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O KiinteEit linnakreet muod ostivat Kar jalan kannaksell-a

useissa kohdin torjunnan rungon. IrIyos suvannon Kekinniemessei

ta i steliva t ranni kkotyki st6n m.i ehe t anka ra n ta lvl s otansa -

t Suojattomlksi jfrineet Linnak]ceet joutuivat tietenkin

viho}risen erityisen vainon kohteiksi. Pahinpina ptiivinii

rrahtui puoLusta ji en aivoihin vain yksi ainoa a ia tus:
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0sa1 ]-

stl. isaalta y en

d en koulutuk o

frh
ai-luun j oh-

een

olivat usein poikki ja patalJoonan
rvj-, j oten keskustelu hiinen kanssaan
vH.hEfisyys osoittl luottamusta tyk*

oli kiinnitetty palJon huonlota

sa s e

to

tuu
kir

ite, etten etslmise i huolimatta ole lt5yt mi- stEi6n s ota-
sta riittdvEln s eEltli esitystEt Kekinni em sulkuli

to nnasta talvl assa. Ymmdrrdn tdmdn een j ohtuv EihinnEi

S tE[, ettEi 1i e o1i alistettu lahi e puolustus em issa o1e-
1Ie j al en yksikijlle, j olla ei om n kiireelli t ehtEivi ensd
oksi. v nutkaan ol1a riittEiv6isti inno s tus ta leralden rt. mi€s-

ten t nnoistafr . Joka tapauks es llnnake j o uI $alstelutilant€€s-
sa maan koko lehlseudun plto s tusa s emi s olevien j oukko j en tuke-

a turvana. Eikii sitd sotakirj kirJ oittaJa kielliikH6n.
eydenpito jv. pataljoo oll vaik ta j a j ef li ian viihLti s eks i .

f FIUEL j ohtuu siit6, ettei innakkeel ollut lEihetin vakanssia ja rett-
tl oli vaarallinen, ellnyhteyd qt

I

komenta j aI
kdvi hitaa
klmi ehi in,

kurklni
ht eyksi

n'se6sa J

1a oli peinen

seen to iminta&r. Ja si , t o t tavi ektj tin, tosl t1lant e es sa
tarv

U nU , linnake stJaltsl Yuoksen vesisttin alajuoksulla SuvantoJtirven rannal-
1a Sakkolan ptteJen KelJan ky16ssEi.

l0'/tO -@eklnniemeen rakennettlin heti Vapaussodan j&ilkcen l92o-luvun aluesa

d ;, -- ensln kaksi er11llstt suoraan eteenpeln Suvannolle suunnattua kone-
tJt\ I^C kireerlpesekcttElrkurpikin kahte koneklv?iaria varten.nalden kk/pesek-

keidcn yhteyteenrnutta erll_l-l-geqerlj.settiln nydhcnrn,in nelitykkinen
sul"kulinlrake J a ma J olt tts+,Llalffi o sotilasta varten.

-(iaatokan 
nerlpuolustuksen Kannaksen lohkon tehtevekEl annettlin tyk-

kie
tet

11.vfr
asentaminen suorasuuntaukseen ja linnakkeen miehittiiminen koulu-
la tykkimiehill6.

a

(?Lr
^{. Kaa

si ranskalaista 57 mm:n Cabonier-tykkiA suunnattiln vasemmalle

kkoon empumaan Suvannolle Ke1 j an ed.ustalle. NFEi-den tykkien kanto-
Ptvi,?

natka oll kranaateil 4 km ja shraPnelleilla b2'215 ku,.

Kaksi Nord"enfeld-tYkki$i sii oitettiin luoteeseen Sakkolan kirkonky-
a^ a)-\.*

J% )*)\-

\"^O'..4^
1.at frV1-

Y
lEin suuntaan. NE km.

i nnakkeen nraj o imlehen lisElksl
etta ja yksi valhtell 65-7 o mieheen,

Tykkimiehet ollvat kotoisin Kannakselta liihlpitei istEi ja
Keski-suomesta S,aari j 6rve1tEi.

idenkin kantomatka oL:L W7
it,r"tiroi.r" ffiit*t * tykk

, tr;
pkdrVnii, i oten koko vahvuus

ouk-
NJ/l-'t

frof

Y@rehet
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kks een ptiiiJ.llkuksl naerattil-n vaklnal I cs sa palvetuks.uuu of$"4'
, Joka oli paikalla 1-14,1-2.1919 Ja 1.1-14,1.L94o.

