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,:lyhxrentti ]roott1ln j o lokakuussa, heti ylimn ariiistea ker=
taush.arj oitusten alettua. i;okoontumispaiiika ?}i iyvriskfldp keu=
punki . "i.lauFunkllai sm.ies o1i kultenlcir rylrm.ent issr-i. varsin harvi=
Laj-nen otui. ileidiit Ij-enee katsottu parbrrunin teknil-lisirn asela=
jelhln sopiviksl, koskapa helstii osoitettiin r)'kmenttlin valn
Ironeklve:rllrouluutuksen gaaneet . Iiiehistcj j a alipd.i'Ilysto otet=
t1ln }ieskl_Eluomen BaaseutupitH j istri,. ;"ipseerelta sexlsi j a,a',,n o1i
measeudulla harvassa Joten heltl o11 pakko ottaa naakunnan ulko=
puole}*a. I,eit*' oIi komennettu eri ke-uprrngeista ja varsinl,rin
IielsinkllHisi= o1i jouirossa :::onia.

Hnsirarilnen patalj oona lastattiln junaan iyveiskyliissa nel=
jristoista lokakuu-ta ja purettiin Saickolassa vildestolsta loka=

kuuta. SiitH aloitettiin rnarssi iltapHiv,4n tihkusateessa j a

ltihellii prlolta yotri p,:'i;ttyl tuo mflrpa, rrH.sSrksiin marsslnut e kl=
roileva j a purnaav& , lauraaksl muuttunut rlvist 6 i onneiiin iiets6=
plrtin )a Sakkolan rajr.m.ailIe. 511n,ri paikassa ,Suvanto loppui ja
taipaleenj oki alkol . ?iylei oli nimelt d.dn iilrvesmiiki . C1i s1ln.t
ynvleraita yhden kyld-n osalle. ?atafioona tunkeutui talolhin
ydmydhn 114 j a levittriytyl tuplen latt loi11e pltit6l1een. rli sen=

1::an vaiklvalloin. Talojen viikl otti tuliiat ylliittrj.van ystdveil=

lisesti vastaan. I..tten vean nalrt o j-vat selviyt;re earulraskarels=

taan kun lattiat olivat raie]:l[ tH'ynnH' ja vlis;rnss1 mie]ret nukkui=
vat mycih.r lln.

Aamu1la pata"ljoona kokocntui jonkinlaise+n katselmukseen

lgheisell.e peltoaulrealle. Clipa seka.laisen n.4k;j inen seurakunta.

Ulkonaisesti t;imri olisl sea"i:tanut lIhinnH muistut*aa valkoisen
kenraaltn arme j. j aa vu.od elta 1 a1 t . l'rutta se ei o1lut sitH..

Se o1i osa Suomen tasavallan arrneij aa yuodelta 193q. Sekaiein

vallroista ja punalsta. ios kaksl komppaniaa jC.Iltii.reita ja kaksl
gomppaniaa punakaartlsta olisi seicoitettu yhteer., o11si tulos
lur;ltavasti o1lut suunnlll&en t;imH.n nei.kcilnen. i=edmii.H.rH, o11 krri=

tenkin kalkllIa yhtelnen. Suomen turvana tilA116 muka seisottiin.
Iirruten oli asloista kaliceti niln monta nieltH. kuin miestd-kin-

?uossa katselmulrsess& heille ilnoltettiin td.md.n osaston
virallinen niml. 5e oli i alka'rtikl r;,'km.entt I kaksl entti kahd ek=

,i) CLIl- r ensinrtitnen pataU oone. SylmientistH el sltten muuta sanottu=

kaaa. Ei e&es kornentaJan nimee mainj-ttu. I*itFipii he slil{i tle=
C.o11a tekivtitlteH.n.

