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Rannikon alue.
Kirj. Piiripääll. Karitno.

Rannikon alueeseen kuuluu neljä eri suojelus-
kuntaa: Kuokkala, Terijoki, Raivola ja Ino. Näistä
sijaitsee Kuokkala kokonaan siinä pussissa, jonka
rajaviiva muodostaa mutkautuessaan Suomen-
lahtea lähetessään omituisesti Venäjälle päin.
Kuokkalaiset elävät rajan välittömässä läheisyy-
dessä — tuskinpa mistään Kuokkalan talosta lie-
nee matkaa Venäjän rajaan kolmea kilometriä
enempää.

Kuokkalan suoranainen jatko on Terijoen suo-
jeluskunta. Venäjään tapaa se Haapalan ja Tulok-
kaan kylien kohdilla. Rantakaistalla Vammel-
suusta Koivistolle päin on Inon sk. ja Terijoen
pohjoispuolella Raivola, tunnettu lehtikuusimet-
sästään ja ryssistään. Jos outo tulee Raivolaan,
luuleekin tulleensa yhtäkkiä keskelle Venäjän
maata, sillä kylä on rakennettu aito venäläisittäin,
venäjää puhutaan ja venäläistä on muukin mei-
ninki.

Kaikkien näiden neljän suojeluskunnan, Kuok-
kalan, Terijoen, Inon ja Raivolan seudut ovat
pahinta huvila-asutusaluetta. Siellä lienee asunut
kesäisin ennen vapaussotaa suunnilleen 150,000
pietarilaista huvila-asukasta. Siellä on mätänevä
ryssän huvila toisensa vieressä ja 010 tuntuu siellä
oudolta muualta Suomesta saavuttua.

Pitkäaikainen huvila-asutus on vakinaiseen suo-
malaiseenkin asujamistoon lyönyt oman leimansa.
Osa väestöä on ajatuksiltaan ja tavoiltaan venä-
läistynyt. Tätä seikkaa ei huoli kieltää. Löy-
tyypä vielä sellaisia mustia sieluja — tai muuten
vain omaa henkilökohtaista etuansa katsovia, jot-
ka toivovat, että »vallat» — huvila-asukkaat —

palaisivat takaisin, jopa vahvasti uskovat niiden
palaavankin. Sellaisia ei ole paljon, mutta on kui-
tenkin mainitsemisen verran. Ja löytyneepä sel-
laisia, herraparatkoon, joissakin n.s. sivistyneihin
lukeutuvissakin. Ei tosin toivota venäläisvaltaa
takaisin, mutta toivotaan — hiljaa, sisimmissä
ajatuksissa — että huvila-asukkaita rajan toiselta
puolen laskettaisiin taas maahan. Niillä ansait-
taisiin.

Venäläinen huvila-asutus on jo kerran ajanut
näillä seuduilla suomalaisuuden perikadon par-
taalle. Koetta ei kannata uudistaa. Ryssien aja-
minen rajan taa oli viime kerralla aika iso työ —

jos se tulisi tehtäväksi toistamiseen, olisi se monta
vertaa vaikeampi.

Otaksukaamme, että maahamme tulisi siksi
hullu hallitus, joka laskisi ryssät jälleen pesiyty-
mään huvilaseuduille. Venäjä ei tule aina pysy-
mään nykyisessä tilassaan. Kun se voimistuu,
niin se myöskin pöyhistyy. Jos sillä olisi jotakin
hampaan kolossa Suomea vastaan — ja sitä on
varmasti aina — ei mikään olisi sille mukavampaa
kuin ryhtyä »valvomaan huvilaseuduilla asuvien
alamaistensa etuja». Tämä resepti on vanha ja
sodan aiheena useasti käytetty. Venäläinen huvila-
asutus Suomen puolella tulisi epäilemättä olemaan
pahin kompastuskivi Suomen ja Venäjän välillä.

Älköön kukaan enää toivoko huvila-asutuksen
palautumista. Nykyinen ankara toimeentulon-
taistelu ehkä panee useamman ajattelemaan enti-
siä, helpompia päiviä, mutta venäläismuodossa
eivät ne enää palaa. Parempi toimeentulo on han-
kittava toisin, suomalaisin keinoin. Suojeluskunta-

Rantakuva Terijoelta.
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laisten tehtävä on juurruttaa lopullisesti pois
venäläiset tavat, venäläiset ajatukset. Raja suo-
malaisten ja venäläisten välillä on tehtävä selväksi
ja juopa niin syväksi, ettei sen yli hypätä.

Suojeluskuntalaiset ja Lotat ovat tässä suhteessa
jo paljon tehneet ja saaneet aikaan, mutta paljon
on vielä tehtävä. Samalla kun huvilat mätänevät
loppuun, on kaiken venäläisyyden myöskin hävit-
tävä. Se ei häviä, jos sitä käytetään -ja kärsitään,
jos sen päätä silitellään. Se häviää siten, että
selvästi osoitetaan, ettei sitä kärsitä missään tilai-
suudessa. Sitä ei 'tarvitse osoittaa törkeästi, sen
voi tehdä hienomminkin, mutta tarkoituksen tulee
kuitenkin aina käydä asianomaisille selväksi.

On tapahtunut, että esim. rajaseudun skn ilta-
missa on käytetty ohjelmansuorittajina ryssiä.
Tämä ei sovi. On tapahtunut, että pari suomalaista
Lottaa on käyttänyt keskinäisessä puheessaan
venäjää, jopa loukkaantuneet, kun siitä on huomau-
tettu. On samoin suojeluskuntalaisia, jotka sk.
puvussakin käyttävät venäjää. Tämä on jo liikaa.
Kartettakoon joko venäjää tai oltakoon poissa

suojeluskunnista. Suojeluskuntalaisten ja Lottien
on pysyttävä irti kaikesta venäläisyydestä, sillä
heidän on kasvatettava ja juurrutettava raja-
väestöön se henki ja vahva kansallisuustunne,
joka on kaiken menestyksen perusehto niin rauhan-
aikana kuin sodassakin. Ja jos missä vankka
kansallisuustunne on välttämätön, niin on se juuri
näillä seuduilla, Rannikon alueella.

Suorittaessaan vuosina 1918—21 monasti ras-
kasta ja aina palkkiotonta rajanvartioimistaan,
osoittivat näiden seutujen suojeluskuntalaiset ole-
vansa miehiä, joihin voi vaaran hetkellä luottaa —

miehiä yhtä hyviä kuin muuallakin. Nyt tuntuu
siltä, kuin olisi taito huomattavasti kasvanut,
mutta innostus, vaikkei miesluku, jonkun verran
laskenut. Rajasuojeluskuntien tulisi kuitenkin olla
aina ensimäisiä — ensimäisiäetuvartijoina, ensimäi-
siä kunnossa ja innostuksessa. Tähän pitää pyrkiä.

Suojeluskuntalaisille Rannikon alueella.
Kirj. Aluep. Tiili.

Kun tämä numero on omistettu Rannikon
alueelle, tahdon minäkin puolestani sanoa jonkun
sanan. Alueen menneisyyttä en tunne, sentähden
puhun tulevaisuudesta.

Alueen sk:n ovat, ainakin tälläkertaa, verrattain
kireissä taloudellisissa asioissa. Kuntien avustus,
sikäli kuin sitä myönnetään, on riittämätön. Teri-
joki, Ino ja Kuokkala saavat kumpikin vähän,
Raivola, tietääkseni, ei ensinkään. Sentähden
olisi harkittava jokin tulolähde toimintamme tuke-
miseksi. Olen ajatellut iltamien toimeenpanoa,
joka kylläkin kannattaa, mutta useimmissa suo-
jeluskunnissa on vähän henkilöitä, jotka ottavat
vapaaehtoisesti ohjelmaa suorittaakseen ja useim-
min käy niin että kaikki ohjelman suoritus ja
hankkiminen jää muutamien harvojen huoleksi.

Tämä tulee heille liian raskaaksi ja hekin veltos-
tuvat, jopa siinä määrin, ettei minkäänlaista ohjel-
maa enään saada sk:n iltamia varten kokoon.

Asian parantamiseksi olen ajatellut seuraavaa:
Jokainen suojeluskunta jaettaisiin neljään osaan,
joista jokainen osa ottaisi vuorollaan järjestääk-
seen iltamat, esim. kahdet vuodessa. Näin mene-
tellen saataisi harmit ja huolet jaettua tasan ja
jokainen »neljännes» kilpailisi keskenään ohjel-
man arvokkuudella ja tulojen suuruudella. Esi-
kunta tietenkin tulisi aina olemaan tulessa, mutta
»jolle paljon on uskottu siltä paljon vaaditaan».
Näin menetellen tulisi jokaisessa sk:ssa pidettyä
ainakin kahdeksat iltamat ja jos jokaisessa jäisi,
vaikkapa vaan 500 mk. nettoa olisi sekin jo 4,000
mk. vuodessa. Näin saaduista tuloista ehdottaisin

Vammelsuu.

Rajajoen rautatiesilta.
Sillalla suomalainen ja venäläinen vartiomies.
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50 % käytettäväksi urheilun ja ampumisen edis-
tämiseksi sk:ssa, lopun jäädessä muihin menoihin.

Tulojen hankkimisen en täten luulisi käyvän
ylivoimaiseksi etenkin kun alueella olevat »Lotta-
Svärd»-yhdistykset ovat erittäin elinvoimaisia ja
ovat nytkin olleet valmiit ojentamaan auttavan
kätensä, eikä suinkaan tyhjänä, kun suojeluskunta
on tarvinnut rahaa talonsa kuntoonpanemiseen,
kiväärinpiippujen ostoon tai muihin varusteisiin.

Järjestettäköön joka suojeluskunnassa entistä
useammin urheilu- ja ampumakilpailuja, että saa-
taisiin oikea kilpailuhenki nousemaan. Kun se

kerran nousee, ulottuu se myöskin harjoituksiin
niin ettei kukaan tahdo olla naapuriaan huonompi
harjoituksissa kävijä, ja tällä voitetaan paljon.
Kun harjoituksissa käydään, opitaan siellä aina
jotain uutta: »vähä päivässä, äijä viikossa».

Lotat ja suojeluskuntalaiset! Käykäämme siis
yhteisvoimin tukemaan järjestöämme niin, että
ne, jotka yrittävät meitä kaataa, huomaavat hom-
mansa raukeavan tyhjiin. Selvittäkäämme kai-
kelle kansalle suojeluskuntien tarpeellisuus. Sel-
vittäkäämme nukkuvalle naapurillemme, joka jo
on sk:rv kirjoissa, harjoitusten välttämättömyys.
Muistakaamme, että koko Suomi luottaa meihin,
jotka olemme täällä lähinnä itäistä naapuria. Me
olemme etuvartiot, joiden tulee antaa toisille
aikaa järjestäytyä mahdollista iskua torjumaan.
Näyttäkäämme jo rauhan aikana että ansaitsem-
me luottamuksen, että olemme valveilla, saapu-
malla »mies talosta kaksi parhaasta» suojelus-
kunnan jokaiseen harjoitukseen, että olisimme
valmiit silloin kun ryssä- mahdollisesti koittaa
jälleen meidät painaa valtikkansa alle. Hallitkoon
Venäjällä valkoinen, punainen tai musta, on se
aina kuitenkin ryssä. Opettakaamme-heidät tun-
temaan, että olemme rauhalliset kuin ampiaiset,
kun rauhaamme ei häiritä, mutta valmiit pistä-
mään ja lujasti, jos rauhaamme rikotaan.

Kolme suojeluskuntataloa.
Lappeenrannan talo.

Marrask. 25"p:nä vihittiin tarkoitukseensa Lap-
peenrannan suojeluskuntakoti. Lappeenrannan sk.
on jo vuosikaudet ollut tavallista onnellisemmassa
asemassa siinä suhteessa, että sillä on ollut käy-

tettävänään kaupunginvaltuuston tarkoitukseen
luovuttama entinen seurahuone. Mutta vaikka
huoneusto olikin tilava ja melkoisen mukavakin,
puuttui siitä kuitenkin se oman kodin tuntu, joka
nyt vihityssä kodissa on. Uusi koti sijaitsee samassa
rakennuksessa, mutta on huoneusto järjestetty.

uudelleen jakokonaan sisustettukin uudel-
leen. Huoneusto käsittää tilavan eteisen,
josta pääsee sekä juhlasaliin että ravinto-
lan puolelle. Kodikkaan juhlasalin, jossa
pidetään luennot, juhlat j.n.e., kautta,
mutta myöskin erityisen sisemmäneteisen
kautta päästään paikallispäällikön kans-
liahuoneeseen. Uutuuttaan kiiltävien, tam-
mipuisten, ameriikkalaismallisten huone-
kalujen keskellä sopii »ukko Vihelän» hoi-
della suojeluskuntansa asioita lukittavan
ameriikkalaisen kirjoituspöytänsä ääressä.
Juhlasalin toisella puolen on erityinen,
kahdesta huoneesta yhdistetty ja siis tila-
va Lottien huone valkoisine huonekalui-
neen. Ravintolahuone, jossa suojeluskun-
talaiset vieraineen ovat tilaisuudessa saa-
maan m.m. säännöllisesti ruokaa, on haus-
ka ja kodikas. 'Viihtyisyyttä lisää vielä
viereinen] korikalustoinen tupakka- ja
shakkihuone, jossa voi lueskella siellä
olevaa|,kirjallisuutta ja lehtiä. Lisäksi

Ent. aluepäällikkö
Lappalainen.

Nyk. aluepäällikkö
Tiili.

Lottien työhuone
Lappeenrannanjsk. kodissa.
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on talossa asunto vahtimes-
taria varten, varastohuoneet
ja ,kaikki, mitä keittiöpuo-
leen kuuluu. Talon kuntoon-
pano maksanee lähes satatu-
hatta markkaa.

Perkjarven talo.

Jouluk. 7 p:nä vihittiin
suurin juhlallisuuksin Perk-
järven suojeluskunnan juuri
valmistunut, kaksikerroksi-
nen ja komea talo, Kannak-
sen sk.taloista ensimäinen.

Talossa iso] juhlasali,
jonka korkeus on 5 V 2 m tr.,
pituus on 17 mtr. ja leveys
13 mtr., lisäksi 7 mtr. syvyi-
nen ja 13mtr. levyinen näyt-
tämö, ajanmukaisesti raken-
nettu alaslaskettavine näyt-
tämölaitteineen. Soittokun-
tää varten on näyttämön edessä erityinen aidattu
syvennys. Taloon kuuluu vielä eteinen vaattei-
densäilytyspaikkoineen ja ravintolahuone. Ylä-
kerrassa ovat varastot, pukeutumishuoneet ja tar-
koituksena on laittaa sinne myöskin ampumarata
pienoiskivääriammuntaa varten. Yläkerta on lähes
yhtä korkea kuin alakertakin ja siis tilava. Juhla-
sali on vernissattu valkoiseksi ja on siinä mainio
akustiikka. Talon ulkosivujen maalaus jää ensi
kesään. Talo sijaitsee samalla tontilla kuin urhei-
lukenttä ja ampumarata, siis niiden välittömässä
yhteydessä, joka on mainio asia.

Parin vuoden sisällä ovat perkjärveläiset ra-
kentaneet urheilukentän ja ampumaradan, osta-
neet torvet ja perustaneet lisäksi hyvän soitto-
kunnan. Nämä eivät ole mitään vähäisiä asioita.
Näyttipä sentään uskalletulta ryhtyä viime ke-
sänä melkeinpä olemattomilla varoilla rakenta-
maan suurta taloa, mutta pystyssä se nyt vain
on osoittamassa monille muille suojeluskunnille
esimerkkiä. Ilman Perkjärven suojeluskunnan
johtomiesten tarmokasta toimintaa ja rohkeaa
yritteliäisyyttä ei taloa eikä kai muitakaan näitä
suojeluskunnan toiminnalle välttämättömiä lai-
toksia olisi olemassa, ja työstään ansaitsevat niin
johtomiehet kuin kaikki asiassa avustaneet jul-
kisen kiitoksen.

Inon talo.

Aikoinaan rakensivat ryssät Inon linnoitusalueelle
lukuisia isoja puukasarmeja linnoituksen miehis-
tön asunnoiksi. Suurin osa kasarmeista on siir-
retty nyttemmin muualle Suomen sotaväen tar-
peisiin. Inon suojeluskunta piti kuitenkin aika-
naan huolen siitä, että muuan kasarmi säästettiin

ja varattiin Inon suojeluskunnan tarpeisiin. Se
on nyttemmin luovutettu suojeluskunnan käy-
tettäväksi 25 vuoden ajaksi ehdolla, että sk. pitää
rakennuksen kunnossa.

Saatuaan kasarmin haltuunsa, ryhtyi sk. viipy-
mättä laittamaan siitä kotia itselleen. Kun ra-
kennus on kokonaista 45 mtr. pitkä ja lähes 17
mtr. leveä, oli tilaa yllinkyllin. Rakennus jaettiin
väliseinällä siten, että keskelle tuli laaja eteinen
vaatesäiliöineen, toiselle puolelle juhlasali ja toi-
selle majoitushuoneusto. Juhlasalin suuruus on:
pituus 19 ja leveys 13 mtr., lisäksi vielä 6 mtr.
syvyinen näyttämö. Sivulla on tarjoiluhuone,
tupakkahuone ja vahtimestarin asunto. Majoi-
tushuoneustoksi, johon kurssien ja harjoitusten
ajaksi voidaan majoittaa satakunnan miestä, on
eteisen toisella puolella oleva osa mitä sopivin.
Kaksikerroksiset, lujasti rakennetut makuulavat
on jätetty paikoilleen — ryssien mahdolli-
sesti jälkeensä jättämät syöpäläiset on tietysti
savustettu sukupuuttoon. Sitäpaitsi on aikomus
maalata uudelleen koko majoituspuoli ■— muu
osa on jo valkaistu. Rakennuksen, joka pituu-
teensa verrattuna vaikuttaa matalahkolta, ylä-
osan muodostaa avara vinttikerros, jonne hel-
posti voidaan rakentaa varastohuoneet. Raken-
nus on säilynyt hyvässä kunnossa .ja on nyt mai-
nio ja tarkoitukseensa sopiva tyyssija suojelus-
kunnan ja Lottien toiminnalle. Se sijaitsee aivan
merenrannalla ja sen viereen voidaan verrattain
helpoilla raivaustöillä rakentaa kunnollinen ur-
heilukenttä ja mahdollisesti ampumaratakin.

Inon suojeluskunta onkin tähän saakka toimi-
nut vaikeissa olosuhteissa, sillä seudulla ei ole
ollut minkäänlaista sen käytettäväksi sopivaa
huoneustoa. Nyt on asianlaita toisin ja sama kii-

Perkjärven skn talo.
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tos, jonka Perkjärven puuhamiehet ovat ansain-
neet, sopii lausuttavaksi Inoonkin nähden.

Jouluk. 14 p:nä vihittiin talo tarkoitukseensa
avajaisjuhlallisuuksin, joissa oli saapuvilla tun-
gokseen asti suojeluskuntalaisia, Lottia ja muuta
yleisöä.

On uskottavaa että talo tarpeellisine maineen
tulevaisuudessa saadaan kokonaan Inon suoje-

luskunnan omaisuudeksi — riippuen
siitä,' miten virkeästi sk. ryhtyy oman
kotinsa turvissa edelleen työskentele-
mään.

:!:

Kolmen sk. talon valmistuminen
melkeinpä yhtaikaa on huomattava saa-
vutus. Oma talo — »oma tupa, oma
lupa» — on aina omiaan elvyttämään
suojeluskunnan toimintaa. Toivotta-
vasti yhä useammat suojeluskunnat
ryhtyvät seuraamaan Lappeenrannan,
Perkjärven ja Inon antamaa esimerk-
kiä varsinkin sellaisissa seuduissa,

joissa sopivaa nuorisoseura- ja muita samantapai-
sia taloja ei ole tarkoitukseen saatavissa. Var-
sinkin Perkjärven ja Inon suojeluskunnat ovat
kouraantuntuvasti näyttäneet, mitä lujalla tah-
dolla ja tarmolla voidaan aikaansaada, vaikka
onkin voitettavana monet suuret ja monen saa-
mattoman mielestä voittamattomilta näyttävät
vastukset.

Historiikkia Terijoen Suojeluskunnasta.
Kirj. Kansliapäällikkö.

Vaikkakin Terijoen suojeluskunnan perustava-
kokous oli virallisesti 20. 9. 18. niin on kuitenkin
suojeluskunnan alkuvaiheet etsittävä ajasta sitä
ennen. Alkua yritettiin saada jo syksyllä 1917,
mutta kun paikkakunnalla vallinneen tilanteen
takia ei »voimisteluseuraan» voinut liittyä kuin
n. 30 miestä, jäi varsinainen suojeluskunta perus-
tamatta. Terijoen valloituksen jälkeen, jolloin
sekä ryssät että heihin liittyneet punaiset passi-
tettiin »isäinsä maalle», kokoontui seudun ase-
kuntoisia miehiä, mikä piilo- tahi pakopaikastaan

ja mikä rintamalta, muodostaen Terijoen Vartio-
väen.

Tämä näin kokoontunut joukko oli mahdolli-
simman kirjavaa. Monenlaisista syistä ja vaikut-
teista katsoivat miehet asiakseen liittyä vartio-
väkeen. Yrittipä joukkoon päästä joku entinen
kapinoitsijakin, yrittäen sillä »kuitata» rikkomuk-
sensa. Pian kuitenkin olot vakiintuivat ja sen
mukana myöskin tämän Vartioväen toiminta ja
kokoonpano.

Terijoen Vartioväen toiminnasta on mainittava,
että se jokapäiväisten harjoitusten ohella piti
säännöllistä vartiopalvelusta useissa eri paikoissa
kylää, kuten rautatienasemalla ja -sillalla, vanki-
leirillä y.m., auttoi viranomaisia vankijoukkojen
siirroissa ja etsintöjen toimeenpanossa, ollen suu-
rin osa miehistöä sekä päällystö vakituisesti majoi-
tettuna Veltzin huvilaan. Vartioväen päällikköinä
toimivat ensin taloll. poika P. Holttinen sekä sit-
temmin vänrikki Vanonen ja kansak.opettaja
Untolahti. Miehistön luku oli noin 75. Alkeellista
ja puutteellista oli tietysti sen aikainen toiminta,
mutta siitä huolimatta muistelee moni mielellään
Vartioväessä oloaikaansa, joka usein sattuneine
öisine hälyytyksineen ei suinkaan ollut jännitystä
ja vaihtelua vailla

Suurin puute Terijoen Vartioväen toiminnassa
oli se, ettei sillä ollut minkäänlaista ohjesääntöä.
Tästä johtui ettei päällystö aina voinut esiintyä
sille kuuluvalla varmuudella ja kun miehistö sen

Inon skn talo

Terijoen Paikallisesikunta.
Vas. ist. paik.p. Jalovaara, kesk. aluep. Tiili
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päällikön arvonimellä, kirjakauppias J. Seppänen
kansliapäällikkönä sekä liikemies P. Vuori talous-
päällikkönä. Esikunta ryhtyi heti tarmolla hank-
kimaan sk:lle puuttuvia varustuksia sekä kääntyi
kunnan puoleen avustusanomuksella saadakseen
skn taloudellisen puolen turvatuksi. Toiminta
näytti elpyvän ja jatkui tasaisesti seuraavan vuo-
den syyskuuhun, jolloin tapahtui päällikön vaihdos.
Opettaja Untolahdesta jäi skrlle mieluisa muisto
innokkaana ja innostavana esimiehenä ja hänen
työnsä Terijoen sk:n hyväksi on arvosteltava suu-
reksi. Samaa voidaan sanoa hänen seuraajastaan,
joksi tuli ylioppilas V. Havas. Paik.päällikkö
Havaksen aika 1. 9. 19.—1. 2. 20. on kaikkein vilk-
kaimman toiminnan aikaa Terijoen sk:ssa. Tuona
aikana oli sk:lla oma torvisoittokunta, oma laulu-
kuoro ja säännölliset, runsasohjelmaiset klubi-illat.
Siitä huolimatta riitti sotilaalliselle kasvatustyölle
kylliksi aikaa harjoituksiin ja luentoihin oli vilkas
osanotto. Ampumakilpailuja alettiin pitää ja
urheiluharrastusta herättää. Varustusten hankin-
nassa oltiin päästy niin pitkälle että melkein joka
miehellä oli täydelliset varusteet.

Mutta sitten seurasi taantumus. Kun paik.-
pääll. Havas lähti lukujaan jatkamaan, saaden
lomaa toimestaan, jäi hänen tehtäviensä hoito
viransijaisille, joiden aikana mentiin huimasti
taaksepäin. Harjoituksissa käynnit tulivat har-
vinaisiksi, hajosi soittokunta, lakkasivat laulu-
kuoro ja klubi-illat. Se mitä oli ehditty oppia,
unohdettiin. Sitten saapui Piiripäällikkö 10. 6. 20.
tarkastamaan sk:ta. 217 silloisesta sk.laisesta oli
vielä 45 niin uhkarohkeaa, että uskalsi mennä
tarkastukseen. Entä tarkastuksen tulos. Piiri-
päällikön lausunnossa, joka kuvaa skn silloista
sotilaallista tilaa, sanotaan m.m.:

»Sk. on moitittavassa kunnossa, ryhmänjohta-
jilla samoinkuin miehistölläkään ei ole aavistus-
takaan komennosta ja liikkeiden suoritustavasta,
ei suljetussa eikä avoimessa järjestyksessä. Ai-
noastaan k.k.miehet selvisivät tehtävästään.» Javielä puoli vuotta myöhemmin lausui silloinen
Tuusulan kursseilta palannut paik.p. vänrikki
Untolahti m.m. seuraavat katkerat sanat: »olen

huomasi kävi se halutto-
maksi. Tuntui kuin perus-
tus pettäisi. Oli kutsuttava
kokoon yleinen kokous nos-
tamaan toiminnan vankem-
malle pohjalle. Tämä ko-
kous pidettiin, kuten alussa
on mainittu 20. 9. 18. ja va-
littiin siinä Terijoen suoje-
luskunnalle ensimäinen esi-
kunta, kurinpitolautakun-
ta, tilintarkastajat y.m. vir-
kailijat. Esikuntaan tulivat
kuulumaan ennenmainittu
opettaja Untolahti, alue-

sitä mieltä että jos mieli meillä innostuksen nousta,
pitäisi vähintäin tapahtua yhtä' suuri mullistus
kuin v. 1918».

Vänrikki Untolahti erosi lopullisesti toimestaan
31.5.21. ja jäi hänen mieleensä varmaankin ikä-
vämpi muisto Terijoen sksta kuin olisi toivottavaa
ollut. Hänen seuraajanaan toimi 1. 10.21. saakka
ylioppilas A. Karlsson, jonka jälkeen nykyinen
paik.päällikkö, rautatienvirkamies K. Jalovaara
astui toimeen. Lujaa uskoa, tarmoa ja sitkeyttä
vaadittiin, ennenkuin asiat alkoivat edes joten-
kuten luistaa. Mutta mainittuja ominaisuuksia ei
puutukaan paik.päällikkö Jalovaaralta ja hänen
toimintakauttaan voidaan pitää rauhallisen kehi-
tyksen aikana Terijoen skssa. Aluejako, joka astui

Paikallispäällikkö
Jalovaara.

