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9.Divisioonan Esikunnan (9.DE) sotapäiväkirja Kuhmon rintamalta 18.1.40 – 28.3.40 
 
 

18.1.40 Pohjois-Suomen ryhmän esikunta (P-SRE), (”Heimo”), antoi käskyn 
9.Divisioonan Esikunnalle (9.DE) Jalkaväkirykmentti 27 (JR 27) siirtämiseksi 
Suomussalmelta Kuhmon rintamalle. 

 
 11.30 Käsky JR 27:lle, joka koski rykmentin siirtymistä Kuhmoon. 
 

15.00 P-SRE:n käsky: On aloitettava tiedustelu Lentiiran – Kivijärven suunnan 
varmistamiseksi. Tehtävään asetetaan kaksi joukkuetta komppanian päällikön 
johdolla. Sotapoliisi osasto 9:stä ( SPol.K 9) osasto Ilomäelle. 

 
22.00 9.DE esikunta antoi erilliskäskyn Kenttäsairaala 9 päällikkölääkärille siirtymi- 

sestä Kuhmoon. 
 
 9.DE:n erilliskäsky Kenttätykistörykmentti 9 ensimmäiselle patteriston komen- 

tajalle: I/KTR 9 siirretään Kuhmoon. 
 
 P-SRE:n toimintaohje 9.Divisioonalle: 18.1.40. 9.Divisioonan siirto Kuhmoon. 
 
 P-SRE:n käsky tykistön järjestelyistä Kuhmon rintamalla. 
 

20.1.40 13.15 Kapteeni Mäkinen ja vänrikki Einola lähtivät Kuhmoon valvomaan 9.Divisioo- 
  nan siirtymistä Kuhmoon. 
 

16.31 9.Divisioonan käsky Viestipataljoona 9:lle: Koski pataljoonan siirtymistä 
Kuhmoon. 

 
21.1.40 12.00 Kapteeni Marttisen käsky luutnantti Soinille ja kornetti Ojaselle: 9. Divisioonan  

esikunta ja esikuntakomppania siirtyvät 22.1 Kuhmoon. Kuormaus klo 15.00, 
lähtö klo 16.00. Majoituspaikka on Rajavartioston kasarmi Kuhmossa. 
Viestiyhteydet on järjestetty. 
Esikunnan ja esikuntakomppanian hevoset ja kuormasto siirtyvät kapteeni 
Kuistion johdolla tänään Kuhmoon. 
 

 13.20 Kapteeni Marttisen käsky, joka koski panssarintorjuntajoukkueen siirtymistä. 
 

13.40 Kapteeni Hornborg sai käskyn everstiluutnantti Mandelinilla olleen 
panssarintorjunta joukkueen, kevytkomppania Volasen ja Liikennekomppa- 
nian kuljettamisesta Kuhmoon. 

 
14.50 Käsky kapteeni Mättöselle: Ilmatorjuntakonekiväärit ja panssarintorjuntatykit 

siirretään Sotkamoon. Kaksi ilmatorjuntakonekivääriä siirrettävä Sotkamoon 
saapumisen jälkeen Kuhmoon, kaksi jää Sotkamoon. Kuormaus klo 20.00 – 
22.00.  

 
16.15 Kapteeni Marttinen luutnantti Littoville: Osasto Karista ilmoittautuu yksi 

upseeri ja yksi aliupseeri T-komppanian kuormausasemalla. Kuormaus 22.1 klo 
22.00, lähtö klo 24.00. Samalla kuormataan ja lähtee 9. Kenttäsairaala. 

 
19.50 JR 27 ilmoitus: Kaikki paikalla. 
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P-SRE:n käsky huollon järjestelyistä Hyrynsalmen ja Suomussalmen suunnilla. 
 

22.1.40 09.00 -  9.DE valmistautui Kuhmoon siirtymistä varten. 
15.00 
 
16.00 9.Divisioonan esikunta (9.DE) lähti Kuhmoon. 
 
21.20 9.DE saapui ja majoittui Kuhmon kasarmin upseerirakennukseen. 

 
9.Divisioonan päiväkäsky N:o 5 
 
9.Divisioonan runkoyhteydet. Peitepiirros. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää pilvinen. Ei erikoista. 
 

23.1.40 00.15 Eversti Siilasvuon puhelinviesti ryhmän esikunnalle: Divisioona on saapunut  
Kuhmoon, jossa esikuntani on rajavartioston upseerirakennuksessa. 
 

10.35 Divisioonan tiedoksianto: Kuhmon suunnan joukot, paisi toistaiseksi Prikaati 
Vuokko (JR 25), alistetaan eversti Siilasvuon alaisiksi. 

 
17.00 9.Divisioonan käsky everstiluutnantti Ilomäelle. 
 
 Luettelo 9.Divisioonan Kuhmossa olevista joukoista. 
 
18.00 Kenraalimajuri Tuompon (Pohjois-Suomen ryhmän komentaja) käsky JR 65  
 siirrosta Kuhmoon. 
 
 P-SRE:n käsky JR 65 siirtämisestä autokuljetuksena Kuhmoon.  
 
18.30 9.Divisioonan järjestelykäsky. 
 
 Päivän tapahtumat: Sää, aurinkoinen pakkassää, hyvä lentosää. Vihollisen 

ilmavoimat liikkeellä, Kuhmon kirkonkylä pommitus maaleina. Everstiluut- 
nantti Ilomäen komentopaikka, matkustajakoti Kuhmossa, joutui vihollisen 
lentopommituksen kohteeksi. Tulos, sirpalesuojaan täysosuma, jossa kaksi 
miestä kaatui ja yksi haavoittui. rakennukset menivät säpäleiksi. 
Komentopaikka on siirrettävä. Maavoimissa ei erikoista. Ilmavoimat, toiminta 
tulokset tulevat yöllä. 

 
 P-SRE:n käsky JR 65 siirrosta Kuhmoon. 
 
 9.Divisioonan esikunnan erilliskäsky JR 27:n siirtymisestä Raajavaaraan. 
 

24.1.40 13.50 Vänrikki Sipilä sai käskyn, jonka mukaan hänen panssarintorjuntajoukkueensa 
  alistetaan everstiluutnantti Mäkiniemelle. 
 
 15.00 9.DE:n käsky JR 27:lle: Rykmentti etenee Raajavaarasta Kälkäselle, josta jatkaa  
  myöhemmin Löytövaaraan ja Kannakselle. 
 

Annettiin kaaviokuva 9. Divisioonan viestiyhteyksistä. 
 

Päivän tapahtumat: Sää pilvinen, rauhallinen. Lumisade, vihollisen lentoko- 
neet ovat pysyneet rajan takana. 
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25.1.40 Kapteeni Flinkin ilmoitus. Kapteeni Flink on majoittunut Kuhmon kirkonkylän 

kansakoululle. 
 

07.50 E/JR 27 esikuntavääpelin ilmoitus: JR 27 esikuntakomppania saavutti osasto 
Kekkosen Polvelassa. 

 
08.15 Everstiluutnantti Mäkiniemen osastot saavuttivat osasto Kekkosen Polvelassa. 
 
15.45 Kapteeni Hirvosen ilmoitus: Partio tavannut paljon ”ryssiä” Alajärven länsi- 

rannalla. Huomasin traktorin auraamassa tietä lounaseen. Kusionvaarassa on 
vihollisen partio. 

 
20.45 Kapteeni Hirvosen ilmoitus: Hukkajärveltä Kivikiekin suuntaan mennyt 

partiomme on kohdannut vihollispartion. Kivikiekin talo paloi. 
 
 9.DE: huoltokäsky N:o 1 
 
 9.DE:n suunnitelma pataljoona Muroleen irrottamiseksi. (Jyrkänkoskelta). 
 
 Sotilaspoliisikomppanian päällikkö Kaipaisen kirje eversti Siilasvuolle.  
 
 Päivän tapahtumat: Sää, pilvinen, hiljainen lumisade. Vihollisen ilmavoimat 

eivät olleet toiminnassa. Päivä rauhallinen. 
 

26.1.40 07.20 I/JR 27 lähti klo 03.45. 
 
 08.20 I/JR 27 perillä. 
 

08.00 Kapteeni Hirvosen ilmoitus: ”Ryssä” ylitti Lutjanjoen kapeimmalta kohdalta.  
Kusionvaarasta vihollinen on ajettu pois. 
 

12.25 9.DE:n erilliskäsky Os. Ilomäelle: Asetan Er.P 14 käyttöön pataljoonan esikun- 
nan. 

 
12.35 9.DE:n käsky osasto Kekkoselle. Osaston on siirrettävä varmistus Lutjalta 

Lammiin. 
 
15.00 P-SRE:n hyökkäyskäsky Kuhmon suunnan joukoille. 
 
16.30 9.Divisioonan ryhmittymiskäsky: Divisioona ryhmittyy linjalle Salmijärvi – 

Kautiainen – Kiviaho – Nivala – Kälkänen – Vetko. 
 
17.50 Divisioonan tiedonanto: Vihollisen 54. Divisioona tiedotti 9. Armeijalle suoma- 

laisten ryhmityksestä. 
 
 Päivän tapahtumat: Sää aamupäivällä pilvinen, iltapäivällä pilvet ohenivat. 

Ilmahälytys, mutta koneita ei näkynyt. Päivä oikein rauhallinen. 
 

27.1.40 08.15 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti alueelta: Kälkäsen etelä rannalla, sen länsi- 
päässä, partio tulitaistelussa. ”Ryssät” muodostivat ladun varteen ansan. 
Taistelussa yksi mies kaatui ja yksi haavoittui. Eilen lähteneestä ja kadon- 
neesta partiosta löydettiin yksi kersantin ruumis. 
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11.00 Kapteeni Hirvonen ilmoitti että, Kiekinniemessä on pudotettu yksi 

kaksimoottorinen pommikone. Kone paloi ja painui järven pohjaan. Kälkäsessä 
saatiin yksi vihollisvanki. 

 
13.00 Divisioonan tiedonanto: Partiotoiminta jatkuu. Kiekinniemessä on ammuttu 

kivääreillä alas yksi vihollisen kaksimoottorinen pommituskone. Kone paloi ja 
vajosi järven pohjaan. Vihollisen lentotoiminta on ollut vilkasta. Kirkonkylän 
yllä noin 35 pommikonetta. 

 
17.30 Kapteeni Hirvosen ilmoitus: 9.Sot.Pol.K:n partio käynyt vihollisen puolella 

Vornanniemen kylässä. Kylä on tyhjä. 
 
18.00 9.DE:n hyökkäyskäsky 
 
19.15 Luutnantti Lahdenperä ilmoitus: Painostus tuntuu lisääntyvän Kälkäsenjärven 

kaakkoiskulmassa. Tuloksena partiotaisteluista on mm. 19 kaatunutta vihollis- 
ta. 

 
19.35 9.DE:n tilanneilmoitus P-SRE:lle: Vilkas partiotoiminta jatkuu. Oma partio on 

käynyt Vornanniemen kylässä. Kylä tyhjä, ei mitään liikettä. Vihollisen partio 
on tänään päivällä polttanut Lutjan talon. 

 Eilen Kälkäsenjärven keskikohdalla, sen etelärannalla käydyssä partiotaistelus- 
sa todettiin yhdeksän vihollisen kaatuneen. Sotasaaliiksi saatiin kaksi pistoolia 
ja viisi konepistoolia joista neljä oli Bergmannia. 

 
 Päivän tapahtumat: Kirkas, aurinkoinen talvisää, pakkasta noin 15 astetta, 

tyyni. Vihollisen lentotoiminta oli vilkasta. Päivän kuluessa oli Kuhmon kirkon- 
 kylässä noin 35 pommituskonetta. Pommitukset suuntautuivat etupäässä 

kirkkoon. Tuhoja ei tullut.  
 
 JR 27 hyökkäyskäsky. 
 
 9.DE:n käsky JR 65 komentajalle: JR 65, kaksi pataljoonaa, siirtyy divisioonan 

reserviksi Raajavaaraan 27.1. 
 
 9.DE:n etenemiskäsky ryhmä Ilomäkeä varten. 
 
 Ryhmä Ilomäen hyökkäyskäsky. 
 

28.1.40 03.00 Everstiluutnantti Mandelinin ilmoitus: Olen edelleen Polvelassa, koska edel-   
 liset joukot eivät vielä ole lähteneet Raajavaarasta. Siirryn uuteen paikkaan  

  klo 06.00 
 
 08.00 Kapteeni Hirvosen ilmoitus: Hotakan maasto otettu haltuun klo 07.00. 
  

08.05 9.DE:n tilanneilmoitus: Hotakan maasto otettu haltuun klo 07.00. Tilanne 
muuten on ennallaan. 

 
12.30 9.Divisioonan käsky: 9.Divisioonan hyökkäys alkaa kuten 27.1.40 annetussa  

hyökkäyskäskyssä on määrätty. Liitteenä on tietoja vihollisesta. 
 
15.00 Everstiluutnantti Ilomäki ilmoitus: Eteneminen ja yllätys. 
 
16.10 Divisioonan tiedonanto: Oma lentokone ja vihollisen tekemät tuhot runsaita. 
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16.25 Kapteeni Muroleen ilmoitus eversti Siilasvuolle: Kuhmon kirkonkylän palo. 

Ryhmä Ilomäen eteneminen Hotakassa pataljoona Salomiehellä. (III/JR 25) 
 
16.30 Everstiluutnantti Ilomäen ilmoitus: Joukkojen muodostelmat ja tukikohtien 

sijoitus. 
 
17.40 Divisioonan tilanneilmoitus P-SRE:lle: Klo 13.00 ilmoitus on myöhästynyt, 

koska ilmapommitus katkaisi yhteydet. Vihollisen lentotoiminta ollut vilkasta. 
Pommitus on suuntautunut kasarmiin ja sen läheisyyteen. Yksi henkilö on 
kaatunut ja neljä haavoittunut. Kirkonkylä palaa. Siellä on haavoittunut yksi 
henkilö.  

 
18.10 Kapteeni Muroleen ilmoitus: Lammin varmistus on otettu pois. Sotasaalis. 

Luvelahden päässä vihollisen 20 miehen partio. 
 
19.20 9.DE:n tilanneilmoitus: Tilanne entinen. Kirkonkylässä palaa 10 -15 taloa. 
 
 Päivän tapahtumat: Sää aurinkoinen, pakkasta noin 10 astetta, tyyni. 