:teservileispatalj oona tHmd. o11 laidasta laitaen. 3ata1*
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joo::an icomentaja jiii:lcrirllrapteeni o.y.D. lieska o1i kalketi ios=
kus k*ynyt sotakoulunsa Sa}sar::n.aa11a j S,=keireltten rnukana. :llitH
oli kuitenkln Jo kul-unut varsin paljon alkaa ja ainalcin ]ralki;l
ulospein nii.kyvei sotilaalllsuus o11 rapissut niiden rmosien muka*

kana. Ilyvlnvolvalta isant rimlelrelta h.d,n neiytti . :'Hnen aclj utan* =

tiasa lultnantti liauppl sensljaan oli jo upseerin niikdlnen vaik=
ka reservlldinen i:rirrkin oIi.

;insimHlnen komppanla o11 koottu p,i.d,osiltaen lluraisten mj-e=

histri, paHl1lkkbn,{an }ie1sink11H1::en reserviluutnantti H,aeka1lio,
f olnen lcomppania o11 saanut niehensai Fetiij;ivedeltii. j a piiil

likckseen "ryvd.slqrleliilsen reserlrtk:utnantti Huttuseil.
;:i olmanteen 1-:omp1:anlaan o1t miehet of etta pliliosiltaan ii.orpl

lahd.elta ja heidan pEailliklitjnd.d-n o11 patalj oonan tlettiivHsti
ainoa aict llvlupseerl , vanriiilri Salniner:..

i.oneki-vrid.rikomppania o11 liaiketi erilcoislcouluutulrsensa
talria koottu useer;rr:Basta pltitJ ei.strt . Slind o1i melko palj on myds=

kln kaupungia miehiH., j o strc j-n )io=:ppanlan runko o11 of ettu I'etH j H.=

vetlsistei". :'selliirkon5l. silnH tolx:i rese-rlluutnanttl $uontila
seiyn;if, salo sta.

.Isikuntakomppania o1i koottu. kalklsta pltdj istii kaupungin
ynparist 6stii ja silnd. o11 pri"rillikkonii pastori reserylluutnantt j.

Silviranta Jyv$skyliistri .
-'--.l1ystil koironaisuridessae.n, Blipn';Ii.ys**stti suurin osa.f r:l <.l

ja nlehlstostH. kihes puolet o11 suojeluskunta purmlssa. iieite
voitiin pitd.d asi-annrrkalsesti puettulna. iiru osa o11 puettu
nlka mlll"H.kln tavoir:.. i.:uu,ta.n111a o11 sot ilasvaatetusta ainoas=
taaa vyd Ja kokardi. iiuljetusiralusto sarno j-n kuin jalkaveikiaseis=
tus oli ajankohdan huomlolden melko hyvd.. Joskin osa klvea.reis=
tH. o11 vanharaallisia. jionelriv;iareltH. o11 patalj oonalla tiiysi
na:jrii ja ne o11vat airran uusia ja uusinta rtallia. Ilkakivd.i"ireit6
o11 vd-hd.n. }lronepistooleite vain auutania. ji,onekivia irimiest en

aseistullse on" kuuluvia katslplstooleita oIi mel}:o pali oB r rnutta
nli?.:.ln soplvia patruunolta o11 vain muutarra kappale asetta ko}:tl
iaassartntorjunta aseistus puu*tul kr;yte.nnijlllsesti katsoelt ko=

konaan,
;.utta lapiolta o11 . samoin plenlal kenttd-ha}:kuja ia kir=

veltri. :lliteihHin tiissri tiettC.v,istl tarvlttilnkin. i,ataljoonalle
j.lmoitettlln ettH ndiIle aukelll-e ryhCytdi:n rakenlau?.4r.I3. puolus=
tusllnj aa. }:tytikkd,ysvaunuesteitil, Fllkkilankaesteits , ampurtah&.u=.