Terijoen sankari patsas.
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voimaan 1.6.21. siirsi huolenpidon sk:n sotilaalli-
sesta kasvatuksesta paik.päälliköltä aluepäälli-
kölle, tehden siten paik.päällikölle mahdolliseksi
entistä enemmän kiinnittää huomiotaan sk.lais-
ten siveelliseen kasvatukseen sekä skn talou-
den säännölliseen hoitoon. Erikoisen tunnustuk-
sen ansaitsee se työ, minkä paik.päällikkö Jalo-
vaara on tehnyt skn ampumataidon kehittä-
miseksi. Onhan Terijoen sk. tässä suhteessa alueen
paras ja koko piirin suojeluskuntien kesken 10 ensi-
mäisen joukkoon luettava. Ylpeydellä voidaan
myöskin mainita, että Terijoen skn potkupallo-
joukkue on jo kahtena vuotena peräkkäin voit-
tanut kiertopalkinnon piirin maalaissuojeluskun-
tain välisissä kilpailuissa. Älköön tätä vain seu-
ratko lankeemus! Puhtaasti sotilaallinen taso ei
myöskään liene enää verrattavissa siihen, joka
mitattiin aikaisemmin mainitussa tarkastuksessa.
Onhan skssa nyt toki jo joukko kouluutettua ali-

Eräs ylennys. Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä
6. 12. 24. ylennettiin Viipurin aluepäällikkö E. J. Arnicke
reservikapteeniksi. Kun tämä on herättänyt kummastusta,
mainittakoon asiasta seuraavaa: maailmansodan aikaan
palveli aluep. Xrnicke res. luutnanttina Saksan armeijassa
ja komennettiin siinä arvossa Itämeren divisionan mukana
Suomeen keväällä 1918. Silloisten määräysten mukaan sai
kukin saksalainen upseeri liittyessään Suomen armeijaan
vähintäin yhden asteen ylennyksen. Siirtyessään suojelus-
kuntiin, merkittiin siis aluep. Arnicke sktien luetteloihin
res. kapteenina, ja nimitti ylipäällikkö hänet toimeensa tällä
arvolla sitten kun hän pari vuotta myöhemmin oli tullut Suo-
men alamaiseksi. Aluep. Arnicke on siis nyttemmin res.
kapteeni myöskin Suomen armeijan reservin luetteloissa.

päällystöä, jonka rinnassa
huomaa II luokan kuntoi-
suusmerkin, löytyypä I luo-
kankin mies, nimeltään Jo-
hannes Kirjavainen, puhu-
mattakaan hiihto- sekä S.A.
L:n eri luokkien merkeistä.

Loistava ei Terijoen skn
menneisyys ole, mutta se voi-
daan kuitenkin sanoa, että
koko olemassaolon aikana on
ulkoapäin annetut tehtävät
nurkumatta suoritettu, ol-
koonpa että se on ollut vuo-
rokausia talli viikkojakin
kestävää vartiopalvelusta
tuiskussa ja pakkasessa Suo-
menlahden jäällä. Tulevai-
suus on menneisyyttä valoi-
sampana edessä. Sen varalle
on joukkotoimintaa elvyttä-
viä suunnitelmia tehty. Mut-
ta tulevaisuushan ei kuulu
historiaan. Ei voida olla vie-
lä lopuksi mainitsematta, et-
tä skn toiminnan menesty-
misestä lankeaa suuri ansio
Terijoen Lotta-Svärd-yh-

distykselle, joka sitä aina on läheltä seurannut ja
tuntuvasti tukenut.

Miehen mittaisia.
Sk.korp. Mikko Nevanperä.

suus vaan myöskin pakko kuulua niitten riveihin, joiden
valppaudesta riippuu maan onni.

EihänTerijoen suojeluskunta
pääse paljon kehumaan »mie-
henmittaisten» lukumääräl-
lään, mutta on sillä kuiten-
kin edes yksi sellainenkin,
nim. puuseppä Mikko Nevan-
perä. Vaikka ikää on yli 60
vuotta on hän säännöllisesti
mukana kaikissa harjoituk-
sissa, millaisissa tahansa, aina
yhtä hymyilevänä ja ,yhtä
hyvätuulisena. Kuuluu jäse-
nenä skn kurinpitolautakun-
taan. Vaatimattomaksi tun-
nustukseksi uutteruudestaan
on hänet koroitettu sk.korp-
raaliksi. Saakoon hänen in-
nokas toimintansa suojelus-
kuntansa hyväksi olla vielä
kauvan toisille esimerkkinä
siitä, ettei ikäkään estä ole-
masta mukana sk.-työssä, kun
vaan miehen sykkii
rehellinen suomalainen "sydän,
joka harrastaa maansa, parasta.
Osoittakoon hän esimerkillään
kaikille ja varsinkin nuorem-
mille, että jos muuallakin niin
varsinkin näin rajalla on jo-
kaisen ei ainoastaan velvolli-

Terijoen suojeluskuntalaisia ja Lottia.
Harjoitusten jälkeen v. 1921.
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Lottatyö Terijoella.

toimikunnan naispuolisten jäsenten kes-
kuudessa heräsi ajatus rajan naistenkin

•notosta työhön maamme puolustuk-
hyväksi; Varsinainen näkyvä tulos

tä heränneestä innostuksesta oli lipun
hankkiminen omalle suojeluskunnallem-
me, joka lippu lahjoitettiin ja vihittiin
tarkoitukseensa juuri mainitun valtaus-
juhlan yhteydessä Terijoen kirkossa.
Vankemmalle pohjalle pääsi tämä hen-
kiin herännyt innostus kuitenkin vasta
sen kautta kun yllä mainitun juhlan jär-
jestäjien aloitteesta, joista ennen muita
mainittakoon neiti Aliisa Komulainen,
kutsuttiin koolle Lotta-Svärd-yhdistyk-
sen perustava kokous. Tämä pidettiin
silloisella suojeluskuntaklubilla 18 pv.
lokakuuta 1919, jolloin varsinainen
lotta-työ Terijoella alkoi.

Kuten tavallisesti uusia seuroja perustettaessa
oli innostus alussa suuri, samoin jäsenmääräkin.
Työhalua eikä työtä puuttunut, mutta kun ei
ollut varsinaisia sääntöjä, oli työ vaikeampaa.
Pidettiin ompelu-iltoja, joissa valmistettiin side-
ja varustarpeita suojeluskunnalle. Olipa Lotilla
ja suojeluskuntalaisilla vielä yhteisiä klubi-iltoja-
kin, joiden ohjelman suorittivat tavallisesti Lotat.
Vähäiseksi ei liene arvioitava kuitenkaan sekään
työ, jonka Lotat tekivät muonittaessaan suojelus-
kuntalaisia heidän suorittaessaan useita viikkoja
kestävää vartiopalvelustaan.

Vuosien varrella pyrki työ hiljenemään ja innos-
tus väkisinkin laskemaan. Mutta nykyisen puheen-
johtajan tohtorin rouva Moni Leppälän astuttua
toimeensa alussa vuotta' l923 alkoi yhdistyksel-
lemme ripeä nousukausi, Hänen innostava ja
työtäpelkäämätön luonteensa valoi toisiin samaa
intoa. Uusia, uutterasti toimivia jäseniä liittyi
nyt yhdistykseemme ja entinen lamaantuminen oli
kuin poispyyhkäisty.

Ompeluiltoja alettiin pitää säännöllisesti joka
torstai-ilta, jopa joskus parikin kertaa viikossa.
Niin ahkerasti ommeltiin, että tuskin kesälomaa-
kaan maltettiin pitää. Myyjäisiä on pidetty
useampia ja on niistä ollut rahallinen tulos aina
hyvä. Iltamia on pidetty yksin sekä yhdessä suo-
jeluskunnan kanssa. Sankaripatsas on myöskin
saanut osakseen Lottien huolenpidon. Ihanat
ruusut sekä monet muut kauniit kukat koristavat
tuota sankarivainajille omistettua ylevää muisto-
merkkiä.

Myöskin suojeluskuntalaisten muonittamisesta
taistelu-, ampuma- y.m. harjoituksissa,'sekä paraa-
tien aikana ovat Lotat huolehtineet. On ollut

useita kursseja, joissa Lotat ovat olleet muonitta-
jina, samoin Inon leiripäivillä. Ahkeran työn
tuloksena on ollut se että suojeluskuntaa on voitu
huomattavasti avustaa rahallisesti, sekä lahjoit-
tamalla sille varustarpeita kuten lumivaippoja,
puhdistusvälinepusseja y.m. Ampumataidon kö-
llöttämiseksi omien suojeluskuntalaistemme kes-
kuudessa olemme niinikään koettaneet parhaan
kykymme mukaan toimia ja sitä varten hankkineet
suojeluskunnalle 15 kpl. uusia kiväärinpiippuja,
sekä lahjoittaneet 1,000 mk. rahaa, jolla vähintäin
111 lk. kuntoisuusmerkin. suorittaneille voitaisiin
myydä alennetulla hinnalla ampumatarpeita.

Suojeluskuntamme taloudelliseksi tukemiseksi
olemme tehneet parhaamme. Sen sijaan kohdis-
tettakoon yhdistyksemme pyrkimykset lähitule-
vaisuudessa isänmaan parasta ajattelevien, suo-
jeluskuntatyölle siveellisen kannatuksensa antavien
niin naisten kuin miestenkin kasvattamiseksi. Sillä
sellaisia tarvitaan täällä Kannaksella totisesti pal-
jon, suuremmassa määrässä kuin mitä täällä on ja
tämä työ on vähintäin yhtä tärkeä kuin taloudel-
liset uhraukset suojeluskunnille.

Tilaisuus kiväärin hankintaani
Yliesikunta on tiedottanut voivansa hankkia

suuremman määrän käytettyjä saksalaisia jalka-
väen kiväärejä 08 hintaan 300 mk. kpl., jos tarr
peellinen määrä tilataan.

Kun k.o. kivääreistä voidaan halvimmalja ta-
valla saada n.s. armeijan koekivääri (7 min),
niin Piiriesikunta huomauttaa täten tarjoutuvasta
tilaisuudesta ja odottaa 10. 2. 25. mennessä sito-
via ilmoituksia halutusta kappalemäärästä.

Terijoen Lottia.
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Pikapiirtoja Kuokkalan Suojeluskunnasta.

Vuoden 1917 loppupuolella he-
rätettiin Kuokkalassa samoinkuin
Ollilassakin kysymys erikoisen pai-
kallisen järjestyskunnan muodos-
tamisestafsilloisten epävarmojen
olojen varalle. Asia saavutti suurta
kannatusta paikkakunnalla ja liit-
tyi perustettuun »palokuntaan»
oloihin nähden aika runsaasti mie-
hiä.

Punaisten ja ryssän sotilaiden
painostuksen takia supistuivat har-
joitukset kumminkin melko vä-
hiin. Vain salassa pidettiin marssi-
ja voimisteluharjoituksia, sekä sil-
loin tällöin kaikessa hiljaisuudessa
pienissä ryhmissä tutkittiin kivää-
rin rakennetta ja käyttöä. Asei-
den hankinta ja toimittaminen
edelleen muualle Suomeen olikin
miestemme tärkeimpiä tehtäviä.

Kapinan puhjettua hajosi suojeluskuntamme olo-
jen pakosta kokonaan. Osa miehistä selviytyi
punaisten ketjujen lomitse valkealle rintamalle,
siellä uljaasti täyttäen kansalaisvelvollisuutensa
isänmaataan kohtaan. Toisia kulettivat punaiset
vankinaan tutkinnosta tutkintoon, toisten onnis-
tuessa päästä Rajajoen yli inkeriläiskyliin etsi-
mään sieltä turvaa ja odottamaan asiain kehitystä
isänmaassaan.

Huhtikuun 23 p:nä 1918 vapauttivat valkeat
sankarit raskailla veriuhreilla Kuokkalan ryssä-
läisistä sotilaista ja punaisesta painajaisesta. Täl-
löin kokoontui suojeluskuntamme ja sai ryhtyä
heti tositoimintaan. Miehiä liittyi runsaasti rivei-
hin ja alkoi ripeä toiminnan aika. Rajan vartiointi
ja kapinan jälkiselvittely kylässämme uskottiin
suojeluskunnan tehtäväksi. Pitkät olivat silloiset
työpäivät, mutta nurkumatta ne kestettiin, jokai-
nen mies tiesi silloin velvollisuutensa.

Suoranaisen rintamapal-
veluksen ohessa pidettiin
vielä tuiki tiheään harjoi-
tuksia. Maamme itäisin ja
aivan rajan välittömässä
yhteydessä sijaitseva suo-
jeluskuntamme joutui tuon
tuostakin rajakahakkoihin
epäluotettavan naapurinsa
kanssa. Milloin rajavartio-
sotilaiden kanssa yhdessä,
milloin yksinään vietti suo-
jeluskuntamme monet yöt
ketjussa Rajajoen ran-
noilla.

Kirjoittanut Esik. jäsen.

Paikallispäälliköistämme mainittakoon aluejär-
jestelyn jälkeen paikallispäällikköinä toimineet
vänrikki Ilmari Kaulio, sk.upseeri Einari Korpi-
nen ja vänrikki Reino Inkinen sekä nykyinen
paikallispäällikkö Emil Reinikainen, joka kolme

Paikallispäällikkö
Reinikainen.

Kuokkalan sk. Rajajoen asemalla.
Edessä vas. toinen paikallispääll. Reinikainen.

Rajajoki.
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vuotta on hoitanut vaativaa tehtä-
väänsä.

Päällystöstämme ansaitsee erikoisen
maininnan komppanianpäällikkö vän-
rikki . Erkki Kääpä ja joukkueenjoh-
taja Vihtori Huumonen. Olisi suoje-
luskuntamme riveissä muitakin mai-
ninnan arvoisia miehiä, jotka aina ovat
kunnialla isänmaallisen velvollisuutensa
täyttäneet, mutta tämän katsauksen
ahtaisiin puitteisiin ei heitä kaikkia voi
sijoittaa. Nykyisen esikunnan muodos-
tavat talouspäällikkö Matti Vaittinen,
kansliap. Vihtori Huumonen, kasvatusp.
Erkki Kääpä, Viktor Kari, Toivo Tel-
kiä ja Emil Bernitz.

Alussa oli suojeluskuntamme jaettu
Kuokkalan ja Ollilan osastoihin. Pian
kumminkin osastot yhdistettiin yhdeksi
suojeluskuntakomppaniaksi.

Suurta haittaa tuotti alkuaikoina suo-
jeluskuntatyölle ainainen paik.-päälliköiden muutto.
Samoin paikkakunnalla vallitseva taloudellinen ah-
dinkotila on myöskin osaltaan hyvinkin'lamaut-
tavasti vaikeuttanut suojeluskuntamme kehitystä.
Ainainen puute ja toisille paikkakunnille työ-
ansioihin siirtyvät suojeluskuntalaiset, siinä jär-
jestömme ikävä vitsaus.

Urheilutoimintaan on suojeluskunnassamme kiin-
nitetty erikoista huomiota. Kilpailuja on järjestetty
tuon tuostakin. Erikoisen maininnan ansaitsee pot-
kupallojoukkueemme, samoin myös reippaat hiihtä-
jämme, jotka kahtena talvena peräkkäin ovat ylivoi-
maisesti voittaneet Rannikon alueen kiertopalkinnon.

Tässä muutamia piirtoja suojeluskunnastamme.
Innostakoon suojeluskunta-aate meitä edelleenkin
lujina seisomaan idän viimoja vastaan. Koot-
kaamme kaikki tervettä, säännöllistä ja rauhallista
kehitystä kunnioittavat voimat yhteistyöhön lu-
jittamaan valkoista rintamaa sitä suuntaa vastaan,
jonka päämääränä on avata tie maahamme venä-
läiselle barbarismille ja hirmuvallalle. Täyttäköön
vapaaehtoisten aseenkantajien mielen isänmaan-
rakkaus, tietoisuus ajamansa asian oikeudesta ja
sammumaton innostus, joka kestää yhtä hyvin
rauhan töissä kuin mahdollisten koettelemusten-
kin aikana.

Kuokkalan Lotat.
Kuokkalan Lotta-Svärd yhdistyksen

(Ollilan paikallisosaston) syntysanat lau-
suttiin jo vuonna 1919, jolloin pidettiin
ensimäinen perustava kokous, mutta asia
ei sen pitemmälle kehittynyt. Toisen ker-
ran yritettiin v. 1920, mutta samallaisella
tuloksella. Ja näin aika kului arvellessa,
päivät päätä käännellessä täällä Ollilassa
ja sillävälin Kuokkalan naisyhdistyksen
ripeät ja lottahenkiset naiset valmistivat
ja lahjoittivat suojeluskunnalle lipun.
Vasta kolmas kerta toden sanoi jolloin
lopullisesti perustettiin ja päästiin alka-
maan nykyinen lottatoiminta huhtikuussa
1922. Vaikeuksia on ollut ja toimintaa
suuresti heikentää se, että samat henkilöt
toimivat Martoissa, nuorisoseurassa ja
maamiesseurassa. Mutta pystyssä on py-
sytty ja eteenpäin mennään kasvavalla

Kuokkalan sk. taisteluun lähdössä v. 1919.
Tilanne on seuraava: oßyssät liikehtimässä yli rajan».

Kuokkalan LottiaJßajajoen sillalla.



N:o 2 — 1925KANNAKSEN VARTIO

52

innostuksella. Vietettiinpä viime kesänä yksino-
maan lottavoimin arpajaisetkin, joiden tuloista
hiukan vaille 18,000 mk. luovutettiin suojeluskun-
nalle. Kurssin käyneistä Lotista on kasvamassa
hyvää työvoimaa ja niin uskallammekin tyynin
mielin ja valoisin toivein tehdä työtämme ja täyt-
tää kutsumustamme rajan välittömässä läheisyy-
dessä. Tahdomme taistella »henkemme hinnalla
Svärdimme rinnalla kauhalla, kutimella» ja olla
valmiina aina kun Svärdimme meitä tarvitsevat
rauhan töissä tai sotahommissaan, siihen kutsuu

meitä syntymämaa-ja velvoittaa »ankara rajatuul'»,
joka aina on uhkaamassa puhaltaakseen pois va-
paussodan verisaavutukset ja pienoisen vartiojouk-
komme. Siis

»Ilomielin valmiina palvelemaan,
.

Se on Lottien kunniatyö.
Jos työtämme milloin tarvitaan,
Joka Lotta on valmiina paikallaan
Kun toiminnan hetki lyö.»

H. I.

Inon suojeluskunnan vaiheita.
Suojeluskuntamme historiikki on verrattain

vaatimaton lehti piirin suojeluskuntain jou-
kossa. Sklla "aivan viime aikoihin saakka on
ollut vain harmaita työpäiviä toisensa'jälkeen.
Silloin kun muualla Suomessa on kansa illalla
nukahtanut sänkyynsä nähden ihania unia val-
litsevasta rauhasta, ovat täällä suojeluskunta-
laiset suorittaneet uskollisesti vartiopalvelusta
maalla että etenkin merellä tehden sen luon-
nollisesti korvauksetta. Välillä on harjoiteltu
tietoisena edesvastuun suuruudesta, siellämissä
on päivittäin vihollinen silmien edessä. • •

Suojeluskunta.perustettiin heti seutukunnan
vapauduttua punaisesta vallasta 26.4. 18., saa-
den nimekseen »Uudenkirkon Rannikon suoje-
luskunta». Aluejaossa joutui sk. Rannikon
alueen sktien joukkoon syystä, että kulku-
yhteydet johtivat enemmän Terijoelle kuin sisä-
maahan. Skmme on aika laaja. Sen maa-alueen
pituus on n. 40 km. osastoja on 8 ja toimivain
jäsenmäärä on huomattava verraten useihin toisiin
suojeluskuntiin.

Kannattavia jäseniä ei ole ollut ainoatakaan,
syystä, että seutu on köyhää pienviljelysaluetta.
Paikallispäälliköiden tehtäviä ovat hoitaneet skn
olemassaolon ajalla maanvilj. J. Lempiäinen ai-
kana 26. 4. 18.—24. 7. 19., ylioppilas Eino Kuu-
sela aikana 25. 7.-25. 10. 19, ratamestari J. Ala-

joki aikana 26. 10. 19.—31. 5. 20., vänrikki E. Hal-
tiavuori aikana 1. 6.—15. 9. 20. ja sk.upseeri ase-
mapäällikkö I. Salmi 16.9.20.— lähtien edelleen.
Köyhä sk. ei ole voinut hankkia itse erikoisaseistus-
taan ja jokapäiväisiä tarveaineitaan, jotka olisivat
työtä helpoittaneet, vaan ovat skn eri osastot
kykynsä mukaan itse huolehtineet Lottineen tästä
puolesta täydentäen Yli- ja Piiriesikuntien suo-
maa apua.

Kansliapuolella ovat yliloikkarit ja pakolaiset
antaneet paljon työtä. Uskollisena ja aina alttiina

on täällä uurastanut paikallispäällikön
apuna v. 1921 alkaen nykyinen kanslia-
päällikkö suojeluskuntalainen Hänninen.
Sotavankileiri lisäsi työtaakkaa- aikoi-
naan siinä määrin että otteettain koko
sk. oli asetettuna liikekannalle. Tätä
työtaakkaa on Vammeljoen osasto pääl-
likkönsä kers. Suden johdolla nurku-
matta kantanut erikoisesti mainittavalla
tavalla. Oli sitten kysymyksessä kii-
reellinen vartiomiesten asettaminen tai
järjestyspatrullien määrääminen, siellä
on varmasti Vammeljoen osasto osasto-
päällikkönsä johdolla ollut mukana. Am-
pumakasvätuslautakunnan puheenjohta-
ja vääp. E. Lenkkerion mainintaa an-Inon Lottia ja suojeluskuntalaisia.

Inon Paikallisesikunta.
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Rannikon skn ilman avustustakin Ylä-
maan skn saadessa puolueellisesti samana
vuonna 10,000 mk. Nyt on sk. saanut oman talonsa
ja päässyt siten sanoaksemme »jaloilleen». Paikallis-
päällikkö on saanut sentähden jo 4 vuoden ajan
juosta monet kengän pohjat rikki kiertäessään
ministerit, keskushallitukset ja korkeat viranomai-
set, joista talon saanti on riippunut. Esikunnan
apua on hän tarvinnut ainoastaan näille matkoille
valtuutuksen matkapassikseen taskuunsa..

saitsevalla taval-
la ohjannut am-

pumakehitystä
sk:ssa.

Tällä varatto-
malla pieneläjäin
asumalla ranni-
kolla on sk. saa-
nut taistella ali-
tuista varojen
puutetta koko
olemassaoloaika-
naan. Onpa Uu-
denkirkon kunta
v. 1922 jättänyt

Lotista ovat erikoisemmin toimineet Anttana-
lan ja Vammeljoen kyläosastot. Inon kyläosasto
on perustettu vasta viime syyskuulla ja on siihen
liittynyt jo 45 Lottaa. Tämä nousu on aivan
poikkeuksellinen ja lienee skn oma talo ollut tähän
pääherättäjänä.

Raivolan suojeluskunta.
Yksi Kannaksen suurimpia ja vilkasliikkeisim-

piä asutuskeskuksia on Raivola. Sen monet
tehdaslaitokset, jotka osittain ovat jo satoja vuo-
sia toimineet, antavat paikkakunnalle liikettä ja
elämää. Erityisen, eikä varsin edullisen leiman on
tähän kylään painanut paikallinen venäläinen
väestö. Se on sitkeästi koettanut säilyt-
tää entisyytensä. Ne ovat edelleenkin
Venäjän alamaisia ja niillä on yhä oma
alkuperäinen kyläkuntajärjestyksensä.
Suomen tultua itsenäiseksi on tehty
useita yrityksiä tämän väestön olojen jär-
jestämiseksi muuttuneita oloja vastaa-
viksi. Vaikka toistaiseksi ei sanottavia
korjauksia ole saatu aikaan, on kuiten-
kin tämän paikkakunnan oloissa huomat-
tavissa muutosta parempaan päin. Tämä
entisen venäläisen vallan tyyssija maas-
samme alkaa vähitellen suomalaistua.
Raivola, jossa suomalaisilla ei ennen ollut
paljonkaan sananvaltaa, on nyt suoma-
laisen sotaväen garnisoonialue. Omat suo-
malaiset sotilaamme marssivat nyt katuja
pitkin ja suomalaiset sotilaslaulut kaiku-
vat nyt kaduilla ja kujilla ja niiden
kaiusta vavahtelevat tyhjät venäläiset
huvilat ja lahoutumaan tuomitut puu-
hökkelit.

Kapinan kukistuttua ryhdyttiin innolla
järjestämään sekavia oloja. Ensimäinen

tehtävä oli suojeluskunnan perustaminen. Kun val-
koiset joukot huhtikuun 23 p:nä 1918 olivat valloit-
taneet Raivolan ja vapautuminen venäläisen vallan
vaikutuksesta nostatti tavattoman innostuksen, kut-
suttiin seuraavana päivänä huhtikuun 24:nä ylei-
nen kyläkunnan kokous, jossa päätettiin perustaa

Paikallispäällikkö
Salmi.

Inon skn Vammeljoen pirteä osasto.

Osa Raivolan suojeluskuntaa v. 1921.

KANNAKSEN VARTIU
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kylään suojeluskunta. Jo tässä ensimäisessä ko-
kouksessa ilmottautui skrtaan jäseniä yli sata,
vaikka kylän asukkaista on suomalaisia vain noin
700. Kokous valitsi erityisen toimikunnan, joka
sai tehtäväkseen asian eteenpäin ajamisen. Vielä
samana päivänä sai toimikunta Raivolaan majoit-
tuneen joukko-osaston päälliköltä valtuudet ryh-
tyä toimiin rauhan ja turvallisuuden vakiinnutta-
miseksi paikkakunnalla. Varsin tärkeäksi ja tar-
peelliseksi osottautuikin sk:n toiminta heti alusta
pitäen. Se sai tehtäväkseen, paitsi yleisen turval-
lisuuden suojelemista, myös järjestää ja valvoa
vaikeata elintarvetilannetta, huolehtia piileskele-
vien kapinallisten pidättämisestä ja kuulustele-
misesta ja osittain toimittaa vartiopalvelusta tär-
keimmillä rautatie- ja maantiesilloilla. Kun Ve-
näjän raja vielä ei ollut sulettu, oli rajan ylikulku
vilkasta ja tuotti tämä sekä Venäjältä saapunei-
den henkilöiden silmälläpito näihin aikoihin sklle
paljon työtä. Olojen vähitellen vakiinnuttua va-
pautui sk. tällaisista ylimääräisistä tehtävistä ja
järjestyi varsinaiseksi vapaaehtoiseksi sotilaalli-
seksi järjestöksi.

Alkuaikoina oli Raivolan sk. Terijoen sk:n yhtey-
dessä, mutta maaliskuusta 1919 lähtien on toi-
minut itsenäisenä, Rannikon alueeseen kuuluvana
sk:na. Nyt tuli sen toiminta säännöstellyksi ja
enemmän tarkoitustaan vastaavaksi. Harjoituk-
sia pidettiin säännöllisesti ja puvusto, jonka useim-
mat hankkivat aluksi omilla varoillaan, saatiin
yhtenäiseksi.

Toimittuaan alussa tilapäisissä ja puutteelli-
sissa huoneustoissa, osottautui oman huoneuston
hankkiminen nyt välttämättömäksi. Vuoden 1920
loppupuolella vuokrasi sk. senvuoksi klubihuo-
neustokseen insinöörinrouva Södergranilta hänen
omistamansa ison huvilarakennuksen. Näin sai
sk. oman, tilavan ja viihtyisän kodin; jossa se on

voinut pitää juhliansa, ko-
kouksiaan ja harjoituk-
siaan. Sk:n keskuudessa
toimi myös oma torvisoit-
tokunta ja ompeluseura
naisten keskuudessa. Om-
peluseura, joka täydellisesti
on vastannut Lotta-yhdis-
tystä, on suuresti avustanut
sk:taa sekä rahallisesti että
muullakin toiminnallaan.

Sk. on näin yhdistävänä
ja kokoovana elimenä ollut
kaiken toiminnan keskuk-
sena. Sen alotteesta on ai-
kaansaatu monenlaisia pa-
rannuksia paikkakunnan
oloihin. Katuvalaistukses-
ta, palosuojeluksesta ja
muista kylän yhteisistä
asioista on huolta pidetty.

Sk:n ja ompeluseuran alotteesta hankittiin myös
sankaripatsas kaatuneiden vapaussankareiden hau-
dalle. Raivolan ompeluseuran lahjoittama on
myös komea ja arvokas sk:n lippu. Patsaan-
paljastusjuhla 21 p. toukok. 1923 muodostui ainut-
laatuiseksi tilaisuudeksi paikkakunnalla, jossa ei
niin suurta väenpaljoutta ole ennen nähty. Sk.
nauttiikin senvuoksi yleistä suosiota paikkakun-
nalla ja on saanut osakseen huomattavaa kan-
natusta. Paikkakunnan liikemiehet ovat lahjoi-
tuksillaan tukeneet sen toimintaa ja monet yksi-
tyiset ovat uhrautuvalla työllään sitä avusta-
neet. Myöskin Kivennavan kunta myönsi alku-
vuosina avustusta kunnassa toimiville suojelus-
kunnille antaen siten tunnustuksensa niiden työlle.

Vaikka tässä on voitu selostaa Raivolan sk:n
toiminta vain pääpiirteissään, käy tästäkin jo
selville miten suuriarvoinen ja tärkeä sen tehtävä
on ollut. On siis edelleenkin tehtävä mitä tehdä
voidaan, että suojeluskunta Raivolassa säilyisi
mahdollisimman elinvoimaisena ja valppaana.