Vihollisen lentokoneita oli ilmassa klo 09.30 – 15.00 välisenä aikana melkein 
yhtenään. Pommittivat kirkonkylää ja Jämäksen kasarmia. Kasarmilla järven 
rantaan sekä sähkölinjan ja maantien väliseen metsikköön, jossa yksi mies 
kaatui ja neljä haavoittui. Myös yksi hevonen haavoittui. Kirkkoon osunut 
palopommi, jonka aiheuttama tulipalo sammutettiin. Kirkonkylässä 
Suojeluskuntatalon ja kirkon läheisyydestä paloi noin kaksikymmentä taloa. 
Omien koneitten lentotoimintaa ei havaittu. 

 
29.1.40 Kapteeni Haataja ilmoitti: Vihollisen 54.Divisioonaan kuuluvat joukko-osastot 

ja muodostelmat. 
 

09.30 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: JR 27 on osillaan klo 09.25 noin 500 m tiestä 
Niska – Lehtovaara. 

 
10.15 Luutnantti Turtiaisen ilmoitus: III/JR 27 tiellä Reuhkavaaran kohdalla. Klo 09.45 

tiellä tavattiin kenttäkeittiö. 
 
10.45 Divisioonan tiedote: Tie katkaistu Saunajärven kohdalta klo 07.20. 
 
11.00 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: JR 27 kaikki kolme pataljoonaa tiellä. Kivääri ja 

konekivääritulta on vastassa. Pataljoonan tykit ovat mukana. 
 
11.25 Eversti Siilasvuon radioviesti everstiluutnantti (Virolalle ?): Ilmoitus tilantees- 

 ta Reuhkavaarassa. JR 27 on saavuttanut maantien Niskavaarassa. 
 
11.30 Kapteeni Murole ilmoitti Luvelahdesta: Etumaiset osat 400 m maantiestä. 

Tykit ovat yhden kilometrin päässä takana. Vihollinen on iskenyt idän 
suunnasta sivustaamme, mutta todennäköisesti se on lyöty. 

 
11.45 Evl Ilomäen ilmoitus: Kankivaarasta vihollisen tykistön ja kranaatinheittimien 

tulta. Murrosteita ja miinoitusta on tehty. Sulku varmistetaan. 
 
11.55 Kapteeni Arponen ilmoitti: Joukkueen vahvuinen osastomme kävi 

Linnavaarassa. Ei vihollista. 
 
12.00 Ilmoitus ”Heimon”( 9.Divisioonan Esikunnan) kautta: Tie katkaistu 

Kalettomanlammen luona. Eteneminen jatkuu. 
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12.15 Eversti Siilasvuon käsky evl Mandelinille: Os.2/H S: alistaminen evl Mandelinil- 

le. Jatkuva sissitoiminta Laamasenvaaran – Osmajärven väliselle tielle. 
 
12.20 Kapteeni Hirvosen ilmoitus: Kiivasta tulta Kankivaarasta. Tykit pystyvät 

ampumaan aina Rastin tienhaaraan saakka. 
 
12.30 9.DE käsky: Eräitten erillisosastojen ottaminen suoraan 9.D alaisiksi. 
 
12.45 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: II/JR 27 on etenemässä tien suunnassa 

länteen. Edessä on korsuja ja pesäkkeitä. I/ JR tienhaarasta Niskalammesta 
800 etelään. Partiot on lähetetty Jumiin ja järvenpäähän. III/JR 27 etenee tien 
suunnassa itään. Oma tykistö ampuu Niskan maastossa olevaa kolonnaa, se on 
lähtenyt Alasenjärvelle. Yhteys kapteeni Muroleeseen. 

 
14.30 Everstiluutnantti Vuokon radioviesti eversti Siilasvuolle: Sivakka – Lieksa tie on 

katkaistu isolla paketilla. Toiminta jatkuu määrättyyn suuntaan. 
 
16.00 ”Heimon”, P-SRE:n tiedonanto: 54.Divisioona on pyytänyt klo 12.43 

lentotiedustelun 80:ltä lentorykmentiltä. Ilmoitus 9.Armeijalle. 54.Divisioonan 
käsky 80:lle lentorykmentille pommittaa heti  suomalaisten raskasta tykistöä: 
alue 11 km Koskelta länteen. 

 
16.30 Kapteeni Marttisen käsky: Kapteeni Sainio järjestää valepatterin asemaan 

Polvelasta itään olevalle lammelle 11 km Koskesta itään. Valmis 30.1.klo 09.00 
mennessä. 

 
17.00 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: I/ JR 27 Saunajärven itä rannassa. III/JR 27 

on pääsemässä Losoon. Kannaksen talossa on vihollisen rykmentin esikunta. 
 
17.30 Kapteeni Muroleen ilmoitus: Edessä rajavartiopataljoona. On täysi työ 

asemien pitämisessä 
 
17.40 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: I/JR 27 on klo 17.05 saanut yhteyden 

prikaati Vuokkoon Saunajärven kaakkoispäässä. Idästä länteen päin tietä 
myöten kulkevia kolonnan osia on liikkeessä. 

 
19.10 Ilmatiedustelun tuloksia: Nurmijärveltä lento yli rajan. Joukkoja Lusma – 

Tuulivaara tienhaarassa. Kolvasjärvellä noin kaksikymmentä nuotiota. 
Kolvasjärven kylässä noin 15 taloa, joissa huoltolaitoksia. 

 
20.00 Everstiluutnantti Vuokko ilmoitti: Saavutetut tavoitteet on varmistettu ja 

partiointi aloitettu toimintasuuntaan. Vihollista on häiritty pitkin yötä 
Sivakassa ja Latvassa. 

 
20.00 Kapteeni Muroleen ilmoitus: ”Ryssät” päässeet selkäpuolelle. Niskavaarassa 

viholliset ampuvat konetuliaseilla. Osasto Kattainen on etenemässä etelästä 
Niskaan. 

 
21.00 Eversti Siilasvuon käsky puhelimella everstiluutnantti Vuokkolle: Siirtäkää yksi 

komppania Lieksan tieltä Kähkölään pataljoona Ruotsalon käyttöön. (Er.P 12) 
 
21.00 Divisioonan tilanneilmoitus: JR 27 pitää hallussaan tietä Loson ja Alasjärven – 

Saunajärven välisellä kannaksen itäpään välillä. Osat pitävät hallussaan 
Saunajärven itärantaa. Prikaati Vuokon osat ovat Saunajärven länsirannalla. 
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Er.P 14 on 400m tien pohjoispuolella Luvelahden tienoilla. 
 

21.30 Eversti Siilasvuon käsky puhelimella everstiluutnantti Mäkiniemelle: Teille 
alistetaan yksi komppania ja konekiväärijoukkue osasto Mandelinista. Teidän 
on tällä komppanialla edettävä maantielle Löytövaaran länsipuolella osasto 
”Sorsan” etenemisen helpottamiseksi 30.1 aamulla. 
 

21.40 Eversti Siilasvuon käsky puhelimella everstiluutnantti Mandelinille: Yksi 
komppania ja yksi konekiväärijoukkue asetetaan Mäkiniemen käyttöön.  
(JR 27). 
 

21.50 Kapteeni Marttisen käsky puhelimella everstiluutnantti Ilomäelle: Yksi 
komppania ja konekiväärijoukkue alistetaan III/JR 65:sta everstiluutnantti 
Mandelinille j.n.e  

 
 Päivän tapahtumat: Sää aamulla pilvinen, päivällä aurinkoinen ja pakkasta 

noin -10 astetta, tyyni. Vihollisen lentoase on ollut vilkkaassa toiminnassa. 
Pommitukset ovat kohdistuneet Kuhmon kirkonkylään ja Jämäksen kasarmiin. 
Tuhoja ei. Sotkamossa on kaksimoottorinen pommikone tehnyt pakkolaskun 
ja selvinnyt siitä lähes vaurioitta. Lentäjät on vangittu. Kuulusteltiin kahta JR 
27:stä tuotua vankia. Toinen  on aliupseeri ja toinen sotamies JR 529 
rykmentin esikunnasta. Rykmentti on hajotettu ja Suomessa on vain sen 
kolmas pataljoona. Muut suomessa olevat rykmentit ovat 118 ja 336. 

 
30.1.40 03.15 9.DE ”Heimo” ilmoitti: 54.Divisioona on pyytänyt ilmavoimiaan 30.1 pommit- 
  tamaan suomalaisten puolustusasemia Särkijärven ja Salmijärven suunnalla. 
 

06.10 ”Heimo” ilmoitti: On siepattu vihollisen radioviestejä joissa muun muassa 
kerrotaan lentorykmentin tiedustelutuloksista. 

 
07.30 Kornetti Ruotsalainen ilmoitti Lentiirasta: Partio on rajan takana. 
 
08.10 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti että, Niskan länsipuolella on nähty kuusi 

hyökkäysvaunua. 
 
08.15 ”Heimon” tiedonanto: Vihollisen lentokoneen pitäisi laskeutua Saunajärven 

pohjoisrannalle. 
 
10.20 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Kapteeni Sihvosen kohdalla (II/JR 27 

Niskalammella) panssarintorjunta tykin täysosumalla tuhottu yksi 
hyökkäysvaunu. Samalla kohdalla Reuhkassa on tuhottu toinen 
hyökkäysvaunu ja kaksi kuorma-autoa. 

 
11.00 Kapteeni Muroleen ilmoitus: Vihollinen yritti iskeä oikeaan sivustaan ainakin 

komppanian vahvuisella osastolla. Rintamasta ammutaan kranaatinheittimien 
tulta. Murole 400 m päässä tiestä Luvelahdessa. Vastaus: Saa vetäytyä jos 
tilanne niin vaatii. Kuitenkin on koetettava pitää asemat ja odotettava osasto 
Ruotsalon painostusta etelän suunnasta. 

 
11.45 Everstiluutnantti Vuokon ja Kapteeni Marttisen välitetty puhelinkeskustelu: 

Pataljoona Halosen (II/JR25) pääosat suuntautuvat Kalettomanlammesta 
Sivakan suuntaan. Yksi komppania Klemetin suuntaan. Varmistus pienen 
Saunalammen kohdalla. Ruotsalo (Er.P 12) on saanut käskyn etenemisestä 
Luvelahteen. 
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11.45 Tilanneilmoitus osasto Ruotsalolta (Er.P 12 ): Yksi pieni partio on taistelussa 

noin yhden kilometrin päässä Sivakasta kaakkoon. Latvassa kuuluu molemmin- 
puolista tykistön ja kranaatinheittimien ammuntaa. 

 
12.00 Kapteeni Marttisen ja luutnantti Lahdenperän puhelinkeskustelu: Härön 

komppania on Löytövaarassa. Maantie on murrostettu. Tie on pidettävä. 
Losossa kapteeni Airimo (III/JR 27) torjui ”ryssien” hyökkäyksen. Airimo etenee 
Loson länsipuolitse korsujen ohi. 

 
12.20 Kapteeni Hirvosen ilmoitus: ”Ryssä” ei vastaa konetuliaseiden tuleen. Tykistö 

ei voi ampua koska sumu vaikeuttaa tähystämistä. 
 
13.00 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Löytövaara on suomalaisten hallussa. Ruotsalo on 

tiellä Klemetti, Kähkölä klo 12.30. Murole 400metrin päässä tiestä pohjoiseen 
Luvelahdessa. 

 
13.10 Everstiluutnantti Vuokon ilmoitus: Yksi pieni partiomme on Klemetin 

pohjoispuolella tuhonnut klo 11.40 kuorma-auton sekä katkaissut 
puhelinyhteyden. Partion on käsketty jäädä paikalle. 

 
13.13 Everstiluutnantti Vuokon ja kapteeni Kuistion puhelinkeskustelu: ”Ryssä” on 

vielä Kälkäsessä. Pieni osastomme hyökkää sinne käskyn mukaan. 
 
13.30 Eversti Siilasvuon tiedustelu everstiluutnantti Vuokolta: Ruotsalon pääosat 

tiellä Klemetti – Kähkölä Luvelahden suunnalla, jossa on vastassa vahva 
vihollispesäke. Kähkölästä ”Ruotsi”, Ruotsalo ei ole saanut tarvittavia tietoja? 

 
14.00 Käsky Kevytkomppania Volaselle: Komppania siirtyy autokuljetuksella 

Merkulta Nivalaan. 
 
14.55 Kapteeni Marttisen ja everstiluutnantti Mäkiniemen puhelinkeskustelu: 

Vahvennettu komppania kiertäen järvenpään - Ukonvaaran kautta Loson 
itäpuolitse. Yksi tykki mukaan ja yksi tykki Löytövaarassa oleville. On pidettävä 
Löytövaara ja jatkettava osilla Losoon. On otettava yhteys Ukonvaarasta 
tulevaan osastoon. Kälkäseen tullaan siirtämään yksi pieni osasto, ”paketti”, 
meidän reserviksemme. Jumissa ja järvenpäässä on omat varmistuksemme. 

 
15.30 Eversti Siilasvuon käsky everstiluutnantti Mandelinille: Yksi komppania ja 

konekiväärijoukkue siirtyvät viipymättä Kälkäseen, johon jäävät Divisioonan 
reserviksi. Majoituspaikkaan nähden on otettava yhteys ”Ruutuun”. 
(Everstiluutnantti Mäkiniemeen). 

 
17.35 Everstiluutnantti Vuokon puhelinsanoma: Ruotsalo on saavuttanut päätien 
  Luvelahden pohjoispuolella, mutta ei ole vielä saanut yhteyttä Muroleen 

osastoon tien pohjoispuolella. 
 
17.50 Everstiluutnantti Mäkiniemen ilmoitus: Ruotsalon partio saapui klo 17.00 

aikaan kapteeni Lassilan luokse Saunajärven yli ja ilmoitti, että Ruotsalon 
osasto on Kähkölässä. Härön osasto on vetäytynyt pommitusten vuoksi Löytö- 

 vaarasta. 
 
18.00 ”Heimon tiedote: 54.Divisioona pyysi 9.Armeijalta, että hyökkäisivät 

Kivivaarassa ja siten päästäisivät suomalaisten vetäessä joukkonsa pois 
Gusevskin taisteluista. 
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18.15 Everstiluutnantti Vuokon puhelinsanoma: Kähkölä on meillä. Partio on lähetty 

sieltä ottamaan yhteyttä I/JR 27 Saunajärven etelärannalle, osa 
”pikkupaketista” puhdistaa maastoa Luvelahden suuntaan. 

 
19.10 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Päivän kuluessa tuhottu kaksi hyökkäysvaunua, viisi 

autoa ja kenttäkeittiö. Vihollisia on kaatunut noin 200. 
 
22.00 ”Heimosta” kapteeni Haatajan ilmoitus: Vihollisen 80 lentorykmentti on 

saanut tehtäväkseen samat pommitustehtävät, jotka jäivät suorittamatta 30.1 
huonon lentosään takia. 