talinj oj€l pes$.fikeine,:n sekd. miehistcjlcorsui a.
.',,ot aloitett iinl<in vrilittlmd st i j a ni itei kat sott iin j a:-J V

niihin suhtauduttiin sivj-i11nie]:.en aj attelutavall-a. itetsiialan
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:nies hail}.as j :rerln vasta):sirols*sti kaunist€L rrets*r! rnurroksek=

si. Fuu vaen poiklri pol"ven l,;orl:eude1ta. ..iltd ei katitottu eillfr
Jrarstttu, i iitett j.ir: sj-1?rer: ''tra. *t. ii*slri-Suomen kivisterr pelto j en

vilj ellj.H el tuntenut tyi'n il-oa llun hiin j outui jun*te&.*laan este.
paaluja tal kaivamaen 1:yirlikd-ysveuni:cste1;ta s11e::rin, paksumultai.,

seen peltosarkaan. ioku taas katsoi koko touhun aivan turheksl.
,, ihd.il. silt* ilal sotea tul-e, j a j os taas tulee, ni in toki;o namd.

tirs::rnisct esteet pid5tt lvtit ,$enslolsta j o11a or:. sotalcone-bta i os

vaikka rnlnirdlaista, if ouhus,$a kui.teni',ln ol-ti-ivr samusta iItar.]3
ja vailtlra t;r,:jtel.o o1lliln v5h"rrinen seetiln s::r-i.rella j oulcolla $€31=:

td"dn j otalcln valmilksil<1n. ,'eltoaulieat taloi en ympHrll1'{ mu::-ttl=

vat vrlhin erin rruotoaan. :ji-lna n:.issd vieki kes611H o1i lainehti=
nnt vlhreei viljapelto tai sutirl ileru.nam*dt seisoi nyt moniso'rke*

loinen piikkilankasste tai jyr:;ird.reunainen hyokkii.ysveunutrtalvan-

to. Ar:kean laidasta esiintydntyvlln :netsiiniemekkelsiin llmestyi
konelrivlii.ri J a tdhystysasenla, j o ita polveileva smpums.hautalin=

j a yhd"isti toj-sii nsa.
Sellaiset miehet , j oi1la o1i tapana pysHhtyii aj attele=

maan asiolta, katsellvat trite kaj-kitea varsln seiiavin tunteln.
;.iksi niiln? 0nko vllrollisuukslen al-kaminen nii-n todenn$k$inen
ettH tH.llaiset varustelu'b ovat v$ltt;inH,ttrimid.? Suuret naatllat
tehcld fn asu.roakelvottomiksl rnrosikausiksi eteenpeiln. Aslolsta
yleensH tiedettiln varsin vri.hain. iie kuitenkln tledettiin ettei
neuvottell j oita o1i lrhetetty Yeruij ei,11e. Ileid.d,n mahdolllsuuksis=
taan pleistit tyydyttiivii.'ln sopinukseen, Gi kuiten-lcaan naiht5.vast i
eliitet*y suuriak aa.xa toivelta, ltoska kaiiiici t€imH rulianssi oli
pantu to j-meen.

,Intri j os j oudutaan sotaa.n i tled ett lin ettd m,a:r,11. puolns=

tuskyky on varsin viihriinen suureen j a rsahtavaen vastustai aan

vercattuna. Tulisivatko n5mni asemat kest;imd.rin pitkrille konej-s=

tetrm puna_armeljan hy6k1c,:iystd,. itiviit varma.a^nka*,n. ?erlnteelli=
ner:. esi_islen aikainen siseiso*a ollsi kai ainoa tapa rs11l-3i

vihollista voltaisi j-n vastustar j a sen etenemistH vilvristyttiiai.
Entd,s sltten puolustustal:to ? 01is j-ko tdmti kansa yksimie=

linen sllloln kun aseellinen maanpuolustus kE|visl viilttii:mett6=
meksi ? fuo ssa kaivavat ampr:mahautaa rlnnakl<ain suo j eluskunnan
kyl.dpi! =lliklrt Ja kirkonkylan tycviiensrhd istyksen puheenj ohtaj a.