Kun suojeluskuntien tehtävä rajaseudulla on
monin verroin tärkeämpää kuin muualla maas-
samme, ne kun asemansa vuoksi suorittavat ikään-
kuin vartiopalvelusta koko maan hyväksi, on niiden
kehittämiseen kiinnitettävä entistä suurempaa huo-
miota ja niiden toiminnan tukeminen ei ole ai-
noastaan paikkakuntalaisten asia, vaan kuuluu
se kaikille, joille suojeluskunta-asia on kallis.

K.

Jos ei riviin kykemätön ja varakas naapurisi tahdo
täyttää velvollisuuttaan liittymällä passiiviseksi jäse-
neksi niin anna hänen tietää että teoistaan mies tu-
taan, ja että ken ei ole kanssamme, hän on meitä
vastaan. Välitietä ei ole.

Raivolan skn tykistöpatteri harj. v. 1924.
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Piirin talviurheilukilpailut.
Piirin talviurheilukilpailut pidetään aikaisem-

man ilmoituksen mukaisesti 14—15. 2. 1925 Vii-
purissa.

Kilpailuohjelma:

14. 2. klo 9 ap. Loikkasen ampumaradalla:
1) Suojeluskuntain välinen ja samalla mieskoh-

tainen ampumahiihto piirin kiertopalkinnosta, puo-
lustaa Luumäen sk.

2) Mieskohtainen ampumahiihto ikämiehille yli
35 vuotta.

3) Suojeluskuntain välinen ja samalla mieskoh-
tainen kilpailu tiedusteluhiihdossa piirin kierto-
palkinnosta, puolustaa Lemin sk.

15. 2. klo 9 ap. Papulan urheilukentällä:
4) Suojeluskuntain ja joukko-osastojen välinen

sekä samalla mieskohtainen 20 km. murtomaa-
hiihto kapt. Karimon kiertopalkinnosta, puolustaa
I/K.T.R.2. ■5) Mieskohtainen 10 km. hiihto nuorille alle 16
vuotta.

Määräyksiä:

1) Koska tiedusteluhiihto tapahtuu ulkopuolella
Viipuria, ei siihen ja ampumahiihtoon voi osallis-
tua samat miehet, mikä ilmoittautumisia tehdessä
on muistettava.

2) Yhä suuremmaksi paisuneen osanoton vuoksi
peruutetaan sotilasjoukko-osastojen osanotto 20
km. joukkuehiihtoon poikkeuksena kiertopalkin-
non puolustaja I/K.T.R.2.

3) Ilmoitus osanotosta on tehtävä ennen 10. 2. 25.

Vapaa sotilasmajoitus varataan haluaville. Siitä
on kuitenkin erikseen ilmoitettava osanottoilmoi-
tuksen yhteydessä.

Tiedusteluhiihdon määräykset:

1) Kilpailijat viedään junalla lähtöpaikalle. Ju-
nan lähtöaika ilmoitetaan kilpailukansliassa Piiri-
esikunnassa kilpailujen edellisenä päivänä klo 6 ip.

2) Lähtöjärjestys määrätään arvalla ja lähete-
tään kilpailijat matkalle joko yksitellen tai tarpeen
vaatiessa pienemmissä ryhmissä.

3) Lähtö. Kukin kilpailija lähtee, s.o. ryhtyy
tehtäväänsä siten, että hänet lähtijäin odotusase-
malta lähetin opastamana lasketaan lähtöpaikkaan,
missä hän kilpailun johtajalta heti saa:

a) kartan kilpailualueesta; karttaan on merkitty
paitsi lähtöpaikkaa (L) vähintäin 2 ja enintäin 4
valvonta-asemaa (A, B ...) ja perilletulopaikka (P.)

Luonnossa ovat valvonta-asemat merkityt sel-
västi näkyvillä punaisilla lipuilla sekä perilletulo-
paikka kahdella n. 10—15 metrin päässä toisistaan
olevalla punaisella lipulla;

b) nimellään varustetun valvontakortin.
4) Tehtävä. Kilpailijan on käytävä jokaisella

valvonta-asemalla ottamassa merkintä valvonta-
korttiinsa, mikä perilletulopaikalla on heti jätet-
tävä kilpailun johtajalle.

5) Kilpailupuku on suojeluskuntain talvipuku
voineen ilman päällystakkia, jalkaväen kivääri ja
45 panosta.

Jokaisella kilpailijalla tulee itsellään olla kom-
passi.

6) Ampuminen matkalla on kielletty.

Viipurin sk. piirin XVIII ampumakilpailut
Viipurissa 14—15. 2. 25.

Piirin talviampumakilpailut pidetään Viipurissa
14—15.2.25. Papulan ampumaradalla seuraavan
suunnitelman mukaisesti:

Lauantaina 14. 2. 25. klo 10 ap. mieskohtainen
vapaavalinta-kiväärikilpailu 300 m. matkalla, ma-
kuulta 300 m. tauluun 30 laukauksella 1 tunnin
kuluessa. Kaikki laukaukset näytetään erikseen.
Koelaukauksia 3. Kilpailussa saa käyttää kaikkia
Yliesikunnan hyväksymiä sotilaskivääreitä. Ta-
soitusta lasketaan venäl. 3-linj. kiv. 10 % ja. japa-
nilaiselle 5 %. Liipasimen tulee kestää 2 kg. kuor-
mituksen.

Samanaikaisesti suoritetaan mieskohtainen pis-
tooliampumakilpailu 25 m. matkalla Suomen Am-
pujainliiton 50 m. pistoolitauluun 20 laukauksella
(4 sarjaa a 5 lauk. Aika sarjaa kohden 5 min.).

3 koelaukausta sallitaan. Kilpailussa saa käyttää
kaikkia sotilaspistooleja, paitsi 6,35 m/m tai sitä
pienempiä.

Klo 3 ip. Kenttäammunta »ryssään» 5 lauk.
2 min. kuluessa 300 m. matkalta. Koelaukauksia
ei sallita.

Sunnuntaina 15. 2. 25. klo 9 ap. Suojeluskuntain
ja Viipurin garnisoonijoukkojen kivääriammunta.
Samalla mieskohtainen. Ampuminen tapahtuu
100, 150 ja 300 m. matkoilta, seisaalta, makuulta
ja polvelta vastaaviin Suomen Ampujainliiton
ampumatauluihin. 100 ja 150 m. matkoilta am-
mutaan 2 koe- ja 10 kilpailulaukausta 20 min.
kuluessa. 150 m:llä näytetään laukaukset erikseen,
100 m:llä 5 laukauksen sarjoissa. 300 m. matkalta

ammutaan 3 koe- ja 15 kilpailulaukausta 30 min.
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kuluessa, jotka kukin näytetään erikseen. — Koe-
laukaukset näytetään erikseen.

Klo 2 ip. mieskohtainen pienoiskiväärikilpailu
50 m. matkalta n.s. pohjoismaiseen pien.kiv. tau-
luun 30 lauk. 5 lauk. sarjoissa, makuulta ilman
tukea. Aikaa sarjaa kohden 7 l/a niin.

Panoksia ei jaeta Piiriesikunnan puolesta, vaan
saavat kilpailevat joukkueet tuoda ne itse a.o.
suojeluskunnista ja joukko-osastoista.

3-linj. kiväärissä sallitut muutokset ovat: Yli-
esikunnan hyväksymä tolppajyvä ja parannettu
tähtäinkään. Liipasinlaitteessa saa olla n.s. paino-
pistejousi ja pitää sen kestää 2 kgn kuormituksen.

Määräyksiä:
1) Kirjalliset ilmoitukset osanotosta kilpailuihin

on lähetettävä Piiriesikuntaan viimeistään 6. 2. 25.
mennessä. Myöhemmin saapuneita ilmoituksia ei
missään tapauksessa oteta huomioon.

Ilmoituksissa on, tullakseen huomioonotetuiksi,
mainittava:

a) edustajat joukkuekilpailussa (kutakin sktaa,
sk.pataljoonaa, armeijapataljoonaa tai vastaavaa
joukko-osastoa saa edustaa 5-miehinen joukkue,
joista kolmen (3) parhaan yhteistulos otetaan
huomioon);

b) osanottajat pienoiskiv.kilpailuun;
c) osanottajat pistooli-kilpailuun;
d) osanottajat vapaavalinta-kiväärikilpailuun;
e) osanottajat kenttäammuntaan.
Ilmoituksissa on mainittava ampujan arvo, pu-

huttelu- ja sukunimi täydellisinä.
2) Kilpailevaa joukkuetta kohden lähettää kukin

sk. ja armeijan joukko-osasto palkintotuomarin.
Palkintotuomarit ovat kilpailujen aikana ylipal-
kintotuomarin käytettävissä, eivätkä ole oikeutet-
tuja myöhästymään enempää kuin poistumaankaan
ennen sitä varten annettua lupaa ampumapaikalta.

Palkintotuomarien on 13. 2. 25. ilmoittauduttava
Piiriesikunnassa klo 7 ip.

Palkintotuomareiksi on lähetettävä toimeensa
pystyviä miehiä. Ilmoituksissa on mainittava pal-
kintotuomarin arvo, puhuttelu- ja sukunimi täy-
dellisinä.

3) Joukkuekilpailuun ei pääse mieskohtaisena
kilpailemaan muut kuin joukkueeseen kuuluvat.

4) Kilpailuissa noudatetaan sk. järjestön am-
ptimamestaruuskilpailujen sääntöjä soveltuvin koh-
din.

5) Kukaan kilpailijoista tai sivullisista ei saa
mennä kilpailujen aikana ampumataulujen luokse.
Ampumapaikalla ei saa oleskella muut kuin toimi-
henkilöt ja kilpailijat.

6) Osanottajakortit jaetaan joukkueiden pal-
kintotuomareille viimeistään 1 tunti ennen kilpai-
lujen alkamista.

7) Kilpailijoiden on oltava kilpailupaikalla vii-
meistään 1/2 tuntia ennen ampumavuoroaan.
Sarjastaan myöhästynyt kilpailija jää pois kil-
pailusta.

8) Ylipalkintotuomari kilpailuihin määrätään
myöhemmin.

9) Majoitusta ei järjestetä Piiriesikunnan puo-
lesta.

10) Kiertopalkinnot ovat palautettavat ennen
8. 2. 25. hyvin puhdistettuina Piiriesikuntaan.

11) Kilpailijoiden matka on järjestettävä niin,
että kilpailijat voivat kilpailla siinä sarjassa, mihin
he alunperin ovat määrätyt. (Junien Viipuriin
tuloajan mukaan sarjoja ei järjestetä).

12) Aluepäälliköt komennetaan kilpailujen ajaksi
Piiriesikunnan käytettäväksi ja tulee heidän ilmoit-
tautua 13.2.25. klo 9,30 ap. Papulan ampuma-
radalla, jolloin suoritetaan Piiriesikunnan henkilö-
kunnan ja aluepäälliköiden välinen kilpailu. Piiri-
esikunta järjestää majoituksen aluepäälliköille.

Viestinhiihto — tiedusteluhiihdoksi.

Koska viestinhiihto piirin kiertopalkinnosta on
osoittautunut käytännöllisesti vaikeaksi järjestää,
miehiä kun on hankala sirotella pitkin kilpailu-
reittiä, on Piiriesikunta päättänyt muuttaa kilpailun
sanotusta kiertopalkinnosta tiedustelu-hiihdoksi.
Muutos on tarpeellinen sitäkin suuremmalla syyllä,
kun osanotto viestinhiihtoon on ollut peräti laimea.

Kilpailu tiedusteluhiihdossa on suunniteltu mies-
kohtaiseksi ja samalla suojeluskuntain väliseksi,
jossa kolmen tulos otetaan huomioon. Samalla on
kilpailu liitetty kymmenentenä lajina »Lottien
palkintoon». Toivottavasti tämä uusi ja sotilaalli-
sesti mitä tärkein urheilumuoto saa tarpeellista
huomiota osakseen suojeluskuntalaisten, eritoten
sk.upseerien keskuudessa. Kilpailusäännöt on jo

lähetetty paikallisesikunnille. Ei siis muuta, kuin
kartan ja kompassin kera metsiä samoilemaan!

Voimistelu* ja urheiluneuvojain
kokous.

Piirin suojeluskuntain voimistelun ja urheilun
johtajat kutsutaan yleiseen kokoukseen Viipuriin
23. 3. 25. neuvottelemaan erinäisistä suojeluskun-
tain urheilutoimintaa koskevista seikoista.

Kun kahtena edellisenä päivänä samalla kertaa
on Viipurissa palkintotuomarikurssit ja Suomen
voimistelumestaiiiuskilpailut, muodostuu matkasta
kokoukseen osanottajille samalla ilmainen opinto-
tilaisuus, jota ei suinkaan ole lyötävä laimin.

Kokouksen ohjelmasta samoinkuin palkinto-
tuomarikursseistakin ilmoitetaan tarkemmin ensi
numerossa.
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Suojeluskuntalaisten hiihtomerkki.
1. Kohottaakseen harrastusta murtomaa- ja

metsähiihdon harjoittamiseen ja täten edistääk-
seen sotilaallisessa suhteessa tärkeää murtomaa-
ja metsähiihtotaitoa suojeluskuntalaisten keskuu-
dessa, on Yliesikunta perustanut suojeluskunta-
laisten hiihtomerkin.

2. Jokainen 18 v. täyttänyt suojeluskuntalai-
nen, joka määräysten mukaisessa tilaisuudessa
hiihtämällä noin 20 km:n murtomaamatkan osoit-
taa omaavansa tunnustusta ansaitsevan taidon ja
kestävyyden murtomaahiihdossa, saa tämän joh-
dosta oikeuden lunastaa kykyään vastaavan joko
111, II tai I luokan hiihtomerkin ja kantaa tätä

suojeluskuntapukunsa neljännen napin kohdalle
kiinnitettynä. Kuitenkaan älköön missään tapauk-
sessa kannettako samalla kertaa sekä kuntoisuus-
että hiihtomerkkiä. Sen sijaan voi suojeluskunta-
lainen, jolla ennestään on kuntoisuusmerkki, kehys-
tää tämän erikoisella hiihtomerkin somparenkaalla.

3. Hiihtomerkin saavuttamiseen oikeuttava tu-
los voidaan saavuttaa kahdesti kierrettävällä, va-
llintaan 9I U km. ja enintään 12 km. pitkällä rei-
tillä, jolla myötämaiden yhteenlaskettu pituus on
enintään = vastamäkien yhteenlaskettu pituus +

20 %. Koko hiihdettävän matkan tulee siis olla
vähintään 19 ja enintään 24 km.

Ennen kilpailua voidaan kilpailureitti mitata
kartan mukaan, mutta kilpailun jälkeen on se
joka tapauksessa, olipa se aikaisemmin mitattu
kartalla tai muuten, mitattava uudelleen maan-
mittariketjulla tai venymättömällä metallilangalla.

4. Hiihdettävä reitti on, lukuunottamatta vält-
tämätöntä aukeamaa lähtö- ja perilletulopaikalla,
jonka tulee olla sama, sovitettava, mikäli mahdol-
lista, kokonaisuudessaan metsään, vältellen teitä
ja laajempia aukeamia. Ainoastaan pitemmät
jyrkät laskut on sijoitettava avoimiin rinteisiin.
Reitin tulee olla sekä suunnaltaan että korkeus-
ja kasvullisuussuhteiltaan mahdollisimman moni-
vivahteisesti vaihtelevaa, tasaisista tiheiköistä ja
aaltoisevasta pikkumetsästä alkaen pitkiin ja kor-
keisiin rinteisiin saakka avometsässä. Erikoisesti
mäkien mutkineen tulee olla vaikeudeltaan niin
moniasteisia, että samalla kun helpommista mäistä
suoriutuminen ei vaadi sanottavaakaan taitoa,
koettelee vaikeimpien mäkien ja mutkien pidät-
telemättä laskeminen taitavienkin murtomaahiih-
täjien mäenlaskutaitoa.

5. Kilpailuissa ja merkkikokeissa on noudatet-
tava voimassaolevia yleisiä hiihtosään töj ä, ottaen
vain huomioon, että merkkikokelaat on lähetet-
tävä taipaleelle varsinaisten kilpailijoitten jälkeen
joko yksitellen tai pienissä ryhmissä.

6. Hiihtomerkkejä jaettaessa voidaan ottaa
huomioon tulokset, jotka on saavutettu:

a) vähintään kahden suojeluskunnan yhteisissä,
Piiriesikunnan osoitusten mukaan ja valvonnan

alaisina järjestetyissä hiihtokilpailuissa ja niiden
välittömässä yhteydessä samalla radalla toimeen-
pannuissa merkkikokeissa, edellyttäen, että varsi-
naisessa kilpailussa hiihtää matkan loppuun vähin-
tään 10 kilpailijaa ja vähintään kahden suojelus-
kunnan edustaja-joukkueet, ja että k.o. kilpailun
6 parhaasta hiihtäjästä myöhemmin pidettävissä
piirin mestaruuskilpailussa vähintään 3 hiihtää
matkan loppuun.

b) Suojeluskuntapiirien mestaruuskilpailuissa ja
niiden välittömässä yhteydessä samalla radalla
toimeenpannuissa hiihtomerkkikokeissa, edellyt-
täen, että kilpailijoista hiihtää matkan loppuun
vähintään 15 miestä ja vähintään 2 suojeluskun-
nan (tai pataljoonan) edustajajoukkueet, ja että
k.o. kilpailun 12 parhaasta yksityisestä hiihtäjästä
myöhemmin pidettävissä S.K.-järjestön mestaruus-
kilpailuissa vähintään 4 hiihtää matkan loppuun.

c) Suojeluskuntajärjestön ja sk.-piirien välisissä
mestaruuskilpailuissa.

7. Kilpailuilmoituksen tulee sisältää:
a) karttaluonnos kilpailureitistä mittakaavassa

1:10,000 (1 km =10 cm.); hiihtoreitin korkeus-
suhteitten merkitseminen suotavaa;

b) mittaustodistuskaavake (saatavana Piiriesikun-
nasta) maanmittarin tai kahden pätevän suojelus-
kuntalaisen asianmukaisesti täyttämänä ja alle-
kirjoittamana kilpailun jälkeen suoritetun mittauk-
sen nojalla, sekä mittaustodistukseen liittyvä rata-
selostuskaavake (saatavana Piiriesikunnasta) kah-
den pätevän henkilön samassa tilaisuudessa täyt-
tämänä ja allekirjoittamana;

c) sääselostus tietoineen lämpömäärästä, tuulen
suunnasta ja voimasta sekä lumen syvyydestä ja
laadusta kilpailun aikana;

d) täydellinen luettelo matkan loppuun hiihtä-
neistä kilpailijoista ja merkkikokelaista tulostensa
mukaisessa laatujärjestyksessä, s.o. paras tuloksi-
neen ensimmäisenä, lähinnä paras toisena j.n.e.;

e) tietoja kilpailussa aivan parhaille loppuun
hiihtäneille miehille mahdollisesti sattuneista va-
hingoista, kuten sauvojen tai suksien rikkoutumi-
sesta, tai muista seikoista (esim. vallinneissa olo-
suhteissa epäedullinen lähtönumero), jotka ovat
estäneet näitä saavuttamasta kykynsä mukaisia
tuloksia; selvimmissä tapauksissa perustellen (esim.
johonkin toiseen hiihtäjään jonkun muun kilpai-
lun nojalla verraten) arvioittava k.o. ajanhukka.

8. 6 a)-kohdan mukaisista kilpailuista on kil-
pailuilmoitus Piiriesikunnalle pantava postiin 5
vuorokauden kuluessa kilpailupäivästä, ja on Piiri-
esikunnan lähetettävä se edelleen Yliesikunnalle 5
vuorokauden kuluessa saamispäivästään, edellyt-
täen, että Piiriesikunta, joka on Yliesikunnalle
vastuussa k.o. tilaisuudessa saavutettujen tulosten
sääntöjenmukaisuudesta, omasta puolestaan hyväk-
syy tämän kilpailuilmoituksen tuloksineen.
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9. Kilpailu- ja merkkisuoritusten arvostelemi-
nen ja hyväksyminen sekä vertaileminen ja luo-
kitteleminen toimitetaan Yliesikunnassa. Kunkin
vuoden huhtikuun kuluessa julkaistaan Ylipäälli-
kön Päiväkäskyn liitteenä luokittaiset luettelot
suojeluskuntalaisista, jotka ovat edellisen talven
aikana pidetyissä kilpailuissa tai kokeissa saavut-
taneet oikeuden lunastaa I, II tai 111 luokan hiihto-
merkin, seuraavien määräysten mukaan ja niihin
viitaten:

a) Suojeluskuntalainen, joka yhden kerran saa-
vuttaa I, II tai 111 1. maksimiaikaa paremman
tuloksen, on oikeutettu lunastamaan vastaavasti
I, II tai 111 luokan merkin;

b) Suojeluskuntalainen, joka saavuttaa. 111 tai
II luokan tuloksen 5 eri talvena ja niistä vähintään
kerran sen jälkeen kuin hän on täyttänyt 35 vuotta,
on oikeutettu lunastamaan vastaavasti II tai I
luokan merkin;

c) Suojeluskuntalainen, joka saavuttaa 111 tai
II luokan tuloksen 3 eri talvena ja niistä vähintään
kerran sen jälkeen kuin hän on täyttänyt 40
vuotta, on oikeutettu lunastamaan vastaavasti II
tai I luokan merkin;

d) Suojeluskuntalainen, joka saavuttaa 111 luo-
kan tuloksen 5 eri talvena ja niistä vähintään ker-
ran sen jälkeen kuin hän on täyttänyt 45 vuotta,
on oikeutettu lunastamaan I luokan merkin;

e) Suojeluskuntalainen, joka 45 vuotta täytet-
tyään saavuttaa kerran II luokan tuloksen, on
oikeutettu lunastamaan I luokan merkin;

f) Suojeluskuntalainen, joka saavuttaa 111 luo-
kan tuloksen 3 eri talvena ja niistä vähintään ker-
ran sen jälkeen kuin hän on täyttänyt 50 vuotta,
on oikeutettu lunastamaan I luokan merkin:

g) Suojeluskuntalainen, joka 55 vuotta täytet-
tyään kerran saavuttaa 111 1. tuloksen, on oikeu-
tettu lunastamaan I luokan merkin.

Lottien hiihto* ja kävelymerkki.
Lotta Svärd-yhdistyksen keskusjohtokunnan

pyynnöstä ovat voimisteluntarkastaja Anni Collan
ja tohtori Kaarina Kari laatineet lottien hiihto-
ja kävelymerkin säännöt, jotka keskusjohtokunta
on hyväksynyt. Merkin on suunnitellut arkkitehti
Matti Björklund.

Sääntöjen mukaan saa merkin jokainen lotta,
joka yhden vuoden kuluessa (ei tarvitse olla
kalenterivuosi) tekee kolmen kilogramman selkä-
reppua kantaen yhteensä kymmenen 10 kilometrin
pituista hiihto- ja kävelyretkeä. Näistä matkoista
tulee vähintäin kolmen, enintään viiden olla hiihto-
retkiä, loput kävelyretkiä, eivätkä retket saa tulla
suoritetuksi puolta vuotta lyhyemmässä ajassa.

Matkaa ei tarvitse kulkea määrätyssä ajassa.
Kuhunkin matkaan käytetty aika merkitään kui-
tenkin muistiin siltä varalta, että tahdottaisiin
saavutettujen kokemusten pohjalla määrätä ret-
kille maximi-aika.

30-vuotiaille annetaan ensimmäisellä kerralla
hopeamerkki ja 35-vuotiaille ensimäisellä kerralla
kultamerkki.

1) Pronssimerkin saa lunastaa ensimäisen kerran
suoritettuaan kaikki vaatimukset.

2) Hopeamerkin saa lunastaa kolmannen kerran
(kolmantena vuonna) suoritettuaan kaikki vaati-
mukset. «.

3) Kultamerkin saa lunastaa kuudennen kerran
(kuudentena vuonna) suoritettuaan kaikki vaati-
mukset.

Suorittajan tulee olla täyttänyt 18 vuotta.
Suoritus tapahtuu kilometripylväillä varuste-

tulla tiellä tai erityisesti sitä varten mitatulla
matkalla. Matka kuljetaan levähtämättä. Rikki-

menneitten välineitten korjaukseen menetettyä
aikaa, jos se ei kestä s—lo5 —10 min. kauempaa, ei
lasketa levoksi.

Hiihtomatka olkoon tasamaata ainakin tottu-
mattomille suorittajille ja kiertäköön mikäli mah-
dollista jonkun määrätyn rajapyykin (saaren) ja
päättyköön lähtöpaikkaan.

Vaatimukset ovat suoritettavat mieluummin
kalenterivuoden kuluessa, s.o. ensimmäisen ja vii-
meisen suorituksen välillä ei saa olla yli 12 kuu-
kautta. Vaatimuksia ei kuitenkaan saa suorittaa
lyhyemmässä ajassa kuin kuudessa kuukaudessa,
s.o. ensimmäisen ja viimeisen suorituksen välillä
täytyy olla enemmän kuin 6 kuukautta. Samana
vuonna ei saa suorittaa vaatimuksia kahden mer-
kin saamiseksi, s.o. kahden suoritusryhmän ensim-
mäisten suoritusten välillä täytyy olla ainakin 12
kuukautta (esim. I kerran 1 suoritus on otettu
12/1 1924 ja 10. suoritus on jo 1/8 1924. II kerran
saa kyseessä oleva henkilö alottaa suorituksia ai-
kaisintaan seuraavan vuoden alussa ja sitten aina
kaikki suoritukset kalenterivuosittain).

Jos joku kadottaa pronssimerkin, niin hän suo-
rittakoon vaatimukset, kunnes saa hopeamerkin;
jos hopeamerkki katoaa, niin saa lunastaa uuden
seuraavan kerran suoritettuaan vaatimukset; jos
kultamerkki katoaa, saa sen lunastaa uudelleen
ilman suorituksia. Merkkejä saa lunastaa uudel-
leen ainoastaan kerran.

Merkit jaetaan lokakuun 1 päivänä.
Kilpailut järjestetään samalla eri Lotta Svärd-

osastojen ja -piirien välisinä erikoismääräysten
mukaisesti.

Piirijohtokunta lähettää kullekin Paikallisjohto-
kunnalle merkin säännöt.
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Hieman Lottien asioista.
Kirj. Piiripäällikkö Karimo.

Suojeluskuntalaiset ovat aina valmiit mielihyvin
tunnustamaan sen suuren avun, jota Lotat ovat
eri tilaisuuksissa ja eri muodoissa suojeluskunnille
antaneet. Alipäällystö- ja muiden kurssien, leiri-
päivien j.n.e. toimeenpano kävisi vaikeammaksi ja
tuntuvasti kalliimmaksi, elleivät Lotat antaisi
apuaan ruuanvalmistuksessa. Samoin taistelu- ja
muut harjoitukset, joissa on jo moninpaikoin to-
tuttu saamaan Lottien valmistamaa muonaa. Mo-
nilla muillakin tavoin kuten esimerkiksi rahalahjoi-
tusten ja ase- sekä varustarpeiden muodoissa ovat
Lotat huomattavasti avustaneet suojeluskuntia.
Tämän kaiken suojeluskuntalaiset halulla tunnus-
tavat sekä tietenkin toivovat avun edelleenkin
jatkuvan ja tehostuvan, joka seikka taas puoles-
taan riippuu siitä, miten Lotta-yhdistykset kehit-
tyvät ja järjestyvät edelleen. Lotta-yhdistykset
ovat vielä, kuten suojeluskunnatkin, kehityksessä
alkukaudessa ja siitä, miten niiden toiminta joh-
detaan ja järjestetään, riippuu niiden tulevaisuus
ja toiminnan tehokkuus.

Viime aikoina on näkynyt merkkejä siitä, että
Lotta-yhdistyksiä on tavallaan ryhdytty »militari-
soimaan», on toisin sanoen alettu vaatia Lotilta
jonkinlaista sotilaallista sisäistä järjestystä ja
sotilaalle kuuluvia käytöstapoja. On alettu esi-
merkiksi opettaa Lottia tervehtimään s.k. päällys-
töä seisomalla sotilaallisessa perusasennossa, sisään-
astuessa huudetaan »huomio!» ja jopa taidetaan
tehdä asianmukaiset vahvuus- ja palvelusilmoituk-
setkin. Lottia järjestetään rintamaan kuten soti-
laita ja kertovatpa pahat kielet Lottien eräässä
paikassa muualla Suomessa järjestäytyneen otta-
maan osaa paraatiin, huutamaan »päivää, herra
se ja se!» ja ottamaan osaa ohimarssiin. Ja sitten
keskustellaan kovasti siitä, että Lottien olisi ka-

dulla tervehdittävä upseereita viemällä joko käsi
ohimolle ja marssimalla ryhdikkäästi ohi tai iske-
mällä kantapäät yhteen ja muu ruumis tiukkaan
perusasentoon. Näin kerrotaan ja osittain jo teh-
däänkin.