 
22.00 Kapteeni Mankonen sai käskyn, jonka mukaan hänen osastonsa on otettava 

Löytövaara haltuun. 
 
 Päivän tapahtumat: Sää pilvinen ja sumuinen, pakkasta noin -10 astetta, 

heikko etelätuuli. Lentokoneita ei näkynyt. Linjoilla on käynyt yksi 
tiedustelukone. Kuulusteltiin yhtä valkovenäläistä vankia. Suomessa vain tämä 
JR529 kolmas pataljoona. Henkilöstö on valkovenäläisten ja ukrainalaisten 
keskuudessa sodanvastainen. 

 
31.1.40 00.45 ”Heimon” tiedonanto vihollisen radioviestistä: 9. Armeija ilmoittaa  

54.Divisioonalle, Katsotteko olevanne suomalaisten saartamina vai ette j.n.e.  
 

01.15 Kapteeni Marttinen everstiluutnantti Mäkiniemelle: Yksi kranaatinheitin 
joukkue alistetaan teille osasto Mandelinista. 

 
01.20 Kapteeni Marttinen everstiluutnantti Mandelinille: Teiltä alistetaan yksi 

kranaatinheitinjoukkue Mäkiniemen käyttöö j.n.e. 
 
08.00 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Kannaksen luona on osasto Kattainen, Airimo 

500 metrin päässä Lososta. Härö Turtiaisen johdolla, on menossa 
Löytövaaraan. 

 
08.20 Everstiluutnantti Vuokko 9.Divisioonan komentajalle: Vuokko pyytää 

divisioonan esikunnalta, että se kehottaisi kapteeni Muroletta ottamaan 
yhteyttä osasto Ruotsaloon, joka on saavuttanut maantien Luvelahdessa. 
Klemetissä on tällä hetkellä kaksi omaa joukkuetta. 
 

09.00 Kapteeni Marttisen tiedotus kapteeni Arposelle: Komentajan käsky kaikille 
siellä oleville, on ryhdyttävä kenttävarustustöihin. 

 
09.25 Komentajan käsky Vuokon komppanialle: Komppanian on pysyttävä 

Kähkölässä ja puhdistettava alue vihollisista. Varmistettava hyvin itsensä ja 
samalla häirittävä vihollisen liikkumista Saunajärvellä 

 
09.35 Everstiluutnantti Vuokko kysyy Divisioonan komentajalta: Onko komentaja sitä 

vastaan, että Ruotsalo kääntyy Klemetin suuntaan yhdessä Muroleen kanssa.  
 
 Vastaus: Kun Luvelahti yhteistoiminnassa on puhdistettu, kääntyy Ruotsalo 

Klemettiin. Pieni ”paketti”(osasto) on jätettävä Kähkölään.”Uhka”(komentaja). 
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10.30 Kapteeni Marttinen luutnantti Volaselle: Varmistus Jyrkänjärvellä ja 

kolkkolammella. Partioyhteys Klemettiin ja kapteeni Muroleeseen 
Luvelahdessa. 

 
10.40 Kapteeni Marttisen ja Muroleen puhelinkeskustelu. Luvelahdesta 200 m 

koilliseen oleva metsäsaareke on vihollisen hallussa. Metsäsaareke on 
otettava haltuun hyvän tulivalmistelun turvin. 

 
11.15 Kapteeni Marttinen everstiluutnantti Vuokolle: Murole hyökkää noin klo 13.00 

Luvelahteen. Käskekää Ruotsalon hyökkäämään samanaikaisesti etelän 
suunnasta. 

 
11.35 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: 150 ”ryssää” tapettu. Niillä on vuorilliset 

valkoiset lumipuvut. kaikilla konetuliaseita. Ne ovat Er.HiihtoP 13 sotilaista. 
Osasto Hyvönen on saavuttanut etelän suunnasta Löytövaaran. Maantie on 
katkaistu itään ja länteen. 

 
12.00 Kapteeni Marttinen kapteeni Arposelle: Laamasenvaaran tielle yksi ryhmä, 

joka tuhoaa vihollisen huoltoyhteydet. Varmistus Kylmäjärven länsirannalle. 
Siitä on työnnettävä eteen varmistus tuntumaan pisteen 748 taloihin. 

 
12.05 Kornetti Ruotsalaisen ilmoitus: ”Ryssä” ei ole liikkunut omalla puolellaan. 

Partiot ovat käyneet pohjoisessa Vornanniemessä ja etelässä Miinoassa. 
 
 
12.50 ”Heimon” tiedonanto: 9.Armeijan komentaja Nahiseff tiedustele, onko 

54.Divivisioonalle tuotava lentoteitse a-tarviikeita j.n.e. 
 
13.50 Kapteeni Marttisen puhelinkeskustelu eversti Mäkiniemen kanssa: Kälkäsessä 

oleva Divisioonan komppania alistetaan kapteeni Mankoselle. Yksi tykki 
Jumiin, Saunasaaren pohjoiskärkeen 1 – 2 konekivääriä. 

 
14.20 9.DE:n ”Heimon” tiedonanto: 54.Divisioona ilmoittaa, että divisioona jatkaa 

puolustusta entisistä asemistaan, II/305 ja III/529 käyvät taistelua Niskavaaran 
maantien pohjoispuolella ja yhden kilometrin päässä sen olevaa siltaa j.n.e. 

 
14.20 Kapteeni Marttisen ja everstiluutnantti Mäkiniemen puhelinkeskustelu: 

Komentaja käsky: Teidän on asetettava puolijoukkuetta Kylmäjärven 
pohjoispuolelle varmistamaan Löytövaaraan johtavaa tietä. 

 
14.20 Kapteeni Murole ilmoitti: Metsäsaareke saatu. 
 
15.30 Kapteeni Marttisen kysely everstiluutnantti Vuokolta: Mikäli tilanne … 
 
15.50 Kapteeni Marttisen ja Muroleen puhelinkeskustelu: Tie on katkaistava. 
 
16.35 Vuokon vastaus klo 15.30 Marttisen kyselyyn: Ruotsalo hyökkää koko 

voimallaan Luvelahdessa. vastassa vihollisen varustetut asemat, tykistöä, 
heittimiä ja hyökkäysvaunuja. Yhteyttä ”Partaa” Muroleeseen ei ole saatu, 
eikä edes taistelun melua ei lähitienoilta ole kuultu. ”Ryssä” pommittaa 
raskailla tykeillä Latvan asemia. 
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16.05 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Löytövaarassa tie murrostettu. Kapteeni 

Mankonen on saanut yhteyden Hyväriseen. Löytövaaran pohjoispuoli on 
meillä. Itäpuoli on vielä vihollisella. 

 
16.30 Kapteeni Murole on 200 metrin päässä maantiestä Luvelahdessa. Voi hyvin 

tulittaa tietä. Tie pystytään pitämään poikki aseitten tulella monen sadan 
metrin matkalta. 

 
16.45  Käsky luutnantti Volaselle: Volanen siirtyy heti Lutjalle, missä on tiedusteltava  

Luvelahti – Kannas ja Alasenjärven eteläpuoliseen maastoon johtavat tiet. 
Vapautettava Lutjalla ja Lammilla olevat Muroleen osastot. Lankayhteys 
uuteen paikkaan on myös rakennettava. 

 
16.45 Kapteeni Muroleen ilmoitus: Vihollinen on hyökännyt ja ajanut meidät takaisin 

metsäsaarekkeesta. 
 
17.55 Kornetti Ruotsalainen ilmoitti: Kuumun kansakoulusta maantietä etelään 

havaittiin noin 15 hiihtäjän jäljet, venäläisestä paperista kääritty sätkä, sekä 
tulitikkurasia. Ovat painuneet takaisin venäjän puolelle. 

 
18.00 Käsky Liikenne Komppanian siirtämisestä ja alistamisesta everstiluutnantti 

Ilomäelle. 
 
18.00 Käsky ryhmä Ilomäelle: Ryhmä Ilomäki irrottaa 1.2 klo 15.00 mennessä III/JR 

65:sta sen komentopaikan maastoon, Divisioonan käyttöön, kaksi kivääri- 
komppaniaa. Ryhmä Ilomäen käyttöön asetetaan jalkaväkipatteri ja 
liikennekomppania III/JR 65:n asemien (Jyrkänkoskella) miehittämistä ja 
pitämistä varten Ryhmä Ilomäen komentopaikassa 1.2 klo 06.00. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää pilvinen, pakkasta -10 astetta, heikko etelätuuli. 

Vihollisen lentoase ei toiminut. Kuulusteltiin vankia. Vanki oli kotoisin Uralilta 
”Omskin kaupungista”?). Oli tullut Kemin kautta noin pari päivää sitten rajan 
yli. Kuului Er.HiihtoP 3. Ei ollut omasta mielestään mikään hiihtäjä. Päivällä 
kuului noin kahden tunnin ajan tuntematon radioasema, joka huusi ”Kalle, 
Eemeli …”Etsinnät eivät johtaneet tuloksiin. Sotilaspoliisi osasto keräsi 
”ryssiltä” noin 100 automaatti-, ja puoliautomaatti kivääriä, 10 konepistoolia 
ja neljä pienoiskranaatinheitintä. Kaatuneita vihollisia sotapoliisi laski 173. 

 
1.2.40  P-SRE:n tilanneilmoitus: 54. Divisioona ilmoitta, että sillä on puute taistelutar- 
  vikkeista ja muonasta jne … 
 

00.55 Kapteeni Marttinen everstiluutnantti Vuokolle: Murole jo edennyt 
äänettömästi. On 200 metriä maantiestä. Ruotsalo aloittakoon heti. 

 
02.10 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Mankonen on murrostanut ja miinoittanut 

maantien Löytövaarasta itään. Panssarintorjuntatykit ovat mukana. 
Komppania Liisanantti (entinen Hyvönen) on saanut käskyn edetä klo 03.00. 

 
02.30 Lisäys: Varmistusta ja miinoitusta on vahvistettu niin paljon että se pitää. 

Hyvönen on murrostanut tien aikaisemmin, mutta viholliset ovat myöhemmin 
poistaneet asetetut esteet maantieltä. 
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06.05 Everstiluutnantti Vuokon ilmoitus: Osasto Ruotsalon eteneminen on hyvin 

vaikeaa ja omat tappiot ovat suuria. 
 
07.30 P-SRE:n ilmoitus: 54.Divisioonan ja 9.Armeijan radioviestit ilmoittavat taistelu- 

tarvikkeiden toimittamisesta lentokoneella Niskavaaraan jne … 
 
07.55 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Koko Löytövaara on meidän hallussamme. 

Partio on lähetetty aamuyöllä ottamaan selvää omista joukoista Saunasaa-
ressa. 

 
08.00 Kapteeni Marttinen everstiluutnantti Vuokolle: Ilmoittakaa osasto Ruotsalon 

asemat kapteeni Muroleelle ampumalla punaisia valoraketteja klo 09.10, 
11.00 ja 12.00. Hän ampuu samoin. Vihollinen ilmoittaa tilanteensa 
toivottomaksi. Vihollisen lentokoneet aikovat heittää a-tarvikkeita 
Saunajärvelle. Järjestäkää partiot sen rantaan. 

 
09.55 Luutnantti Volasen ilmoitus: Olemme Lutjassa. Partiot on lähetetty määrät- 

tyihin suuntiin. Olemme ottaneet kaksi vankia, ovat Pohjois - Karjalalaisia ja 
suomea puhuvia. 

 
09.45  Luutnantti Volasen ilmoitus: Kylmälammella ”siperialainen” komppania on 

tullut läpi. Luutnantti Turtiaisen osasto lähti tuhoamaan sen. 
 
11.25 Luutnantti Volanen sai käskyn häiritä vihollista yhdellä joukkueella maantiellä 

välillä Luvelahti – Kannas. 
 
11.45 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Liisanantti on saavuttanut Löytöjärven klo 

07.00. 
 
12.45 Everstiluutnantti Vuokon ilmoitus: Ruotsalo on Luvelehdessa vallannut 

muutamia pesäkkeitä vihollisen päävastarinta-asemasta ja pyrkii edelleen 
etenemään. Yhteyttä Muroleeseen ei ole saatu. Osasto Murole on Luvelahti 
yhdestä 1,5 kilometriä koilliseen olevassa tien risteyksessä jne … 

 
14.50 ”Heimo,” P-SRE, ilmoitti: AK:n esikuntapäällikkö, Nikitseff, ilmoitti 54.Divi- 

sioonalle lähettävänsä lentokoneilla (kaksi R 5 konetta) taistelutarvikkeita 
II/529 ja III/529 varten. 

 
16.10 Everstiluutnantti Vuokon ilmoitus: Ruotsalo ei pääse etenemään jne …  
 
16.30 Käsky everstiluutnantti Vuokolle: Osasto Ruotsalon on kaivauduttava. Murole 

hallitsee tulellaan maantietä Luvelahdesta noin 500 metriä itään. Klemetti on 
pidettävä ja kaivauduttava, vihollisen huoltotie on katkaistava. 

 
16.35 Käsky everstiluutnantti Ilomäelle: On lähetettävä kolme joukkueen vahvuista 

taisteluosastoa tehokkaisiin häirintäasemiin: 
 1. Kuivala – Ahola – Rastinjärven länsipuolinen maasto. 
 2. Matinaho – Mämmelä.  
 3. Petäjälampi – Kulvevaara. 
 
17.00 Propagandajuliste: 54.Divisioonan upseerit ja puna-armeijalaiset jne … 
 
18.35 Alikersantti Hannola ilmoitti Sumsalta: Partio on lähtenyt 1.2.40 klo 10.00 

Kalliojoen kautta Junttiin ja jatkaa sieltä edelleen Viiksimoon. 
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20.45 Luutnantti Turtiaisen ilmoitus: Kylmälammen ”siperialaiset”, noin 100 on 

lyöty.   
21.45 ”Heimo”, P-SRE ilmoitti: 54.Divisioonan ja 9.Armeijan radioliikennettä… 
 
22.40 Komentajan käsky osasto Volaselle. Osasto hyökkää Alasenjärven länsipuolitse 

Kannaksen maastossa olevien vihollisten kimppuun. (mm. 54.DE). 
 