! t nna
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1 raj ant
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iitessa a
Ah o a1

Vii.nrikki fikan lev
1 ikktinai van='t[6-rvo

jan L5-5L.L2.1919 toimi linnakkeen piiiil-
o.

e

etoja veneleis-
a

rus t elui s rajan taka o" ikka asla tunn iin yleisesti, elta
s n toteumi en kuite uskottu. Pientii rklmystB ennakkoYorlts-
eluun oso aa kulte eslm. se, ette S I[ans sllan

uusl eil varauduttlln ml ittanaan. Ti-ediiu,
olin u ol esElllEi ty iissH s tydmaalla.
fl ot jan isista varuste sta vahvlstuivat s en ni in 1j on,

te e sE[11 B pidettiin servll6isi11e tava sta guuir I yIi-
ncn er usharJ oi ja niiden yhteydessE t htl1n ol tus-

i te. olin m Konevi.tsan saarella rak nt sa puolustus-
ase mahd o11 ie ihinnousu& vastaan. Sitten syys

Ralakyl!i6n
.{'

asi.an , koska

t
I

ssa L939 alkoi
tieto ja j oukkojen keskittii.misistd rajan pin-

Suomen re s ervi lei s et ylimE[ElrEii s i inkutsuttiln kalkk
n nimeltEi Y H.Se

t
har Gt ol 7 -9. 10 ,L979 .

ee ,
kokonai. skuvan eaamis eksi-.
Asemamme Kannak sen armei jan puolustus jerj estelmiissd

o saakka Hugo Ost
nH.i n -; &lr -* ^,-dgltl|lF:Ffs.l 1 rr.l rTT . A r.r'

sii

erman ja
a.t a6

mme komenta jana oli peieiosan a ja sta eversti E. A, Yihma ,

JR Qg: n Ie os:.enta jana everstiluutnantti I. ',{artiovaara ja mainitun
--/

Elno
7-<+-

ryI. T€i1le latalioonalle oli Kekinniemen sulkulinnake alistettu.

sl
:n aikana kukin osasto kaivoi amDumahaunrA

ampuma-aukko ja, paranteli puhel in-fia hu
dentell ammus-Ja asevarasto jaan. ilttrrUs selv
hlstdn keskurrrd.essa havaittavissa, sil1d po
tyivEtt, %

toJarrakens rr& va-
oltoyhteyksiBEn sek6 t6y-
Ae pi tkEi.stymi stEi oIi ml e-
llittiset neuvottelu pitkit-

ivytysas e -
d

en

Ias sa, Jou
heikko avi

j Eirvellti j a
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olivat miehi tt$ineet
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@ rt<- Ventileii sten hydkiittyei maa

4r*A4 {

han 30, 11, 39 jouduttiin peiiipuolustus-

Linian edessEi olevat viivytysasemat luovuttamaan suhteelllsen no-
pea sti. liel jan-Yolossu1an-Vilakitalan suunna ssa vihol'l lnen yritti
ldplnurtoa 25,-27.L2.39, Sen tor juntaan osa[istui pd,a-puolustus-

Lin j ian ki,iuluva Kekinni e?nen sulkulinnake.

Ventiliii sten saavutettua Suvannon eteleirannan olivat rlntana-
rln jat 400 1000 metri-n paeissEL toi sistaan.

MeikiilEii s t en puolustus o1i heikoin KelJan fcylal'ie1to j en ed es-
*ur aukealle pello1Ie o11 vaikea saada
kunnon asemia. -1....

J*aoli teltEi kohd en yleensd. heikkoa ved.en voimakkaaeta virtauksesta
ohtuent$utta nythill-olivattrE jatkuvat poikkeuksellisen kovat pak-

kas e

k&fi ktP },.fi dkifl -,, 
r,1,i ;h,aLf

Saatoimme o1la varmoja, ettHi vasta-
rannalla valnletauduttlln hytikk&iykseen. Kiivipii kevyt hy6kkdysvaunukiur
kokeilenass& Jeen kantavuutta puhunattakaan slltdrette vestaranrrqn
punapukulset nalcet ealvat ottaa vetensii yhii paksunevan jaeikerok-
sen aIta. Selvdsti kuului my 6s n a miehisttin siiuosta lii.heu-

l)^&L
l^t^4'.
s/

mEiksi rantaa

A6,i*** ErHr

iidni,
imu#ii s ini{ ed e ss veden rannal

T
7a -{& fakanamme o1i &se-

missa Mtlllerin pataljoonan kolme kgmppanlaa yhden ollessa takana
reservissH, f'l