i':!t{i he mahtavat tiistet kailcesta ajatella'l }liencista k}'rfrilyH
on hel*en vri1i11$.,.',n olIut siitH lshtien kun poliittinen tyo*

v-rienllike ja varsinkin suojeluskunta trih5n raaakran luotiln.
inohdef,ar,nko kaunan al?reet yhteisen vearan uhates*a? Kykeneekd

pelko tuntemattomasta tulevaisuud.esta takomaen entisen valko
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ja punakaartil-alsen aseveljeyden niin luiaksi ettei se kestEid-

mahdollisten edessd.olevien koettelemusten yli.,iuojeluskunta=
nies , j oka k)'11d. uskol oman puolustustahtonsa riittEivdksl, j ou=

tui usefu:kin tekem:.lan itselleen kysymyksen. Iialuaefco Suomen tyo=
vHestd toC.e11a puolustaa maata;n neurrostoj ottkkoi en hyokirHystH.

vastae,n. c]a, kaj-ken entisen nruistaen ei tH.m.ii- kysymys ol.Iut suin-
kaan aihe*torr. i:ulstettiin r'1e1":i tusiiin vuoslkymmenen takalset
tyovitestil6n kohdistuneet mlelipidevainot. f'ako0takin saattol
j or,rkun mleless:{ heratii" kysymys. Cnko Suomi eiti kohd ellut }raiir=

kla lapslaan n1ln ettli ntimei todella rakestavat i-siinneataan Ja
tahtovat sit5. puolustaa. i':ielipid"etutlrimusta suor j-tettlln hil j al
suudessa j a a1lceeIlinen, komppanian tolmlstoissa suoritettu l<1r=
j esenssuuri saatettlin volmaan. 3e oli purnauksen aihe. -Penko=

vat tolsten yirsitylsasioita.
Asioiden syvrillisempi pohtiminen selr[ pellro j a ]:uoli

tulevaisuudesta jAi kuitenkin valn murrtanien, melko harvojen
yksinoli<eudeksi. ;iuurln osa joukosta e1l p.d.ltfd.n kerrallaan.
iloyrittiin maata. Iid-Hnnettiln kiviei tai klristettlln piiirkllan=
kaa. V.dllln heitett iln kokkapuheita. ];lrott lln herro j a j a koko

sotalaitosta, flilnkuin lienee tehty aina j a lraj-}iiiialla. I-'itkHt ,

plmeeit syysillat kuluttl kukln teltassa helujensa, harrastus=
tensa j a mahdolllsr:.ukslensa mukaa.n.

.I II ITITI'TTTT r
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" jiuuraiilllnen *yo, ?arsi-nkaan maa33 kaivaninen, ei sovl
*inun vartalo,!-leni mutta }r$11a mlnH olen }:engessa mukana. Il;iin
velsteli allkersantti 'jiilikainen j a katseli montu:r reunalta
kuinlca po j at kaivolvat hyoirkHysvaunuestettH. Hd.n oli tunnet'r.rsti
laiska mi.es mutta ko ska h*in oll ky111ks i d.lyic-{. s mSrontd.mi: ;'n sen
eivat eC es tyotri valvovat nuoret vH.nrikit I:S.nt* pa}:e*r:in kor,'is=
telleet. Alkr:.unkaan el tyontahtl oll^ut kiltosta ansainnut mutta
ny* kun se o1i kadottanut *utr:.uCen vieh5tyksensa se o1i muuttu=
nr:t ent ist I5nkin kehnornmal<si . Tycimaalla kuitenkin o1t iln o"&tlttls=