Ei, hyvät Lotat ja arvoisat arvottaret, jättäkää
sotilastemput niille, joille ne kuuluvat ja sopivat.
Kuvitelkaa mielessänne, miltä näyttää esimerkiksi
kunnioitettava satakiloinen täti marssiessaan »ryh-
dikkäästi ohi» tai napsauttaessaan sotilaallisen
olemuksensa perusasentoon! Ja millä mielellä täti
ja moni muu nämä temput tekisivät, jos heidät
velvoitettaisiin ne suorittamaan? Ei kai mie-
lellään.

No, leikki sikseen. Vanha viisas sanoo, että
asia, joka joutuu naurunalaiseksi, on menetetty.
Tästä viisaudesta sopii pitää kiinni. Ei voida
kieltää, etteikö jo nyt monia mies- ja kai myöskin
naispuolisia hymyilytä nähdessään Lottien yrit-
tävän pyrkiä »sotilaallisiksi». Ei, älköön Lotista
yritettäkökään sotilaallisten muotojen ja käyt-
täytymisen asettamisella aikaansaada minkään-
moisia naispataljoonalaisia, vaan annettakoon Lot-
tien naisten omalla ja naisellisella tavallaan hoitaa
omat tehtävänsä. Vaikka Lotilla onkin omat
pukunsa ja merkkinsä, eivät ne mitenkään velvoita
matkimaan sotilaita. ' Kukaan ei loukkaudu, jos
Lotat esimerkiksi tervehtivät tavallisella naisten
tavalla, vaan päinvastoin tuntuu tämä tapa monin-
verroin miellyttävämmältä kuin sotilastapojen
epäonnistunut jäljittely. Ja kaikki muu sitä mukaa.

Yleinen mielipide suojeluskuntalaisten ja var-
masti lottienkin keskuudessa Viipurin piirissä on
se, että näistä sotilasmaisuuksista olisi luovuttava
ja palattava järjellisiin, naisille sopiviin tapoihin.
Täten edistetään Lotta-asiaa parhaiten.

Lottapiirin vuosikokous.
Viipurin Lottapiirin vuosikokous pidetään Vii-

purissa 14.2.25. klo 12 päivällä raatihuoneen
juhlasalissa. Kokoukseen saa kukin paikallis-
osasto lähettää yhden edustajan kutakin 100
jäsentä kohti. Kokouksessa käsitellään, paitsi
sääntöjen määräämiä asioita, myöskin uusien
sääntöjen ja ohjesääntöjen uudistamisehdotus. Sen
lisäksi tulee useita keskustelukysymyksiä, joista
muuten Paikallisjohtokunnat saavat lähettää Piiri-
johtokunnalle ilmoituksen mainitsemalla esille ha-
luamansa kysymyksen laadun ja alustajan.

Samana iltana on Piiriesikunnan toimeenpanema
juhlailtama samassa paikassa arvokkaalla ohjel-
malla.

Mielenkiintoinen kirja maanpuolustajille.
Äskettäin on ilmestynyt Oy. Suomen Sotilaan kustan-

nuksella ulkomaiseen tapaan toimitettu Suomen 'Sotilas-
ja Suojeluskuntakalenieri, johon olisi syytä jokaisen upsee-
rin, suojeluskuntalaisen ja sotilaan tutustua ja se itselleen
hankkia. Tällaista kirjaa on maassamme kauan kaivattu
jo senkin vuoksi, että suojeluskunnat ja armeija ovat mo-
nille verrattain vieraat. Tämän kirjan avulla voi niihin
sangen monipuolisesti tutustua. Jokaiselle armeijan ja
suojeluskunnan palveluksessa olevalle on kirja välttämätön
tieto- ja käsikirja. Kalenterin ovat toimittaneet jääk.-
kapt. E. Rimala ja vanh. revisori N. I. Helenius, Puolustus-
ministeriöstä sekä suojeluskuntaupseeri, vänr. O. Rossi,
Suojeluskuntain Yliesikunnasta, lähes kolmenkymmenen
henkilön avustamana ja sisältää se mitä erilaisimpia tie-
toja ja määräyksiä puolustuslaitoksistamme. Runsas
monivärikuvitus ja kirjan laajuus, joka on lähes 300 sivua,
oikeuttavat pitämään hintaa, 20 mk., halpana. Kirjaa on
jo myyty usein tuhansin kappalein, mikä seikka sekin
puhuu puolestaan. Kehoitamme lukijoitamme hankkimaan
itselleen tämän uutuuden.
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Henkilötiedot on tarkistettava!
Laiminlyöntejä tärkeässä asiassa.

Suojeluskunnat ovat aseissa rauhan puolesta ja
sen säilyttämiseksi. Kuitenkin täytyy sen joka
tahtoo rauhaa, valmistautua sotaan, kuten tun-
nettu roomalaisten sananlasku sanoo. Tämä työ
sotavalmiutta varten ei kuitenkaan rajoitu yksin-
omaan sanokaamme puhtaaseen kouluutustyöhön,
ampumisen harjoittamiseen j.n.e., vaan jakautuu
se monelle eri haaralle. Yksi näistä on n.s. ad-
ministratiivinen puoli s.o. sodan varalta on tällöin
tarvittavat erilaiset miehistö-, ase- ja varusluet-
telot, eri tarkoituksia varten tarvittavat suunni-
telmat j.n.e. laitettava kuntoon. Suojeluskun-
nissa on tämä työ pääasiallisesti paikallispäälli-
köiden huolena. Erikoisesti tärkeätä on, että pai-
kallispäällikkö aina on selvillä siitä, mitä jäseniä
suojeluskuntaan kuuluu ja että hänellä on heistä
mahdollisimman tarkkaan ne tiedot, joita katso-
taan tarvittavan muunmuassa sodan varalta laa-
dittavia suunnitelmia tehtäessä. Tätä varten hoi-
detaan suojeluskunnissa n.s. korttijärjestelmiä,
joissa jokaista sklsta varten on olemassa oma
henkilökortti, sisältäen tämä kortti hänen hen-
kilötietonsa. Jotta näitä henk.kortteja voitaisiin
täysin käyttää hyväksi, on niiden tietysti oltava
aina kunnossa ja antaakin niiden kunnossapito
paik.päälliköille runsaassa määrässä työtä, mur-
hetta ja harmaita hiuksia.

Kuitenkaan eivät paik.päälliköt yksin parhaalla
tahdollakaan voi aina huolehtia siitä, että jokai-
nen kortti sisältäisi todenperäiset tiedot asian-
omaisesta suoj.kuntalaisesta. Korteissa on nimit-
täin tietoja seikoista, jotka hyvin usein muuttuvat
tai lisääntyvät, ja joista silloin aina pitäisi tehdä
korttiin vastaava muutos. Osa näistä seikoista
on kuitenkin sellaisia, että paik.päällikkö ei pääse
niistä ollenkaan tietoiseksi, ellei sklnen itse hänelle
siitä ilmoita. Tämä ilmoittaminen tapahtuu kui-
tenkin aivan erinomaisen harvoin, ja senvuoksi
eivät paik.päälliköt koskaan voi varmasti taata
sitä, että skn korttijärjestelmä ehdottomasti sisäl-
täisi viimeiset ja tuoreimmat tiedot sklsista. Ta-
pahtuupa hyvin usein, että mies siirtyy armeijaan,
toiseen sktaan tai eroaa kokonaan eikä ilmoita
siitä mitään paik.esik:lle, jolloin hän aiheetta suu-
rentaa skn vahvuutta ja tuottaa monta harmia
paik.p:lle ja itselleenkin jälkeenpäin.

Kun kuitenkin on aivan ehdottoman välttämä-
töntä, kuten edellä on sanottu ja kuten jokainen
mies itsekin ymmärtää, että paik.päälliköllä on
kaikista sklsista varmat tiedot ja myöskin täysi
varmuus skn jäsenten lukumäärästä, tahtoo Piiriesi-
kunta täten huomauttaa sklsille asian tärkeydestä
ja saattaa sklsten tietoon ne tapaukset,' joista
jokaisen sklsen ehdottomasti on tehtävä paik.-
p: 11e ilmoitus joko itse tai korprkjm, jkp:n tahikka

muuta kautta ja käskee jokaista sklsta kohdas-
taan huolehtimaan siitä, ettei laiminlyöntejä tässä
suhteessa vasfedes enää tapahdu. Päällystön on
oltava tässäkin esimerkkinä, teroitettava mää-
räystä alaistensa mieliin ja toimitettava paik.p:lle
tieto muutoksista, jos asianomainen sklnen ei sitä
itse ole tehnyt.

Sikäli kuin vastaiset tapahtumat siis aiheuttavat
muutoksia seuraaviin tietoihin henkilökorteissa, on
asianomaisten suoj.kuntalaisten viipymättä saatet-
tava muutos merkitsemistä varten paik.päällikön
tietoon:

1) jos sklnen liittyy uudelleen sktaan, siirtyy
toisesta sksta, eroaa sksta, siirtyy toiseen sktaan,
astuu vakinaiseen palvelukseen tai siirtyy sksta
armeijaan, muuttuu toimivasta jäsenestä kan-
nattavaksi tai päinvastoin.

2) muuttaa: a) sukunimeä, b) tointa, c) uskon-
toa, d) asuntoa, e) kirkon- tai henkikirjoja.

3) suorittaa kouluja tai tutkintoja, joiden kautta
hänen sivistysasteensa kohoaa tahi opettelee tai
oppii uusia kieliä.

4) suorittaa joitakin sk.kursseja, tutkintoja,
merkki- tahi luokkavaatimuksia j.n.e. ilman, että
paik.p. on siitä tietoinen, siis esim. toisessa skssa
j.n.e.

5) saa kunnia-, ansio-, kuntoisuus-, ampuma-,
hiihto- tai muita sotilaallisia merkkejä, ilman että
paik.p. on siitä tietoinen.

6) jos hänet kutsunnassa tai jälkitarkastuksessa
j.n.e. määrätään astumaan vakinaiseen palveluk-
seen, vapautetaan vakin. palveluksesta rauhan
ajaksi tai kokonaan, tahi jos hänelle myönnetään
vak. palvelukseen astumisen lykkäystä j.n.e. Kut-
suntatoimiston tai -viranomaisten päätöksestä il-
moitettaessa on samalla näytettävä saatu kirjal-
linen määräys.

7) jos sklnen vak. palveluksen suoritettuaan tai
siitä vapauduttuaan saa kutsunta- tai sot.viran-
omaisilta määräyksiä palvelukseen astumisesta-
liikekannallepanotapauksessa, ollen myös määräys
paik.p:lle näytettävä.

8) jos sklnen siirtyy sktaan armeijasta, on
paik.p:lle tuotava nähtäväksi sotilaspassi, kanta-
kirja, edellä 7) kohdassa mainitut määräykset
y.m.s. asianomaisten, palvelusta armeijassa kos-
kevien merkintöjen tekemistä varten. Sama kos-
kee palvelusta ulkomaiden armeijoissa.

9) jos sklsen perhesuhteet muuttuvat aiheuttaen
sen, että hänen läheisimmäksi omaisekseen tulee
toinen henkilö kuin aikaisemmin, tahi jos kys.
olevan henkilön osoite muuttuu. Jos siis sklnen
menee naimisiin, hänen puolisonsa tai vanhem-
pansa kuolevat j.n.e. on siitä ilmoitettava paik.-
päällikölle.



N:o 2 — 1925 KANNAKSEN VARTIO

61

10) yleensä jos sklsen elinsuhteissa tapahtuu
muutoksia, joiden hän katsoo vaikuttavan nykyi-
seen tai vastaiseen sk.toimintaansa, on siitä parempi
ilmoittaa. paik.p:lle kuin jättää asiasta ilmoitta-
matta, jolloin tietämättään voi tehdä laiminlyönnin
tärkeissä seikoissa.

Jos sklnen haluaa erota sksta, on hänen jätettävä
kirjallinen eroanomus paik.esikunnalle Hallinto-
ohjesäännön mukaisesti kuukautta ennen eroa,
ollen hän siis eroanomuksen jättämispäivästä lu-
kien vielä kuukauden skn luetteloissa. Jos sklnen
haluaa siirtyä toiseen sktaan tai armeijaan, on
anomus siirrosta jätettävä vähintäin viikkoa ennen.
Siksi aikaa kuin sklnen palvelee armeijassa, pois-
tetaan hänet skn vahvuudesta ja on hänen siis
jos haluaa vak. palveluksesta päästyä tulla uudel-
leen otetuksi skn luetteloihin, tässä tarkoituksessa
ilmoittauduttava paik.p:lle edellä kohdassa 8) mai-
nitulla tavalla. Jos sklnen tulee siirtymään pitem-
mäksi aikaa esim. kouluun toiselle paikkakunnalle,
eikä halua siirtyä sikäläiseen sktaan, voi hän saada
komennuksen kys. olevaan sktaan täksi ajaksi tahi
jos hän sairauden, pitemmän matkan t.m.s. estei-
den takia ei voi ottaa osaa sk.toimintaan, voi hän
saada lomaa, ollen sitä kirjallisesti paik.esik:lta anot-
tava. Komennukselta tai lomalta palattua on
jälleen ilmoittauduttava paik.prlle.

Mitä aikaisemmin mainittuihin tapauksiin tulee,
jolloin tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava,
on erikoisen tärkeätä, että varsinkin upseeristoon,
päällystöön, alipäällystöön, reserviin ja myöskin
nostoväen II luokkaan kuuluvat sklset ehdotto-
masti tekevät k.o. ilmoitukset. Mutta kuten jokai-
nen ymmärtää, on tähdellistä, että jokainen sklnen
tekee ne, sillä laiminlyöntien tapahtuessa eivät

henk.korttijärjestelmästä otettavat tiedot pidä
paikkaansa ja tällöin on selvää, että esim. sota-
tapauksen varalta sen perusteella laaditut suun-
nitelmat, tilastot y.m. ovat vääriä ja voivat aiheut-
taa toimintavirheitä, jotka johtavat arvaamatto-
miin onnettomuuksiin ja nämä taas voivat vai-
kuttaa hyvinkin vahingollisesti koko sodankäyn-
tiin. Jokaisen ehdoton velvollisuus siis on huo-
lehtia siitä, että häntä itseään koskevat tiedot
henk.kortissa aina pitävät paikkansa ja myös että
muutkin sklset pitävät main. seikasta huolen.

Kun on luultavaa, että aikaisempien valitetta-
vien laiminlyöntien johdosta useiden sklsten henk.-
kortit ovat vaillinaisia ja paikkansapitämättömiä,
kehoittaa Piiriesikunta kaikkia piirin sklsia tilai-
suuden sattuessa taikka varta vasten pistäyty-
mään paik.päällikön luona mukanaan aik. kohdissa
I—lo mainitut asiapaperit ja yhdessä hänen kans-
saan tarkistamaan kortissa olevat tiedot, sekä
mikäli niihin myöhemmin aiheutuu muutoksia,
siitä viipymättä paik.p:lle ilmoittamaan. Tällaiset
ilmoitukset voidaan tehdä esim. käydessä muissa
asioissa paikkakunnalla, jossa paik.päällikkö asuu
t. m. s. sopivissa tilaisuuksissa. Asianomaiselle
sklselle ei siitä ole monestikaan paljon vaivaa,
varsinkaan kaupungeissa, mutta sitä suurempi
hyöty siitä on paik.päällikölle, jolla kyllä on muu-
tenkin omat vaivansa ja vastuksensa. Ellei sklnen
jouda henkilökohtaisesti käymään, voidaan ilmoi-
tus tehdä kirjeellä tai korprkjm tai jkp:n väli-
tyksellä.

Piiriesikunta toivoo, että jokainen sklnen ym-
märtäen asian tärkeyden ja kauaskantoisuuden
noudattaa annettua määräystä niin, ettei laimin-
lyöntejä tässä suhteessa enää myöhemmin tapahdu.

Uusia kiväärinpiippuja hankkimaani
Jokainen Lotta ja suojeluskuntalainen keräämään varoja!

Huonolla kiväärillä ei koskaan saavuteta hyviä
tuloksia. Huomattava osa piirin sklsten käytet-
täviksi luovutetuista 3'" kivääreistä on sellaisessa
kunnossa, ettei niillä ampuessa tahdo ollenkaan
löytää taulua — puhumattakaan siitä, millaiseen
kuntoon hyvätkin aseet huonon hoidon alla pää-
sevät. Ei edes kaikille paraimmillekaan ampujille
ole voitu antaa kunnollista »pyssyä» tarkkuus-
ammunnan harjoittamista' varten. Koko kivääri-
kannan uudistaminen taasen on tunnetuista syistä
toistaiseksi mahdotonta, jopa tarpeetontakin en-
nenkuin joka mies, joka aikoo saada kunnollisen
aseen haltuunsa, osoittaa kykenevänsä hoitamaan
hänelle Uskottua valtion omaisuutta.

-3 linj. kivääri ei ole niin huono, kuin sen maine

sktien keskuudessa. Jos siinä olisi kunnollinen
piippu, tekisi se tehtävänsä hyvin. Oikeastaan
olisi siis ennenkaikkea hankittava niihin uudet
piiput, jotta niillä päästäisiin yleisemmin yrittä-
mään parempien tulosten saavuttamista. Suo-
jeluskuntain Yliesikunta onkin tämän oivaltaen
ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin asiassa. Kun
piiput kuitenkin ulkomailta, Sveitsistä, hankit-
tuina tulevat aika kalliiksi, ei Yliesikunta toistai-
seksi ole tilaisuudessa jakamaan näitä piippuja
ilmaiseksi, vaan tulee niitä myymään sklsille tai
skille. Kun kaikki sktkaan eivät ole niin varak-
kaita, että ne kykenisivät ostamaan hakamiehilleen
uudet piiput, toimeenpani Lotta-Svärd-yhdistys
viime talvena koko maata käsittävän rahankeräyk-
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sen siinä tarkoituksessa, että niillä varoilla, joita
paikalliset Lotta-Svärd-yhdistykset varta vasten
painetuilla keräyskorteilla kokoavat, hankitaan
vastaava määrä uusia piippuja asianomaiselle
paikalliselle suojeluskunnalle. Tällä tavoin saatiin
myös Viipurin sk.piiriin joku määrä näitä piip-
puja, ja' ovat ne kokeiltaessa osoittautuneet erittäin
hyviksi ja saaneet osakseen käyttäjien yksimielisen
tunnustuksen.

Kun sanotun keräyksen kautta piirille saatu
piippumäärä kuitenkin, piippujen puutteeseen ver-
rattuna, on katsottava perin vähäiseksi, on Piiriesi-
kunta pyytänyt ja saanut Yliesikunnalta luvan
jatkaa kyseessäolevaa keräystä. Kuitenkaan ei Yli-
esikunta ole katsonut voivansa myöntää aivan yhtä
edullisia ehtoja kuin aikaisemman keräyksen ai-
kana oli. Siten tulee piipun hinta nyt olemaan
200 markkaa, aikaisemman 100 markan sijasta.
Kiinnityshinta on sama kuin ennen, siis 100
markkaa, sekä skn että sklsen omasta kivääristä
ja tullaan kiinnityshintaan myös panemaan kivää-
riin uudet, parannetut tähtäimet, korjaamaan pie-
nemmät viat, mustaamaan sitä tarvitsevat osat,
puhdistamaan ja korjaamaan tukki j.n.e., joten
kivääri tulee täyteen kuntoon ja uuden veroiseksi.
Kaiken kaikkiaan tulee siis uuden piipun hankki-
minen maksamaan 300 markkaa, josta kyllä on
anottu alennusta, mutta ei voida varmasti luvata.
Kun hinta näinkin ollen on monen varattoman
ampujan maksettavaksi aika korkea, voidaan
hintaa alentaa tai hankkia se kokonaan keräyksen
avulla. Keräys toimitetaan samallaisilla ruudute-
tuilla korteilla kuin aikaisemminkin ollen kussakin
kortissa 50 ruutua, joten kun ruudun hinta on
2 mk. koko kortilla voidaan kerätä 100 mk. Näitä
kortteja on lähetetty paikallispäälliköille, joilta
niitä on saatavana. Jokainen sklnen, joka siis
haluaa saada uuden piipun joko sklta saamaansa
tai omaan kivääriinsä, voi tällaisella kortilla ke-
rätä joko koko maksun tai osan siitä, riippuen
täytettyjen korttien lukumäärästä. Jos ruudun
hintaa, joka on 2 markkaa, katsotaan liian kor-
keaksi ja vaikeaksi saada, voidaan ne viivoilla
jakaa puoliruutuihin, joiden hinnaksi silloin tulee
1 mk. Täten ei verotus tunnu niin raskaalta.

Kuten sanottu, voi jokainen sklnen itse kerätä

tarvitsemansa varat uuden piipun ostoa varten.
Tässä työssä voivat kuitenkin myös Lotat antaa
arvokasta ja varmasti kiitollisuudella vastaan-
otettua apua. Jokainen Lotta voi nimittäin kerätä
varat omaa Svärdiään varten s.o. luovuttaa varat
haluamalleen sklselle hankittavaa piippua varten.
Siten jokainen jo kerätessään on tietoinen siitä,
kenen hyväksi kootut varat tulevat käytettäviksi.
Ne Lotat taasen, jotka haluavat kantaa kortensa
yhteiseen kekoon, mutta eivät halua määrätä,
ketä varten rahat on käytettävä, voivat jättää
ne paikallispäällikölle, jolloin näillä varoilla oste-
taan sktaa varten uusia piippuja tai käytetään ne
kiinni tyskustannuksiin.

Kortteja on siis saatavana paik.päälliköiltä ja
on kortit ja kerätyt varat myös tilitettävä heille.
Jokainen on vastuussa vastaanottamastaan kor-
tista ja kortin kadotessa velvollinen korvaamaan
sen 100 markalla. Korttien jakelu voi tapahtua
myös siten, että sklnen, joka aikoo hankkia keräyk-
sellä uuden piipun, ottaa paik.päälliköltä halua-
mansa määrän kortteja ja joko kerää niillä itse
tai toimittaa tuntemilleen Lotille, jotka kerät-
tyään kortit täyteen palauttavat ne hänelle ja
hän tilittää ne paik.päällikölle.

Kuten edelläolevasta selviää, tarjoutuu siis
jokaiselle sklselle tilaisuus saada kiväärinsä ilman
omia uhrauksia sellaiseen kuntoon, että hän am-
puessaan voi saavuttaa sillä ensi luokan tuloksia,
jolloin ampuminenkin saa toisen tunnun kuin
ennen. Tilaisuutta on nyt ehdottomasti käytet-
tävä, varsinkin kun parannukset voidaan tehdä
samoilla kustannuksilla omiin yksityisiin, kuin
sk-.järjestön omistamiin, S-leimalla varustettuihin
kivääreihin. Sklnen, joka hankkii uuden piipun
sk.järjestön kivääriin, saa käyttöoikeuden kyseessä-
olevaan kivääriin koko siksi ajaksi, kuin hän kuuluu
siihen sktaan, jolta hän kiväärin on saanut. Hyöty
uuden piipun hankkimisesta koituu siis hänen
omaksi hyväkseen. Piiri toivoo ja luottaa siihen,
että Lotat suhtautuvat ymmärtämyksellä ja suo-
peudella puheenalaiseen keräykseen ja antavat
aulista ja varmasti hyviin tuloksiin johtavaa
apuaan runsaassa määrässä, jotta toimenpide
johon nyt ryhdytään koituisi koko piirille mah-
dollisimman suureksi hyödyksi.

Jokainen Lotta ja suojeluskuntalainen siis toimeen piirin kiväärikannan ja
ampumatason parantamiseksi!
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Sana ja Miekka, aikakauslehti puolustustahdon lujittami-
seksi, ilmestyy tänäkin vuotena entiseen tapaan toimitet-
tuna. Lehti käsittelee maan puolustuskysymystä ja sen
eri kehitystapoja asiallisuudella, jonka pätevyyden takaa-
vat maamme parhaimmat asiantuntijat lehden toimikun-
nassa. Piiriesikunta suosittelee lehteä kaikille suojelus-
kuntalaisille. Hinta koko vuodelta 40: —• mk.

Suonien Sotilas, Suomen Armeijan ja Suojeluskuntajär-
jestön sekä Vapaussodan Invaliidien Liiton äänenkannat-
taja on lehti, jota ilman on kenenkään hyvin vaikea seu-
rata puolustuslaitoksen toimintaa ja kehitystä. Kerran
viikossa ilmestyvänä on hinta, 50 mk. vuosikerralta, halpa.
Ellei kuka ole vielä tilannut niin tehköön tilauksensa heti
esim. Paikallisesikunnassa, jolloin saa alennusta.

Otteita Piiripäällikön Päiväkäskyistä.

1. Piirin kenttäpapiksi olen pvm. 1.1.25.
nimittänyt pastori Hannes Mustakallion.

2. Taipalsaaren paik.p. Ahokaiselle olen pyyn-
nöstä myöntänyt eron toimestaan pvm. 31. 12.24.
määräten sanottua tointa toistaiseksi v.ama hoi-
tamaan kansliapäällikkö V. Okon.

3. Tasavallan Presidentti on suonut Piiriesi-
kunnan jäsen, pankinjohtaja Hannes Saariselle
Suomen Valkoisen Ruusun II lk. ritarimerkin.

4. Piiriesikunta tiedoittaa epäselvyyden pois-
tamiseksi, että I lkn kuntoisuusmerkkikoetta var-
ten määrätyt urheilulajit on suoritettava joko
samana päivänä tai kahtena peräkkäisenä päivänä.

5. Piiriesikunta saattaa uudelleen sklsten tie-
toon, että sklnen, -joka aikaisemmin on suorittanut
esim. 111 lk. kuntoisuusmerkkikokeen, on sittem-
min suoritettuaan II lkn vaatimukset, oikeutettu
palauttamaan 111 lkn kuntoisuusmerkin takaisin
sklle, jolloin hänen tarvitsee suorittaa rahassa vain
II lkn ja 111 lkn kunt.merkkien hinnan ero, joka
on 15 markkaa. Kun II lkn merkki palautetaan
vaihdettavaksi I lkn merkkiin ei hintaeroa ole
ollenkaan.

6. Kun lumentulo näyttää yhä viivästyvän,
kehoitetaan sk.hiihtäjiä ahkerilla kävelyharjoi-
tuksilla valmentautumaan tulevia hiihtokilpailuja
ja hiihtomerkkikokeita varten.

7. Piiriesikunta tahtoo täten vielä kiinnittää
piirin sklsten huomiota tässä numerossa julaistuun
kirjoitukseen »Uusia kiväärinpiippuja hankkimaan»
kehoittaen kaikkia sklsia käyttämään nyt tarjou-
tuvaa tilaisuutta hyväkseen.

Samaten kehoittaa piiriesikunta sklsia tutus-

tumaan kirjoitukseen »Henkilötiedot on tarkistet-
tava» käskien piirin sklsia tarkoin noudattamaan
siinä annettuja ohjeita ja määräyksiä henkilö-
tietojensa ilmoittamisesta.

8. Vuosien 1923 ja 1924 Kannaksen Vartiot
on koottava ja säilytettävä yhdessä, jotta ne hel-
posti löytyvät, kun niitä tarvitaan annettuihin
ohjeisiin ja määräyksiin tutustumista varten vuo-
sien varrella. Suotavaa olisi, että ne sidotettaisiin
kirjaksi yksinkertaisiin, halpoihin kansiin. Piiri-
esikunnan kautta voidaan sitominen toimittaa
hintaan 15 mk. jos tarp. määrä tilauksia saapuu.
Niiden, jotka haluavat sidottaa lehdet Piiriesik.
välityksellä, on ilmoitettava siitä paik.p:lle ennen
15.2.25. sekä samalla toimitettava lehdet yhteen-
niputettuina. Molemmat vuosikerrat voidaan sitoa
joko yhteen tai erikseen.