@ Ke nniemen l"rr.rrriit to 41pt14_,

25.12,19 jatkui jo kuusi pdiviiEi kestiinyt tykistotuli
linnake tt amme vastaan tavallista voimakkaamparr&, Joka piiivpi tulivat

esille hiekasta ja j oka yti me lapioimme hiekan uudelleen
betonlseini6 vasten. 1111516 s ll;lhollisen ilnatehystye koetti ott&a Bel-

'vi rt

lrr*r*
l,a^
A"€)*tf v6ii rvielekU asemissa on yhtElEin elEtvEi,E olentoa. Iffe puol estammo

me tolnla mahd.ollisimman huomaamattomastr,
tEineet peril-Ie saakka, vaan kannoinme eenettdnesti ruokanme koreuihLn.

\
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?yrimme olenaan niinkuin mettH ei ollsikaan.
Kun hy6kkiiys neytti todennekdlseltEi,ilnoitin tilanteen kapt Mdi11e-
ri11 e ja pyysin samalla anmust6ydennyste.Il6n ei site luvannut ja ke-
ho tti d6rimn5iseen sFitistiivElisyyteen.O L"io

kistiituli jatkul helvetillisenA koko
' t-..tN,v411anr#
ja vlel6 ,*el*stel*n

sepn kuulee. ettE. {{gi,
re6rsi t*k.W#*bffiurr,
i iltahEi.miirdssd onaIIe Dllo-

,

,
_Jiy

24,l2,79.Aropu.ne'aukkoJen hlrslkehlkoiete huol-lnatta Bal Jokainen 1B-
he11e mennyt hiekkepuhalluksen eilnlI1een. , - .

F- .t4,vv,'4,La;.c
\ Melk6ltiinen tl edustelupartlo ilmoltti my6hiiiin .to++tal-iltana 

r ettd
netsanreuna vastarannalLa traplnlahden ltiileesse o-n. teynne vlholli eia.
$iFl,r ^r r ffircr.astffirleen n.2o C.

tU ,l
ta,

in eli alouluaamun 25.L2,39 lralj etessa alkoi vihollinen hy6k-)e palan-"een Kekkil?in kartanon kohdalta Hennonniemeste. Ke1]o
5. 3o kun varti-omlee tull a,siasta iluoittamaan.Aamuh6.mH,r5

emBstd hyvlnrmutta n6ytti silte, ettA 15o-2oo miehen vahvui-
vihollisosast

kiiyks ens
o11 noln
esti n?ik

nen
j ee1

vti.li
1e. ensimm

n avasin tul

1ti Ln b7 . 4o. Samaan aikaan avasi oma

l6J" vlhollislsta yrittl kuitenkin s-d

o siellii o11 ja se kulki hltaastl rlnnettd aras
diset rivit olivat ehtlneet Suvannon jeen puoli-
en nolemmilla Cabonler-tykeiIl4, isit**n Vtnoflis-

ivftsastomme rannalta tul en.
innikkEidstl j tiiille tuotu j en kole-

osasto A1i tt timiis ti siihtyi j a l evittiiytyl J eAl1e. KelIo o1i tel-

klvdEirl ens6. tukenana pureutu& meidHn rannallemme ja onnlstuikin
siin&l volnakkaeeta tulestannc huollnoetta. Ns. satume/tsikdn asemat jou-
duttlln luovuttanaan Ja sie11?i o11ut BJJglsrn a.f,omppania joutul
ottaroaan asemat Runt e enm?j.en uete?inreunasg;ffiman on]r tappioita tuho-
simne jiiii1.le 4 kkllpesekefiii.s linne 3ar nyils W-U^rtunutta.]qFr-.

KL j.vaan tu1ltalstelun vie16 Jatkuessa KekkllEia suunnasse huomag inu,e
astef,4a alnakln nelJd kertaa suurennen j oukon viholliEia etenenasse
ffi Keljau ky1&iti kohti.f,enttiityklstdn ja Iin-
nakkeenl yhteinen volnakas tulikeskitys sai onneksi tiinen vihollis-
osaston pysEiltynEiiin Ja palaauaan takaisln ornalle puolelJ.een. t4nEin
j oukon hyv&istii vaatetuksesta saa kbisi tyk
neiste miehiste jef j iitille 1o junaan kuol

oKevyestl htin pakkas estaahJ+ollqalta, iu*t<s
1e11een;6lhosirnme jelleen #ar<ette
Koko molemplen edellisten taistelujen ajan vihollise
linnakettamme ruutta sEl6stylmue pahimmilta vaurioilta
tuli maata ampumaluuku.n ttiydeltti,mutta puhdistimme t

tyki

ykkien putket

S

osin rran

nopeastl ia loimme niiden edeste ampumista estdvdn hiekan pois, n
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Ylholliscn tyklstt5tuli hellitti hetkeksi r nutta s&maan alkaan llncstyi
kolme vlholllgkonetta ylepuoLclleune yrltt6en saada meldeit valkene-