 Luutnantti Volasen partioilmoitus: Partio, 1 + 25, eteni suunnassa Lutja, 

Lammi, Alasjärvi länsipuolitse, ja pääsi noin 200 metrin päähän maantiestä 
suoaukealla kulkevalla ”ryssien” varmistuslatua. Havainnot: pienikaliberinen 
tykki, kranaatinheitin, jonka ampumasuunta oli Niska, moottorin surinaa ja 
hevosten hirnuntaa jne… 

 
 Päivän tapahtumat: Sää pilvinen, aamulla lumihiutaleita, jotka laskeutuivat 

hiljalleen maahan. Päivällä sää kuitenkin kirkastui. Lentokoneet liikkuivat klo 
13 – 15 aikoihin tulilinjoilla. Lentokoneita on nähty laskeutuvan Saunajärvelle 
ja Syvälottojärvelle sekä Rastijärvelle. Tuhoamisista ei ole tietoa. 
Propapaganda puhujat kävivät iltahämärässä julistamassa suomitietoutta 
saarrettuina oleville vihollisille. Mukana oli vihollisvanki, joka toimi puhujana. 

 
2.2.40 08.20 P-SRE ilmoitti: 54.Divisioonan ilmoitus ”Tatseville”? 2.2 klo 00.46. Suomalaiset  

ovat meidän ja Pioneeripataljoonan välissä. Pitäkää puolianne siihen saakka 
kunnes apu tulee. 
 

09.30 Kornetti Ruotsalainen ilmoitti: Meidän majapaikastamme kaksi kilometriä 
pohjoiseen Lentiiran koululta Niskantaloon päin. Havaittiin vihollisen 
kymmenen miehen partio ja hevonen. Hevonen voi olla myös oma, joka oli 
heinän hakumatkalla, mutta ei ollut palannut matkalta. 

 
09.30 Käsky alikersantti Hannolalle (Sumsassa): Lähettäkää viisi miehinen partio tien 

länsipuolitse ottamaan yhteyttä osasto Ruotsalaiseen jne… 
 
09.31 Everstiluutnantti Vuokon ilmoitus: Ruotsalo: Vasen siipi on maantiellä, puron 

mutkassa, pataljoonan toinen siipi Luvelahti i:stä itään, 150 metrin päässä 
järven rannasta. Yksi joukkue takana yms… Ruotsalo on tuhonnut kaksi 
panssarivaunua Klemetissä. Lisäksi on tuhottu kaksi kuorma-autoa, kaksi 
ratsua ja useita vahvoja partioita. 

 
09.40 Kornetti Ruotsalaisen ilmoitus: Lentiiran kansakoulun luona olevan Niskan 

talon luokse tullut noin 150 ”ryssää”. Osasto Ruotsalainen puolustaa ja on 
samalla valmis tarvittaessa vetäytymään Sumsalle. 

 
09.47 Everstiluutnantti Ruotsalo ilmoitti radiolla: Osasto Ruotsalo on saanut 

maantien haltuun Saunajärven Luvelahdesta noin yhden kilometriä länteen… 
 Kaksi hyökkäysvaunua on saatu liikuntakyvyttömäksi. 
 
? Kapteeni Murole ilmoitti: Vihollinen hyökkäsi yöllä, hyökkäys torjuttiin. 
 
11.00 Ilmoitus: Kattainen on katkaissut maantien. Osa ”ryssistä” on miinoittanut 

maantien. 
 
11.05 9.Divisioonan esikunta ”Vaara 2:lle”: Pyydän ”paketin” osaston… 
 
11.50 Kapteeni Murole ilmoitti : Kuusi panssarivaunua ja kolme tykkiä on tuhottu. 
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12.00 Kaksi Sotapoliisijoukkuetta saapuu 3.2.40. Tarkempi aika ilmoitetaan myöhem- 

min. 
 
13.25 Kapteeni Murole ilmoittaa: Vihollinen hyökkää Luvelahdessa, jalkaväen tukena 

on tykistön tulituki. 
 
    ? Luutnantti Volasen ilmoitus: Kevyt osasto Volasen hyökkäys 2.2.40 klo 08.00 – 

11.45 Niska - Kannas maastoon. Vihollinen on maantien varressa kenttäva- 
rustelutöissä jne … 

 
13.30 Everstiluutnantti Vuokko komentajalle: Vihollinen hyökkäsi vahvoin voimin 

Ruotsaloa vastaan. Lyötiin takaisin. Onko mahdollista saada yksi ”paketti”, 
osasto pohjoisesta käsi Luvelahteen järven länsikärkeen? 

 
13.50 Kapteeni Muroleen ilmoitus: Saunajärven jäälle näytti äsken laskeutuvan 

kolme kaksitasoista, yksimoottorista lentokonetta. 
 
13.50 Everstiluutnantti Mandelinin ilmoitus: Partiot todenneet seuraavat 

vihollisosastot: yksi ”tossu” komppania tulilla tienvarressa Riihiniemi ”h” 
kohdalla. Hiihto-osasto, noin 60 miestä on Pajulan maastossa. Partio on ollut 
tulitaistelussa hiihtojoukon etuosaston kanssa. 

14.15 ”Heimo”, P-SRE, ilmoittaa: 54.Divisioona on pyytänyt kiireesti pudottamaan 
lentokoneista a-tarvikkeita. 

 
14.15 Käsky everstiluutnantti Mandelinille: Komppania Kekkosen on lyötävä 

Riihiniemen maastossa todettu vihollisen komppania Hamaravaaran talon 
seutuvilla. Kiekinkosken linja on pidettävä. 

 
14.30 Kapteeni Marttisen ilmoitus everstiluutnantti Mandelinille: Teille alistetaan 

yksi patteri osasto Kekkosen tukemista varten… 
 
14.40 Kapteeni Arponen ilmoittaa: Vihollisen lentokone on laskeutunut Syvälotto 

järvelle ”Syv” kirjainten kohdalle. Oma partio vastakkaiselta rannalta tulittaa 
sitä. 

 
    ? Kapteeni Marttisen ilmoitus Suojeluskunnan aluepäällikölle: Vähintään 20- 

suojeluskuntalaista on alistettava 3.2 klo 12.00 mennessä Sumsaan, jossa 
osaston on ilmoittauduttava Kapteeni Kuistiolle. 

 
18.00 Kapteeni Kuistio lähti Sumsaan, jossa ottaa Sumsan ja Lentiiran osaston 

komentoonsa. 
 

? 9.Divisioonan käsky osasto Ilomäelle: Osasto Ilomäki sitoo vastassaan olevan 
vihollisen ja suorittaa erillistehtävät: Komppania, – yksi joukkue, hyökkää 
Petäjälammen suunnasta Kulvejärven – Klemetin välille Klemettiä vastaan 
hyökkäävän vihollisen selkään. Joukkueen häiritsemistehtävä Mämmelä – 
Leppiaho tielle. Samoin yksi joukkue, häirintätehtävällä, lännen suunnasta 
maa- tielle Rastinjärven länsi-, ja lounaispuolelle. 

 
19.15 Everstiluutnantti Vuokon ilmoitus: Painavat kaikkia kolmea tietä Klemettiä 

kohti. Pelkään etten voi pysyä. Samoin Ruotsalon kimppuun hyökätään idän 
suunnasta. 
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19.28  Everstiluutnantti Vuokko Ilmoittaa: Vihollinen hyökkää suurella voimalla 

Klemettiä vastaan. Sivakassa ja Leppirinteellä, samoin Luvelahden itäpuolella 
ja Pirttimäen suunnalta kova tykistön tuli Maunuvaaraan. 

 
21.00 Käsky osasto Vuokolle: Pitäkää Klemetti, Samoin Luvelahti on pidettävä, 

Kähkölään on jätettävä ainoastaan varmistus. ”Paketti” (osasto) sieltä 
Luvelahteen. On suoritettava partiotoimintaa vihollisen sivustojen 
häiritsemiseksi ja tappioiden aikaansaamiseksi. 

 
21.00 Käsky osasto Volaselle: Osaston on hyökättävä Luvelahden ja Kannaksen 

väliselle maantielle. 
 
21.00 Käsky osasto Ilomäelle: Kolmen taisteluosaston lähettäminen… 
 
21.45 ”Heimo” P-SRE ilmoittaa: 54.Divisioona, 9.Armeijalle klo 16.02. Suomalaiset 

ovat lujittaneet asemansa tuotuaan yön kuluessa tykin ja miinan heittäjän. 
Ovat yrittäneet saada haltuunsa Rastin talon ja pohjoiseen johtavan maantien 
risteyksen välillä olevan tien… 

 
23.00 Komentajan käsky everstiluutnantti Mäkiniemelle: Rykmentti valtaa 3.2 

kuluessa Loson ja puhdistaa maantien Lososta Löytövaaraan. Saavutettu linja 
Saunajärvi – Alasenjärvi ja Kylmäjärvi – Löytöjärvi on pidettävä. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää kirkas, kova pakkanen, noin -30 asetta. Vihollisen 

ilmavoimat toiminnassa, ei tuloksia. Tähän mennessä on tuhottu 11 
hyökkäysvaunua, kaksi kenttäkanuunaa, yksi haupitsi, 13 kuorma-autoa ja yksi 
hevonen, on otettu viisi pienoisheitintä, kaksikymmentä pikakivääriä, 130 
automaattikivääriä, neljä konekivääriä ja neljä konepistoolia. 

 
3.2.40 04.55 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Kapteeni Mankosen toiminta Löytövaarassa:
  Kolme joukkuetta on yrittänyt karkottaa vihollista Löytövaaran ja Löytöjärven
  väiltä. Vihollinen yrittää myös tien suunnassa idästä jne … 
 

08.15 Everstiluutnantti Vuokon ilmoitus: On tuhottu kaksi lentokonetta yhden 
aikaisemmin ilmoitetun lisäksi. Lisäksi on tuhottu yksi kuorma-auto. Klemetti 
on meidän hallussa. Eilen tuhottiin yksi hyökkäysvaunu panssarintor- 
juntatykillä. 

 
08.20 Kapteeni Kuistion ilmoitus: Partio, 16 miestä, on Lentiirassa hyökännyt 

vihollisen selkään ja tuhonnut niitä noin 60. Vihollisosasto oli ollut noin 
komppanian vahvuinen. 

 
10.25 Everstiluutnantti Ilomäen lähettiupseeri ilmoitti: Vartiomies on tänä aamuna 

nähnyt vihollisen lentokoneen laskeutuvan Ruotinjärvelle. 
 
10.30 Lentäjien ilmoitus ”Vaara 2” kautta: Repolassa on pommitettu vihollisen 

lentokoneita. Havaittiin seitsemän vihollisen majoituspaikkaa. Jälkipää 
Kolvasjärvellä, etupää Kuusijärven kohdalla vähän Löytövaaraan päin, 
nuotiolla, tien pohjoispuolella arviolta seitsemän komppaniaa. 

 
11.52 ”Heimo” ilmoitti lentäjien havainneen: Repolan koko kylän alueella joukkoja ja 

muutamia nuotioita kylä itäosassa. Kylän itäreunassa 12 SB lentokonetta. 
Samoin havaittiin tiellä: Repola – Kolvasjärvi o-kohdalla R 5 lentokoneita. 
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? Käsky everstiluutnantti Mäkiniemelle: Loso puhtaaksi. Löytövaaran puolustus: 

Yksi patteri lisää. Kannas: Kartoittakaa vihollisen varustus. Lisää voimia on 
 tulossa. 
 

? Ilmoitus: Riihiniemestä meni tie Roukkulaan. ”Tossukomppania” on häipynyt. 
Riihiniemestä noin joukkue on lähtenyt lännen suuntaan. 

 
14.10 ”Heimo” ilmoitti vihollisen ilmoituksen joukoilleen: Toimittakaa lentokoneilla 

3.2 komentopaikalle muonapaketteja 5000 hengelle kahdeksi päiväksi. 
 
15.15 Ilmoitus: Komppania klo 11.00 saapunut tavoitteeseen Klemetin maastoon. 

Kovan taistelun … 
 
15.20 Everstiluutnantti Ilomäen ilmoitus: Aamulla on noussut 10 lentokonetta 

Rastinjärveltä. Klo 15.15 kolme pienempää lentokonetta ja yksi pommikone. 
 

17.30 ”Heimon”, P-SRE:n ilmoitus: I/JR 65 saapuu ensi yönä autokuljetuksella 
Kuhmoon missä se alistetaan  9.Divisioonalle jne … 

 
17.45 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Tie Loson ja Löytövaaran välillä ei vielä 

kokonaan ole hallussamme. Ammuttiin neljä majuria, kuusi kapteenia ja 
joukko luutnantteja. Kannaksen maastossa on 12 tykkiä jne … 

 
18.00 Kapteeni Muroleen ilmoitus: On tuhottu yksi iso hyökkäysvaunu ja pieni 

tykki.”Ryssät” pommittivat ilmasta omia asemiaan. Koneet ovat heittäneet 
Saunajärvelle paketteja. 

 
18.05 Everstiluutnantti Mandelinin ilmoitus: 60-miehinen hiihtopartio, joka oli 

tavattu Syvälottojärven itäpuolella 1.2, on heittänyt tavaransa metsään jotka 
on löydetty. Osasto on palannut rajan taakse. 

 
18.30 Kapteeni Kuistion ilmoitus: Miinoan suunnasta ei vihollinen ole yrittänyt. 

Lentiira on vihollisista vapaa. Tappiot neljä kaatunutta ja kaksi haavoittunutta, 
minkä lisäksi on vielä kolme miestä kateissa . 

 
18.40 Everstiluutnantti Vuokon ilmoitus: Klemetistä on osastomme siirtymässä 

parasta aikaa parempiin asemiin. Vihollisen lentokoneet ovat heitelleet 
muonaa ja lentolehtisiä. Lentopommitukset ovat kohdistuneet Latvaan ja 
Luvelahteen sekä huoltotiellemme, eivät kuitenkaan ole aiheuttaneet 
tappioita. 

 
19.30 Komentaja everstiluutnantti Vuokolle: Tie Klemetin seudulla on edottomasti 

pidettävä katkaistuna jne … 
 
19.30 ”Heimon” lentäjät olivat havainneet: Tiellä Rastinjärvi, Saunajärvi, Kolvasjärvi. 

Saunajärven luoteisen lahden kohdalla, noin yksi kilometrin pituudella on 
vihollisen joukkoja ja ajoneuvoja. Näitä pommitettiin, kolme pommia osui 
maantielle. Saunajärven kannaksella, Kannaksen talon luona jalkaväkeä ja 
ajoneuvoja on arviolta saman verran kuin edellisessä paikassa. Samoin 
pommitettu ja osumia on saatu. Losossa joukkoja, vahvuus alle komppania. 
Tiellä, Löytöjärven pohjoispuolella, on paikallaan noin yhden kilometrin 
pituinen ajoneuvokolonna, länsipää Löytövaaran talon luona jne … 
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20.20 Everstiluutnantti Vuokon ilmoitus: Siirtyminen tarkoittaa siirtymistä Klemetin 

itäpuolelle tien täydellistä sulkemista varten, koska Klemetti – Leppirinteen 
tiellä ollut varmistusosasto joutui vetäytymään taaksepäin. 