ta iltaan ja koska se otettiin 16ysln rantein niln teettd,jeiin
.l*uin tel;i j eilnkln kannalta sd lli'i mlellala hyvatnit. SuIj etun J iir*
jestyksen kertausta, jota myoskin yrltettlin pitivri.t miehet ker=
rassaan soplnattomana ajan haaskarrksena. Vanhat jermut tii.ssei
hy::plm:id.n aivan kuln alokkaat. Johan nyt ! llyl1ii. tyb ,=entHln so=
pi lkririnkuin par"erunin IusnnoIle. Iryciskin aseiden kiisittelyhar=
j oltuksia pid"ettiin tarpeet*o:nina vaikira rayohemrnj-n ilmeni ett$
puolet joukoste kykeni alnoastaan lataamaan ja laukalsem&en.
iiarvat aliupseereistakaan kykenivri.t panef,+ean hEiricon j outunee]l
konekivriiirln kuntoon Jos se tEytyi tehdii alle 1<olmen!;Jruamenen

asteen paitkasessa ainoastaen tehtlen valaistuksessa ja vitrol=
ltsen painaesse p.dE11e, i':utta eihdn uskcttu sellaiseen. tilan=
teeseen koskaen jouduttavankaan. Il kHsitetty ett*i" tlulcka sul=
kelsharjoitus tekee epeirorH.raisestH leureasta kelvollisen soti-las-
o saston j a pEtevri aseenkdsitt elytaito tekee o j ankaivaj asta taj-s=
telijan, jolca osaa kri.ytti.r. mytjskin konetuliaselta ja vol luot=
taa taitoonsa Bydskin epdedr-rll lslssa olosuhteis sa. gydnteko
senti;ri.n oIi paremmln ymmnircettrivisss- valklcakean ei senlcir"rn ter=
peelllsuutta tajuttu.

i(alkenlals j-a huhuj a oli 11ikkee115. j:uhuttiin j ourko j en

lomauttamlsesta j opa suorasta-n kotiuttamisestairj-n. t'ii}:.in 11s=

]cottiln nieh:lsasti Ja ne ollvat yleislmsdt puheenaiheet te1=
toissa niihln aikoihin. j oukot ika,roivrit kotlin. Syystyot olivat
jri.:,;**** pahasti kesken. Tlimd- nykyinen olotila o11 tilapeiisluon=
toi-nen jonka toivottiin ja uskottlinkin pian joutuvan muistojen
j oukkoorr. ioskus saatiin ep=miidriilsi'.j tieto j a Ven5l=i,sten ehd.o.,'

tukslsta ja vaatimuksista, sekd, Suors.alalsten vastaehd"otuksista
j a nliden hylkli,il.misesta. ljilloln saet'i,oi- j oku p1sftr:;stuneena
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tok*.ista. "Hittoako noiden kanssa neuvo*el-la lrun niiIle ei. mikd"pl

kiC,n ke1p3,&. Antaa niiCen tulla: Kyl1A taiel-le 'rastar:n otetaen.
Puhuja o1i joku kiihkoisri.nmaallinen, jonka nlelestLi nyonnytyk=

set oIlvat loukkaus iseinmaan kunnlaa koh.taan. Iidmai sanat r j ot=
ka lj.enevHtkln o11eet valn h"etken nieli j ohte:ste lausutut, sai=
vat hetl ki.ivasta vastustusta jcka taholta. Aseellinen yht€efr=
otto on voltava v51tt,C?. 3e o11 alna koko jouJcon joltseer:kin yh=

tendinen mlelipid e. He j otka j oskus olivat olleet :nukana iuh=
1lssa joissa sanaa Iseinrnaa ja Isenmaanrak]<aus useia ktlytettlln
katsoivat etti,i JsHr:maan asiae- voidaan parhaiten puolustaa yrit=
tHmiille vrjlttiid. joltaisen j.:i.rk1_ih-nlsen tolvottomaksl kblsittrime',ii
yhteenottoa I'ieuvostolliton kansria. iie teas jotka olivat seane t
valj-stuksensa tyoviientalsilla vierol*suivat koko Isdnmaa sanaa.
,5e o1i hei1le vain irorulause jota k*.ytettirn suojelusltunnan iuh-
llssa j a nuorieosellran iltanlssa, Siihen ta.;rt;ri alna liittyai
jrihrlan tuntua Ja aseiden lralistslua itliinpEin. Se kailrLti-- o11