-irErnaan J* juuri'(Fnaan aikaan kun klivaimnJ.n tulltiunoe Jae1le olevaa
vlhollisosastoa. Salnme lentokoneieta tosl ry6pl.a konekiveerclst6 Ja

lv'/

ean thmeitten inneqttemme kEi.rslneet mitiiEn vo.u-ponmelsta.OlL suorast
rloital

J Pi kaksi kolmannetta.
13. Ke11o L3, 4a alkoi
suunnasta. FelkE simme

lestElnue tehneet pAi

et viholl in en ud en hy6kkiiyksen Kekkiliin
pahin lle iI man ruot#aukoJa oli.ruc.e jo mle-

vdn ty ehiEi tuli nyt noin kahden meikitlUilsen
ta, sl

a'F
komppanian verran. trun tlima osesto kokonalsuudessaar oli laskeutunut
Jii&i11e ja o11 mellle toclella 41tn u" naaLl*ravasin nahdolllslumalr
nopean tulen molemmd II:a ldrrt c en ampuvllla tykellliilnnc. teinnc erlt-
ttiin rumaa j Elkeii viholl j. s en suIj etUgsa BlroQoFsa olevqan rivist6i5n,

.)''ffi e ttamm eJ&s rn t o i-Tarsin todennekdlsestl vihollin
ntrtekyryttdn6kci rnlln kovassa helteessa o1lnne raukat o11eet nonta
perettetste pelv6e. SGrriirrarlaiitr.e l\lop." tolnLntanne sal toalcll-a
elkaan guurta gekamclekaa Ja tuhoa.Vlholllsjoukot polstulvat JeeLta
hyvln nopeastl.

I IEimEi,n hyijkkiiysyrityks"*,*g*1mne tdysirr yksln, ke* 
saLvat kerrankin katseltEfilyylik?ist$i vetElytyniste

J tUta^^ L.t4-.
nttEityki stti ja 4.

I,tiJea'e-"**holl*hae*fu[*le,-.;eii,e innokkeae+i * joulup'Et1v6nts?_ Ehke er6saii
syyne saettot' el1e' #iete--suffitaf:Ertffi:*V1lnakkaasta Jouhrnvletosta.
Seni voln taatarett6 linnakkeeni koko miehistij o1i varmasti vcsi-

llolvoj.uue kukin nielessglume hilJaiscstirett6 vlhollinen jo lopettal-
e I Keklnni em-en valL o I tusyri tyks ct. $E+ssii-.?utarLnna fiitytrure pah em-,}
nan kerra.n:/o ,",.r".o"rr" p5lvtind eu kffil,s,w" 25.L2.19 noln konp-
panian vahvulncn vlholllsoseeto hyijkkesl llennonnienen suunnast&
f,akk116ii kohtl.lodotlnme taas keikcssa rauhas sa- kunncs koko osasto
ol-i saapunutlEarro. il?illecn avaslrume motemnttt'f, tykc11t6 mahrlolli-
s lumen nopean tulenrJolloln etcneminen pyeiihtyl Je vihoLUnen alkoi
pereytyii. fesBe tllentecsBa nEiin kllkari1lani sclvestl rkuinka ertie
slyustesea lilkkuaut upeeerl anpul plstoolilla nr*i kahta sotenies-
tt, Jotka cnslnr'6is1no al-olttlvat perdlintynisen. f&lssii kahakaesa tuho-
sLntre teas kakaL kk/ceiikett6 Ja pariklrnnente kaatunutta Jel J6e1le.

tu{-.* tc6r-
Mlss66n tilanteessa emme mielestdmme empuneet Iii,kaa,

slIlli tleslnmc &rnEusveraston hupenevan kovaa vauhti& trilffii.etke
t6ytlcnuyksestE ol1ut tietoekaan.
ro*.o {ldi&*pElvlin ollorc aamuvarhalsesta liihtl en erlttdln voluak-
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kaan tyklst6keskityksen kohteene.Vaikka anmuksia putoal Jopa ko1n1-
senkyrunente ninuutissa sii ilstylmme kuin onn

Y/rRY\,* 
t-'.Ti

"', HYotzL<ttA t\' y'

pa1

1
o si tuntla Hske n inan
jiilkeen buoroasinme, ettd ryknentln veman niehlii on aLolttauassa hJ tjk-
kdyksen Kel jan kyliiti kohti, Ylhollinen eteni taas ttuup tapaansa
su1 j etus sa rivistiiss6. ToJA

vat i h;
l^" a^a-,} Ur\-

,l*rr*yrltimm

u Ia. [appiomme
L'zln

o

W* a4

Saarelal s en
-Lr1-M/\-.\--v!