 
21.20 Käsky osasto Ilomäelle 
 
22.15 P-SRE ilmoittaa 54.Divisioona on tänään klo 10.35 pyytänyt 9.Armeijaa lähet- 

tämään laskuvarjo-osastoja Repolaan. 
 
23.00 Puhelinsanoma everstiluutnantti Mandelinille, luutnantti Volaselle, kapteeni 

Muroleelle, everstiluutnantti Ilomäelle ja Vuokolle. Desanttien varalta on 
järjestettävä tehostettu ilmatähystys. 

 
? Kapteeni Marttisen käsky: Patteri Kälkäseen yöllä 3 – 4.2. Tykistölle ilmoitus 

varustuksista Kannaksella ”Ka”kohdalla molemmin tietä oleviin maaleihin on 
ammuttava. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää kirkas, pakkasta -25 – 30 astetta. Vihollisen lento- 

koneet olivat vilkkaassa toiminnassa. Tulokset, kaksi miestä haavoittui ja 
kahdeksan hevosta kuoli. 

 
4.2.40 08.20 Kapteeni Kuistion ilmoitus: Lentiirassa oma joukkue. Lentiira on vapaa vihol- 
  lisista. 
 

11.00 ”Heimon” ilmoitti lentäjien havainnoista: Repolan kylässä paljon savuja. Noin 
kolme kilometriä Kolvasjärveltä Repolaan päin maantien kahtapuolta, 
etupäässä tien pohjoispuolella, on leiriytyneenä joukkoja ja ajoneuvoja noin 
500 metrin alueella. Kolvasjärven kylässä yksi nuotio ja talojen savuja. 

 
11.45 Everstiluutnantti Vuokko ilmoitti: Ruotsalo on saavuttanut pienillä osillaan 

maantien pohjoispuolen. Muuten asemat ovat ennallaan. Maantie on 
katkaistu noin kilometrin päästä Klemetin itäpuolelta. Tiellä on nyt yksi iso 
”paketti”.(Osasto) jne … 

 
12.05 Käsky kapteeni Muroleelle: Joukkue ottamaan yhteyttä osasto Ruotsaloon. 
 
12.40 ”Heimo” ilmoitti: JR 337:ssa on riitaa. Samoin ilmoittivat klo 14.50. Vihollisen 

lentokoneet heittävät tarvikkeita T-kirjaimella merkittyihin maastokohtiin. 
 9.Armeija kyselee: Ovatko patruunalaatikot vioittuneet heitettäessä. Klo 16.25 

pyydettiin pikaisesti heittämään muonaa ja a-tarvikkeita. 
 
15.45  Kapteeni Kuistion ilmoitus: Lentiira on omien hallussa. Vihollinen on tullut 

Vornanniemen, Koivajan kautta Mäkelään, mutta on poistunut samaa reittiä 
omalle puolelleen. Partio on lähetetty Viiksimoon ja yhdyspartio Kuhmoon. 

 
15.45 Everstiluutnantti Ilomäki ilmoitti: Vihollisen lentokoneet ovat yrittäneet 

laskeutua järven jäälle, mutta eivät ole siihen pystyneet. 
 
17.15 ”Heimon” ilmoitus: Vihollinen on pyytänyt pommikoneita pommittamaan 

”Hiilikko 3” kolmen, neljänsadan metrin alueella. JR 337 on klo 14.00 
ilmoittanut, että sillä on jo tarpeeksi, ei tarvita lisää. 

 
17.15 Everstiluutnantti Vuokko ilmoitti: Kolmekymmentä lentokonetta on koko päi- 
 vä, useamman kerran, pudottanut tarvikkeita omilleen. 
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? Everstiluutnantti Mäkiniemi ilmoitti: Vihollisia on vielä Löytövaaran 

länsipuolella. Pesäkkeitä on suppealla alueella, Paloahossa, kilometrin päässä 
Löytövaarasta länteen. Losoa on supistettu, Lososta Ukonvaaran suuntaan.  

 
? ”Heimon” ilmoitus: Repolan pommikoneisiin ja hävittäjiin on saatu osumia. 

54.Divisioona pyytää 4.2 lähettämään elin-, ja taistelutarvikkeita. Samalla 
kyselee, missä apu viipyy? 

 
20.25 Everstiluutnantti Vuokko ilmoittaa: Ruotsalo ja Murole ovat päässeet 

partiokosketukseen ja pyrkivät yhtymään huomisen kuluessa. Vahva 
vihollispesäke on Luvelahden ja Klemetin puolivälissä. (”Tukikohta 101”). 

 
22.40 Kapteeni Hirvonen ilmoitti: Katajalahdelle, 15 km kirkonkylästä Moisiovaaraan 

päin, vihollisen lentokoneista on pudotettu 10 pakettia. 
 
22.55 Kapteeni Kuistion ilmoitus: Tänään klo 15.00 havaittiin Lentiirassa, Haaralan 

tienhaarasta kaksi kilometriä kirkonkylään päin 15 miehen vihollispartio. 
 
23.15 Everstiluutnantti Vuokko ilmoitti: Asemien oikea siipi Saunajärvellä, vasen 300 

metriä tienhaarasta länteen. Yhteys on saatu Muroleen osastoon. 
 
 Päivän tapahtumat: Kirkas sää, pakkasta noin -25 astetta. Lentokoneet ovat 

olleet vilkkaassa toiminnassa. Ovat pommittaneet linjojamme ja heittäneet 
omilleen a ja e-tarvikkeita. Kuulusteltiin vankeja, mm. yhtä yliluutnanttia. 
Vankien kertoman mukaan hiihtojoukkoja on paljon. Hiihtopataljoona 34 on 
Kiekinkosken suunnalla. Hiihtopataljoonat 3 ja 17 ovat Löytövaaran suunnalla. 
Miehistö kyseli upseereilta: Mistä johtuu, ettemme pääse eteenpäin, vaikka 
sanottiin: Suomi vallataan neljässä päivässä. Upseerit eivät vastaa. 

 
 9.Divisioonan käsky I/JR 65:lle: Pataljoona etenee suunnassa Lammi – 

Alasenjärven luoteisranta – Alasenjärven eteläranta – Kannas maastoon, jossa 
se lyö kannaksen luoteispuolella olevan vihollisen. 

 
5.2.40 00.15 ”Heimon” ilmoitus: Vihollisen lentokoneet suorittavat a-tarvikkeiden heitot.  

Käsky ilmavoimille: On tulitettava ja pommitettava suomalaisten asemia.  
  Suomalaiset ilmeisesti siirtävät joukkojaan enimmäkseen yön aikana. 
 

08.10 Kapteeni Arposen ilmoitus: Juntinvaaran ja Tunturin taloissa ei mitään. 
Hukkajoen takamaaston on partio puhdistanut. Vankia on otettu neljä. Partion 
palattua ilmaantui Hukkajoen itäpuolelle joukkueen verran vihollisia. 

 
10.55 Everstiluutnantti Ilomäki ilmoitti: Vihollisen lentokoneet ovat pudottaneet 

elintarvikkeita joukoilleen. 
 
12.20 Komentajan käsky everstiluutnantti Vuokolle: Klemetin ”paketti” (osasto) 

vetäytyy, mikäli siihen on pakko Ruotsalon osaston luokse tien suunnassa 
samalla viivyttäen. Maantie on pidettävä katkaistuna Luvelahden länsipuolella 
jne… 

 
12.35 Everstiluutnantti Ilomäki ilmoitti: Rastin tienhaaran kohdalla kolme vihollisen 

hävittäjää ja muutamia pommikoneita on hyökännyt omia joukkojaan vastaan. 
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14.25 Everstiluutnantti Mäkiniemen ilmoitus: Osasto Mankosta vastaan on edelleen 

hyökätty maantien eteläpuolella. Vihollisen sivustaan hyökännyttä 
komppaniaa johtaa vänrikki Vakkala. 

 
15.00 Losoa ei saada näillä joukoilla vallatuksi. Tukikohta on vahvasti varustettu. 

Lososta idän suuntaan olevia pesäkkeitä ei ole yritettykään. Vihollisen 
lentokoneet ovat pudottaneet meille Ukonvaaraan, herneitä, voita ja leipää. 

 
15.40 ”Heimo” ilmoittaa: Vangeilta ja kaatuneilta saadusta papereista on saatu 

tietona. Kutzin valittaa 31.1, että 17.Hiihtopataljoona toimii päättömästi ja 
että 3.Hiihtopataljoona ei ole komentajan hallittavissa. 

 
16.50 Majuri Hakanen ilmoittaa: Pataljoona on edennyt annetun käskyn mukaisesti 

700 metriä leveän aukon itäreunaan. Varmistus aukean pohjoispuolella, se 
päässä jne … Vasen siipi ulottuu Alasenjärven terävän niemen maantien 
puoleisen lahden rantaan. ”Ryssien” varustukset näkyvät. Maantietä hallitaan 
tulella. 

 
20.50 Käsky everstiluutnantti Vuokolle: On hyökättävä Sivakassa ja Latvajärven 

maastossa olevien vihollisen korsujen kimppuun. 
 
20.15 Käsky everstiluutnantti Mäkiniemelle: Osasto Hyvärisen on hyökättävä 

Kylmäjärven ja silmälammen välisen kannaksen kautta Löytövaaran itäpuolelle 
maantielle jne … 

 
21.00 Kapteeni Kuistio ilmoitti: Vihollinen on edelleen Lentiirassa Haaralan 

maastossa, sen vahvuus on noin yksi komppania. Osasto oli tullut Leppäsen 
kautta. Yksi sotapoliisijoukkue on tuulivaarassa. 

 
21.00 Käsky everstiluutnantti Mandelinille: Yksi komppania on lähetettävä 

”Koivusta” Riihivaaraan johtavan tien suunnassa Riihivaara – Laamasenvaaran 
huoltotielle jne… 

 
21.12 Käsky everstiluutnantti Ilomäelle: Petäjälammella olevan komppanian on 

hyökättävä Klemettiin. Mieronahosta yhden joukkueen on hyökättävä Rastin 
asemia vastaan. 

 
22.50 Everstiluutnantti Mandelin ilmoitti: Partio Moilanen on palannut 

kierrokseltaan Hukkajärven ympäri. Vihollisen joukot ovat painuneet 
valtakunnan rajan taakse. 

 
23.20 Kapteeni Marttisen puhelinsanoma everstiluutnantti Vuokolle: Klemetissä 

todettiin 5.2 peltoaukealla olevat kivikasat vihollisen miinoittamiksi. 
 
? ”Heimo” ilmoitti: ”Ryssä” valittaa, ilmavoimat pommittivat omia joukkoja klo 

08.36, yhdeksän hävittäjää ja neljä pommikonetta. On tappioita. JR 337 ei 
tarvitse enää muonaa, eikä kiväärin patruunoita. Pyytävät tietoa milloin apu 
tulee. Vastaus: pitäkää asemanne, voimakasta apua tulee. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää pilvinen. Vihollisen lentokoneet ovat olleet varsin 

vilkkaasti ilmassa. Pudottaneet a ja e-tarvikkeita, joista osa on joutunut myös 
suomalaisille. Ovat pommittaneet myös omia joukkojaan. Vankeja on saatu. 
Eräs 20 miehen osasto antautui. Vangit kertoivat 3.Hiihtopataljoonasta  
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jäi ensi taistelun jälkeen noin 60 – 70 miestä, jotka liitettiin 17.Hiihtopatal- 
joonaan. 34.Hiihtopataljoonassa on noin 850 miestä. 

 
 Käsky osasto Hyväriselle: Pataljoonan kahden komppanian on vallattava 

Löytövaaran. Koivu hyökkää Mandelinin alaisena Riihivaaraan. 
 

6.2.40 ? Everstiluutnantti Mandelin ilmoitti: Hukkajärven suunnalla on tulossa jokin  
pieni osasto tietä myöten. Väijytys on järjestetty. Riihivaaran ja Laamasen- 
vaaran välillä on tuhottu yksi kuorma-auto jonka kyydissä oli seitsemän 
upseeria. Auto räjähti ja paloi. 
 

09.25 Kapteeni Kuistion ilmoitus: Joukkue on hyökännyt tänään Haaralassa olevan 
vihollisen kimppuun. Ei tarkempia tietoja. 
 

10.20 ”Heimo” ilmoittaa: Vihollinen määräsi rykmentin ottamaan selvää, onko 
Saunajärven lounaispuolella konekiväärejä ja muita aseita. Ilmoitus pikaisesti. 

 
? Komentajan käsky everstiluutnantti Mäkiniemelle: Löytövaaran itäpuolella 

jatketaan Löytöjärven itärantaa pitkin. Yksi komppania on työnnettävä tien 
suunnassa itään karkotetun vihollisen kanssa. Jää sinne taisteluetuvartioksi. 
Tiedustelusuunnat. Saunajärven varmistus. 

 
11.52 Käsky everstiluutnantti Vuokolle: Lähettäkää taistelukykyinen tiedusteluosasto 

Riihiniemen kautta Lehmivaaraan ottamaan selvää, pyrkiikö vihollinen sitä 
kautta Saunajärvelle. 

 
12.00 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Turtiainen on edennyt Kuusijoki ensi u-

kohdalle, etelästä tulevan puron suunnassa maantielle. Tietä murrostetaan. 
 
12.20 ”Heimo” ilmoittaa ”ryssien” siepattuja radioviestejä: Varuskunnat ovat saar- 

roksissa. Varuskunnilla on suuret tappiot. Hiilikko 3:ssa 125 miestä. 
 
12.30 Majuri Hakanen on saanut haltuunsa maantietä, Kannakselta noin 500 metriä 

luoteeseen – ja siitä edelleen luoteeseen 500 metrin matkalta. Varmistaa 
länteen ja pyrkii etenemään idän suuntaa. Murrostus ja miinoitus on lammen 
kohdalla. 

 
? Everstiluutnantti Vuokon joukot ampuivat Luvelahden jäälle ison lentokoneen. 

Kranaatti räjähti moottorin päällä. 
 
21.15 Käsky osasto Vuokolle: Osasto Vuokko toimii 7.2 samoin kuin 5.2 on käsketty 

vihollisen sitomiseksi Sivakassa ja Latvajärven maastossa jne … 
 
21.25 Käsky kapteeni Muroleelle: Pataljoonan on hyökättävä Luvelahden itäpuolella 

tavoitteena Saunajärven luoteispää jne… 
 
21.26 Käsky osasto Ilomäelle: Jatkakaa vihollisen häirintää samoin kuin 5.2 on 

käsketty. Vihollisasemiin on murtauduttava ja korsujen kimppuun käytävä. 
Niitä on tuhottava käsikranaateilla. 