9. Yliesikunta järjestää Päällystökoululla Tuu-
sulassa aikana 19.3.—-16.4.25. lääkintäalipääll.-
kurssit. Matkat, opetus, majoitus ja ruoka ovat
vapaat. Runsas osanotto on toivottavaa. Lä-
hempiä tietoja antavat paik.p:t, joille halukkaiden
on ilmoittauduttava ennen 15.2.25., poikkeus-
tapauksissa myöhemminkin.

10. Päällystökoululla Tuusulassa ei tänä vuonna
järjestetä minkäänlaisia kursseja sk.upseereiksi
aikoville, vaan ainoastaan täydennyskursseja. Sk.
ups.tutkinnot pidetään kesäkuun alussa.

Karimo.
Piiripäällikkö.

7'lirunen.
Adjutantti.

I. Viipurin alue.
1. Harjoitukset 1—28.2.25.

I ja 111 Patl. 9. 2. k 107—8,30 ip. luento Papulan kansakoul.
II Patl. 23.2. klo 7—8,30 ip. Luento Vapaapalokunnan

talolla.
4 Kompp. 13. 2. klo 7—8,30 ip. Luento Saunalahden palo-

kunnan talolla.
1 ja 2 K.K.K. 20. 2. klo 7—8,30 ip. Luento Paik.esikunnan

salissa.
Koko sk. 8. 2. klo 8 ap.—3 ip. taisteluharjoitus Liimatan

tiellä. Kokoontumispaikasta ilmoite-
taan lähemmin sanomalehdissä.

Pääll. ja alipääll. 16. 2. klo ip. taisteluharjoituksen
selostus Paik.esikunnan salissa.

Pääll. ja alipääll. 27.2. klo 6,30—11 ip. sotapeliharjoitus
Paik.esikunnan salissa.

1 Kompp. 5. 2. klo 7—9 ip. harjoitus Papulan kansak.
2 » 6. 2. » 7—9 ip. » » »

3 » 12.2. » 7—9 ip. » » »

4 » 1.2. » 10 ap.—2 ip. harjoitus Havin metsässä
ja Pantsarlahden jäällä.
Kokoontumisesta ilm. sa-
nomalehdessä

5 i) 1.2. » 10 ap.—2 ip. harjoitus S:n.
6 » 1.2 »> 10 ap.—2 ip. » S:n.
Vart. » 1.2. .» 10 ap.—2 ip. » S:n.
7ja 8 » 1.2. » 10 ap.—2 ip. » S:n.
7 » 25.2. » 7—9 ip. harjoitus S:n.
9ja 10» 2.2. » 7—9 ip. » Papulan kansak.
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9 ja 10 Kompp. 9.2. klo 7—9 ip. harjoitus S:n.
» » 16.2. » 7—9 ip. » S:n.
» » 23. 2. » 7—9 ip. » S:n.

1 K-K.Kompp. 1.2. klo 8 ap.—ll ap. harjoitus. Kokoon-
tuminen Paik.esik.

» ■ 4.2. », 7—9 ip. harjoitus Paik.esikunn.
» 11.2.» B—ll ap. harjoitus. Kokoontu-

minen Paik.esikunnassa.
» 15. 2. » 7—9 ip. harjoitus Paik.esikunn.
» 20.2. » 7—9 ip. Luento »

» 25.2. » 7—9 ip. » »

2 K.KKompp. 5.2. » 7—9 ip. » »

» 12.2. » B—ll ap. Harjoitus. Kokoontu-
minen Paik.esik.

» 15. 2. » 7—9 ip. Luento »

» 19. 2. » 7—9 ip. Harjoitus »

» 26. 2. » 7—9 ip. Luento. Paik.esik:ssa.
T-kompp. 1.2. » B—l 2 ap. Harjoitus. Kokoontu-

minen Paik.esik.
» 5. 2. » 7—9 ip. Luento Paik.esik:ssa.
» 12.2. » B—l 2 ap. Harjoitus. Kokoontu-

minen Paik.esik.
» 15. 2. » 7—9 ip. Luento Paik.esik:ssa.
» 19.2. » 7—9 ip. » • »

» 26. 2. » 7—9 ip. Korj. ja paik. »

Patteri 3.2. » 7—9 ip. Luento »

» 6.2. » 7—9 ip. » »

» 10.2. » 7—9 ip. » »>

» 17.2. » 7—9 ip. » »

» 20.2. » 7—9 ip. » »

» 28. 2. » 7—9 ip. » »

Sotakoiraos. 1.2. » 10 ap. —l ip. Harjoitus. Kaup.
koiratarha.

» 8. 2. » 10 ap. —l ip. Harjoitus. Kaup.
koiratarha.

» 15. 2. » 10 ap. —l ip. Harjoitus. Kaup.
koiratarha.

» 22. 2. » 10 ap.—l ip. Harjoitus. Kaup.
koiratarha.

Radio-osasto 3. 2. » 7—9 ip. Harjoitus Paik.esik:ssa.
» 10.2. » 7—9 ip. » »

» 17.2. » 7—9 ip. » »

» 24.2. ». 7—9 ip. » »

Lääkintäosasto 3.2. » 7—9 ip. » »

» 10.2. » 7—9 ip. » »

» 17.2. » 7—9 ip. » »

» 24.2. » 7—9 ip. » »

2. Piiripäällikkö on nimittänyt sklsen Alfons Parviaisen
Sotakoiraosaston päälliköksi pvm. 1.1.25.

3. Paik.esik. tiedoittaa, että tästä kuusta lähtien tullaan
järjestämään 4, 5, 6, 7, 8 ja Vartiokomppanian harjoi-
tukset toistaiseksi pyhäpäivisin ja jätetään mainittujen
komppanioiden iltaharjoitukset pois. Nämä sunnuntai-
harjoitukset ovat suksiharjoituksia ja jatketaan niitä niin
kauvan kuin suotuisat ilmat sen sallivat. Suksien vähyy-
den takia järjestetään harjoitukset seuraavasti: 4, 5, 6
ja Vartiokomppania yhtenä pyhäpäivänä ja 7 ja 8 komp-
pania toisena pyhäpäivänä. Näinä pyhäpäivinä pidetään
4 tuntia kestävät harjoitukset jotka korvaavat kompp.
iltaharjoitukset. Tämän johdosta tulisi yllämainittujen
komppanioiden uhrata 2 pyhäpäivää kuukaudessa sk.-
työlle, nimittäin, 1 pyhäpäivä kompp.harjoitukseen ja toi-
nen pyhäpäivä taisteluharjoitukseen. Kompp.harjoituksia
varten on yllämainittujen komppanioiden kokoonnuttava
ainakin 1/2 t. aikaisemmin Paik.esik. edustalle noutaakseen
sieltä sukset. Harjoituksen jälkeen ne ovat taas heti palau-
tettavat varastoon. Epäselvyyden välttämiseksi huomaut-
taa Paik.esik., että se on jo aikaa sitten kääntynyt asian-
omaisten Kompp. pääll. puoleen saadakseen tietoonsa
Komppanioiden mielipiteen tästä uudesta harjoitusten jär-
jestelystä ja ovat yllämainitut komppaniat harkittuaan tätä
asiaa, suostuneet Paik.esik. ehdotukseen. Jokainen ymmär-
tää, että nämä päiväharjoitukset ovat kouluutuksen kan-
nalta katsoen skunnalle suureksi eduksi. Iltaharjoitukset

muodostuvat aina kaavamaisiksi, päiväharjoituksessa voi-
daan taas käydä järjestelmällisesti läpi kaikki harjoitus-
muodot ja taistelunvaiheet eri maastossa. Siinä tapauk-
sessa, että kompp. harjoituspäivänä sattuisi olemaan kova
pakkanen tahi ankara lumipyry, niin silloin muuttuvat
luonnollisesti k.o. harjoitukset mainitulla kuukaudella ilta-
harjoitukseksi.

4. Liittyneet: Oiva Vuorisalo 3 Kompp., Ville Henriks-
son 4 Kompp., Kauko Laanti, Jakob Levin ja Kaarlo
Kaartinen 7 Kompp., Väinö Kumpulainen, Arvid Ora ja
Tauno Partanen 8 Kompp., Matti Häyhä, Antti Kyttänen
ja Eino Rauta 9 Kompp., Eino Blom, Eino Permanto ja
Väinö Pyykkö Vartiokompp., Sakari Rissanen 1 K.K.-
Kompp., Mauri Hiltunen, Kaarlo Saviola ja Olavi Zimmer-
man 2 K.KKompp., Kaarlo Hytönen ja Leonard Mustonen
T-kompp., John Haanpää, Viktor Huuhtanen, Antti Lap-
palainen ja Esko Pitkänen Patteriin, Tapani Tertsunen
Lääkintäos. ja' Elmer Kajander ja Antti Vainio Soitto-
kuntaan.

Siirrot: Elis Sirelius 3 Kompp. — kannattavaksi; 481
Aulis Arvelin ja 1782 David Burstein Vartiokompp. —

7 Kompp.; 1917 Eino Holopainen ja 1239 Osmo Kanerva
Soittokunnasta — Vartiokompp.; 2216 Eino Palo Soitto-
kunnasta — Patteriin ja 1653 Niilo Paavilainen kannatta-
vasta — Sotakoiraos.

Lomat: Joukkuepääll. Selin 2 Kompp. loma 1.3.25.
saakka, 259 Edvard Hellfors 4 Kompp. 15.3.25. ja 168
Aksel Loven 4 Kompp. 1.6.25. saakka, 1636 Kirii ja 1637
Nikolai Kasansky 7 Kompp. 1.6.25. saakka, 2243 Eikki
Tietäväinen 7 Kompp. 1. 3. 25. saakka, 2187 Paul Rakko-
lainen 2 K.KKompp. 1.6.25. saakka ja 2309 Juljus
Huovilainen Patterista 1.6.25. saakka.

Erot: Kuoleman kautta: 73 Edvard Makkonen 3 Kompp.,
1710 Uuno Paakkanen 4 Kompp. ja 2246 Jukka Pirhonen
Patterista.

Sk.asetuksen 2 §:n nojalla: Elis Karjalainen 1 Kompp.,
1651 Sulo Höök, 2303 Arvo livonen, Emil Sähisten 1854
ja August Susi 1447 4 Kompp., 842 Anders Berg ja Lauri
Räsänen 7 Kompp., 2375 Arthur Mansten, 1547 Erik
Sieverst 8 Kompp., 1403 Urho Räsänen 2 K.KKompp..
2368 Eino Harvio T-kompp., 1768 Eino Tattari Vartio-
kompp., 1922 Carl Johan Schröder ja 1506 Vilho Tuo-
minen, 1314 Gustaf Svendblad Sotakoiraos., 1681 Aarne
Ainasoja, 1081 Viktor Syvänne ja 397 Matti Äikäs Lää-
kintäosasto, 381 Erkki Salmi Soittokunta, 1965 Matti
Haikonen kannattavajäsen, Huugo Nieman ja Arthur
Bäckman Sotakoiraos.

Sotaväkeen menon takia: 214 Boris Pesajeff 4 Kompp.
ja Leo Wetterstrand 1 K.K.Kompp.

Siirtoja: 601 Emil Svartström 1 Kompp. — kannatta-
vaksi.

Arnicke.
Aluepäällikkö.

11. Viipurin ympäristöalue.
1. Harjoitukset 1—28.2.25.
Sainion sk.

1 Kompp. 1 Jk. Sainiolla N.s. talo 20. 2. klo 4—9,30 ip.
1 » 1 » Uskilan os. Taskulalla 20. 2. klo 9 ap —

2,30 ip.
1 » 2 » Perolla tehtaalla 19. 2. klo 12—5,30 ip.
1 » 3 » Ala-Sommeella Sassilla 21.2. klo 12—

5,30 ip.
K.K. miehet samanaikaisesti jalkaväen kanssa.
K.K. harj. vain Sainiolla 20. 2., jonne k.kt. koottava.

Uskilassa pidetään 11.2. klo 6 ip. kokous A. Taskulalla.
Tähän tilaisuuteen on osaston joka miehen saavuttava.
Kokouksessa tullaan keskustelemaan ja päättämään ta-
voista, joilla osaston toiminta saataisiin jälleen elpymään.
Uudet, halukkaat jäsenet myös tervetulleita.

Perolla pidetään 12. 2. klo 6 ip. kokous naulateht. Kes-
kustellaan samoista asioista kuin Uskilassa 11.2. klo 6 ip.
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Talin sk.
1 Kompp. 1 Jk. Talissa Seurain tai. 1. 2. klo 9 ap.—2,30 ip.
1 -> 2 ja 3 Jk. Karisalmella 1. 2. klo 3—8,30 ip.
2 » 1 Jk. Juustilassa Lottala, 2.2. klo 10 ap.—

3,30 ip.
2 » 2 » Ylivesillä N.s. tai. 3. 2. klo 10 ap.—3,30 ip.
2 » 3» Kilpeenjoella Viikillä 4.2. klo 10 ap.—

3,30 ip.
Uuraan sk.

Koko sk. Ravansaarella Ahlströmin työtup. 5.2. klo
12—5,30 ip.

Koko sk. Ravansaarella Ahlströmin työtup. 22.2. klo
11 ap.—4,30 ip.

Vahvialan sk.
1 Kompp. 1 Jk. Tienhaarassa Sk. tai. 10. 2. klo 1—6,30 ip.
1 » 2 » Hovinmaalla Ns. tai. 9. 2. klo 3,30—9 ip.
1 » 3 »> Sipilässä (sillalla) 9. 2. klo 9 ap.—2,30 ip.
1 i) 4 » kokonaisuudessaan Louolla Ns. tai. 8. 2.

klo 10 ap.—3,30 ip.
2 » 1 » Tervajoen os. Savelaisella 6.2. klo 9

ap.—2,30 ip.
2 » 1 i> Vanhankylän os. Ukkolalla 6.2. klo

3,30—9 ip
2 »> 2 » Rakkolassa Kankaalla 7. 2. klo 12—5,30 ip.
Ratsuosaston miehet ovat mukana helmik. yhdessä jalkav.

kanssa lähimmässä harj.paikassa.
Ratsuosaston harj. Hovinmaalla 1.2. klo 10 ap.

Nurmissa pidetään 1.2. klo 10 ap. kokous Väinö Nur-
milla. Keskustellaan samoista asioista kuin ylempänä on
ilm. Sainion Uskilassa 11.2.25.

Hovinmaalla pidetään 1.2. klo 6 ip. kokous Ns. tai.
Keskustellaan samoista asioista kuin ylempänä on ilm.
Sainion Uskilassa 11.2.25.

2. Piiriesikunnan antaman määräyksen mukaan toi-
mitetaan alueella helmikuun aikana asetarkastus kaikissa
sk:issa.

Tämän johdosta määrään:
Jokaiseen ylempänä merk. harj.tilaisuuteen on joka

miehen ehdottomasti saavuttava ja tuotava mukaansa
kaikki sklta saamansa aseet y.m. varusteet, puhdistettuna
ja kunnossa. Jos joku sklsista syystä tai toisesta ei henkilö-
kohtaisesti itse voi saapua harj.- ja tarkastustilaisuuteen
(syy poisjäämiseen ilm. Jkplle), niin on hänen lähetettävä
kaikki varusteet (ei pukua) harj.paikalle, viimeistään harj.
alkamisajaksi. Minkäänlaiset esteet eivät saa vaikuttaa
näiden määräysten noudattamisessa. Jos joku, kaikesta
huolimatta, ei noudata edellä mainittua määräystä, niin
olen pakoitettu ilmaisemaan heidän nimensä Kannaksen
Vartiossa.

3. Paikp. huolehtivat siitä, että jokaiseen harj.paikkaan
toimitetaan tarpeellinen määrä puhdistusvälineitä ja että
mikäli niitä miehiltä puuttuu, ne jaetaan ylempänä maini-
tuissa harj.tilaisuuksissa.

Mytty.
Aluepäällikkö.

Talin sk.
1. Siirrot: Antrean sksta pvm. 13.12.24. Pyyhtiä

Mikko 1 Kompp. 1 Joukk. Toimivaksi kann. jäsen v. Gilse
van der Pals, Max pvm. 1. 1. 25. 1 Kompp. 1 joukk. Kan-
nattaviksi toim. jäsenet Kakkonen, Eero ja Markus, Toivo
pvm. 1. 1. 25.

2. Liittyneet: Muukkonen, Kasper ja Lindberg, Ludvig
kannattaviksi pvm. 1.1.25.

3. Koska sklnen Tiusa Juho on poistunut paikkak. ja
vienyt mukanaan sklta saamansa varusteet, niin kehoitan
henkilöitä, jotka mahd. tietävät hänen olinpaikkansa,
siitä minulle ilmoittamaan. Jollei Tiusa ennen helmik.
lopp. tule järj. asiaansa, jätän varusteiden perimisen
poliisiviranomaisille. Asehan.

Paikallispäällikkö.
Sainion sk.

1. Liittynyt: Kokkonen, Y. V. sotav. palanneena.
2. Eronnut: Hagner, K- A. kuollut; Tuloisela, K. E.,

Taskula, V. ja Kokkonen, U. sotaväkeen.

3. Kilpailut: skn jäsent. väliset amp.kilpailut Sainiolla.
Peron radalla 8. 2. 25., alkaen klo 9 ap. Kilpaillaan »Am-
pujapatsaasta», (jolloin luokattomat saavat 20 %, 111 lk.
10 % ja II lk. 5 % hyvitystä) puolustaja alikers. Lappa-
lainen. Samaan aikaan pienoiskivääriuusintakilpailu »Met-
sästäjäpatsaasta», puolustaja H. Paakkanen.

Hiihtoammuntakilpailu Ala-Säiniöllä 1.2.25. alkaen
klo 10 ap.

4. Sk. on päättänyt kustantaa kunkin sklsen kivääriin
tolppajyvän ja parannetun tähtäinlaitteen. Helmikuun
loppupuolella käyköön kukin skn kansliassa muutattamassa
uudet tähtäinlaitteet.

Ahokas.
Paikallispäällikkö.

Vahvialan sk.
1. Kannattavaksi jäseneksi siirtynyt pvm. 1.12.24.

Lalli Vilho ja Hyökki Otto sekä pvm. 1. 1.25. Sutela T.
Eronneina poist. luetteloista Hyökki Matti, Räihä Antti,
Kokkonen A., Penttinen A., Mynttinen, A. Kuolleina
Metso Antti, Järvenpää E., sotav. menneinä pvm. 20. 12.
24. Kokkonen E., Myyrä A., Metso E., Sipiläinen A., An-
nola N., Ellonen E. Perniön sk. siirtynyt Eskolin A. ja
Sainion sktaan Nokelainen A.

2. Kaikki ne sklset, jotka ovat suorittaneet kuntoisuus-
merkkejä, mutta eivät ole niitä saaneet eikä maksaneet,
lähettäköön rahat minulle 15.2.25. mennessä, jolloin
lähetän merkkitilauksen.

3. Annan muistutuksen jkp:ille erittäin välinpitämättö-
mästä suhtautumisesta määräyksiini. Vastaisuudessa moi-
nen leväperäisyys ei saa uusiintua.

4. Sotaväkeen menneiltä ja muuten eronneilta on joukk.
pääll. kukin alueellaan kerättävä kaikki varusteet ja aseet
sekä toimitettava ne Tienhaaraan sk. talolle 15. 2. 25 klo
9—lo välillä aamup. Luettelo on laadittava joka miehen
luovuttamista varusteista ja jätettävä samalla kertaa kuin
varusteetkin. Huomautan että m.m. sk. pukuja on eron-
neiden ja sotaväkeen menneiden jälillä 30 kpl., nahkasia
panostaskuja 40 kpl., mantteleita 18 kpl. Kehoitan eri-
koisen tarkkaan herroja kiinnittämään huomionsa tähän
seikkaan.

Helien.
Paikallispäällikkö.

111. Säkkijärven alue.
1. Harjoitukset I—2B. 2. 25.
Säkkijärven sk.

1 Kompp. 1 Jk. Salajärvellä, Kivelässä 24.2. klo 12—6 ip.
1 » 2 » Lavolassa, Turkilla 23.2. » 12—6 ip.
1 » 3 » Lavolassa, Turkilla 23.2. » 12—6 ip.
2 » 1 .> Vilajoki, Väntsillä 20.2. » 12—6 ip.
2 »> 2 » Muhulahti, Hovilla 21.2. » 12—6 ip.
2 » 3 » Nisalahti, Hellstenillä 19.2. » 12—6 ip.
Ikämies Jk. Kirkonk. Esikunta 22. 2. klo 9 ap.—3 ip.
T-Jk. Kirkonk. Esikunta 4. 2. klo 4—B ip. ja 22. 2. klo

9 ap.—3 ip.
K.K. Jk. Kirkonk. Esikunta 22. 2. klo 9 ap.—3 ip.
Poikaosasto Yhteiskoululla 5. 2. klo 5—7 ip.

Ylämaan sk.
1 Jk. 1 pjk. Säämälässä, Esikunnassa 1. 3. klo 9 ap.—3 ip.
1 » 2 pjk. Pentillä 28. 2. klo 12—6 ip.
2 » Hostikalla, Antti Aaprolla 27. 2. klo 12—6 ip.
3 » Ylijärven osasto Ylijärvellä, Alatalo 26.2. klo

12—6 ip.
3 » Joutsenkosken tehtaalla 25.2. klo 12—6 ip.

2. Yllämainittujen harjoitusten yhteydessä tulee Piiri-
esikunta tarkastamaan sklsten kiväärit ja on ne sitävarten
tuotava mainittuihin harjoituspaikkoihin viimeistään viik-
koa ennen harjoituspäivää. Yksikään kivääri ei saa jäädä
pois tarkastuksesta ja toivon myöskin, ettei kukaan häpäise
itseään ja sktaansa tuomalla kiväärinsä likaisena tarkas-
tukseen. Kiväärit saadaan mukaan harjoitusten jälkeen.

3. Koska suksiharjoituskausi näyttää tänä vuonna
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jäävän tavallista lyhyemmäksi, on helmikuun harjoituksiin
ehdottomasti saavuttava suksilla, jos keli suinkin sen sallii
ja päällystakit otettava mukaan.

Lappalainen.
Aluepäällikkö.

Säkkijärven sk.
1. Helmikuussa pidetään skssa seuraavat kilpailut:

1. 2. klo 10 ap. mieskohtainen hiihtokilpailu 10 km. murto-
maamatkalla, sekä pojille 3 km. matkalla. Kokoonnutaan
Esikuntaan, ilmoittautuminen tuntia ennen kilp. alkua.
7. 2. klo 2 ip. joukkueiden väl. ja mieskoht. hiihto 10 km.
matkalla, lähtö Esikunnan luota, pojille 5 km. matkalla.

8. 2. klo 8 ap. jk. välinen ja mieskohtainen kiv.ammunta
amp.radalla, klo 1 ip. kuntoisuusmerkkiammunta, klo
1,30 kenttäammunta »ryssään» (mieskoht.) klo 2,30 ip.
mieskoht. hiihtoammunta.

Ilmoittautuminen 7—B. 2. pidettäviin kilpailuihin on teh-
tävä viimeistään kilp. edellisenä päivänä ja on joka jk:n
samalla ilmoitettava palkintotuomari sekä hiihto- että
amp.kilp. varten.

Kilpailujen päättäjäisiksi järjestää T-jk. hauskan ohjel-
mallisen iltaman Seurojen talolla.

2. Skn voimisteluharjoitukset pidetään joka tiistai ja
perjantai klo 6,30 ip. Seurojen talolla.

3. Harjoituksissa jaetaan tarvitseville kiv.öljyä ja
rasvaa, pullo ja rasvarasia mukaan.

4. Eronneita: Aarne Hovi, 2. kompp. 2 jk. ja Erkki
Hovi 2 kompp. 1 jk. pvm. 5. 1.25., edell. pois paikkak.,
jälkim. sotaväkeen.
• Liittynyt: Matti Tuomela, T-jk. ja Urho Lassi Poika-
osastoon.

Hedvall.
v.t. Paikallispäällikkö.

Ylämaan sk.
1. Skn korpraalikuntain välinen hiihtokilpailu pidetään

Sirkjärvellä 22.2.25. Kilpailuista lähemmin jk.pääll.
kautta. Kehoitan valmistautumaan. Kilpailuun on jokai-
sen korpraalik. lähetettävä 3-miehinen kilp.joukkue vara-
miehineen.

2. Tästä lähtien on jokaisen korpraalikunnan ladattava
itse patruunat harjoitusammuntaan ja kilpailuihin. Jk.-
päälliköt noutakoot aivan ensi tilassa varastolta lataus-
tarpeet ja on ne jaettava asianomaisille korpraalikunnille.

3. Ne sklset, joilta vielä puuttuu sinetöity raut. pat-
ruuna-annos, käykööt sen heti vaihtamassa varastolta.
Samalla huomautan, että sklta saatu sinetöimätön kuitattu
patr.annos on jätettävä ehdottomasti täytenä vaihtotilai-
suudessa varastoon. Puuttuvista patruunoista tullaan
veloittamaan asianomaisia å —: 90 penniä kpl. Yllämai-
nittu vaihto täytyy olla jokaisella sklsella suoritettu 25. 2.
mennessä.

Heinonen.
Paikallispäällikkö.

IV. Luumäen alue.
1. Harjoitukset 1—28.2.25.

1 Kompp. 1 Jk. Taavetti 4. 2. klo 4 ip.
1 i) 2 » Kurvila 3.2. » 4 ip.
1 » 3 » Eilola 15.2. » 9 ap.
2 i> 1 » Luumäki 1.2. » 9 »

2 » 2 » Suoanttila 15.2. » 9 »

2 » 3 » Haimila 11.2. » 4 ip.
3 » 1 » Kaitjärvi 5.2. » 5 »

3 )> 1 » Kannuskoski 2.2. » 4 »

3 » 2 » Sarkalahti 1.2. » 9 ap.
4 » 1 » Heikkilä 15.2. » 9 »

4 » 2 » Kirkonkylä 10.2. » 5 ip.
K-k.osasto Taavetti 6.2. » 5 »

* Luumäki 10.2. » 5 »

2. Helmik. harj. ovat järjestetyt mahdollisimman pal-
jon työaikaa säästämällä, koska myöhäisen lumen tulon
vuoksi sklset eivät voi ottaa harj. osaa arkipäivinä, paitsi

iltaisin. Kompp. ja joukk.päälliköiden on sensijaan järjes-
tettävä lisäksi harjoituksia sunnuntaisin, sekä hiihtoretkiä
ja kilpailuja.

3. Kilp.ryhmän Luumäki—Lemi—Savitaipaleen talvi-
kilpailuista laskiaisena Lemillä, viittaan Lemin skn tiedoi-
tukseen.

4. Eronneet: Jalm. Nyman, E. Kuokka ja M. Hirvi-
kallio.

5. Liittyneet: Eino Toiviainen, Toivo Sairanen, Osk.
Sairanen, Eino Sairanen, Väinö Siiropää, Antti Häkä-
mies, Eino lihola, Eino Näppi, Emil Nuppola, Armas
Suoanttila, Arvi Kovasiipi, Ilmari Hautamies, Herman
Hautamies, livari Liiri, A. Hulkko, Klaus Sundqvist ja
Vilho Huomolin 2 Kompp. Eino Hermunen, Toivo Hyypiä,
Armas Simola ja Sulo Tynys 3 Kompp. Sulo Karvanen,
Armas Turkkila ja Viljo Uro 4 Kompp.

Taina.
Aluepäällikkö.

V. Lapveden alue.
1. Harjoitukset 1—28.2.25.
L:rannan sk.

Koko sk. sk. talolla 7. 2. klo 6 ip. Luento.
Koko sk. sk. talolla 8.2. » 11 ap. Harj. sukset mukaan.

Taipalsaaren sk.
1 Kompp. 1 Jk. Merenlahti 3. 2. klo 1 ip. Sukset muk.
1 »2ja 4 » Pakkala 1.2. »11 ap. » »

1 » 3 » Haikkaanlahti 5.2. » 1 ip. » »

Lappeen sk.
1 Kompp. 1 ja 4 Jk. Haapajärvi 12.2. klo 11,30 ap .

Sukset mukaan.
1 » 2 Jk. Simola 10. 2. klo 1 ip. Sukset muk.
1 » 3 » Pulsa 11.2. » 1 » » »

2 »Ija 2 » Hanhijärvi 22.2. » 2 » » »

2 » 3 » Kasukkala 22.2. »10 ap. » »

3 » 1 » Tapavainola 18.2. » 1 ip. » »

3 » 2 »> . Kärkelä 20.2. » 1 » » »

3 » 3 » Korkea-aho 24.2. » 1 » » »

2. Taipalsaaren sk. 1 Kompp. 2 Jk. joukkuepäälliköksi
nimitän paikkakunnalta poismuuttaneen sk.korpr. Turkian
K- sijaan sk.vääpeli Kasper Kilpiön.