.\
.t,"\
/ud; \
lror^+- \
t;,,w;;')

t\ I

lvo, I

/
,-/

/\\044 -

--jffiukset o1

- ett eLiLuHr-

iii1l}ain

milka tekee vlhaiseksi e rhaamme mukaan ! rtaan &,o-

puvat tykklnnc helrltslvtt tchokkaestl etencBiste.Anmrlnele 745o Lau-
kauste rnutte vlhollisnesse yain etenl. Ainakln kynnenlnrnte kkrrfesii-
kettEi tuhoslnmc Ja kolnenffiykin-niehistd Jiittl ase?aBa.".te Ko"-
rnagton nlehlst6 poirtul paiialtaan.ffl.iyf<ft sainne nybhernnJ.n noud.e-
tuksl ona1lc puo1c11cnne. Kaatuuelta oli j6E1J.Lt Too-Boo.
Osa vlhol1le1sta p6d.sl kaikesta huolinatta pureutumaan rsnnalLcmrnc
val1a t en nm. creliil O#:Tjry..._, 

! otron s c 
I 

r j o i t t{-ilLta. My6F nei E te
ftetn oleven ns.SatunC-tsfk6n sai vrirorfiiiCn taas haltuuau",!11"orr"
n6yttl todella vaaralllselte.trcitliinkln llnnakkcer,'-e o11 iillitla r,tio
pliritettyrettii kiislkranaatit stnkollivat trtolf} .Muona& enne o1-
leet -gaaneet kahteen pelveenpiifuone vanlkkaa lcip61aukusta4el1a sit6
o11 (Ja sulatlm,lc luneat& t)vett&i"cl 1--]!!rri Tehil r*--r u^r-^^ ir;rr tg
@ar.ffiti.

ivat nyt loppumaisillaan ja siite o1i huoli suurl.Arvelir,
tal j oomamme kautta o11sl mltEiiin tolveita nii a
lauantain ja sunnuntain veli-send ydnii lopult n

e

eeni maj5 Ir. Rikamaan. Hd.n ihmetteli atkqvastL - T;-a
s14i eh

dof emi/Va/\44- minun eloss stani,joten keskeytin hEnet ja kerro n

l\<-(r^
teesta.nik'H. lupasl piEtee kuorma-autot hctl kereenaen Helsingin
ynpdristtjn@aTtereilte keikkl mei1Ie soplvet amnukset.Sen hdn my6s
teklrsl11!i jo sunnuntain ja maanantaln v6lisen6 ytinEi salDmc tiiyden-

en omaa e

nykB en,
S euraavana piiivEinli eli

tta oonan

kEsr t/i/Kkaiu4.gr*rtdre*rtaittb 2'1 ,12,19

r!a

.P a

avuks

la
a erhelm-

lLl

0l' ^^{471 
.
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Eolpraari Ahvonen oli erlkolnen nles. Hiinellti orl suo j e1-uskunnasta.1.4-\,,+1^
6aatu terkkuusklveerl (anmunnan harJ oi ttelemlste vartenlrai.ken pai-
lae hen anpulll vestarannalla 1llkkuvie venelelslEt tykin eupume-au-
kon hlrElkehikon v51eis16.ila tulos oli aina t&iys osuna.l Ahre*cll-ei!*-
---F.Gl

@

l^

rU

1lnJa o11 taas kunnossa, f( @
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*,#.skiviikkona 27,1-2,79 korpraali Ahvonen vasta n$iytti t
11

p.a venElldisi stii o11 palannut oma11

set taistelijan lahjan:"Ftatoimet ieelLe olivat pysiihdyks
e rannalleen ja osa o11 pu

od el-
i, s sH,.

reutu-
I,6hdin

n sitten aryok-

nut meidEln puolemme rantapenkereese i ilta enn,en hbtmdrdEi.