 
21.30 Käsky everstiluutnantti Mandelinille: Siirtäkää komppania ”Koivusta” 

Koivulammelta tulevaan itäiseen tienharaan johon sen on jäätävä 
varmistamaan. 
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21.50 Käsky pataljoona Lassilalle: Pataljoona Lassila siirtyy yöllä 6 – 7.2 Alasenjärven 

luoteispäähän pataljoona Hakasen huoltotielle, josta edelleen Kannaksen  
pohjoispuolella olevan, osasto Hakasen hallussa olevalle kaistalle, maantiellä 
Luvelahti – Kannas. Tästä pataljoonan on hyökättävä klo 07.00 maantien 
suunnassa Luvelahtea kohti. 
 

22.20 Käsky majuri Hakaselle: Hyökkäätte itään Kannaksen maaston valtaamiseksi. 
Alasenjärven A-eteläpuolella oleva pieni niemeke on puhdistettava. 

 
 Käsky everstiluutnantti Mäkiniemelle: Yksi komppania Osasto Mankosesta on 

työnnettävä Kuusijokilinjalle, jossa sen on varmistettava idän suuntaan. 
Osasto Mankonen pitää puolustusasemansa Löytövaarassa. Saunajärven 
itärannan ja Saunasaaren varmistusta on tehostettava. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää pilvinen, pakkasta -10 astetta, tyyni. Vihollisen 

lentokoneet ovat toimineet tulilinjoilla. Tähän mennessä 9.Divisioona on 
tuhonnut ja vallannut vihollisen taisteluvälineitä Kuhmossa seuraavasti: Kuusi 
lentokonetta, 13 hyökkäysvaunua. 23 autoa, yksi traktori, viisi tykkiä, 680 
automaattikivääriä, ilmatorjunta konekivääri, kuusi konekivääriä, 20 
pikakivääriä, neljä pienoiskranaatinheitintä. Tänään on tuhottu Löytövaaran 
itäpuolella vihollisen kolonna, josta saatiin mm. kaksi autokuormallista vodkaa 
ym. elintarvikkeita sekä rahaa. Vihollisen tappiot noin 1400 miestä. Vankeja on 
otettu 42. 

 
 ”Heimon” tiedote vihollisen radioviestistä: 9.Armeija, 54.Divisioonalle 6.2 klo 

16.19: Kysytään ”garmisvoimien”? 3.4.5. ja 6 (varuskuntia tai tukikohtia ?) 
varustamisesta taistelutarvikkeilla ja muonilla. 

 JR 337 ilmoitti 6.2 klo 18.50. Suomalaiset suorittivat läpimurtoyrityksen 
Nurmeksen suunnassa olevia taistelulinjoja vastaan. He ovat vallanneet 
vasemmanpuoleisen komentokukkulan. Pioneeripataljoonan ja Hirsimajan 
(tukikohta ”101”) väliin kaakkoissuuntaan ryhmitetty suomalainen pataljoona 
yritti saada tien haltuun. 

 
7.2.40 ”Heimon” tiedote vihollisen siepatuista vihollisen sanomista: Komentopaikka 

on saarroksissa ja käy taistelua noin pataljoonan vahvuisen suomalaisen 
osaston kanssa. Hiilikko 2:sta (Löytövaara?) käy suurempi osasto venäläisiä 
taistelua Hiilikko 9 tienoilla. Venäläiset etenevät suurin voimin SK P 
(Kiekinkoskelta:sta) maantietä pitkin Kuhmonniemelle. 

 
 01.25 Everstiluutnantti Vuokon ilmoitus: Everstiluutnantti Mäkiniemen partio 

ilmoitti vihollisen keräävän voimiaan Selkänimeen suoritettavaa hyökkäystä 
varten. 

 
07.30 Kapteeni Mäkisen ilmoitus: Osasto Volasen edessä laimeaa ammuntaa. 

Alasenjärven terävässä niemessä noin 50 vihollista. Puhdistus on käynnissä. 
 
 Everstiluutnantti Mandelinin ilmoitus: Hukkajärvellä vihollisen osastot ovat 

palanneet rajan taakse. Yöllä ammuttiin 140 vihollista. Paleltuneita on. 
 
 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Kuusijokilinjalle ei ole vielä päästy. Airimon 

varmistus on vielä Ukonvaarassa. Sihvonen on edennyt noin 300 metriä. 
 
 ”Heimo” on sieppaama vihollisen käskyn: Lähettäkää kaksi Hiihtoeskatroonaa 

tietä pitkin ”Hiilikko 1”, sekä pienikin joukko kaksi kilometriä tästä pohjoiseen 
Riihivaaran suojelemiseksi. 
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08.00 ”Heimon” tietoja viholliselta: Gusevskille 7.2. klo 04.02. Hirsimaja 3 on 

saarroksissa. Hiilikko 3 solun pitää ja osasto 2 miinanheittäjän ja yhden 
konekiväärin jne … Hiilikossa on muonaa kahdeksi päiväksi. Feodorovilla ei ole 
yhtään toimintasuunnitelmaa. Hänellä on noin komppanian verran hiihtäjiä. 
Kitajevin komppania ja yksi komppania JR 10:stä. 

 Samoin 7.2.klo 01.43. Muona on riittämätön. Haavottuneita Hiilikko 3:ssa 13 
miestä. Sherepenkolla jopa 70 %. 

 
08.20 Kapteeni Hirvosen ilmoitus: Kankivaara ja Rasti hyvin varmistettu. On tehty 

piikkilankaesteitä ja raivaustöitä. Näillä joukoilla ei päästä etenemään. Edessä 
vihollisen puolella on paljon liikettä ja hevosia. Osasto Huttusen puolella on 
samoin. 

 
09.00 Kapteeni Muroleen ilmoitus: Yksi tykki on ammuttu rikki. Olen hyökännyt 

vähän. 
 
09.40 ”Heimon” ilmoitus vihollisen tilanteesta: III/JR 529 on alueella ”Hiilikko 3”. 
 II/JR 305 on …?... km itään sillasta (Niska)... 
 
10.50  Komentajan käsky everstiluutnantti Mäkiniemelle: Lähettäkää taistelukykyi- 

nen tiedustelupartio Kuusijärvelle vihollisen joukkojen toteamiseksi Kuusijär- 
 vellä. Partion on häirittävä paluumatkalla taisteluvartion edessä olevaa 

vihollisen osastoa selustan suunnasta. 
 
11.30 Luutnantti lahdenperän ilmoitus: Kapteeni Sihvonen on edennyt Niskanjoen 

varrelle.  
Vastaus: Tulittakoon konekivääreillä ja kranaatinheittimillä joen länsipuolella 
olevaa vihollista. 

 
13.00 9.Divisioonan käsky ryhmä Ilomäelle: Ryhmä Ilomäki irrottaa pataljoona 

Salomiehen myöhemmin ilmoitettavaan paikaan Divisioonan reserviksi Ylä-
Jyrkän maastoon 8.2 klo 06.00 mennessä. Ylä-Jyrkkä - Tervavaara - Jyrkänkoski 
linjan pitämisestä miehitettynä luovutaan ja siirretään siellä olleet 
puolustusvoimat edessä oleviin puolustusasemiin, jotka miehitetään 
seuraavasti: 

 Kuivala – Hotakka asemien miehitykseen käytetään Jv-patteria sekä 
konekiväärijoukkuetta III/JR 65:stä, ja pioneeriryhmää. Tykistö jää entiselleen. 
Mieronahon miehitykseen jää yksi joukkue ja kaksi konekivääriä Salomiehen 
pataljoonasta. (III/JR 25). Nyt pois vedettävät osat on korvattava yhdellä 
Liikennekomppanian joukkueella (Liik.K). Petäjälammen miehitykseen jää 
Tiedusteluosasto 2. (TO 2). Sieltä pois vedettävät osat on korvattava 
Liikennekomppanialla. ( - yksi joukkue). Rastilta länteen oleva osasto Huttunen 
jää entiselleen divisioonan reserviksi Salomiehen pataljoonan yhteyteen. 
Salomiehen yhteyteen lisäksi kootaan kranaatinheitinjoukkue JR 25:stä ja 6. 
Erillinen pioneerijoukkue. (-yksi ryhmä).  

 
14.15 Everstiluutnantti Ruotsalon yksi komppania on maantien pohjoispuolella 

Luvelahdessa. Etelän suunnasta alkaen on muutamia vihollispesäkkeitä 
vallattu. Selkäniemessä ja Kähkölässä on varmistus. Jonkerinjärven ja 
Saunajärven välinen alue on myös varmistettu. 

 
15.00 Ilmoitettiin: Klemetissä ammuttiin yksi lentokone alas. 
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15.00 ”Heimo” ilmoitti ”ryssän” viestejä: Gusevski on käskenyt joukoilleen ruveta 

syventämään suojavarustusten ampuma-aukkoja. Gusevski pyytää ilmoi- 
maan, paljonko on pudotettava muonaa ja taistelutarvikkeita.  
Gusevskille, Sevastjeville, Markoville, Krisatseffille: Staalinin kansanpuolueen 
työ innoittaa varuskuntia ja yhdysliikenteen harjoittajia suorittamaan tehtä- 
vänsä hinnalla millä hyvänsä. 
     

15.00 Omien lentäjien ilmoitus: Klo 13.03 Riihivaaran maantien molemmin puolin 
noin 250 x 250 metrin alueella yhtenäisenä ryhmänä miehiä ja autoja, hevosia 
ja muita ajoneuvoja. Sivakan tienhaarasta kolme kilometriä kaakkoon, 
maanteiden välissä olevalla lammelle on laskeutunut lentokone joka palaa.  
 

15.15 Esikäsky everstiluutnantti Mäkiniemelle uuden ”paketin” osasto Arposen 
toiminnasta. 

 
16.30 Majuri Hakasen ilmoitus Kannakselta: Molemmat hyökkäykset ovat käynnissä. 
 
17.00 Hakanen edelleen: Pääsin eteenpäin runsaan kilometrin. Lassila vain 

muutaman sataa metriä. Klo 17.15 osasto oli maantien eteläpuolella. Korsuja 
ei havaittu. Omat tappiot hyökkäyksessä olivat kahdeksan miestä. 

 
? Käsky kapteeni Kuistiolle: Vetäkää joukkue Tuulivaarasta Sumsaan. Sieltä on 

suoritettava voimakasta häirintää Haaralaan. 
 
19.20 ”Heimon” tieto vihollisesta: Vihollinen ilmoitti esikunnalleen klo 14.30. 

Suomalaisten yksi KSM divisioona on Hiilikon lounaispuolella. Noin 
pataljoonan vahvuinen suomalainen osasto on vallannut 70 ajoneuvoa 
käsittäneen kuormastokolonnan. 

 
20.00 9.Divisioonan käsky osasto Mäkiniemelle ja Mandelinille: Pataljoona Hakanen 

(I/JR 65) on klo 18.00 saavuttanut maantien Kannaksen talon korkeudella. 
pataljoona Hyvärisen on hyökättävä Riihivaara – Hiilikko maastoon ja 
tuhottava siellä olevat vihollisen varustukset. Osasto Arposen on lyötävä 
vihollisen taisteluetuvartiot omilla voimillaan ja jatkettava edelleen 
Kuusijokilinjalle. Komppania Leskinen pitää huoltotien katkaistuna 
tienhaarassa Laamasenvaarasta puolitoista kilometriä lounaaseen. 

 Pataljoona Sihvosen on hyökättävä konekiväärijoukkueella vahvennetun 
komppanian voimin Saunasaaren luoteiskärjestä Kannaksenniemen 
kaakkoiskärkeen. Pataljoonan tulituki tulee virran koillispuolelta. 

 
21.00 Käsky osasto Ilomäelle ja Muroleelle ja Mäkiniemelle: Järjestäkää ristejä 

telttakankaista vihollisen lentokoneitten harhautamiseksi. 
 
22.00 Kapteeni Lassilan ilmoitus: On edetty 300 metriä, jatketaan toistaiseksi. Ei 

korsuja. 
 
22.20 Everstiluutnantti Vuokon ilmoitus: Ei ole sanottavasti päästy etenemään. 
 

Päivän tapahtumat: Sää, aamulla ohut pilvikerros, joka noin klo 10.00 poistui, 
päivällä aurinkoista. Pakkasta – 15 astetta, tyyni. Vihollisen lentokoneet ovat  
toimineet tulilinjoilla, ei esikunnan luona. Kapteeni Mankonen haavoittui 
taistelussa löytövaaran maastossa. Nagaanin luoti osui päähän. Ilmoitusten 
mukaan 7.2 kuluessa on tuhottu yksi lentokone, yksi tykki ja hyökkäysvaunu. 
Vihollisia on kaatunut 177. Aseita on saaliiksi saatu, kaksi pikakivääriä, yksi  
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konepistooli, 24 kivääriä. Vankeja on otettu viisi. On päästy etenemään vähän 
mutta varmasti. 
 

8.2.40 06.50 Kapteeni Salomiehen ilmoitus: III/JR 65:stä koottuosasto on Jyrkän maastossa l 
  leiriytyneenä paikallaan. 
 

07.30 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Saunasaaren kautta Kannaksen maastoon 
hyökkäävä Karasmaan komppania on lyöty takaisin. Komppania on noin 
kolmensadan metrin päässä rannasta. Omat tappiot ovat viisi miestä. 

 
08.30 Majuri Hakanen ilmoitti: Hyökkäys alkoi klo 07.00. Vastarinta on luja. Lassilan 

osasto on edennyt noin kilometrin lännen suuntaan. 
 
11.30 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus. Kuusijärvelle lähetty partio ei tavannut 

vihollisia. Riihivaarasta kuuluu harvaa kivääritulta. Karasmaan osasto on tullut 
pois Saunasaaresta. Kapteeni Sihvosen osastoa on pommittanut noin 20 
vihollisen hävittäjä konetta. 

 
11.30 Kapteeni Murole ilmoitti Luvelahdesta: Klo 08.30 patteri oli perillä. Se pystyy 

ampumaan noin kahden tunnin kuluttua. Tykistön tulenjohtaja on pian valmis. 
Majuri Hakasen osasto on päässyt hitaasti etenemään noin 100 metriä. 

 
11.30 Everstiluutnantti Mandelin ilmoitti: Ei uutta. Alue valtakunnan rajaan saakka 

on vapaa vihollisista. 
 