hell-le tiii,ysin vierasta. iie eiviit ymmH.rtd-n*et ettH suu-rvallan
lntressit saettavat vaatia aluelf,en riistHmistil plenemm$ltri, j os

eslm. jolcu suu.rkaupur:kl sattuu olema::n lilaksl rajan llihelld..
ile luottivat 5ta11nin joslcus lausr:mila sanoihln: fuumaakaen euixre

vaad.l toisilta emmekrt tuumaakeen anna omastaxrfle. Jos venil'.lils=
ten annetaen olIa rauhassa ja heihln kohdistettu neulanpisto=
po1ltllkka lopetetaan ei ;iuomella o1e nit#.n pelHttEivHei YenH.j ain

taholta. Hiln he uskolvat. I,;iihko j-sri.niilaal"Iinen j Arj esto Akate€=

rainen I{arjalaseura oli heidan rnielest-an mltE suurin vaar.a maan

turvallisuudelle. .luIi-stihan se evoiuesti vetiiv6ns$ mlekalla
rajan lrienanlahdesta traatoi:iiaan. li.{iden nlesten ls5nmaal}isut-:-s
esiintyi toisella tavall-a. iie tekiviit hyvin j a tunnollisesti

sen tyon rninkti he olivat sattuneet saa$aan tehtH"rH.kseen". fdyt=
tiveit yhteiskunnalliset ve1r,.o11!s'r:utensa irunnon kansalalsten ta=
voin. Clivat lalnkuullaisia slina kuin mu.utkin. Asevelvollisull=
tensa he olivat suoritl:aneet kalI.reIl"a kunnialla. i:onl o11 kohon=

nut allupseerin arvools. ja n1ln edelJ.ean. Isdnmaanraiclraus sanaa
he vleroksulvat mutta kotiseutuaan h.e rakastivat ja olivat ylpei
te sen kehityksen ja edistylcsen puolesta. i{yld.tappelussa he oli=
vat koska tahaansa valmilt puolustamaen kotik;r]1gs*6 lcunniaa.
iiyriskin se polllttlnen toiuinta j ohon ire ehiiei olivat ottaneet
o$aa oli tarkoitettu niid-en vaestdryhmie:r auttamiseksi-, jotka
heldiin mielestii"iin enlnten ollvat arrun tarpeess&. .Jos h.eiltit nyt
olisi kysytty miten on meneteltriyi.: n]rkytllanteessa olj-sivat he

olleet sltri" mleltii ettd sota on saatava estetyksi. Jo$ se kalkes
ta huolimatta a1kea. I,iltH sllloln? Sllloin talstellaanl Ui heil=
Ie o}lsi olIut muita vaihtoehtoja, Yaikkakaan ]::,e eivrit ehkHi pltii
neet

+
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suurlmpena maltd.olHsena cnnena, saada kaatua Isdnmaan puCIlesta

olivat he kultenkin valmil* tarvittaessa aseiakin puolustama.an
Suomen valtiolllsta riipnu:aat'tomr-rutta j a sii.nHhHn saatt oi kaa=
tuakln valkkel sitri. suinJraan olisl halunnut tai toivonut.