kahtien vepaaehtolsen kanssarioista toinen o11 
nAhvonen, 

tu.!]glnaan ran-
taa nelstd vasenualle Kel jan kyI?iiin p&iin.\Kulj{rn'ne .varoen" &aikcssa
rauhassa,kun g6gsgiin,ne *- yhtakkie kuopiE', iossa&Weista f,k pe-
rustanas sc l*ijCu"*y lOllvatko venelai s et tankei ta pakkasesta val
mist6 Johtulrnutta-ilE kolme olLmne nopeempi& kuln he kuuei!Otteen
muutanan adreleen eteenpein oli Ahvonen selvin.Ilyt parissa sekunnis-
sa kolmeste 'vihol1lsesta:yhtii hiin 16i kivAdxln tukII-la altapdln Iu-
Jastl leukaan, potkalsi sanall& hetkellii tolsta lroimekkassti v&tsaan
Ja lEvlsti kolmannea pistlne116. Tol si sanoarett5 Ahvonen otti nlehct
vasemnualta oikealle ,mutta tffiffi,Gt aikaerot olivat pienetl

_@as niehist oa ups eeri , suuntasi juuri l$agani.nsa kir j oitta jaa
kohti,kun vi tkellti sy6ksyminen kilnnl ranteeseen pelasti minut
s1114 kertaa. Tiimiin

*F

kaaksi sotaseah;.-f ,-Jr; Ioli rururouErrmrf,

, 
Yugsl*HLHs*

liik
aseenr,dt+ oti

:i.pf vlsi-mme tilaruteesta. rnr***a V,i
5r

ho11ihavittejii
pi-enen kahinamme rantepenkercen takana ja htttyytteli

meita a:rfiutella hyvln mataIa1la lentElen.Ylj.tlrune avoimen palkan
yuorotteisi.n syiSksyln kone koko aJan y11-5rnne. s111oln olisln toivo-
nut olevani parenpi plkaJuoksiJa kuin, ollnkaanlKyl.l{+-€l+- krn*to rap-
eah-+m+t I 0nni stuimme kuitenkia. pEi6s emliiin suo J aan, J ossa toteslmnc
kuin yhdtetEl suusta : ky11iip6 s e ottl henkee"! *t"aii*lir**oii- ktv:Loae
r.tt*d.€*€€t-pe*lf3}}e**su+,eB&saa-topu.rr-coteBeal'11fl o@ah" tlii"veanne.
Ke*p*ee+f -Ah:rese}l e- e.sit.i.n-Rr*et e,l.u*kurrtrfraar-urtrour. rt suu siii tal i a,
j e{}a--b5l3*E}As-]l,c!e.c--se^se{r+:-stg!ntrC-Taetr "A}c,}!ii6t* Inuu:bauel1*Taivan
{culuttua" te1 i ta ttevae tl ml ehen etuntdH. n. on. un oh tu rut .

Torstai 28. 12.ku1ul jiilklpuhdlstuksen merkelssei Ja hydkktiys Suvan-
non y1i o11 lopu1Ilsestl selvitetty pcrJantainr2g.lZ.alksna.
Joul-ukuun viiraciset piilviit lauantat Ja sunnuntai olivat rauhallisla.
k]<kffi, 11

@/r /-l e N<l s 0vTA pr u vApASCa t L/'f.
te"4

vaihd e11 e s-
pikkuporu-

@

e i tu;;4;

\

a

Linne*rlrcclr

sa Lo*72 ast
V. f lkkameja sentee tuli kertoo



-B-

rrElettlln tannlkuun p61vle f, cklnnl cne gsa. Hrvaltcsraea BulkuLlnnek-
kcenuc ?- - ^---r-rfrrft[- tulen retkalsevon ncrkitykscn cp&onnlstu-
ncolsa hydkkEykaesstiEin Joulukuun LopuLl8 yrltt1 vlholltnen nyt r.8-
keen tyklst6n suonouuntaurtulcllr Ja llnrponnttulsul_a tuhote :ts_