12.15 Kapteeni Arposen hyökkäys Kuusijoella on edennyt maantielle saakka. 

Vihollisen vastarinta on ollut heikkoa. 
Kannaksen maastossa vihollinen on heittänyt lentokoneista leipää, voita ja 
säilykkeitä, joista osa on pudonnut suomalaisten puolelle. 

 
12.50 Kapteeni Kuistion ilmoitus Lentiiran suunnalta: Klo 07.00 Maaselässä oleva 

varmistusosasto kohtasi noin 30 – 40 lumipukuista miestä käsittävän vihollisen 
hiihtopartion. 

 
14.10 Osasto Hyvärinen on saavuttanut klo 11.00 maantien Riihivaarasta kaksi kilo- 
 metriä pohjoiseen, murrostanut sen ja on etenemässä Riihivaaraa kohti. 
 
13.40 ”Heimo” ilmoitti vihollisen radiovieteistä: JR 337 ja pioneeripataljoona ovat 

entisissä asemissa. Suomalaiset tulittivat klo 03.40 kranaatinheittimillä 
pohjoisen tienristeyksen ja Rastintalon välistä tietä. Shikow. 

 JR 337 ilmoitti 54.Divisioonalle. Kuului haupitsien ammuntaa Lammasjärven 
suunnalta. 

 Markow ja Somin antoivat 8.2 klo 15.16 sanoman: Antakaa iskuryhmä 
lännestä käsin suuntautuvan hyökkäyksen torjumiseksi, heikentämättä 
kuitenkaan hirsivarustusten puolustusta. 

 
15.05 ”Heimo” vihollisen viesteistä: Bensiinisäiliöt ovat särkyneet maahan 

pudotessaan, pyydetään pudottamaan matalammalta. Suomalaiset ovat olleet 
hiljaa. 

 
15.10 Kapteeni Arponen yritti Kuusijokilinjalle. Riihivaarassa on paljon ”kansaa”. 

Turtiaisen osastosta ei ole tietoa. 
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15.35 Everstiluutnantti Mandelinin ilmoitus: Leskinen pitää tietä katkaistuna, 

miinoitukset on asetettu. Konetuliaseet on asetettu väijytysasemiin maantien 
varteen. 

 
15.50 ”Heimo”, vihollisen radioviesti: Luettelo lentokoneista pudotettavista 

tavaroista. 
      
16.00 Komentajan puhelinsanoma joukko-osastoille: On ilmoitettava heti vihollisten 

lennot Ansa 3:lle.(Divisioonan esikunnan toimisto kaksi). 
 
? Everstiluutnantti Mandelinin ilmoitus: Hukkajärven eteläpäästä, yksi kilometri 

etelään, vihollisella on ainakin kaksi joukkuetta. Kaksi vankia on otettu. 
 
15.30 Leskinen ilmoitti että, vihollisen osasto pakeni Riihivaarasta tankin tukemana. 

Vahvuus on noin kaksi pataljoonaa. Leskinen seuraa tienvieressä hiihtäen. 
 
17.55 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Osasto Turtiainen on palannut. Lähdimme 

pois Riihivaaran maastosta klo 14.30. Riihivaaraan hyökättiin ilman toivottua 
tulosta. Losoon ja siitä itään sijaitseviin tukikohtiin lentokoneista vihollinen 
pudotti a-tarvikkeita. 

 
18.00 Jämäksen kasarmin ilmavalvonta ilmoitti: Kämärästä, noin kahdeksan 

kilometriä kirkonkylästä Lammasperän tietä, ilmoitettiin että, noin joukkueen 
vahvuisen osaston hiihtolatu on havaittu noin 500 metrin päässä tien 
pohjoispuolella sijaitsevalla järvellä. Latu on johtanut maantien varteen. 

 
19.00 Kapteeni Hirvonen ilmoitti: Huttunen eteni lähelle maantietä ja sai vihollisen 

avaamaan kiivaan tulen. Mieronahon suunnalla vihollinen on pudottanut 
pakettejaan asettamiimme ristimerkkeihin. Petäjälammelta partio eteni 
Kulvejärven länsipuolitse maantielle. Maantiellä ei ole liikuttu. 

 
19.25 Partio joutui tulitaisteluun vihollisen hiihtopartion kanssa. Vihollinen sai 

ammuttua osumia kolmeen autoon. Haavoittuneita on. 
 
19.50 Käsky everstiluutnantti Mandelinille: Lähettäkää taistelukykyinen partio 

Tunturin taloon, tehtävällä tiedustella, onko maastossa Kiekinkoski – Tunturi 
liikkunut vihollisia ja tuhota siellä mahdollisesti olevat viholliset. 

 
20.25 9.Divisioonan käsky everstiluutnantti Ilomäelle: Osasto ottaa Kuusijokilinjan 

9.2.aamulla. Taisteluetuvartio on työnnettävä Riihivaaraan. Eräät alistus ja 
ryhmitys asiat jne … 

 
23.00 Käsky Osasto Vuokolle: Ruotsalo ottaa johtoonsa pataljoona Muroleen ja 

pataljoona Lassilan. Lisäksi alistetaan Ruotsalolle patteristo Lehvä. Yksi 
kanuunapatteri, johon 120 ammusta ja yksi haupitsi johon ammuksia 450 
kappaletta. Osasto Ruotsalon (”Ruotsi”) tehtävänä on vallata vihollisen asemat 
Saunajärven luoteispäässä. Tykistötulen käyttö on suunnattava ensin 
pataljoona Lassilan etenemisen tukemiseksi. Prikaati Vuokon on hyökättävä 
noin komppanian vahvuisella osastolla Klemetin ja Luvelahden välissä olevan 
vihollisen tukikohdan kimppuun etelän suunnasta. Noin komppanian 
vahvuinen osasto Salomiehen pataljoonasta hyökkää samaan tavoitteeseen 
pohjoisesta. Tavoitteessa on oltava 9.2.klo 07.00. Prikaati Vuokon on otettava 
yhteys toiseen hyökkäysosastoon tukikohdan länsipuolella. 
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Päivän tapahtumat: Sää, aamulla ohut pilvikerros, päivällä sää oli aurinkoinen. 
Pakkasta – 15 astetta, tyyni. Päivä on ollut rauhallinen. Vihollisen lentokoneet 
eivät haitanneet esikunnan työskentelyä. Lentokoneet ovat olleet toiminnassa 
tulilinjoilla. Hävittäjät ja pommikoneet ovat pudottaneet paketteja 
saarroksissa oleville tovereilleen. Luutnantti Leskinen kertoi: Kun Riihivaarasta 
pakeni hyökkäysvaunujen tukemana noin pataljoona ”ryssiä” tuli niitä vastaan 
suuri hyökkäysvaunu, jossa oli upseeri ja miehiä. He pysäyttivät osaston ja 
pitivät sille puhuttelun josta Leskinen kuuli vain usein toistetun Stukin nimen. 
Puheet eivät kuitenkaan vakuuttaneet osasto, joka jatkoi matkaansa idän 
suuntaan. Leskisen tulittaessa osastoa sen miehet pyrkivät metsän suojaan. 
Tie oli aikaisemmin miinoitettu ja pari miinaa räjähti panssarivaunujen alla, 
mutta ne olivat sen verran suuria, etteivät vaurioituneet miinojen voimasta. 
 

9.2.40 01.45 Sotilaspoliisikomppanian päällikkö Kaipainen ilmoitti: Tie on selvä Kämärän 
  talon luona. Vihollispartio on häipynyt koilliseen, jälkeä seurataan.  
 

02.10 Kapteeni Kuistiolle on ilmoitettu: Vihollisen partio on poistunut Kämärästä 
koilliseen. Teidän on järjestettävä väijytys. Sotapoliisi ajaa partiota takaa. 

 
02.50 9.Divisioonan puhelinsanoma majuri Hakaselle: Teille alistetaan pataljoona  

  Sihvosesta 8 - 9.2 välisenä yönä yksi kiväärikomppania. Vastuunotosta on  
  sovittava everstiluutnantti Mäkiniemen kanssa. 

 
03.00 9.Divisioonan puhelinsanoma kapteeni Lassilalle: Sihvoselta alistetaan teille 

yöllä 8 – 9.2 kaksi kranaatinheitin joukkuetta. Niitä on käytettävä 
suunnitelman mukaisesti edessä olevien korsujen pehmittämiseen. 
Vastuunotosta on sovittava everstiluutnantti Mäkiniemen kanssa. 

 
06.30 Kapteeni Salomies (III/JR 25) saavutti maantien. 
 
08.15 Kapteeni Flink (III/JR 65) on 400 metrin päässä Riihivaarasta. 
 
08.30 ”Heimo”(Pohjois-Suomen ryhmän esikunnan radioasema) ilmoitta vihollisen 

radioviestin sisällön: Tappioilmoituksissa on mainittava varuskuntakohtaiset 
tappiot …  
 
Sama: Muonanheittoa varten on merkiksi rakennettava risti. 

 
10.05 Sama 54.Divisioonalle: Muonasta puute. Toimitettava taistelutarvikkeita. 

Suomalainen osasto, vahvennettu komppania on sijoittunut asemaan 700 
metriä siitä itään. 

 
11.39 Sama: Klo 09.00 saakka toimii Nurmijärven suunnassa tiedusteluosasto 

Shikow. 
 
12.15 Kornetti Ruotsalaisen ilmoitus: Yöllinen vihollispartio tavattiin Sumsanjoella. 

Pakeni kovaa vauhtia itään päin. Partio on vastassa. 
 
12.25 Kapteeni Salomiehen ilmoitus: Patteri siirtyy Ylä-Jyrkästä Petäjälammelle. 
 
15.25 ”Heimo” ilmoitti vihollisen viestin: Gusevski määräsi heti rakentamaan 

suojahautojen katoksia, kulmista aukoilla varustettuja ja lipalla suojattuja. 
Somin. 
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15.30 Majuri Hakanen ilmoitti: Maantien oikealla puolella on päästy etenemään  

200 – 300 metriä. Vasemmalla ei juuri lainkaan. 
 

16.15 Everstiluutnantti Mandelinin ilmoitus: Hamaravaara – Mustikka – Kostamo – 
Tunturin talot suunnalla kulkenut tiedustelupartio ei tavannut latuja eikä 
muitakaan vihollisten jälkiä. 

 
16.30 Everstiluutnantti Vuokko ilmoitti: Lehmivaarasta, suuntaan 25 – 00, on 

vihollisen viestien pudotuspaikka. 
 
17.00 ”Heimo” ilmoitti omien lentäjien havainnot: Repolassa pommitettiin 

lentokoneita, saatiin osumia. Kolvasjärven ja Repolan väli oli tyhjä. 
Kolvasjärven kylässä oli vähän ajoneuvoja. Osmajärven länsipuolella oli 20 
auton kolonna. Osmajärven ja rajan välissä kolme vanhaa pesäkettä. 

 
17.00 Majuri Hakanen Luvelahdesta. Ei ole päästy eteenpäin. 
 
18.05  Ilmoitettiin: Kapteenit Arponen ja Flink ovat Kuusijokilinjalla. Kapteeni 

Arponen on miehittänyt Kuusijokilinjan. Kapteeni Shönberg on kenttävartiossa 
Riihivaarasta 1,5 kilometriä pohjoiseen. Flink puhdistaa maantietä 
Löytövaaraan päin sekä vihollispesäkkeitä maantien varresta. 

 
18.15 Kapteeni Hirvonen ilmoitti: Petäjälammen partio on maantiellä. Tiellä 

havaittiin hyökkäysvanu ja kaksi autoa Kulvelammen itäpuolella. Tukikohta 
Kulvelammen ja maantien välissä ja toinen on siitä itään. Partio ampui 40 
vihollista. 

 
19.05 Kapteeni Salomies ilmoitti: ”Rysää” hyökkäsi eilen asemistaan ja yritti saartaa 

Klemetin itäpuolella olleen Salomiehen komppanian. Komppania vetäytyi, 
mutta vihollisen mentyä korsuihinsa se seurasi perässä. Komppania on saanut 
uuden käskyn siirtyä Petäjälammelle. 

 
20.40 9.Divisioonan käsky kaikille joukko-osastoille: Väijytykset paikkoihin, joihin 

vihollisen lentokoneet pudottavat a-tarvikkeita. Tarvikkeiden noutajat on 
tuhottava. 

 
20.40 9.Divisioonan käsky Salomiehen pataljoonalle: Yksi vahvennettu joukkue 

häirintätehtävällä on lähetettävä Petäjälammelta Klemettiin. Toiminta-aika 
kestää 10.2 päivän valoisan ajan. 

 
20.40  9.Divisioonan käsky osasto Ruotsalolle (”Ruotsi”) ja Hakaselle: Tykistö tulittaa 

10.2 osasto Ruotsalon ja Hakasen asemien edessä olevia maaleja. Jalkaväen 
on osoitettava maalit. Vihollista on häirittävä jatkuvalla partioinnilla. 

 
Päivän tapahtumat: Sää, pakkasta -14 astetta, pilvinen, heikko tuuli. Kämärän 
talon korkeudella on käynyt vihollisen partio, joka pääsi omiensa luo. 
Viholliset olivat hyviä hiihtäjiä, koska suomalainen partio, joka osin myöhästyi 
lähdössä, ei niitä saavuttanut. 

 
10.2.40 07.40 Everstiluutnantti Mandelinin ilmoitus: Luutnantti Leskisen osastosta on lähe- 

tetty osasto Riihivaaraan päin maantielle, mukana on miinoja. Vallen toimesta 
ajetaan takaa vihollisen osastoa noin 1,5 km Hukkajärven päästä kaakkoon. 
Kolme vihollista on kaadettu. 
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09.00 Luutnantti lahdenperä ilmoitti: Kuusijoella komppania on lujilla. Tie on 

murrostettu. Murrostuksen takana on hyökkäysvaunu ja porukka ”ryssiä”. 
Kapteeni Sihvosen eteen Kannaksella, virran toiselle puolelle, ovat vihollisen 
joukot lisääntyneet.  

      
09.50 Kapteeni Kuistion ilmoitus: Ei erikoista. Partio on lähetetty Tuulivaaraa. 
 
10.30 ”Heimo” ilmoitti vihollisen radioviestin: 9.Armeija, JR 337:lle. Lentokoneet 

tulevat heittämään kuormansa. Merkiksi on sytytettävä kolme nuotiota 
kolmioon. 

 
10.45 Divisioonan esikunnan puhelinsanoma Everstiluutnantti Ilomäelle, majuri 

Hakaselle, kapteeni Muroleelle ja Sihvoselle: Sanoma tiedotettu ja ilmoitettu. 
 
