta osaltani kuko 8ux

aisiasta u-Li seurt uks'fi& everstilu.-,tnarrtti-y-Lenn!S

ininuiic kov.:sti.

ja se rii tti
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ttKekkosen/trei se nllKo ska
fixx s

(^/\/\^,

uunnitelmat rauhana ja rltar inimit 1r
.l ses olivat tl]en-

neet edellA keruotulla tavalla penkin a1ler on lopuksi syytii
rnycis muutamalla sanalla selostaa, miten socianaikaisen - eflfl*,-
nLtlrentittbmH.n painaYan x*taxt esityksen ffirum Marskj-n rltar ik-
s i k*nsse kri.vi 

"

Paperin ehdittyti divisioonan esikuntaaa joku pisti sea - map-
piinl

Kuka sen tekir siitA ei epAselvH puumerklci kerroo
Joku oli vain huitaissut mustekynii,ll6 allel tfiv{appiino ylen-

nys mahd.ollinen.rt

Tulihan se eve@ptlluutnantin nappi sitten aikana&n o

sEimlni.steri Yr cj Leino erotti hainen sodan

Sodan piiEttyttyti Aimo Raassina palrqgf poliisialalle, mutta kat-Mnsoi aiheelliseksl vaihtaa atFC samaan ai-kaan kun sillolnen si-

mj-ehensiil kenraa 1i A-8. Martolan uudermaa

ran vj-ra sta . lh

ja rauhanajan esi--
.n\

n!-iiH.nin xxakx maaher-

nn p o * ; r" ffr?. ,t'*Li ,, T fi''i,El..frf,li,Ltrr,fi,,8,ffi&*t*E i*r{n*r
hoiti ellikkee 11e

Raassinasta tuli Reserviupseeriliiton pHiisihteeri-. Td.std virasta
hdn vielH, ehtfr Suomen Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtajaksi, missd

tehtHvdssii toimi elHkkeelle siirtymiseensri saakka. Rehtinii miehenii

oppivat hH,net tuntemaan parlnkin sukupolven reservin upseerit ja
kymrnenettuhannet sotaveteraanit. f1



UTp
F'
po
G.H
p

B
)r,
LT
Ft
pr

Ff
P"
l"!

CJ.p
}J.
H
P,

tJ'
It

r
s,pr

FJ

u"

s,
f't'
B

\r.l
\Il

(*)

\n

()
CI

t
\x

lla
(9

H
a,
v.
lt
H.

-_}
Ln

TA

o
ri
tr
NtJl

-!

n)
F
I()r

\og)

Car
m
.I,{

{
Q:
G
6;:,x
D

o,(,l
(D

I
o
@

5'
5
tu
o)

f.i
N
-J
L.t

(/)
o
t3F
*1

c{
F"

ll{

FB
H
H
EF
x,
F{
l:{p.
t:;,

t,
H
t3Ir
F
B
H

Hrr
O
rq
IJ
Fr
O

,

i\
-r\

$t
\rt)
ts

q
o

-.r \.r-l -r C{ X -}"rkj s) {)
P'fDi"u{tJ..rP"Hts"PI-JOFHIFrF"r;np.r
ofFiSs-

g) g, ti
$, t-i

r
H

I

s

7-t

E5

d!'$

q

Fk
#T*
,-iffi

--

7

--'.!

-/

-'
\
)56-''--#w'{

\
(

?rt
t-

,'/

llL
L.

--/
I

?F tr
7

\

(
-/

I
.z,/

\
\ I

\-

Lt
g

p
I
L

I
I

{

dF
F#