TEhiin oIlktn crl
van tykistUtuLen
--"r'-@. a-ilili .Ier-Jr Llvtttsyt-

tcen o11 tyklat6tull pyybtEtrsyt Jo rtkoJr pola.olsccn rtkoan tch-
tll;lr suoJ.uat6ltErnuttr llnnrn valJcttur ,etkul tulltuc Jr taaa olln-
nc kuln nrlllt krIllolh.
Ere&ints eenunr, vEhEiD €ntlen pflvlin velkcncmlsta, alkol trvrlllata voi-
nekkunpl tyklttEkeskltya.Annukalc tull ctueelnBiin,krtoUc J. l$hl-
ynpErlatU6n nlln tlbc0atl ,cttcl r$Jehdykile volnut crottu tolglc-
teetr.{0tlottcllmuc tolnlntrvelnl lnr hyUkk6yct5. YlheellE olcvestr ptns-
sarlkuyustl o11 e.haloton ttihyetBti rtsJtihtlystcn rlheuttenrn volnakkasn
ilminp.lncen trkle. Suorltlnnc tehy6ty6t[ tykklcn snpuna-.ukko J cn
hirsicn velclat6.fi,lnnrkc l*I*ln huoJul kcakltykecn v.ikutuksest8.

-__J
Osumet tykklcn anpunr-eukko J cn vSllsetnEEn elheuttlvat scnrcttE reu-
tabctonl rlkol nurtur.Trpploltr peltstcn ktsatln t[hyrtnJdt hatkrkrl
sVrJeiS[frtl ntesten suoJauduttua kuu]ui valtave huuahdus Ja rtsJpih-
dyo hlrrenkepprlelttcnrtykln t6htBtnletttccn Je hlckkss[kktcn len-
nellessa huJan haJan. ,b
?61yp11vcn halvyttyts huonrsLmec srrnccnmc cptsnicllyttEvEn vieraanz pc
oI I guora.auunteuko cI 1r, a.nqut tu 8-tuumel ncn pons csrlkransst tl I J okl
plhl si-pehrentel gcatl'ffpystyssa vestrlckelecn eelnEn tykln v1e-
ressalfiirrnnc o11 verrln cpEntcrtytttiv5.oso nlehtstB yrtttl rynnete__)ulos korsuatrrnuttr klcrgln sca Jyrktietl rkoeke se ol-lal tlennyt vrr-

TqB kuolcnre kcskltykecn Jetkuceea tEyd.Ue tcho113.

I 
Yritinue k&iytlti tebiinfeln8lin- tolrt.iscksl.-guutrrlln kestksl krbdcn
nc-ehen voluellr rnuttf rc lnhur o}l vlcr6 nlin kuun ,cttg. nrkkaBot Ja

llnnrkkeemmc , er\)
nomsleet eipEvtykset rp$Itr Joulukuua elustafletku-
koht eena W llnnek eKe].:rrEstl niikyvl s sE 1 Bek*{rr#

kdnmennahkekln palolvrt. Ei slls euttenut muu kuln odotteefixe tuo
odotusrlke oIIut BltcnkEldn hrugkf 65-7o:LIe mlehelle! tunsimme lts cEr-
mc nlln6 hetkin6 hyvln plenlksl maan metosikgl.
Onncksenne tuo satekllolnen J6rkdlc Jal kuln JeiBin Lopulrlocetl suu-
terlksl. EennoLnrc lcn huoven evuLlr utkopuolelra ol cvaa.a krenrcttl-
kuoppeen vttrencnegn.puu vrlkeni'fkeakltyc loppul rnutta odottrunannc
hy6kkEyatii el tullutkeen. d
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\ Kun tutki-mc tarkcmmin suutarln kulkue 1o#)umetreill6 rhevaitsinne,
--i ettii ne1116 o1i s1116 kcrtea olfut onnea:lnnus o11 tulLut suoraatr

tykln ampulne-auko s te. I I se:in ri t<to cf;farrtef.nlat t t c c tfuerrnen s1 t t en
kahd en enrusteettkoJn(&"*i**** f"rra e s ta" 3q{Ipt6 o1I nat 11

veBntynyt lrtl.Annuglaatlkoltten 1?ipi nentyiidn i klEEosl vastek-
kaisesta geln6st6 

J elidcn kantenea varassa siihen pystyyn.
\U1te ollslkaen tapehtunutrJos {ranaattl o1tsl r6Jdht6nyt sise}16?
Miesteu: listi,ksi o11 korsussa
muste,. tt

aa-h

firBoo juuri tiiydenuykseksl saatue am-

{C'kietf\trJut.+trfrmautucrrurr6lEls et -Irryttlvet. ny6s jdr j cstclu&i1}igctC-
FiiJib+effi ttiinid, tcr6keell6 t6ytettyJ ti aanuksia betonlkoreu J en tuhoa-
E#