Iiailn o11 tultu ajassa m,arrasl<uun IoppupuoIelle. Sarisen
iril.oinetrlFi ]iirvesmd,en asernlen taakse o11 rakennettu t1lava kor=
sur pataljoonan lronentopalkaksi. 3e sai mahtavan nirien "JyvHs=
hovi, kalketl JyviiskylHss#, olevan samennlmisen hotellin nukean.
?oinenkin korsu valnistui i-ilrvesmaen aseaien taalrse. 3en raken=
sl konekiviir!-rlkonppania ja se sat nlnenetslntrikilpailun tulok=
sena varsin soplvan nlmen "Iiarrranlcolo " tsonekivHlrikomppania r&=
kensl tolsenkin Jrorsun l{irvesru.H.en tu}rikoi:.taan. Se rakennett iln
konekivH iiripuo1i j oulrkuet"ia varten vrilltttim,{sti etullnj a*asemj-en
taelrse. i;apteenl irlorte rakennuttl Terent tild;in parl lai:palals=
kotaa mrristuttavaa rakennek*aa. Iillte ei hlltenlcaan voinut kor=
suiksi sanoa ja ne lienevrttliin tarkoitetut vain rau?:analkaista
kH.ytttid varteB.. L'r-rutnan*tl Ilaavisto ny6 slein rake:rnutti Terentti=
lIitn korsun joka kesti lreil*;i sod"an myrskyt ja se tunnettlln eln
n& Iiaaviston korsun nimelJ.,{. Li:u-tnantti i?aekallio pb'F"tti mytis=

kin rakennuttaa oikein ensih:okkaisen lrorsun aivan viltostuki=
kohd.an taakse i,irvesmdesse. J:lHn kalvat*i suiiren kuopan johon
hiin aikol nostaa selnHt maasta saakka, silloln ei 1$?relle sat=
*unut kraneatti pd.Ssisi sortama.an korsun selnii.f,,i. slslr-,:i.n. l,;orsun
ynp..4.rltle o1i- valtava m.{nniki';o mutta U}ikosen tsiintii, j o}ra onlsti
netsein ei su.ostunut silte puita luornrttamaan. IiHn tarjosl viime
talvena kaadettuj en tulrklpuiden latvoja korsun rakenr.iusalnej-k=

si. .Haekallio j oka o1i sirrj-il-ls sfi. insfu:o,:rl ei sellaisista huo*

linut. Hiin oli p+iSttiinyt rakentaa hyvii.n korsun Ja tiesl ettd.

sellalslsta puista ei h;;'vaF tulisi. Han iAtti korsun rakenta=
rtlsen kes]'ren, odottamaan alkaa parempa&.

iiikkilanlcaeste o11 kautta linjan leihimaln valmls; hydk=

k*iSrsvaunu.este salno j,rr. tukikohtien aulpuilahautalinj a oIi j okse€rts

kin yhtenliinen. Slini?i o1i ayoimia konekivn-*"rlasemla Ja muutamia

katettuja yhdea mlehen tdh;rstyspaikiroja seirei pleni syvennys ktr=

takln oletettue klvr:arimiesta kohtl. :',ranaatlnheitleryhmH. o1i
rakentanu'L todell-a hienon tulenjo?:toaserren. 'ii-inri o11 vain pi.e=

ai, vihollispuolelle taatueti nekymai.tdn plt};lttHisrai{o trihystys=

aulrlrona Ja muu-tenkin oli tuo asema nlin hyvin maastoCIIr naarnioitu
ettd" sltEi o11 ilo katsella.

$iaahan o1i alvan viime pHivina saatu uusl puhdas lunipe
peite ja pieni pakkanen
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i.:arrask*;::E .ri-imeistii edell.isenfi 1l-tana menti-i"a taes nukktt=

m&&n uurlen i:uhun saattaman&. Varmana tleton& kerrott:-in ett*- kai:
iS.eksan prosenttia j oukoista laslretean lrotilorall"e j a ette lomaut
teminen alkalsi huomlspriirr,rtnii. $utlnen saj- rsiehet h.yv$11e niele1
1e ja nulrkumaan mentiin ty;rt;rvriisinei,. Viimelnen rauhanyo !