Lappeen sk. 2 Kompp. 1 Jk. joukkuepäälliköksi sklnen
Reijola Aug.

Lappeen sk. 1 Kompp. 3 Jk. joukkuepäälliköksi res.vänr.
Pihran Tauno.

Kaikki päivämäärällä 1.2.25.
Seuraavat L:rannan skn sklset eivät ole viime vuoden

aikana kertaakaan olleet harj. tai luentotilaisuuksissa läsnä.
Antikainen Alpo, Ståhle Axel, Virkkunen Aleksander,
Tolvanen Lauri, Kirjalainen Martti, Kohvakka Ville,
Nupponen Lauri, Oinonen Eino, Ahonen Väinö, Varala
Frits, Vento Armas ja Heikkinen Aleksander.

Kiljunen .

Aluepäällikkö.
Lappeen sk.

1. Sktaan liittynyt: Kiianen, Otto 2 Kompp. 2 Jk.,
Luotonen, Elias 3 Kompp. 1 Jk., Suomalainen, Sulo 1
Kompp. 2 Jk. ja Pihra, Tauno B. 1 Kompp. 3 Jk. — Eronnut:
Penttilä, Juho 2 Kompp. 2 Jksta, Lipiäinen Aug. 2 Kompp.
2 Jk:sta, Vihtonen Juho 1 Kompp. 2 Jk:sta sekä Kälviäi-
nen, Pekka ja Lyijynen Elias 1 Kompp. 1 jk:sta.

2. Siirtynyt: arm. Kemppinen Teodor 2 Kompp. 3
jk:sta sekä L:rannan sktaan Kaijansinkko, Väinö 1 Kompp.
3 jk:sta, Kuukka, Aug. 1 Kompp. 2 jk:sta ja Suninen,
Jalmari 3 Kompp. 1 jk:sta.

3. Kaikki vielä tarkkuuttamatta olevat kiväärit ovat
välttämättä tuotava ensi harjoituksiin tarkkuutettaviksi.
Joukkuepäälliköiden on pidettävä huoli siitä, ettei kenen-
kään joukkueesta jää enää yksikään kivääri tarkkuutta-
matta.

Peltola.
Paikallispäällikkö.
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Lappeenrannan sk.
1. Liittynyt: Löfgren V. A., Tötterman G. A., KuukkaA.,

Suninen J., toimiv. 1.1.25. Hedman F., Glumerus V.,
Kumpulainen A.-ja Wilsson, J. 1. 1.25.

2. Seuraavat sklset eivät ole vielä käyneet vaihtamassa
rautaista annosta: Ruuskanen J., Uimonen E., Kautonen A.,
Pärnänen A. J., Leino J., Kauppi 1., Vikman V., Liimatai-
nen K-, Antikainen A., Siitonen M., Nissinen V., Nup-
ponen L., Manninen E., Vesterinen N., Ståhle A., Ruoho-
nen T., Tolvanen L., Laaksonen R., Kohvakka V., Turu-
nen J., Varala F., Savolainen V., Varjoranta A., Lindroos
A., Snellman A., Pulkkinen P., Kinnunen U., Heikkinen E.,
Oinonen E., Vähätupa V., Kankkunen A., Hyvönen A.,
Kokkonen A., Hartikainen M., Hietamies A., Rönneberg H.,
Pastinen M., Nykänen J., Nieminen N., Nykänen, Pukkila
E., Seinilä K., Dahlström Hj., Huttunen M., Heikkilä E„
Holm Gustaf, Hokkanen A., Kuukka N., Haapiainen E.,
Tukiainen A., Koivunen 1., Heikkinen J., Backman U.,
Vikman L., Murto T., Murto J., Kirjalainen M., Ahonen J.,
Jyrkinen K., Reinikainen E., Kautonen E., Mallenius V.,
Pärnänen 0., Wendelin T., Johansson A., Bränder Y.,
Voutilainen K., Suuronen V., Tegelman A., Keränen A.,
Vähätupa P., Pöllänen V., Porali V. F., Pohjakallio T.,
Jukka J., Sakeus, Turkia S., Kotilainen T. Edellämai-
nittu laiminlyönti korjattava aivan ensi tilassa.

3. Ampumakasvatuslautakuntaan kuuluu kompp.pääll.
Ekholm puheenjohtajana, muina jäseninä V. Pelkonen,
I. Kauppi, E. Olsoni, R. Laaksonen ja J. Ahlfors.

4. Pienoiskiväärillä harjoitusammunta alkaa 3.2.25.
lähtien sk.huoneella joka arki tiistai klo 6 ip.

5. Patruunien latausharjoitukset alkavat sk.huoneella
joka arkitorstai klo 6 ip. 5. 2. 25. alkaen.

6. Ampumakasvatuslautakunta kutsutaan skn kans-
liaan 2. 2.25. klo 6,30 ip. jolloin tehdään lähempi jako
ampumisen ja patruunien latauksen opetuksessa.

7. Huomautus niille sklsille, jotka eivät ole saapuneet
säännöllisiin harjoituksiin muka sillä perusteella, ettei ole
sk.pukuja, että nyt on pukuja, mutta niitä ette ole viitsi-
neet käydä hakemassa kehoituksestani huolimatta.

8. Skn omistamia taskuaseita ei ole vieläkään tuotu
kaikkia varusmestarille. Elkää odottako, että nimenne
julkaistaan »Kannaksen Vartiossa».

9. Olen huomannut, että kaikki sklset eivät lue »Kan-
naksen Vartiosta» edes omalle sklle aijottuja tietoja. »Kan-
naksen Vartio» on sitävarten, että sen avulla voidaan tie-
doittaa asiat jokaiselle sklselle, joita sen välttämättömästi
tarvitsee tietää, pysyäkseen tehtäviensä tasalla. Kuinka
voidaan johtaa pienintäkään hajallaan asuvaa joukkoa,
jos se ei välitä mitään tiedonantovälineistä.

Vihelä.
Paikallispäällikkö.

Taipalsaaren sk.
1. Piirip. on myöntänyt paik.p. Ahokaiselle eron toi-

mestaan pvm. 1.1.25. ja määrännyt v.a. paik.pksi
allekirjoittaneen.

2. Sk. järjestää joukk.väl. hiihtokilpailun kiertopalk.
kirkolla 8. 2. 25. klo 12 pv. 3 parhaan tulos otetaan huo-
mioon.

3. Jos sklnen haluaa erota tai muuttaa toiseen sktaan,
on hänen ehdottomasti tuotava varusteensa skn varastoon.

4. Liittynyt Kuivanen Toivo 3 jk.
Okko.

v.a. Paikallispäällikkö

VI. Lemi —Savitaipaleen alue.
1. Harjoitukset I—2S. '2. 25.
Lemin sk.

Koko sk. Kirkolla 1.2. klo 12 ap
Savitaipaleen sk.

1 Kompp. 1-2 Jk. Kirkolla 8. 2. klo 8 ap.
1 » 3 Jk. Laarilla 8.2. » 8 »

2 » 1 » Virmajärvellä 24.2. » 8 »

2 Kompp. 1 Jk. Karhulassa 24. 2. klo 2 ip.
2 » 2 » Hämäläisellä 25.2. » 10 ap.
2 » 3 » Kunttulassa 17.2. »11 »

2. Kehoitan alueen sklsia huolellisesti valmistautumaan
ja mieslukuisasti osaaottamaan hiihtomerkkikokeisiin Le-
millä 22. 2. 25. Parkkola.

Aluepäällikkö.
Lemin sk.

1. Kilpailuryhmä Luumäki —Lemi—Savitaipale, talvi-
kilpailut ovat Lemillä 21—22. 2. 25.

Kilpailuohjelma:
21. 2.25. kello 10 ap.
1) Pistooliammunta 25 m. matkalta 10 lauk. (mieskoht.)
2) kivääriammunta 100, 150 ja 300 m. matkoilta (Sk.

välinen).
3) Hiihtoampuminen (mieskohtainen).
22. 2. 25. kello 1 ip.
1) 20 km. hiihto (sktain välinen).
2) 5 km. hiihto »Poikaosaston» pojille.
3) »Lottien» hiihto.
22. 2. 25. kello 6 ip. Iltama N.s. talolla »Tapiolassa».
2. Liittynyt: Hammar, Lauri.
3. Eronnut: Muukka, Taavetti.

Pekdri.
Paikallispäällikkö

Savitaipaleen sk.
1. Seuraavat sklset ovat pvm. 14.12.24. suorittaneet

jalkav. ai lk. vaatimuksen: Hjerppe K., Savikurki J.
Purtilo T., Sarvilahti H., Hjerppe, E., Jukkara V. ja
Pylkkö T.

2. Kuntoisuusmerkkivaatimuksen ovat pvm. 15. 12. 24.
suorittaneet: I lk. Savikurki Jonni, II lk. Parta William,
II lk. Parta Anton, II lk. Vahvanen, Robert ja II lk. Vah-
vanen Taavetti.

3. 4.1.25. kilpailtiin esikunnan lahjoittamasta Para-
bellum-pistoolista ja voitti sen 90 pist. jkp. Haimila R.,
seuraavat Suonio F. 80 pist., Juhola E. 77 pist. ja Vah-
vanen R. 72 pist.

4. Hiihtokilpailun järjestää 1 Kompp. 2 jk. Laksiai-
sessa 8.2. 25. Matka 10 km. Kilpailu on skn jäsenien
välinen. Alkaa klo 2 ip.

Samoin amp.kilpailun 300 mtr. matkalla 10 laukauksella
makuulta. Alkaa klo 12 p.

5. 1 Kompp. harjoitukset 8.2.25. valokuvataan.
6. Sktaan liittynyt: Valkonen Sulo.
7. Lotta-Svärd yhdistykselle lausun parhaimmat kii-

tokseni 1 kompp. muonituksesta harjoitustilaisuudessa
13—14. 12. 24.

8. Seuraavien sklsten on tuotava varusteensa paikall.-
esikuntaan tarkastettavaksi 28. 2. mennessä.

Neuvonen Joonas ja Neuvonen Emil Rahikkalasta sekä
Käiväräinen Emil ja Neuvonen Robert Virmajärveltä.
Korprkuntien johtajat Loisa M. ja Karhu A. pitävät huo-
len siitä, että näin tapahtuu.

. Hjerppe.
Paikallispäällikkö.

VII. Saimaan kanavasalue.
1. Harjoitukset 1—28.2.25.
Kaukaan—Lauritsalan sk.

1.2. klo 9 ap.—2 ip. 3 Jk. Lempiälä.
2. 2. » 6 ip.—10,30 ip. 1 ja 2 Jk. Kaukas.
Joutsenon sk.

22. 2. klo 9 ap.—3 ip. Koko sk. Kirkonkylä.
Nuijamaan sk.

6. 2. klo 5—7 ip. 1 Jk. 2 puolijk. Luento Ruokola.
8.2. » 12—5 ip. 2 » Vierumäki.
9.2. » 4—lo ip. 3 » 1 » Torikka.

10.2. » 5—7 ip. 3 » 2 » Luento Rapattila.
15. 2. » B—lo ap. — 12—3 ip. Ija 3 Jk. 1 puolijk. Räihä,

2. Piiriesikunnan puolesta tarkastetaan helmikuulla
alueen sklsten kiväärit allamainituissa paikoissa.
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Kaukaan—Lauritsalan sk.
1.2. klo 9 ap. 3 Jk. Lempiälä.
2.2. » 9 ap. 1 ja 2 Jk. Kaukas.
Joutsenon sk.

3.2. klo 11 ap. 2 Jk. 1 puolijk. Tujula.
4. 2. » 9 ap. 1 Jk. Kirkonkylä
5.2. » 10 ap. 2 Jk. 2 puolijk. Leppälä.

Nuijamaan sk.
6. 2. klo 10 ap. 1 Jk. 2 puolijk. Ruokola.
7.2. » 10 ap. 2 » 1 » Kontu.
8.2. » 9 ap. 2 » 2 » Pihkalanjärvi.
9.2. » 11 ap. 3 » 1 » Torikka.

10.2. » 11 ap. 3 »> 2 » Rapattila
11.2. » 10 ap. 1 » 1 » Räihä.

Ne sklset, jotka eivät voi tulla itse tarkastukseen, jät-
tävät kiväärinsä ehdottomasti puhdistettuna (ei rasvat-
tuna) ja nimilapulla varustettuna jk.- tai kyläosaston
päällikölle. (Kauk.-Lauritsalan skn 1 ja 2 jkssa jättävät
kiväärinsä vääp. Rosendahlille.) Valanne.

Aluepäällikkö.
Kaukaan—Lauritsalan sk.

1. Sktaan liittynyt: Mallenius J., Joutsenon sksta siir-
tynyt res.vänr. L. From. Eronnut: Haikulainen O.

2. Jäs.väl. ampumakilpailut konsuli Burudin pokaa-
lista ja kiertävästä kivääristä pidetään 8. 2. 25. Kaukaan
ampumaradalla alkaen klo 9,30 ap.

v. Knorring.
Paikallispäällikkö.

Joutsenon sk.
1. Siirtynyt res. vänrikki From päivämäärällä 31/12 24

Kaukaan —Lauritsalan sktaan.
2. Määrään jokaisen suojeluskuntalaisen tästedes huo-

lellisesti puhdistamaan kiväärinsä. Jos harjoituksissa
tavataan huonosti puhdistettuja kivääreitä, tullaan ne
asianomaisen sklsen kustannuksella puhdistuttamaan.

3. Kehotan vielä kerran niitä sklsia, joilla ei ole jäsen-
kirjaa, hakemaan sen skn kansliasta. Torvela.

Paikallispäällikkö.
Nuijamaan sk.

1. Erot: Eino Piepponen, Juho Virolainen, Uuno Talsi,
A. Pätäri pvm. 10. 1.25.

2. Esikunnan jäseniksi valittiin vuosikokouksessa seu-
raavat: J. Salo, J. Ukkonen, V. Liikka, V. Salonen.

3. 22.2. on skn hirsitalkoot sk. talon rakentamisen
hyväksi. Kehoitan suojeluskuntalaisia miehissä tuomaan
hirsiä omaa kotia varten. Osastop. ilmoittavat mihin
hirret on tuotava. Illalla on talkootanssit.

Vakkila.
Paikallispäällikkö.

VIII. Imatran alue.
1. Harjoitukset 1—28.2.25.
Imatra—T:kosken sk.

1 ja 2 Jk. T:köski V.P.K- talo 18.2. klo 5 ip.
3ja 4 » Imatra, Yht.koulu 5. 2. » . 4,30 ip.

5 » V:niska, Haikarinen 6.2. » 3 ip.
Ruokolahden sk.

1 Jk. Soinilan k.koulu 9. 2. klo 3 ip.
2 )> Kotaniemi, V. Siitonen 10.2. » 3 ip.
3 » Vennonmäen koulu 20.2. » 3 »

4 n Niskapietilä, V. Peltonen 7.2. » 2 »

5 )> Pohjalankila, kansakoulu 23.2. » 3 »

Lääkintäos. Vennonmäki, k.koulu 20.2. » 3 »

Rautjärven sk.
1 ja 2 Jk. Miettilä, res.kasarmi 25. 2. klo 3 ip.

3 Jk. Rautjärvi, A. Hinkkanen 26.2. » 2 »

4 •» Niskapietilä, V. Peltonen 7.2. » 2 »

5 i) Latvajärvi, Rautio 24.2. » 3 »

Ilmeen sk.
Helmik. harj. pidetty tammikuulla.

2. Harjoituksiin otettava mukaan: sukset, patruuna-
taskut, latausharjoituspatruunat ja puhdistusvälineet.

3. 111 lk. kunt.merkkivaatimuksen ovat suorittaneet:
Ruokolahden sk. Vertanen E., Peltonen V., Kokkonen A.,
Suikkanen A., Grönqvist V., Vertanen V., Lifländer E.,
Suikkanen H., Lappalainen E., Rautjärven sk. Siitonen N.
ja Kurronen M.

4. Allamainitut sklset ovat v. 1924 aikana laiminlyöneet
harjoituksissa käynnin:

Rautjärven sk. 1 jk. Rita V., Poutanen 0., Kerminen 0.,
Roiha M., Huuhtanen T., 2 jk. Poutanen E., Sihvonen T.,
Sihvonen P., Sarvi A., livonen E., Vento M., 3 jk. Lääperi ).,

Viisainen A., 4 jk. Jurva A., Haakana A., 5 jk. Myllys J.,
Korhonen A., Mönkäre P., Vento P., Kemppinen 0., Hä-
mäläinen S.

Ilmeen sk. 1 jk. Isotalo 1., Isotalo E. 1., Isotalo E. 11,
Tenhonen A., Pakarinen T., Forström V., Tuomainen V.,
Huopaniemi H., 2 jk. Sihvonen T. 11, Pohjalainen 0.,
Salminen K.

Luetteloa jatketaan seuraavassa »Kannaksen Vartiossa»
Imatran ja Ruokolahden sk:n miehistä. Tarkastamalla
1924 »K.V:n» ensimmäistä n:oa huomaamme siellä useita
samoja nimiä.

Toivonen.
Aluepäällikkö.

Imatran—Tainionkosken sk.
1. Vapaussodan Invaliidien Liiton Karjalan Haara-

osasto pyytää sk:lta luetteloa niistä Vapaussodassa haa-
voittuneista tai sairastuneista henkilöistä, jotka nykyisin
asustavat skn alueella tahi muuten ovat skn tiedossa.
Tämän johdosta kehoitan päällystöä ja korpraalikuntien
johtajia ilmoittamaan minulle kaikki ne kyseessä olevat
invaliidit tarkkoine osotteineen, jotka päällystön ja korp.-
kuntien johtajien tiedossa ovat.

2. Sk. on tänäkin vuonna saanut Ab. Tornator Oy:n
laskuun tilata sklsille 10 kpl. Suomen Sotilasta ja 10 kpl.
Suojeluskuntalaisten Lehteä. Huomautan, että niiden
sklsten, joille asianomaiset lehdet postitse saapuvat, tulee
huolehtia siitä, että heti lehden luettuaan antavat sen
kiertää miehestä mieheen.

3. Sotapalvelustaan on mennyt suorittamaan Kerkki
Manner ll:sta korpr.ksta pvm. 12.12.24. — Pietari Ha-
rakka 6:sta korprksta siirretään kannattavaksi jäseneksi
pvm. 14. 1.25.

4. Sktaan ovat liittyneet: Matti Emil Peltonen 15:teen
korprktaan pvm. 14. 1. 25. ja Olavi Manner lhteen korpr.-
ktaan pvm. 14.1.25. — Sk:taan on Rautjärven sksta
siirtynyt sk.kersantti Tuomas Varis ll:teen korprktaan
pvm. 1. 1. 25.

Immonen.
Paikallispäällikkö.

Ruokolahden sk.
1. Skn luetteloihin merkitään pvm. 6.1.25. Tella A.,

Vintturi T. 1 jk., Lappalainen A., Inkinen A., Suikkanen
T. F. 2 jk., Vainikainen M., Harakka O. 3 jk. Samalla
pvm. siirretään kannattavaksi Sihvo M. 1 jk.

2. Luetteloista poistetaan eronneena Inkinen H. 2 jk.
Samoin seuraavat kannattavat jäsenet: kuolleena Blomqvist
A., Viirman A., paikkakunnalta muuttaneena: Grönqvist
K. 0., Rautajärvi H. sekä jäsenmaksunsa suorituksen
laiminlyöneet Pohjalainen 0., Henttonen H., Halla 0.,
Liukka T., Määttänen M., Niemeläinen A., Ikonen K.,
Ikävalko T.

3. Tarkastusta ja uusintaa varten on jokaisen sklsen
tuotava harjoitustilaisuuksiin helmikuulla rautainen patr.-
annoksensa ja jäsenkirjansa aseenkantolupineen.

4. Aluepääll. määräyksestä on jokaisen sklsen kaikissa
harj. pidettävä mukanaan Lottien valmistama puhdistus-
välinepussi ja siinä pesuri y.m. puhdistusvälineet. Helmik.
harj. jaettavaa öljyä varten on varattava mukaan n. 40
gr. vetävä pieni pullo. Tyhjät rasvarasiat täytetään.

5. Skn jäsenten välinen hiihtokilpailu pidetään Rasi-
lassa 8. 2. klo 1 ip. Matka 10 ja 20 km. murtomaata. Ko-
koonnutaan K.kylän koululle. Yksityispalk. 5.

Allonen.
v.t. Paikallispäällikkö.
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IX. Jääsken alue.
1. Harjoitukset 1—28.2.25.

Enson sk.
1 ja 2 Jk. Tehtaalla 4. 2. klo I—6 ip. N.s. talolla.
1 ja 2 »> Tehtaalla 25. 2. klo I—6 ip. N.s. talolla.

3 » Laitilassa 10. 2. klo 11—4 ip. Jk.p. Miettisellä.
Jääsken sk.

1 Jk. Ahvolassa 5.2. klo 11—4 ip. N.s. talolla.
2 » Lottolassa 20.2. » 11—4 ip. Urh.kentällä.
3 » Seppälässä 6. 2. » 11—4 ip. P. Näverillä.
4 » Järvenkylässä 11.2. » 11—4 ip. Jk.p. Hatakalla.
5 * Knurmanpohja 7.2. » 11—4 ip. Majatalossa.

2. Esiintulleesta syystä huomautan, että harjoituksista
palatessa ei kiväärillä saa ammuskella turhanpäiden. Sel-
lainen menettely on mitä suurinta kurittomuutta sklsen
puolelta, ja voi siitä olla seurauksena esim. tapaturma.
Sklsten on ehdottomasti opittava esiintymään kaikkialla
säädyllisesti ja kunnon kansalaisen tavalla.

3. Jääsken sklsia kehoitan mitä pikimmin käymään skn
kansliassa sen aukioloaikana, antamassa kaikki siltä puut-
tuvat tiedot. Tämä sentähden, että saataisiin kerrankin
kaikki selväksi ja kaikista sklsta tarkat tiedot. Ne sklset,
jotka eivät käy skn kansliassa k.o. tarkoituksessa, poiste-
taan skn luetteloista ilman muuta.

4. Huomautan vieläkin, että sklnen ei. saa itse tehdä
korjauksia valtion kivääriin eikä sitä viilailla. Sellaisissa
tapauksissa, • että kivääri vaatii korjausta on siitä joko
ilmoitettava harjoitustilaisuuksissa minulle tai tuotava se
skn varastoon, jossa asemestari korjaa sen. Jos joku tästä
huolimatta omavaltaisesti tekee korjauksia saa hän maksaa
pilaamansa kiv. osan.

5. Kun yhä edelleenkin sattuu, että sklset mennessään
sotapalvelukseen ja siirtyessään pois paikkakunnalta joko
kokonaan tai pitemmiksi ajoiksi, jättävät varusteensa
jonkun sklsen luo tai kotiinsa makaamaan ilman hoitoa,
huomautan, että sk tulee k.o. tapauksissa haettamaan
varusteet asianomaisen omalla kustannuksella pois. Jokai-
sen on muistettava, että varusteet ovat valtion tai skn
eikä yksityisen sklsen.

Samalla huomautan että jokainen vastaa niistä varus-
teista jotka hänen haltuunsa on uskottu. Samoin vastaa
jokainen siitä kiv. joka hänelle on annettu, ja tästä seuraa,
että kiv. numero pitää olla jokaisella niin varmassa muis-
tissa ettei se koskaan unhoitu. Kiv. otetaan varastoon
vain siinä tapauksessa ilman seurauksia, että numero kir-
jojen mukaan on oikea.

lisakkala.
Aluepäällikkö.

Enson sk.
1. Ne skn jäsenet, jotka eroavat tai siirtyvät toiseen

sktaan, palauttakoot varusteensa skn varastoon. Missään
tapauksessa niitä ei saa jättää kyläjohtajalle tai jonkun
toisen henkilön huostaan.

2. Ryhmien välinen ampumakilpailu pidetään 2. 2. 25.
klo 12 päivällä, joihin annettavan komennuksen perus-
teella on kunkin saavuttava.

3. Hiihtoammuntakilpailu pidetään 1.2.25. klo 12
päivällä. Kilpailijat esiintyvät sk.puvussa. Ilmoittaudut-
tava viimeistään 31.1.25. mennessä paikallispäällikölle.

4. 20 km. hiihtokilpailu pidetään 8.2.25. klo 8 ap.
Kilpailijat käyttävät urheilupukua. Osanotosta ilmoitet-
tava 7. 2. 25. mennessä, jolloin kilpailupaikka ilmoitetaan.

5. 20 km. murtomaahiihto pidetään 8. 2. 25. klo 9 ap.
Kokoonn. n.s. talolla.

Holmström.
Paikallispäällikkö.

Jääsken sk.
1. Skn hiihtoampumakilpailut pidetään 8.2.25. klo 12

p:llä uuden ampumaradan läheisyydessä Seppälän suolla.
Valitaan edustajat piirin kilpailuihin 14—15.2.25. Jae-
taan 5 palkintoa. Hiihdettävä matka 6—B km., arrimunta
suoritetaan »ryssään». Jokainen osasto lähettäköön edus-
tajansa kilpailuihin-

2. Skn varusmestariksi on pvm. 1.1.25. nimitetty
sklnen Eino Rockiin. Tavattavissa joka perjantai.

3. Ne sklset, jotka ovat tilanneet uudet kiväärit, nou-
takoot ne heti skn varastosta. Vanhat palautettava samalla.

4. Henkilö- ja varuskorttien kuntoon saamista varten
on jokaisen sklsen ennen 1.4.25. käytävä kansliassa ja
varusmestarin luona antamassa kortteihin tarvittavat
tiedot. Jokainen ottakoon mukaansa kaikki sk. saamansa
varusteet, jäsenkirjansa ja sotilaspassinsa, kenellä se on.

Suikkari.
v.t. Paikallispäällikkö.

X. Keski* Vuoksen alue
1. Harjoitukset 1—28.2.25.
Antrean sk.

1 Kompp. 1 Jk. Talikkalan kansak. 8. 2. klo 9—l ip.
1 » 2 i> Påtalanden kansak. 5.2. » I—6 »

1 » 3 » Kalalammin kansak. 6.2. » I—6 »

2 » 1 » Kirkonkylän ns. talo 22.2. » 9—l »

2 » 2 » Sokkalan kansak. 9.2. » I—6 »,

2 » 3 » Koljolan Anttilassa 11.2. » I—6 »

3 i) 1 » Viskarin kansakoulu 12.2. » I—6 »

3 » 2 )> Noskuan kansakoulu 21. 2. » I—6 »

3 » 1/2 3 » Kuparsaaren kansak. 24.2. » I—6 »

3 »1/2 3 » Kavantsaaren kansak. 20.2. » 10—2 »

K.k. ryhmä Kirkolla, n.s. talolla 18. 2. » I—6 »

Talikkalan kansakoululle kokoontuvat seuraavat kylät:
asema ja Talikkala;

Patalahden kansakoululle: Partala, Antreala, Rahikkala
ja Patalahti;

Kalalammin kansakoululle: Liikola ja Kalalampi;
Antrean kirkolle: Kuukauppi, Jaakonsaari, Kaukola,

Kukkola, Saviniemi, Olkinuora, Häklilä ja Hatula;
Sakkolan kansakoululle: Henttola, Mansikkala, Salo-

Kekkilä, Kekinniemij Salli ja Sokkala;
Koljolan kansakoululle: Olkinuora, Tauru, Leinjärvi,

ja Koljola;
Viskarin kansakoululle: Hannila ja Viskari;
Noskuan kansakoululle: Noskua;
Kuparsaaren kansakoululle: Meskala ja Kuparsaari;
Kavantsaaren kansakoululle: Pullila, Syvälahti ja Kavant-

saari.
Vuoksenrannan sk.

1 Konipp. 1 Jk. Sintolan kansakoulu 26. 2. klo I—61 —6 ip.
1 » 2 ja 3 » Kaskiselän kansak. 27.2. » I—6 »

Harjoituksiin saavuttava suksilla. Ahma.
Aluepäällikkö.

Antrean sk.
1. Liittyneitä: Fri Oskari Johan 1 kompp., Salli Arvi

ja Pulli Matti 3 kompp. pvm. 10.1.25.
2. Eroja: Mansikka Oskari 2 kompp., Koljonen Yrjö

1 kompp. pvm. 10. 1.25.
3. Alipäällystökursseilla vaihtoi joku Ilmari Pullilta

viltin ja lakanan, jotka on tuotava heti esikuntaan vaih-
dettavaksi.