$Yl Ikko sunuruntal s ta 14. 1 sunnuntalhln 21. I .
1*nn*-Je*mpc.ttava.
o1i to

2.1: * ]^
I

50-'"^

^J,^/

jakso astemUleiiien veilidc-fll- "%[ra . Enrra. t y s 1 uk e

dellinen
.a-Li;.,*,/
fk-BtrIvi

r7o,
pakkas-

ma i.kolta
ntFitulta lmatoint ee oli tell6kin viikoll17.1. Tykistg;r-Jr6i

s+a.344a1*il6 erj-rea Ft pr I<UU ,4 'y' 4.p_4
Y

unmassa jelleen.
oimakkaan ty-

rf

vallakin.
1L,L.4o htsi#saadut vangit kerffrivat tulevaste iitie'
suvannolla, jossa veneleisten 4, dLvtsj-ooRa aikoo hyti-

kate. WoJLL;q" ;fu,-
[Erstaina t.2. 4o ven6lEisten suurtriErtJ "Lq,oittt""r, partto-r 

3a leskuvarJ otoinlnnaa scl(e tykistUvelnletelua jaLkecn. Suunt&na on
kultenkin t&ilIli kcrrallc J?i1leen sumnapes kuinke noncnnen kcrran.4'--^- tilctctEt rE b'rEr;t, kor'-rcrillLe I

eskiviikko

7.. €t-4+*rct[aegfre.
Torstaig&. 8. 2, 4_g wlhollinen hytikk
Fer ; antat*t{ ft ;ifar e e s sa 1 uipimurt o

u
'e|fr nar,paleessa. ja S

.. Sunnuntaina Ll-. 2, 4
n,

nsa
vaeta pakkotilanteesee.I(oko helnikuun loppupuoli Je Baaliskuun alku-L.(;-..-t-.-^
o11 aEarfu* hcikkeneniste ja veteytyml8en suunnittelua.
S.urnuu'tai[. lo-7.4o l eviliti Ruotgin radion kautt& uutlnen, J Dnka:-lrukean
.r.r,,ea.UiELCi.J.-B+q.tg- EUH-ftf:AoOoffi"ffd"aa-o.vat,.l*ilcuat*nsct-.ffico-
vaan rauhanneuvott eluihin. Ttis tii syys te Mannerheim k6skee pi tEimii?in

tffttf ..t ..! l t*r -
*-\i'eckivlnkkonc 17.5.40 lcvlee pdivEn nltt8en tleto reuhcn gornlnigeg-te. E on

/4. //

kisttivalmistelun
f erenttile-Kj-rvesmeen ja en nnurtu-

ja
veltava ase-ja mi
s e1Ie. Suomels,i s et

koko
tai st elfvat
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MinEL olin si[oin Sortanla essa. Suomalaisten o1i stuttava a1u-
si Ke

tu Ni
e elta 5 km: nr ptilv6vauh
harjun kansakoululle k
me uutta puolustuslinj
ldiin.

ti Jouduin aluk rlmde e ja sieltii Punka-
un j ohta ja Art ene kiusaksi, Rakentelim-

aa. I{ydhemrnin mu*t
,,?', ,-/

rimden floroppalan ky-l-mme

a

/

Olen mui-ste11ut Ke

sen6 nykyaikaan j
taa pitfiii katsoe

I,oppuajatuksia,

Jukka
Rt. up

rf t u*"a

otreerr;-

sitEi nykyisess6 ymp6ristcissri. falvlso-
uhteissa, jotka silloin vallitsivat.

seen osuutta falvis
Salvlsota kesteA v vu isataisessa sotahistoriassa,
moni-en mielest6'sl 5. Osoittakoon sen muiston siii-
lymrtnen eltimisen e e nuorisostamme, j otka tunte$et
vastuu,n Suomen itsenElisyydestii prtai**t sitd vEil ttEimdt t timdnd.

Talvisodan aloitt amisesta ja stakln sii.hen liittyvtistii kir j o1-
tellaan ja puhutaan vielEikln atkuvasti , j opa eduskuntaa mytiten.
Nykyviisaat hlstorian tosia oiden kdEinttijet unohtavat kui'tenkinl-

erddn oleellisen seikan. S e on se, ette falvlsota tempai-staan er111j.-

/
lahteet: Ilarald 0hgu ist: f alvisota minun niiktikulmastani.

Paavo S i taival : Kar j al ainen patal j o ona ( Pr. P, 6 )

elEl: Taipaleen j oki
myrsky6.eriyhdistys: Tyynt e a

apdivEiklrja ja sti ti ot,

liitteenEl : 6 valokuvaa
1 karttap iir s

a

on{s

^ a rrrlt ill!r tlgl'lTl:-}.er,

/
/

{/
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