Y611li kell o 2 ,3* ott i 3"6're1:roJ a vastaan puhelin sanoman

j o?ra tuli patalJ CIonan esikuanasta j a olt o so itett'u ]rai3:111e

komppanioille j a osastoil-Ie. Lje sisHlsi pahaentelset sanat "Kalk
3iia11a #,lirlm#-inen hail3r3rf,ysvalnius "

fdme sanoea j oka lienee aihe*"1:tanu* pohd intaa j a keskus=

telua lopuksi yot,{ konpnanio j-*en }ro*,eritoportals*a, tuli miesten
tietoon vasta mu'*tamaa tun*la rxyo}:er:min. "ityt he vielil nuiillu-lvat
o::nelJ"isen tiet*"nn.*ttdr:in= ja uneksivat kotiloraan od"otuksss$8,.

rt6raJa::. takana pilna*arneijan konserttimestari vlrlt'*e1i soitti*
miaan. Venakiinen sinfoonia oIi pien alkava.

xeriit;rs komppanloissa suoritettiin ke1lo vilsi tavanomal=
sen lcu-uden &seis&sta. i,iv*-arinj ohtajat kutsuttiin toimlstoon.
( olemme konekivii.rrrikonpT:anlassa i j a komppanla salkalle . Falattu=
Ean kivec.rinj ohtaj at antoivat n:eiard"Srksen j ossa sanottilar Ear=
j oitusqyolaati;rot pois aj oneuvoista ja tilaIle lcovat 'ber5,sv76t.

Jokainen joka omistaa jalkavaenlrivH.it'rin pitrili huolen sii*{i, ettii
saa asealiupseerllta puo1l tultannosta klveeriapatruT:rlolta.
f,alkkl varusteer pakataan selkareppuihin . rrid-llystakki j ritet;{.iin
pakkaulcsesta po is . 'teltat jcasatae"n j a viedd H.n aJ oneuvo lhin .

iLomppanlan on oltava uarssivalmlina ulkona p-{-aillystaktt y11a

kel-Io 5, 50

r+al oltusalueella alkoi tavaton hybrind . nielret uslcoivat
iluran muuta ettii nyt :narssltaan suore.en lfihlmrsdl1e rautatlease*
malle ja kotlin. valkka ss-atiin kurrlla yol3-isestti. puhelinsanomas
ta el sek+ri:in tuota uskoa hel]renta::yt. t;lksl vaihdettiln kovat
vydt harjoitusvdld"en tiIalle r l{ar}rautusmieless6, sanoivat ne

j otka varmiru::rln uslrolvat kotiinlHhtoen.
11ienet olivet hilpe:! 11-.1 mielel"l.d j a kor"tpasanat lente11=

viit kun je.rjestyttiin nellrivlin aaffiuhEirn'iiriisss. t'lan saapul pai=
kal1e kopppanian vii rjpeli yliliereantt j- ::.aiskila. llillittdm€sti h.i=

nen j #irlreenss saepuivat j oukkueenj o}:ta j avitnrlkit v artlovaara,
Vihi j ervl j a santasliki . fi,aisklla o1i juurl eeaaut nelirlvin
jonkinlaiseen kuntoon kun ko:n.entokorsun ovl evau*ui Ja lu-ut-
nanttl Suontila alkol lfihesty*. konppaniea-
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$&ms.}ra hetkel-!"d. ilmestyi ltHlsell e taiva,::,nrannelle iculn
j C.ttt1.Ilsk,€d.en heltteimane h.ehkuvien tullpallo j en rlvlsto.
se punersl koko talvaanrannan alkaen laatokasta ja jatkuen et€.=

l$ti.n niln pltkalle kuin taivaanranta oIi nEkyvisse. muuta&an
sekunnin kuluttua k1lrl kumea ukl.;osenkaltalnen jy11n5, jolla
el tuntuaut loppua olevan. johai.nen ymradrsi mitri. se merkltsl.
veneildinen tykistd o11 suorittanut yht3raii<aisen tulenavauksen
]ioko n&n11.&.!rsen rintamalla. vanrikkl Rantaiu.alci otti l<ellon tas=
rustean ja katsol sitd. re o1-i tasar:. seitsemH.n.

'' Se ol-1 er.simri.j-nen tervehd-ys ystev.*.1trtm::re ryssiiltii, hi*esea&

hen sanol.
JatJcuu.
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