4. Koska on sattunut tapauksia että sklset kantavat
aseita taskussaan iltamatilaisuuksissa, ilmoitan että se
oh laissa kielletty. Kehoitan ettei yksikään sklnen ottaisi
mukaansa minkäänlaista asetta huvitilaisuuksiin, vält-
tyäkseen siten ikävyyksiltä.

Toropainen.
Paikallispäällikkö.

Vuoksenrannan sk.
1. Sktaan liittyneet toimiviksi jäseniksi: Peltonen,

Matti, Kemppinen Einar, Kuparinen Matti ja Kemppi
Tuomas.

2. Suojeluskunnan varastoon on saatu pienempi määrä
pukuja, joita saa käydä hakemassa kellä ei vielä'pukua ole.
■3. Sattuneista syistä huomautan, etteivät sklsetkaan
saa juhlatilaisuuksissa tai muissa yleisissä paikoissa kantaa
taskuasetta, vaikka heillä olisikin kantolupa. Vielä huo-
mautan, ettei paikallispäällikkö anna metsästystarpeille
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kuten haulikoille ja niiden panoksille osto- eikä kanto-
lupia, vaan on ne otettava nimismieheltä.

Heiskanen.
Paikallispäällikkö.

XI. Hiitolan alue
1. Harjoitukset 1—28.2.25.
Kaukolan sk.

1 Kompp. 1 Jk. Kaarlahti Pessillä 1.2. klo 8 ap.
1 » 2 » Kirkonkylä Kuntala 2.2. » 2 ip.
1 » 3 » Liinamaa kansakoulu 3.2. » 2 ip.

Kirvun sk.
1 Kompp. 1 Jk. Ihaksela ml. talo 4. 2. klo 2 ip.
1 » 2 » Ylikuunu Hotakalla 5.2. » 2 ip.
1 » 3 » Sairala n.s. talo 6.2. » 2 ip.
2 » 1 » Kirkonkylä n.s. talo 15.2. » 8 ap.
2 » 2 » Tietävälä n.s. talo 16.2. » 2 ip.

Hiitolan sk.
1 Kompp. 1 Jk. Hiitolan as. Kuntala 13. 2. klo 2 ip.
1 » 2 » Kuoksjärvi kansak. 8.2. » 8 ap.
1 » 3 » Mykrä, Tutin talo 9.2. » 2 ip.
2 » 1 » Koukunniemi Pösöllä 10.2. » 2 ip.
2 » 2 » Mustolan kansak. 11.2. » 2 ip.
2 » 3 » Tujula, Korhosella 12.2. » 2 ip.

2. Joulukuussa toimitettuun kiv.tarkastus- ja tarkkuut-
tamistilaisuuksiin ei kaikista toimenpiteistä huolimatta
toimitettu kaikkia kivääreitä, vaikka kirjeillä jo aikaa
ennen oli siitä ilm. jkp:lle sekä »Kannaksen Vartiossa».
Vielä saattoi tapahtua, että tietoisena mainitusta tarkas-
tuspaikasta ja ajasta, sklnen, jolle matka tarkastuspaikkaan
ei ole päälle 100 m., ei tuo kivääriään tarkastukseen, puhu-
mattakaan kauempana asuvista. Surkea kuva, miten auliita
ollaan täyttämään kerran annettu suojeluskuntavakuutus.

Koska edellämainitut herrat »laiskurit» eivät katso voi-
vansa vaivautua myöskään 3—4 tunniksi kuukaudessa
harjoituksiin ehdotan asianomaisten harkittavaksi seu-
raavaa:

Eikö olisi parempi, että te luovuttaisitte varusteenne
innokkaampien sklsten käytettäväksi, sekä, koska te tie-
tysti kaikin mokomin haluatte suojeluskuntaan kuulua,
että teistä muodostettaisiin eri osastoja, jolloin teitä »san-
kareita», jotka siirrettäisiin näihin erikoismuodostelmiin,
ruvettaisiin nimittämään »tinasotamiehiksi».

3. Jokaiseen harj. tilaisuuteen on mukaan otettava
jaetut kiv.puhdistusvälineet.

4. Koska skn varastoihin on saapunut tarpeellinen mää-
rä varusteita, ei harj.tilaisuuksiin saa saapua vajanaisesti
puettuna.

5. Kehoitan sklsia lukuisasti osastautumaan piirin järj.
ampuma- ja hiihtokilpailuihin 14—15.2.25.

Samoin kehoitan alueen sktia valmistautumaan alueen
sktien välisiin hiihtokilpailuihin, josta ilm. tarkemmin
kirjeillä.

Räihä.
v.a. Aluepäällikkö.

Kirvun sk.
1. Piiripäällikkö on myöntänyt paikallispäällikkö Ovas-

kalle 2 kuuk. sairasloman ja määrännyt minut v.a. pai-
kallispäälliköksi.

2. Määrään: Ihakselan korprkn jksi sklnen liii, Joakim.
Sairalan korprkn jksi sk.alikers. Kopra, Matti. Matikkalan
korprkjlle sklnen Hauhia, Matti, myönnän pyynnöstä eron
ja sijalle määrään sklnen Jortikka, Matti. Ylikuunun
korprk. jaetaan kahtia, Vallittulan ja Ylikuunun korpr.-
ktiin ja määrään johtajiksi Vallittulaan sk.kers. Jaakon-
saari, Juho ja Ylikuunuun sk.kers. Naatti, Simo.

3. Jokaisen on hankittava itselleen kunnolliset sukset,
mieluummin murtomaamallia.

4. Ne, jotka kiväärien tarkkuuttamistilaisuuksiin tuo-
tuja kiväärejään eivät vielä ole noutaneet, tehkööt sen
ensi tilassa, muuten annetaan kiväärit niille, joilta puuttuu.

5. Suojeluskunnan jäsenten väliset hiihtokilpailut sekä

hiihtoammuntakilpailut pidetään Sairalassa 8.2. alkaen
klo 9 ap. Näiden kilpailujen perusteella valitaan edustajat
piirin sktien välisiin kilpailuihin.

6. Kehoitan kaikkia käymään uutterasti harjoituksissa,
sillä ei tarvita pelkkiä nimiä vaan harjotettuja miehiä.

Jahnukainen.
v.a. Paikallispäällikkö.

Hiitolan sk.
1. Hiitolan alueen sk:tien välinen hiihtokilpailu kierto-

palkinnosta 20 km. murtomaamatkalla pidetään Hiitolan
skn järjestämänä Hiitolassa 22. 2. 25. alk. klo 1 päivällä.
Lähtö tapahtuu Hiitolan as. n.s. talon edestä. Palkinnot
jaetaan samana päivänä klo 7 ip. alkavassa iltamassa.

2. Ne sklset, joilla ei vielä ole sk.pukua, käykööt hake-
massa sen skn varastosta. Samoin ne, joilta vielä puuttuu
kivääri tahi puhd.välineitä. Pörsti.

Paikallispäällikkö.
Kaukolan sk.

1. Kurinpitolautakunnan päätöksen mukaan annan
muistutuksen sk.korpr. Erkki Finholmille tottelematto-
muudesta käskyille, sekä huonosta kiv. hoidosta. Lasku
kiv. puhdistamisesta maksettava.

2. Annan ankaran varoituksen sopimattomasta käy-
töksestä sklnen Toivo Keskiselle ja Aarne Meroselle.

3. Joukkueen ja osaston johtajat velvoitan pitämään
huolta osastonsa siveellisestä kasvatuksesta ainakin siten
että ilmoittavat minulle ne jotka käyttäytyvät sopimatto-
masti, sillä en tule sallimaan että skn mainetta tahrataan
sopimattomalla käytöksellä. Paavilainen.

Paikallispäällikkö.

XII. Käkisalmen alue.
1. Harjoitukset 1—28.2.25.

Pyhäjärven sk.
1 Kompp. 1 Jk. Pyhäkylässä kunnantalolla 19. 2. klo 10

ap.—4 ip.
1 » 2 » Sortanlahdessa n.s. talolla 20.2. klo 10

ap.—4 ip.
1 » 3 » Konnitsassa J. Pärssisellä 25.2. klo 10

ap.—4 ip.
K.K. jk. EnkkuassaJuvosella22.2.klo lOap.—4 ip.

Käkisalmen sk.
1 Kompp. 3 Jk. Vuohensalossa Javanaisella 21.2. klo 10

ap.—4 ip.
1 » 1, 2 ja 4 Jk. Käkisalmessa skn kansliassa 22. 2.

klo 12 pv.—6 ip.
K. K. Jk. Käkisalmessa skn kansliassa 22. 2. klo 12 pv.

—6 ip.
2. Harjoituksiin talven aikana on joka miehen ehdot-

tomasti saavuttava suksien kanssajjajmyösjmuutenkin
täysissä varustuksissa. §= |

3. Vielä kehoitan kaikkia niitä sklsia, jotka haluavat
skssa jäsenenä olla, saapumaan entistä paljon innokkaam-
min harjoitustilaisuuksin, ettei nimenne tulisi niiden jouk-
koon, joiden päälle tullaan vetämään viiva skn jäsenyy-
destä, syystä etteivät ole pitkään aikaan käyneet harjoi-
tuksissa.

4. Kehoitan tosi sklsia ahkerasti ja tarmokkaasti har-
joittamaan hiihtoa, siten valmistautuakseen piiriesikunnan
ja suojeluskuntien järjestämiin kilpailuihin kuluvana tal-
vena.

5. Kiväärit täytyy olla puhtaina harjoitustilaisuuksissa,
sillä tarkastan ne. Viskari.

v.a. Aluepäällikkö.

XIII. Suvannon alue.
1. Harjoitukset 1—28.2.25,
Sakkolan sk.

4 Jk. Riiska 2. 2. klo 9 ap.—s ip.
K.K. Jk. Lapinlahti 3. 2. » 9 ap.—s ip.
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3 Jk. Petäjärvi 4. 2. klo 9 ap.—s ip.
Ija 5 Jk. Viiksanlahti 5. 2. » 9 ap.—s ip.
2 Jk. Kirkonkylä 6. 2. » 9 ap.—s ip.
26 Sk.pattr. Haparaisi 9. 2. » 9 ap.—s ip.

Metsäpirtin sk.
1 Jk. ja 22 Sk.patteri Kirkonkylä 19.2. klo 9 ap.—s ip.

25. Sk.patteri Taipale 22. 2. klo 9 ap.—s ip.
Raudun sk.

1 ja 2 Jk. Kirkonkylä 24. 2. klo 9 ap.—s ip.
Ukko Jk. Asemalla . 24. 2. » 6 ip.—9 ip.
K.K. jk. Mäkrä 25.2. » 9 ap.—s ip.
3 Jk. Aliska 27. 2. » 9 ap.—s ip.
30 Sk.patteri Asemalla 26. 2. » 9 ap—s ip.

2. Harjoituksiin on saavuttava täsmällisesti ja täydelli-
sesti puettuna, sekä sukset mukana.

3. Alueiden väliset ampumakilpailut Koivulan pokaa-
lista pidetään 7. 2. 25. Kokoontuminen Sakkolan kirkon-
kylän n.s. talolle klo 11 ap.

4. Suvannon ja Valkjärven alueiden väliset hiihtokil-
pailut ja hiihtomerkkikokeet 20 km. matkalla pidetään
Sakkolassa 8.2.25. Kokoontuminen kirkonkylän n.s.
talolla klo 11 ap! Kehoitan sklsia ottamaan osaa edellä-
mninittuihin kilpailuihin, koska ne ovat samalla karsinnat
Piirin kilpailuja varten. Susi.

Aluepäällikkö.
Sakkolan sk.

1. Sktaan liittynyt: Nihti Jalmari, Lemmetti Aapro ja
Suokas Eero pvm. 20. 12. 24. sekä Pulakka Sulo ja Ollikai-
nen Jalmari pvm. 28. 12. 25. 3 jk.

2. Kallonen Juho K.K.jk. eronnut sksta pvm. 10. 1. 25.
3. Karvonen Vilhelm 4 jk. siirtynyt Viipurin sktaan

pvm. 31. 12.24.
4. Huomautan vielä että sk. pukua ei saa väärin käyttää.
5. Hiihtokelin tultua kehotan sklsia laittamaan sukset

kuntoon ja varustautumaan tuleviin talvikisoihin.
6. Sk. alueitten välisen hiihtokilpailun jälkeen pidetään

sk.iltama Kirkonkylän nuorisos. talolla sunnuntaina 8. 2.
25. alkaen klo' 6 ip. Valkonen.

Paikallispäällikkö.
Raudun sk.

1. Liittynyt: 7.1.25. S. Päivärinta, Juho Tuomaanp.
Kuparinen, Einar Tuomaanp. Thusberg, Paavo Antinpoika
Väätänen, Ville Kukkonen ja Jalmari Paksu.

2. Sk:n joukkueiden väliset ampumakilpailut ovat
1. 2. klo 9 ap. Raudun asemalla sijaitsevalla ampumaradalla.

3. Hiihtourheilu sklsissa on saatava yleiseksi urheiluksi,
joten on jokaisen harrastettava sitä. Kilpailut, joita suo-
jeluskunnan keskuudessa toimeenpannaan, tulee saada
mahdollisimman paljon osanottajia.

4. Skn alueella toimeenpantuun keräykseen uusien
kiväärinpiippujen saantia varten kehoitan sklsia innok-
kaasti toimimaan.

5. Sksta eronnut 1.1.25. Malmgren L., Ihalainen Jal-
mari, Hinkkanen E., Lallukka Tuomas, Pusa Mikko,
Vainio P., Haajanen A., Loponen E., Pekkanen Aleks,
Hinkkanen K., Loponen Antti, Vainio Nikolai, Loponen
Aug., Loponen E., Nalli P., Pekkanen V., Tonteri A.,
Järveläinen 0., Vuohelainen A., Vaskelainen V., Pusa Ville,
Pulakka Albert 2, Orava S., Rastas T., Pusa Ville, Rastas
Jalmari, Hännikäinen J., Koltsatoff P., Pekkanen E.,
Lius Oskari, Pusa Juho, Turunen O. ja Äikäs Urho.

6. Erottua on heti jokaisen sklsen tuotava varusteet
varastoon. Koponen.

Paikallispäällikkö.

XIV. Valkjärven alue.
1. Harjoitukset 1—28.2.25.
Valkjärven sk.

1 Kompp. 1 Jk. Sk. ampumarata 10. 2. klo 2 ip.
1 » 2 i) Nurmijärven koulu 8.2. » 2 »

1 > 3 » Sk. ampumarata 10.2. » 2 »

2 Kompp. 1 Jk. Sk. ampumarata 10. 2. klo 2 ip.
2 »• 2 » Kokoonnut. Näsille 22.2. » 2 »

2 » 2 i) Jutikkalan koulu 24.2. » 2 »

2 » 3 » Pentselän VPK. talo 6.2. » 2 »

27 Sk. patteri Jauhola, luento 3.2. » 4 »

» Jauhola, luento 25.2. » 4 »

Vuokselan sk,
1 Jk. Sk. ampumarata 22.2. klo 2 ip.
2 » Sk. ampumarata 22.2. » 2 »

3 » Vuosalmi 26.2. » 3 »

2. Valkjärven Sk. 2 kompp. 3 jk. joukkuepäällikkö
J. KruusMlle myönnän pyynnöstä eron pvm. 1.1.25. ja
määrään Jkp:n tehtäviä väliaikaisesti hoitamaan Korprkj.
A. Uosukaisen samalla päivämäärällä.

3. Jokaisella harjoituksiin saapuvalla sklsella tulee olla
kivääri hyvin puhdistettu ja puhdistustarpeet sekä öljyä
mukana. Aseiden hoitoon on kiinnitettävä sklsten enem-
män huomiota. Käsken vielä kerran lukemaan läpi »Kann.
Vart.» N:o 11—12.24. julaistut Asehoito-ohjeet ja paina-
maan ne tarkoin mieleensä.

4. Osaanotto pattr. luentokursseihin on ollut hyvin
laimeata. Tällaista välinpitämättömyyttä ei saa enää
jatkua. Jokaisen tykkimiehen ehdoton velvollisuus on
käydä säännöllisesti luentoja seuraamassa, eikä vaan jon-
kun. Patteripäällikön käsken terävämmin käymään asioi-
hin käsiksi ja huolehtimaan siitä, että annettuja määräyksiä
noudatetaan.

Laulajainen.
Aluepäällikkö.

Valkjärven sk.
1 . Sksta siirtynyt pvm. 1.1.25. sk.kers. J. Kruus

Kyminlaakson piirin litin sktaan.
2. Ampumakilpailu Kruus'in lahjoittamasta kierto-

palkinnosta pidetään skn ampumaradalla 7.2.25. klo
10 ap. Osaanottajiksi kilpailuun pääsevät ainoastaan ne
jotka kouluutusammunnan perusteella kuuluvat hyviin tai
erinomaisiin ampujiin.

3. Samana päivänä, edellisen kilpailun päätyttyä on
mieskohtainen pistoolikilpailu kiertopalkinnosta. Kilpaili-
joiden omat panokset.

4. Sattuneesta syystä huomautan sklsille, että varas-
tosta jaettua kivääriöljyä on käytettävä ainoastaan puh-
distuksessa eikä säilytyksessä. Kun siis kivääri on puhdis-
tettu k.o. öljyllä, hiin on se senjälkeen öljystä tarkoin
kuivattava sekä hienosti rasvalla rasvattava. Jos kivääriin
jää edellämainittua öljyä, niin se epäilemättä ruostuu.

Lius.
Paikallispäällikkö.

Vuokselan sk.
1. Skn luettelosta poistettu pvm. 1.1.25. Karonen,

Arvo, joka 23. 12. 24. hukkui heikkoihin jäihin. Kunniaa
kelpo vainajalle!

Sktaan liittynyt Santeri Jermalajeff pvm. 1.1.25.
2. Annan ankaran muistutuksen niille 2 joukkueeseen

kuuluville sklsille, jotka skn ja Lottien järjestämästä pikku-
joulujuhlasta poistuessaan luvattomasti käyttivät ampuma-
aseitaan, häiriten ihmisten yörauhaa. Ellei annettuja
määräyksiä ja varoituksia amp.aseitten käytöstä nouda-
teta, ryhdyn toimenpiteisiin rikollisten eroittamiseksi
sk:sta.

3. Vaikkakin talvi tähän saakka on ollut epäedullinen
hiihtourheilulle, kehoitan kuitenkin sklsia hankkimaan
itselleen murtomaasuksia, sillä toivottavasti niitä vielä
tullaan tänäkin talvena tarvitsemaan.

Lehmusvuori.
Paikallispäällikkö.

XV. Pyhäristin alue.
1. Harjoitukset I—2B. 2. 25.
Äyräpään sk.

Koko skn yhteisharjoitus 1.2. klo 9 ap. Pölläkkälässä
Hackmanin sahan n.s. talolla.
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23 Sk. pattr. luento 1.2. klo 3,30 ip. Hackmanin sahan
n.s. talolla.

23 Sk. pattr. harjoitus 8. 2. klo 9 ap. tykkikuurilla.
23 Sk. pattr. harjoitus 22. 2. klo 9 ap. tykkikuurilla.

Muolaan sk.
1 Jk. Kyyrölä 2. 2. klo 12 p:llä.

2 » Karhula 3. 2. » 12 »

3 » Muolaankylä 4. 2. » 12 »

Heinjoen sk.
4 Jk. Kääntymä 5.2. klo 12 p:Ilä
2 »> Kirkonkylä 6.2. » 12 »

3 i> Koprala 7.2. » 12 »

1 » Ristseppälä 8.2. » 12 »

Perkjärven sk.
1 Jk. Perkjärven kylä 10. 2. klo 12 p:llä

2 >> Perkjärven as. 11.2. » 12 »

3 i) Äyräpään as. 12,2. » 12 »

Kuluvan talven aikana järjestetään tyk.pattr.miehis-
tölle luentokurssit, joiden alkamisesta tarkemmin tuon-
nempana ilmoitetaan. Ne toimeenpannaan n.s. iltakurs-
seina Suursaaren sahan n.s. talolla (kansakoululla). Näiden
kurssien tarkoituksena on saada alipäällystöä, joka paljon
suuremmassa määrässä kuin tähän saakka olisi tehtäväänsä
pystyvä ja jota erittäinkin voitaisiin käyttää toisten kou-
luutukseen. Saatavissa olevaa kirjallisuutta lukemalla ja
ahkeraan käymällä harjoituksissa on jokaisen käytettä-
vissä olevin keinoin ajoissa valmistauduttava, sillä kurssien
loputtua järjestetään erikoinen tutkintotilaisuus Ik. ai
suorituksineen.

Samalla ilmoitan, että joka kerta kun Pölläkkälään jär-
jestän jalkaväkiharjoituksen, tulen saman päivän illaksi
järjestämään tyk.pattr.miehistölle pari luentoa, joihin
joka miehen joka kerta on saavuttava.

2. Alueen Lottien lahjoittaman kiertopalkinnon am-
munnassa voitti 21.12.24. Perkjärven sk. pistemäärällä
1456, 2) Heinjoen sk. 1294 pist., 3) Muolaan sk. 1245 pist.

Tämä kilpailu osoitti, että ampumataso kilpailuun osaa-
ottaneissa skssa on huomattavassa määrässä nousemaan
päin, varsinkin mitä nuorempiin ampujiin tulee niin voi-
daan heihin asettaa koko paljon toiveita. • On vain järki-
peräisellä harjotuksella ja kilpailulla kehityttävä tie-
doissa ja taidoissa jatkuvasti eteenpäin.

Samalla kun kiitän kaikkia kilpailuun osaaottaneita,
erikoisesti kiitän voittaja (Perkjärven) sktaa, joka tapansa
mukaan myöskin aluetta käsittävien kilpailujen järjes-
täjänä suoriutui hyvin.

3. Kiertopalkinnosta, jonka alueen Lotta-Svärd-yhdis-
tykset ovat alueemme suojeluskunnille ammunnassa lah-
joittaneet, pyydän täten lämpimästi kiittää. Samalla toi-
von, että yhteistyömme edelleenkin jatkuisi samoissa
merkeissä.

4. Alueen tavanmukaisia murtomaahiihtokilpailuja var-
ten kehoitan ajoissa valmistautumaan, etteivät ne tulisi
kenellekään yllätyksenä. Samalla on otettava huomioon,
että Perkjärven skta on kilpailun kahdesti voittanut ja
jos se kolmannen kerran vielä yoittaa, niin kiertopalkinnon
kohtalo on silloin ainaisesti ratkaistu. Tällä kertaa on siis
alueen toistenkin sktien sanansa sanottava, asettamalla
kaikki hiihtäjänsä »liikekannalle», sillä voittomahdollisuus
on alueen toisillakin skilla oleva samanlainen. Kilpailu-
ajasta ja paikasta ilmoittavat paikallispäälliköt tarkemmin.

5. Kuluneen vuoden aikana toimeenpannut asetarkas-
tukset osoittivat, että asehoidossa yhä edelleenkin on ääret-
tömän paljon toivomisen varaa. Tämä on sellainen räikeä
epäkohta, josta kertakaikkiaan on keinolla millä hyvänsä
päästävä. Se sklnen, joka ei viitsi niin paljon vaivautua,
että hoitaa kivääriänsä pitämällä sitä kaikin puolin puhtaana
ja muullakin tavoin kunnossa, ei ansaitse sklsen nimeä ja
sitä vähemmin kantaa skn harmaata pukua ja parempi
hänen olisi heti palauttaa kivääri takaisin skn varastoon,
kuin tahallisella huolimattomuudella turmella ja niin ollen
saattaa käyttökelvottomaksi valtiolta saatu ase — kivääri.
Tämän johdosta määrään, että kaikissa harjoituksissa on
oltava mukana kiv.puhdistusvälineet vaikka minkälaiset,

ja niitähän on paikallisesikunnasta saatavissa ja jollei niitä
siellä ole, niin a.o. on niitä heti hankittava. Jokaisessa
harjoituksessa tulen toimittamaan kivääritarkastuksen.
Samalla velvoitan alueen kaikkia toisiakin päällystö- ja
alipäällystöasemassa olevia tarkoin kiinnittämään huomio-
taan asehoidossa ilmenneisiin epäkohtiin, tekemään voita-
vansa niitten poistamiseksi, eikä luottamaan siihen että
aluepäällikköhän se sellaisesta kuin asehoidosta vastaa.
Johtaja kuin johtaja, kaikki samalla tavalla ovat velvolli-
set huolehtimaan heille uskotuista tehtävistään ja samalla
mitalla myöskin ovat vastuussa.

6. Aluetta käsittävät murtomaahiihtokilpailut alueen
sktien keskeisestä kiertopalkinnosta 20 km. matkalla, on
sunnuntaina 1.3. klo 10 ap: Kyyrölässä Muolaan skn jär-
jestämänä. Ilmottauduttava 1/2 tuntia ennen kilpailun
alkamista paikallispäällikkö Pikkaselle. Jokaisen skn on

.lähetettävä yksi henkilö palkintolautakuntaan, joka sa-
malla toimii kilpailujen järjestäjän apuna. Kilpailujen
loputtua on hiihtäjille varattu myöskin lämmin sauna.
Pyy hen liina ja alusvaatekerta otettava mukaan.

Karlsson.
Aluepäällikkö.

. Perkjärven sk.
1. Piirin talviampumakilpailuissa määrään sktaamme

edustamaan seuraavat sklset: Res.vänr. livari Wittenberg,
Kersantti Tahvo Mäkeläinen, Alikersantti Yrjö Virkki,
Korpr. Erkki Virkki, skl. Tahvo Lahti ja Juho Teperi.
Res.vänr. Wittenberg toimii ampujain johtajana ja on
hänen viimeistään tunti ennen kilpailujen alkamista perit-
tävä ampujain osanottokortit. Kilpailu tapahtuu 15.2.
klo 9 aam. Kilpailijain on oltava kilpailupaikalla viimeistään
puoli tuntia ennen ampumavuoroaan. Kilpailijain on huo-
lella valmistauduttava kilpailuun sekä kunkin itse ladattava
panokset omiin hylsyihinsä. Kilpailua varten varattava
50 kpl. panoksia. Kiv. liipasimen tulee kestää 2 kg. paino.
Korpr. Antti Kekin määrään yllämainittuihin kilpailuihin
palkintotiiomariksi ja on hänen ilmoittauduttava Piiri-
esikunnassa 13. 2. 25. klo 7 ip.

2. Piirin talviurheilukilpailujen ampumahiihtokilpai-
luissa 14.2.25. klo 9 aam. Loikkasen ampumaradalla
määrään edustajiksi seuraavat sklset: kersantti Jussi Mäl-
könen, korpraalit Jussi Suhoff, Väinö Nikkanen, Jussi
Hirvonen ja sklnen Kusti Turpeinen. 20 km. murtomaa-
hiihtokilpailuissa 15. 2. 25. klo 9 aam. edustavat sktaa ne
sklset, jotka 18.1. ja 1.2. pidettävissä sarjahiihdoissa
saavat parhaat tulokset. Kilpailijain on oltava kilpailu-
paikalla puoli tuntia ennen kilpailujen alkua.

3. Apteekkari Jalmari Räty on pvm. 1. 1. 25. liittynyt
sktaan ja määr. skn. lääkintäindententiksi.

Haltiuvuori.
Paikallispäällikkö.

Muolaan sk.
1. Sk. vuosikokouksessa valittiin paikallisesikuntaan:

Grotenfelt Veikko talouspäälliköksi, Lehmusvirta Teodor
kansliapäälliköksi, neuvotteleviksi jäseniksi: sk. lääkintä-
upseeri Karppinen Pekka ja Hasila Kalle. Varalle: Hanhi-
neva Aleksander ja Pietiläinen Ville. Tilintarkastajiksi:
Mäkirinne Mikko ja Kannas Valdemar, varalle Hanhineva
Artturi ja Harju Oskari.

Kurinpitolautakuntaan: Mäkirinne Mikko, Väisänen Juho
ja Närvänen Aleksander, varalle: Hasila Kalle ja Moisander
Jooseppi.

Ampumakasvatuslautakuntaan: paikallisp. Pikkanen, esi-
kunn. jäsenet: Grotenfelt Veikko, Karppinen Pekka ja
Hasila Kalle, sekä sklset: Pietiläinen Ville, Kostiander
Otto, Vaittinen Viljani, Pikkanen Tauno. Paloposki Väinö
ja Moisander Jooseppi.

Valistuslautakuntaan: kansakoul.op. Mäkirinne Mikko,
Kannas Valdemar ja Rauhaniemi Matti. Tähän lauta-
kuntaan valitsevat Lotat vielä 3 jäsentä.

2. Epävarmojen säiden vallitessa tulen järjestettävistä
hiihtokilpailuista aikanaan kirjelmillä ilmoittamaan.

3. Jos kellä sklsella on mitä toivomuksia ampumatoi-
minnan järjestämisessä, on ne tehtävä paikallispäällikölle.
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4. Sk. suksimestarilla Kalle Hasilalla on aina varas-
tossa saatavana murtomaasuksia.

Pikkanen.
Paikallispäällikkö.

XVI. Kivennavan alue.
1. Harjoitukset 1—28.2.25
Kivennavan sk.

1 Jk. luento Kirkonk. kansak. 11.2. klo 6 ip.
2 » i> Pamppalan » 18.2. » 6 »

3 » » Vuottaan » 20.2. » 6 »

4 » » Lipolan » 26.2. » 6 »

28 Sk. pattr. luento Kirkonk. kansak. 11.2. klo 6 ip.
28 Sk. pattr. » » » 27.2. » 6 »

Joutselän sk.
1 Jk. harjoitus n.s. talolla 1.2. klo 11 ap.
2 » » Tonterin vartiolla 2.2. » 11 »

2. Kivennavan skn keskeiset 20 km. hiihtokilp. toi-
meenpannaan Kivennavan kirkolla 8.2.25. klo 12 p.
Ilmoittauduttava k.o. aikana kunnantalolla vääp. Heik-
koselle.

3. Joutselän, Kanneljärven, Kivennavan ja Uuden-
kirkon sktien väliset 20 kmn hiihtokilpailut kiertopalkin-
nosta toimeenpannaan Kivennavan kirkolla laskiaissun-
nuntaina 22. 2. 25. klo 1 ip. Osanottoilmoitukset lähetet-
tävä Kivennavan skn paik.esik:lle 18.2.25. mennessä.
Kilpailijat ilmoittautuvat 22. 2. 25. klo 12 p. Kivennavan
kunnantalolla vääp. Heikkoselle. Palkintotuomarien ko-
kous kunnantalolla klo 10 ap. 22. 2. 25. Kilpailumatka on
muutettu 20 km:ksi ja voidaan kilpailussa suorittaa hiihto-
merkkivaatimukset.

4. Patterin tammikuussa alullepantu luentokurssi jat-
kuu helmikuun aikana. Luennoitsijana toimii aluepääll.
sekä myöhemmin piirin sot.ohj. On erittäin tärkeätä, että
patterin miehet alusta alkaen mahd. tarkoin seuraavat
luentoja. Keväällä toimeenpannaan niiden nojalla tykistö
ai kokeet. Muistiinpanovihko luennoilla mukana.

5. Kivennavan skn 4 jkn. jkpksi määrään sklsen P.
Johanssonin pvm. 1. 2. 25.

Pyykkö.
Aluepäällikkö.

Kivennavan sk.
1. Ne sklset, joilta puuttuvat sukset, voivat tilata niitä

Johannes Pohjalaiselta Kauksamolta. Hänen tekemänsä
sukset ovat parhaita murtomaan hiihtosuksia. Meidän on
tämän talven kuluessa päästävä siihen, että jokaisella
sklsella on sukset. . Mäkinen.

Paikallispäällikkö.
Laskiaissunnuntaina pidetään suojeluskunnan iltamat

Ahjärven palokunnan talolla arvokkaalla ohjelmalla, josta
tarkemmin ilmoituksissa.

Paikallisesikunta.

XVII. Rannikon alue.
1. Harjoitukset 1—28.2.25.
Terijoen sk.

Koko sk. Harjoitus suksilla, kokoonnutaan sk. klubille
1.2. klo 9 ap.—3 ip.

Kuokkalan sk.
Koko sk. Harjoitus suksilla, kokoonnutaan Pirtille 8. 2.

klo 9 ap.—3 ip.
Raivolan sk.

Koko sk. Harjoitus, kokoonnutaan sk.klubille 19. 2. klo
4—B ip.

Inon sk.
Koko sk. Harjoitus suksilla, kokoonnutaan Vammeljoen

n.s. talolle 22.2. klo 11 ap.—s ip.
Tiili.

v.a. Aluepäällikkö.

Terijoen sk.
1. Sklla olevat tarkkuuskiväärit päätti paikallisesik.

jakaa seur.: 5 kpl. jätetään varastoon ja saa niillä ampua
kilpailuissa kaikki sitä haluavat. 10 kpl. jaetaan 1.2. pi-
dettävän kouluutusammunnan perusteella. Ammuttava
skn uusilla, jaettavilla kivääreillä. Patruunat antaa sk.
Kokoonnutaan klo 8 ap. sk.-klubin edustalle. Kouluutus-
ammunta selostettu »Känn. Vart.» N:o 6/1924 siv. 137.
Osanotto-oikeus kaikilla. — Evästä varattava.

2. Kars.kilp. Piirin amp.kilpailuihin pidetään 8.2.
Ammutaan 3'" kiväärillä 100 m. vap. käd., 150 m. polvelta
ja 300 m. maaten ilman tukea 3 koe- ja 5 kilp.lauk. kultakin
matkalta. Kokoonnutaan klo 8 ap. sk.klubin edustalle.
Patr. antaa sk. Osanotto-oikeus kaikilla.

3. Ent. sklset Viljam Holttisen, joka oli turmellut skn
kiväärin, on kihlak. oikeus tuominnut korvaamaan kiv.
hinnan 220 mk:lla sekä kuluja 125 mk. — Olkoon tämä
toisille varoitukseksi ja kehoitukseksi hoitaa huolellisem-
min skn omaisuutta.

4. Liittyneitä: Juho Kallio Tyrisevän korprktaan,
Toivo Vartiainen ja Urho Nokkonen Antinkadun Pohj.
korprktaan sekä kannattaviksi kirkkoherra Onni Hämä-
läinen ja Juho Toiviainen.

5. Eroja: V. Koli, A. Kiuru, A. Lifländer, L. Ruokonen
ja Hj. Falck paikkak. poismuuton takia, V. Auvinen kuollut.

• Jalovaara.
Paikallispäällikkö.

Kuokkalan sk.
1. Säännöt korprktien välisestä kiertopalkinnosta ovat

valmistuneet ja on niihin tullut hyväksytyksi kilpailu-
aineiden joukkoon m.m. 10 km. murtomaahiihto, joten
kehoitan jokaista sklsta hankkimaan itselleen kunnon hiih-
tovälineet.

2. Muistutan niitä sklsia, jotka eivät ole käyneet har-
joituksissa pitkään aikaan. Ellei asiassa muutosta tapahdu,
tulen julkaisemaan niitten miesten nimet »Kannaksen
Vartiossa». Pitäisi miehen ainakin viitsiä senverran vai-
vautua että ilmoittaisi korprknsa johtajalle syyn poissa-
oloonsa.

3. K.m.ammunnassa 21.12.24. ovat 111 lk. m. suorit-
taneet sk.upseeri E. Korpinen 46 pist., sk.alikers. Arvi
Lintunen 43 pist.

Reinikainen.
Paikallispäällikkö.

XVIII. Uudenkirkon alue.
1. Harjoitukset I—2B. 2. 25.
Kanneljärven sk.

1 Jk. Kanneljärvi skn talo 1.2. klo 10 ap.
2 » Hötsölä n.s. talo 3.2. » 5 ip. harj.
3 » Jokela kansak. 5.2. » 6 ip. luento.
4 » Kuuterselkä K.s. talo 8.2. » 10,30 ap.

1 » Asema paik.esik. 15.2. » 10 ap. amp.harj.
3 » Hämeenkylä Velj.

Määttänen 22.2. » 11 ap. »

4 » Kuuterselkä K.s. talo 22.2. » 11 ap. »

Uudenkirkon sk.
1 Kompp. 1 Jk. ja Maamiesk. osasto 6. 2. klo 6 ip.

luento.
2 » I—2 » Halila N.s. talo 11.2. klo 6 ip. luento.
1 » 2 » Kirstinälä N.s. talo 15.2. klo 11 ap.

amp.harj.
1 » 4 » Halola kansak. 18.2. klo 6 ip. luento.
1 » 3 » Vammeljärvi N.s. talo 22.2. klo 11 ap.

amp.harj.
1 » 1 » ja maamiesk. osasto 22.2. klo 10 ap.

taist.-harj.
2 » I—2 » Halila N.s. talo 22. 2. klo 10 ap. taist.harj.
1 » 3 » Vammeljärvi N.s. talo 27.2. klo 6 ip. luento.

2. Helmikuun harjoitusten yhteydessä tulen muodos-
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tamaan, mikäli mahdollista, jokaiseen joukkueeseen n.s.
»ikämiesosaston», johon siirretään kaikki 40 vuotta vanhem-
mat sklset. Nämä osastot tullaan aina harjoituksissa
käsittelemään eri osastona, joten vanhempienkaan sklsten
ei tarvitse liika rasitusten pelosta jäädä harjoituksiin saa-
pumatta, koska näille tullaan antamaan harjoituksissa ikä-
tasoitusta. Vanhempien sklsten velvollisuus on olla esi-
merkkinä nuoremmille sk.työssä kuten he ovat muussakin
työssä elämässä.

3. Kuluneen vuoden harjoitustilastoja tarkastellessa
huomaa, että löytyy useita sklsia, jotka koko vuoden, vie-
läpä sitä edellisenäkään aikana eivät ole kertaakaan viitsineet
vaivautua pistäytymään harjoitus- tai luentotilaisuuksiin.
On itsestään selvä asia, että he eivät voi enää saada sitä
arvonantoa ja luottamusta osakseen, jota jokaisen kunnon
sklsen tulee saada kaikkien sk.työtä harrastavien ja yhteis-
kuntaa säilyttävien kansalaisten taholta ja siksi onkin
heistä jätetty luettelo kurinpitolautakunnille eroittamista
varten sksta joko kokonaan tai määräajaksi. Jokaisen
kunnon sklsen, jolla on velvollisuuden ja kunniantunto
paikallaan on syytä pitää huoli siitä, että he eivät joudu
noiden miesten polkuja kulkemaan.

4. Luentotilaisuuksissa tulen toimittamaan asetarkas-
tuksen, joten jokaisen on tuotava mukaan kiväärit, kone-
kiv., konepistoolit sekä rautainen annos.

5. Huomautan vielä, että jokaisen sklsen on helmikuun
harjoituksiin saavuttava suksilla.

Laulajainen.
Aluepäällikkö.

Uudenkirkon sk.
1. Sktaan liittynyt: Julkunen Vilho pvm. 6.12.24.

Kuparinen Ville pvm. 21. 11.24. Parkkali, Herman pvm.
1.1.25. Maamieskoulun joukkueeseen liittyneet pvm.
29. 11. 24. Tuittu, Oskar, Tuovinen Feliks, Tuovinen Hugo,
Kamsula Heino, Soukka Ville, Mönkäre Juho, Himanen
Johannes, Tauno Ima, Poutanen Paavo, Rantanen Heikki,
Suomala Augusti, Niinimäki Joonas, Heikkinen Kaarlo,
Luhtala Mikko, Tatti Juho, Karonen Viljam, Menttula
Oiva, Savolainen Toivo, Inkinen Väinö, Haaranen Lami,
Luukkonen Emil, Halonen Emil, Peili Antti.

2. Skn luetteloista poistetaan: Juhola Yrjö pvm. 27. 11.
24., Mannonen, Ville, molemmat kuoleman takia.

3. Siirtynyt Klemetti Jalmari pvm. 1.12.24. Talin
sktaan.

Nikkanen.
Paikallispäällikkö.

XIX. Koiviston alue.
1. Harjoitukset 1—28.2.25.
Johanneksen sk.

1 Kompp. 2 Jk. ja K.kiv. N:o 1 ja 2 Kaijala 1. 2. klo 8 ap.
1 » 3 » ja K.kiv. N:o 3 Karhula 1.2. klo 1 ip.
1 » 1 » Vaahtola 15.2. klo 8 ap.

Kuolemajärven sk.
1 Kompp. 2 Jk. Inkilä 8. 2. klo 8 ap.

1 » 3ja 4 Jk. sekä k.k. osasto Kirkolla 8. 2. klo 12 ap.
1 » 3 Jk:n Kolkkalan osasto Kolkkala 22. 2. klo 8 ap.
1 » 1 Jk. Seivästö 22. 2. klo 9 ap.

Koiviston sk.
1 Kompp. 1 Jk. ja k.k.km 1 Jk. Kirkolla 15. 2. klo 1 ip.
1 » Humaljoen osasto harjoitus Humaljoki 8.2.

klo 8 ap.
1 » Humaljoen osasto luento Humaljoki 13.2.

klo 6 ip.
1 » Humaljoen osasto harjoitus Humaljoki 22.2.

klo 8 ap.
1 » 2 Jk. ja k.k.k. 2 Jk. Makslahti 22. 2. klo 12 p.
1 » 3 Jk:n Rautasen osasto Kolkkala 22. 2. klo 8 ap.
1 » Humaljoen osasto luento Humaljoki 27.2.

klo 6 ip.
2. Alueen alipäällystökursseilla Kuolemajärvellä 24. 11.

—6.12.24. olleista 26 kurssilaisesta suorittivat toimeen-

pannussa luokka ai kokeessa alempana mainitut mainitun
kokeen: Koiviston sk.: Roti Julius, Soini Julius, Känä Jo-
hannes, Ratia Aleksander. Kuolemajärven sk.: Vyyryläi-
nen Julius, Tähkäpää Väinö, Mamia Salomon, Muurinen
Lambert, Venäläinen Väinö, Akkanen Tatu, Montonen
Toivo. Johanneksen sk.: Kesäläinen Reino, Kontto Henry,
Sairanen Väinö, Ahokas Antti. Kurssin ulkopuolelta
Klj:n sk:n korpr. Uuno Karhu.

3. Helmikuulla toimitetaan alueen sk:ssa kiväärien
tarkastus seuraavassa järjestyksessä: Johanneksen sk:
1 Kompp. 1 Jk. Vaahtolan koululla 20.2. klo 8,30 ap.,
1 Kompp. 2 Jk. ja k.k. osasto Kaijahan koululla 20. 2.
klo 12 p:Ilä, 1 Kompp. 3 Jk. Karhulan koululla 21.2.
klo 10 ap. Koiviston skssa: 1 Kompp. Humaljoen osasto
Humaljoki 22. 2. klo « ap., 1 Kompp. 2 Jk. ja k.k.k. 2 Jk.
Makslahti 22. 2. klo 12 p:llä, 1 Kompp. 1 Jk. ja k.k.k.

1 Jk. Kirkolla 23. 2. klo 9 ap., 1 Kompp. 3 Jk:n Rautasen
osasto Kolkkalassa 24. 2. klo 8 ap. Kuolemajärven skssa:
1 Kompp. 3 Jk:n Kolkkalan os. Kolkkalassa 24.2. klo

8 ap., 1 Kompp. 3ja 4 Jk. sekä k.k. osasto kirkoila 24. 2.
klo 12 p:Ilä, 1 Kompp. Summan ja Kaukjärven osastot
Kaukjärvellä 25.2. klo 11 ap., 1 Kompp. 2 Jk. Inkilä
26. 2. klo 9 ap., 1 Kompp. 1 Jk:n Karjalaisten os. Karja-
lainen 26. 2. klo 2 ip., 1 Kompp. 1 Jk. Seivästö 27. 2. klo
9 ap. — Tähän tarkastukseen on jokaisen sk:n jäsenen tuo-
tava tai toimitettava hallussaan oleva sk:n kivääri, sillä
uhalla, että poissa olevat kiväärit noudatetaan asian-
omaisten laskuun. Kiväärien on oltava ehdottomasti hyvin
puhdistettuja, myös öljystä ja rasvasta ja on siellä, missä
tarkastus on samanaikaisesti harjoituksen kuin myöskin
jokaisen joka on itse tilaisuudessa tarkastuksessa mukana
olemaan, tuotava puhdistusvälineet mukaan. Kun on mah-
dollista, ettei jokainen itse voi olla tarkastuksessa läsnä,
vaan jättää aseensa toisten tuotavaksi, on tuojan vastaan-
ottaessaan tarkastettava, että ase on puhdas ja on hänen
senjälkeen siitä huolehdittava takaisin luovuttamiseen
saakka.

4. Alueen sktien murtomaahiihtokilpailut ovat maalis-
kuun 22 p:nä Johanneksen Tikkalassa, josta tarkemmin
Johanneksen sk:n osastossa.

5. Koiviston sk:n alipäällystön iltakurssit alkavat 3. 2.
klo 6 ip. Koiviston kirkolla paikallisesikunnan huoneustossa,
ja pidetään näitä toistaiseksi tiistai- ja perjantai-iltaisin
yllämainittuun aikaan. Kursseille halukkaat saapukoot
sk.puvussa, kivääri ja patruunalaukut mukanaan edellä
mainittuna aikana ja paikkaan.

Hanikka.
Aluepäällikkö.

Johanneksen sk.
1. Alueen sktien välinen hiihtokilpailu 20 km. murto-

maamatkalla pidetään Johanneksen Tikkalassa 22. 3. 25.
klo 11 ap. Arpominen ja muut alkuvalmistukset kilpailua
varten suoritetaan tuntia aikaisemmin V. ja U.s. »Pyrin-
nön» talolla.

2. Suojeluskuntalaisille, jotka tilaavat paikallisesik.
kautta »Suojeluskuntalaisen Lehteä» tahi »Suomen Soti-
lasta» maksetaan skn varoista 50 % avustus mainittujen
aikak. lehtien hinnasta.

3. Vuosikokouksessa 6.1.25. vai. skn esikuntaan:
A. Rastas, T. Laurikainen, A. Paappanen ja E. Sairanen
sekä varajäseniksi Viljo Hiiri ja Arnold Rosenqvist.

4. Vuosikokouksessa jaettiin skn alue eri toiminta-
piireihin iltamien ja juhlien pitoa varten skn hyväksi.
Toimikuntiin alotteentekoa varten valittiin:

1) piiriin rva E. Lindfors, T. Laurikainen, kok.kuts.,
P. Huitu ja A. Ahokas.

2) piiriin neiti E. Väntsi, T. Hänninen kok.kuts., Taavi
Puusa ja T. Paakkonen.

3) piiriin neiti N. Juntto, E. Sairanen kok.kuts., Väinö
Sairanen ja V. Mäkinen.

5. Liittyneitä: Riikonen Harold sekä arm. kotiutuneena
Härkkö Väinö, op.

Tuomela.
Paikallispäällikkö.
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Oy. Margariinitehdas KARJALA Ab. Saatavana kaikista hyvinvarustetuista kaupoistaViipuri

Remington Portable
Kirjoituskone on kestävä ja-käytännöllinen W Lakiasiaintoimisto

kaiselle - s^a 2^'oitustyötä m Konien & Sarasis 1
Pyytäkää esitystä joko käymällä flå Viipuri. Torkkelink. 16 ■
liikkeessämme taikka kirjeellisesti | Bk Puhelimet: Sk

22 82ja7 52

Osakeyhtiö Systema _^^dr
Wiipuri Katariinank. 20 r-



Rakennusaine Osakeyhtiö Suomalainen
Viipuri, Punasenläht. torin varr. Sähköos.: Rakennusaine JVL aanVllj dySkaUppa*
M

R
yy

; . R ■ puhelimet: OsakeyhtiöRautaa ja Rautatavaraa Johtajalle 19 01 *

Rakennustarpeita Konttoriin 2101
« T ,J„

,Työkaluja Kauppaan 1911 Sortavala VIIPURI Hamina
Konetarpeita
Taloustavaraa Tienhaaran kattohuopa*
Värejä ja öljyjä tehtaan teosten yksin: MYY edullisimmin kaikkea alaan kuuluvaa
Tapettia ja Linoleumia myyjä Tehkää ostoksenne meiltä

nMinfflfflP* Turistihotelli Suomi
REPOLANKATU 9 EROTTAJANK. 15-17

Xx?SrJRPfPi SLv W]r Puh ' 575 ja 2891 puh ' 22791

Henkilö- ia Knorma-Hutomobiilejä matkustajahotelli. I 1. ra; tettu I 1. matkustajakoti
S«kä kaikkia alaan kuuluvia tavaroita aina saatavana liikkeessämme yintola. Huoneita lisätty. Helsingin keskustassa.

o/y. H. IGNATIUS & C:o */b. Huoneita 20 mL alkaen .

Viipuri — Torikatu 2

Kun kaunista tikkiä vaaatteisiis tahdot 0 , ...,..,,,...

Ja kukkaros hyötyä samalla katsot Suuret maarat hyviä käytettyjä
Käy Viipuriin ALBIN KEMPIN luo D. ,U «.1 :*, 1,^— ~:±~

Hän KAYSERIN hyvän halvalla suo VU 061111K0tl61T3
Jos sarkaan, nahkaan tai silkkihin ■ ,.... * , ,,

Sä tahtonet tikin kaunihin loppuunmyydaan halvalla.
Niin KAYSER aina on valmiina r> •• 1 1 •• 1Vuos'kymmenet ompelee vahvana n U f\\Cl TT1 nt"\1 11 C\

Vaikk' linnoissa uljaissa koristus Odl 1 t\UldlllLJJJUJCl
Matalan majankin somistus eri tehtaitten valmisteita myymäläs*On sirous, komeus KAYSERIN .. n ,, , .

- - , JL'-, e,
Ja kuuletko, käynti on hiljaisin samme Pellervonkatu 6. Puh. 56.

ALBIN KEMPPI O.Y. VIIPURIN TELEFOONI O.Y.
Pohjolankatu 4

Osakeyhtiö
Svartström &. Drockila V01NV1ENT1-OSUUSLI1KE

Vir VALIO r.,.

Koti* ja Siirtomaa*, Kangas* ja Lyhyttavarain VIIPURIN KONTTORI
" Tukkuliike

RAKENNUSOSAKEYHTIÖ VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ
Puhelimet: VIIPURI f\ J\ f\ J J\L J\Konttori 29 04 Sähköosote: x

Johtaja 29 24 PYRAMID Viipuri, Punasenlähteenkatu 4
Rakentaa: Kaikenlaisia huone* ja tehdasrakennuk* Puh. 24 00 &. 8 38

sia, vesivoimalaitoksia, siltoja, maanteitä, rautateitä,
satamia y.m Palo* ja Kuljetusvakuutuksia edullisilla ehdoillatoimittaa: Koskien mittauksia, rautatie*, maantie* ' '

ja satamatutkimuksia, laatii niistä suunnitelmia ja
kustannusarvioita. Erikoisala : Rautabetonirakenteet Kannattakaa Itä*Suomen omaa vakuutusyhtiötä!



Suomen Väri-jaVernissaiehtaanO.Y. r>
Puhelin 8 31 - VIIPURI - Katariinank. 4 1H öUHLBlLKCj

AKTIEBOLAG
lllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll
Maalaus» ja Piirustustarpeita Rautaa, Värejä ja Taloustavaroita
Värejä Tapetteja
IIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII Puhelimet: 1055, 655, 2 48

pilsner, JÄ niiiffa ITÄ-SUOMEN RAUTAKAUPPA 2L
PÖYT; V/lULlCl viipuri

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

F. Sergejeff in Oluttehdas O.Y. RAuxAosASTr^^^ARiosASTo
Puhelimet: 1 10 ja 2285 Runsas hyvin lajiteltu varasto

SAVO.KARJALAN OSAKEPANKKI
Pääkonttori VIIPURISSA

Haarakonttoreita 25, m.m. LAPPEENRANNASSA ja TERIJOELLA
Juoksevalla tilillä maksetaan korkoa 6 °/o
Karttuvalla talletustilillä 7 Vs °/o

lisäämällä korko neljästi vuodessa pääomaan
Talletustilillä 6 kk. irtis 7 Vs °/o

samoin 9 kk. irtis 8 °/o
korko nostettavissa neljästi vuodessa

Säästökassatilillä 7 J/a °/o
Koko kalenterivuoden pankissa olleille talletuksille maksetaan sitäpaitsi lisäkorkoa

Jokainen Suomen kansalainen käyttää yksinomaan
Sorsakosken
hyviksi tunnetuita

Pöytäveitsiä, Haarukoita ja Puukkoja
HACKMAN a C:o

HUOMA Saatavina kaikista maamme hyvinlajitelluista " Sorsakosken tehdas
rautakaupoista Postiosote: Sorsakoski :: Sähköosote: Varkaus

■uftMfeftuitfe Havi
; lS^mrm Partasaippua

tuottaa kärjttäjilleen joululahjoiksi arookkaita "D ± 1
kirjateoksia. "Rientäkää ostamaan Jukolaa", JT d.rid.pU.1VCI1

arvokasta laatusatmketta ovat parhaat



K LAUR LA Parhaita virvoitusjuomia
ovat

ASIANAJOTOIMISTO ' Q. C\ V
VIIPURI O. \J. JV!H

valmistamat

LAUrTla • Uunia
Puhdimet:

. 351 LIMONAADI, SUKLAAPORTTERI,
Muut lakimiehet .

. 15 56 KIRSIKKA VIINI, SITRUUNASOODA Y.M.
Konttori ja ulkolinja 2050 Puhelin 2428

Voimaa ja valaistussähkölaitoksia
\ Oppikaa kieliä j rakentaa ja

) kotonanne! Laaja kotiopiskelusopas, joka muun l SähkÖtarDeitafr tekstin ohella sisältää näyteläksyt ruotsin», sak= 1 E.
Z san», esperanton» ja englanninkielissä sekä pika» \

4 kirjoituksessa, lähetetään postivapaasti 5 mars i myy edullisesti maamme vanhin sähköliike
I' kalla. Tilatkaa hetiI Jakaja: 1

Kiqeeiiinen Opisto Viipurin Kaasu ja Sähkö Osakeyhtiö
2^^ å̂ls r>+^+s Viipuri — Keisarinkatu 7

_.__.'_____ Vi VESI lOHTOLIIKE-HUBER %

RARJALAH
kimjaoajmo J< wtiPURiiiA VIIPURI (pj PUHELIMET:

-#2& y \. Pajakatu 5 1 30 Ja 14 12

ijfltfi Etelä Suomen Pankki OY.
feffti taBflH VIIPURIN KONTTORI, Aleksanterink. 14,(Ent.Bclvedcre)

Puhelimet: Johtokunta 30 02, Valuuttaos. 30 03, Toimisto 30 04

Korkein talletuskorko O k /O
/ 1/ o/ #» .. #

Juokseva tili O /2 /O
Ulk. valuuttaa, myös seteleissä, Remburssia, Matkakredit. Pörssi*

väl. ja Osakekaupp.

L. Beregoffskij .
Suositellaan i,.—,-!-»»^.^...^.^^!,

I lk. Sotilas* ja siviilipukimoa x|^W^!M^^wMMg^^
Viipuri Oy. Sotilas* ja x\

siviilipukimo NÄ — fKatariinankatu 12
....

J
Helsinki

Puh. 2480 Mikonk. 13. Puh. 7413



Suomen kansan

täytyy osata I^^w^^^^

Hankkikaa jo nyt itsellenne ja omaisillenne
kunnolliset ja ajanmukaiset hiihtovälineet, kuten

Sukset: Sauvat: Suksivoiteet:
Kilpailumurtomaa*, Haapaset, litteät »Holmenkollen» murtomaa*
Metsämurtomaa*. Ruokoset tai rasvaa
Haapavesi* tai TT , .. ... Norjalaista, alkuper.
T1 „. Honkaset, pyöreät „ . .Ihannesmalhset »Salaisuus» y. m. y. m.

Hiihtopuvut: Rukkaset: Hiihtokengät:
Villapaidat, Kustaa Adolf mallia, Sinkon murtomaakengät
Villatakit, Pehmeä kromi, Yksipohjaiset tossut
Villamyssyt Ruskea, vuorillinen Poronkoipitossut tai
y.m. y. m. y. m. y. m. Sinkon lapikkaat

Olemme "Oy.J Urheilutarpeiden kysyttyjen suksien, Sinkon haluttujen
pieksujen ja kuulun Holmenkollensrasvan yksinmyyjä Viipurissa

SUOJELUSKUNTALAISTEN URHEILULIIKE O.Y.
VIIPURI

ALEKSANTERINKATU 25 PUHELIMET 2 80 ja 1495

Vastaava julkaisija: V. Turunen. Vupuri 1925, Karjalan Kirjapaino Oy