11.50 ”Heimo” vihollisen radioviestistä: 9.Armeijan päällikkö JR 337:lle. Muonaa ja 

taistelutarvikkeita pudotetaan ensi yönä. Merkiksi yhdeksän pientä nuotiota, 
joista neljä on tehtävä pitkälle sivulle ja kaksi lyhyelle sivulle tietä pitkin. 

 
 Edellisen johdosta suomalaisten esikunta antoi sanoman: Everstiluutnantti 

Vuokko asettaa kaksi merkkihuijausta, kapteeni Lassila yhden, majuri Hakanen 
yhden ja Everstiluutnantti Ruotsalo yhden yöksi 10 – 11.2 ja toiset 11 – 12.2 
välisiksi öiksi. 

 
12.45 Everstiluutnantti Mandelin ilmoitti: Noin kaksi tuntia sitten ajoi vihollisen 

kolonna, jossa oli 32 kuoma-autoa Riihivaaraan päin. Kolonnan edessä ja 
takana olivat hyökkäysvaunut. Viisitoista ensimmäisessä autossa ei ollut 
kuormaa, muissa muutama mies. Ei onnistuttu estämään. Uusi käsky, on 
estettävä paluu. 

 
14.45 ”Heimo” vihollisen radiovietistä: 54.Divisioona alaisilleen. Järjestäkää muonan 

ja taistelutarvikkeiden laskemiskomissiooni. Muonan kukutusta on 
vähennettävä 50 %:lla. Taistelutarvikkeita on säästettävä. Novikoff. 

 
15.30 Divisioonan hyökkäyskäsky: 9.Divisioonan hyökkäys Luvelahden ja Kannaksen 

maastojen, sekä Löytövaaran länsipuolisen pesäkemaaston valtaamiseksi, 
alkaa 11.2 aamulla. Muilla lohkoilla sidotaan vihollinen tulella ja vilkkaalla 
partiotoiminnalla. Osasto Mäkiniemi valtaa Löytövaaran länsipuolisen 
vihollisen pesäkealueen yöllä 10 – 11.2 alkaen. Kannaksen maaston valtaa- 
mista varten I/JR 65 JR ja II/JR 27:n komentajille: Hyökkäys Kannaksen 
maastoon. II/JR 27 ja I/JR 65 hyökkää Kannakselle 11.2 klo 07.00 alkaen. 
Osasto Ruotsalo valtaa Luvelahden ja sen itäpuolella olevat vihollisten 
tukikohdat. Hyökkäys alkaa 11.2 klo 06.00. Divisioonan tykistö suorittaa 10.2 
suoritettujen valmistelujen perustuvan tulivalmistelun osasto Ruotsalon 
kaistalle ja Lutjan sekä Kälkäsen patterit Kannaksen maastoon. Etenemisen 
alettua on Petäjälammen ja Lutjan patterien tuli osasto Ruotsalon ja Kälkästen 
patterin tuli osasto Mäkiniemen käytettävissä. Hyökkäysosastojen 
kranaatinheittimet osallistuvat tulivalmisteluun ja saattoon. Reservi. 

 
15.33 ”Heimo” edelleen 9.Divisioonan esikunnalle vihollisesta: Moisiovaarasta 10.2 

klo 15.17 partio 1 + 9 Vuosanganjärven pohjoispuoli – Iivantiira – Lentiira ml. 
eteläpuolitse, tavoitteena Lentiiran ja Sumsan välinen maantien itäpuoli ml, 
tehtävänä tiedustella tiestö venäjän rajalle päin. Ilmoittakaa edellisestä 
edelleen kapteeni Kuistiolle. 
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19.10 Everstiluutnantti Vuokon ilmoitus: Hyökkäysvaunu pääsi läpi, mutta putosi 

kuoppaan. Vihoollinen on lähettänyt Klemetistä apujoukkoja. Taistelu on käyn- 
nissä. Klemettiin on lähetetty, sen pohjoispuolitse partio. 

 
19.12 Käsky everstiluutnantti Ilomäelle: Joukkue hyökkää Klemettiin Petäjälammel- 

ta. 
 
21.50 Kapteeni Kuistio ilmoitti: Klo 15.12 noin 30 – 40 miehen vihollisen hiihtojoukko 

tuli Lenttiiran tien suunnasta Sumsan varmistuslinjan pohjoispuolella olevan 
tiehaaran luokse. Tulitaisteltu… ammunta taukosi klo 19.00. 

 
23.50 Everstiluutnantti Mandelin ilmoitti: Rajan pinnassa ollut varmistusosasto on 

vetäytynyt Hukkajokilinjalle. Hukkajärven eteläpuolella on tavattu noin puo- 
lentoista komppanian vahvuinen urhoollinen vihollisosasto. Pohjoispuolella on 
havaittu jonkinlaisia saarrostusaikeita. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää, pakkasta -10 astetta, heikko tuuli, pilvinen. 

Tulilinjoilla on ollut rauhallista. Ajoittain rintamalla on ollut rauhallista tykis- 
tötulta ja partio- toimintaa. 

 
11.2.40 07.30 Joukkojen tilanneilmoituksia: Tykistön tulivalmistelu. Hyökkäys on alkanut.  

Osasto Ruotsalo on päässyt etenemään vain vähän. Komppania Valle on 
vetäytynyt Hukkajoelta Kiekinkoskelle. 
 

? ”Heimo”, vihollisen radioviesti: 54.Divisioonalle tuntemattomasta suomalai- 
sesta radiokeskuksesta – ei saa antautua sen lähettämään provokaatioon. 

 
10.25 Everstiluutnantti Ruotsalo ilmoittaa: Kapteeni Murole on päässyt sisään 

murtoon. Vanki on kertonut: Divisioonan komentopaikka on hirsimajan 
välittömässä läheisyydessä sen länsipuolella. Neljään päivään eivät ole 
saaneet leipää, sokeria vielä oli. Tykistön ammuksia ei ole. 

 Lassila ja Ruotsalo ovat päässeet eteenpäin. Ovat saaneet vastaansa 
voimakasta tulta. 

 
12.40 P-SRE:n ilmoitus: Sotilaspoliisi ilmoitti että Kettulassa ja Mustavaarassa on 

havaittu 20 – 30 vihollissotilaan partio. Sotapoliisi ajaa takaa. 
 
13.00 Kapteeni Kekkonen ilmoitti: Noin 100 vihollista nähty Lehdossa ja lisää on 

tulossa. 
 
13.45 ”Ryssän” partio on hyökännyt E/Pion.P kimppuun Välitalossa, on noin kolme 

kilometriä Jämäksen kasarmilta pohjoiseen. Välitalossa tavattiin kolme 
vihollista, joilla oli suojeluskunta lakit, mutta ”ryssän” päällystakit. Oma 
partiomme ajoi em. vihollisia takaa Lentuajärven luoteisrannalla olevaan 
Mattilaan saakka. Siellä käydyn tulitaistelun jälkeen vihollispartio pääsi 
irtaantumaan, eikä sitä enää myöhemmin tavattu. 

 
15.00 Everstiluutnantti Mandelin ilmoitti: Klo 13.00 tavattiin Riihivaarasta poispäin 

ajavan 21 autoa, joissa kuormana oli laatikoita. Päinvastaiseen suuntaan tuli 
autoja, joissa oli valkopukuisia hiihtäjiä.  

 
16.30 Everstiluutnantti Mäkiniemen ilmoitus: Löytövaaran länsipuolen korsualue 

alkaa olla selvä. Kuusijoella on kova painostus. 
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? Ilmatiedustelun tuloksia: Kiekinniemessä on noin kolme ryhmää vihollosia ja 

muutama hevonen. Valtakunnan rajalla on mies ja hevonen. Tie on käytetyn 
näköinen. 

 
? ”Heimon” sieppaama radioviesti: JR 337:n sanoma 54.Divisioonalle. Klo 15.59 

Suomalainen patteri ampuu Petäjälammen talon alueella. Me valmistamme 
(tai valmistaudumme?…kuuluvuus epäselvää) Slukow. 

 
JR 337:n sanoma 9.Armeijalle: Radioyhteys  Gusevskiin poikki klo 13.30 – 
16.51. 
 

18.35 Everstiluutnantti Mandelinin ilmoitus: Riihivaaraan on mennyt vihollisen 
puolelta tänään klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana yhteensä 29 kuorma-autoa, 
joista 15 oli kuormattu tavaroilla ja neljä autoa oli täynnä sotilaita. Lisäksi 
meni kaksikymmentä hevosajoneuvoa, joista kolmetoista oli kuormattuja. 
Jalkamiehiä meni noin 400. Riihivaarasta itään päin meni klo 15.00 yksi 
hevonen ja viisi kuorma-autoa, joista yksi tuhottiin. 

 
18.45 Omien lentäjien ilmoitus: Kiekinniemessä noin joukkue vihollisia suksilla ja 

muutamia ajoneuvoja. Kiekinkoskelta johtaa kohtalaisen käytetyn näköinen tie 
Riihimäen kautta rajalle. Rajan pinnassa, tien vieressä oli kaksi tai kolme 
ryhmää sotilaita ja muutamia ajoneuvoja. Kiekinniemessä oli yksi hyökkäys-  
vaunu. 
Osmajärven länsipuolella, maantiellä ja sen läheisyydessä havaittiin muutamia 
miehiä ja ajoneuvoja. Muista rajantakaisista havainnoista liitteenä. 
 

19.00 P-SRE:n tilanneilmoitus: Hyökkäys Luvelahden vihollistukikohtaa vastaan on 
jatkunut koko päivän. Useita korsuja on vallattu. Löytövaarassa on vallattu sen 
länsipuolelle eristetty pesäke Paloahosta. Kuusijokilinjalla on taisteltu koko 
päivän. Vihollisen hyökkäykset siellä on torjuttu. Kiekinkoskella vihollisen 
pienet hyökkäykset torjuttiin. On tuhottu korsuja, joidenka yhteydessä 
käydyissä taisteluissa on kaatunut noin 400 vihollista. Avoimessa taistelussa 
Riihivaarassa tuhottiin noin 300 vihollissotilasta ja yksi hevonen. 

 
19.50 Kapteeni Marttinen, kapteeni Salomiehelle: Salomies siirtyy koko osastonsa 

kanssa heti Petäjälammelle ja järjestää sen puolustuksen, ja ottaa siellä olevat 
joukot komentoonsa. Sen jälkeen osasto Salomies alistetaan everstiluutnantti 
Ilomäelle. 

 
20.00 Everstiluutnantti Ruotsalon ilmoitus: Lassila Luvelahdessa ei päässyt 

etenemään. Ei saanut tykistön tulitukea. Osasto Murole on kärsinyt raskaita 
tappioita ja on pysähtynyt noin kahdensadan metrin päähän maantiestä. 
Osasto on vielä toiminnassa. Ruotsalo on työskennellyt hitaasti, toiminta 
jatkuu edelleen. Vastus on kova, käydään käsikranaatti taistelua. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää, pakkasta -10 astetta, päivällä lumisade, joka pian 

lakkasi. Lentokoneitten toiminta on ollut vähäistä. Vangit kertoivat että 
Luvelahdessa ei ole enää leipää, ei viinaa eikä tupakkaa. Toissapäivänä oli 
vähän säilykkeitä. Miehistö antautuisi, mutta eivät uskalla, koska politrukit 
ampuvat ja pelottelevat suomalaisten raa´alla kohtelulla. Eräs kuulusteltavana 
ollut karjalainen vanki oli saanut komppanian päälliköllä luodin sillä hetkellä 
kun hän oli lähtenyt suomalaisten puolelle ja heittänyt kiväärinsä pois. Hän 
kyseli: Miksi meitä syyttömiä ihmisiä ajetaan syyttömiä ihmisiä vastaan 
sotimaan. 
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12.2.40 08.00 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Osasto Sihvosesta on mennyt ryhmä Alasen- 

järven yli kannaksen maastoon. Majuri Hakanen on ylittänyt Kannaksen 
taloaukean. Ei ole vielä yhteydessä osasto Sihvoseen. Saunajärvellä Sihvonen 
ei päässyt yli. 
 

08.30 Everstiluutnantti Vuokon ilmoitus: Partio Sivakan ja Harjun kautta Leppiahoon, 
missä asetettiin kuusi miinaa maantielle. Partio totesi Leppiahon kohdalla tien 
varressa olevat korsut tyhjiksi. Viholliset ovat menneet todennäköisesti 
Sivakan suuntaan. 
 

 08.55 ”Heimo” vihollisen radioviesti: 9.Armeija JR 337:lle. Tshuriloff kyselee, onko 
  yhteyttä Gusevskiin? 
  Mihailowski kyselee Hiilikosta, mitä idästä kuuluu? Vastaus, tykistöammuntaa. 
 

09.50 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Sihvonen ja Hakanen ovat saaneet yhteyden 
toisiinsa Alasenjärven rannalla. Vyöryttävät maantien suunnassa. Kylmäjärven 
rannalla on käynyt noin 10 miehen partio. 

 
 Komentajan käsky everstiluutnantti Mäkiniemelle: Niin pian kuin joukkoja 

irtaantuu, on lähetettävä kahden joukkueen vahvuinen partio Kuusijärven 
etelä ja itärantaa Riihivaaraan, sen itäpuolelle. Tehtävänä on tiedustella, 
tuleeko Riihivaaraan vihollisen tekemä sivutie. 

 
11.10 Kapteeni Arponen ilmoitti: Noin 300 vihollista on päässyt murtautumaan 

Pirttijärven luoteispäähän. 
 
11.30 Kaksi pataljoonaa (?) vihollisia Riihiniemen tiellä. 
 
11.30 Kapteeni Marttinen, kapteeni Arposelle: Täältä tulee teille luutnantti 

Temmeksen johtamana kaksi joukkuetta. Koivusta saatte ottaa osastonne 
pois, vain pieni partio jätetään, jonka on otettava yhteys everstiluutnantti 
Mäkiniemeen sinne lähetettävän osaston kanssa. 

 
11.50 Käsky everstiluutnantti Mäkiniemelle: Yksi täysivahvuinen pataljoona, 

pataljoona Airimo, muodostetaan Airimosta ja Sihvosesta ja se siirretään 
viipymättä teidän komentopaikkanne läheisyyteen. Losoon ja Reuhkaan 
jätetään vain pieni varmistus. Pataljoonan mukaan otetaan yksi 
panssarintorjuntatykki. Te varmistatte ”Koivun”. Everstiluutnantti Mandelin 
vetää ”Koivusta” joukkonsa pois. 

 
12.30 Käsky: 1./KTR 9 valmistautuu siirtymään läntistä tietä Lutjalle. On tarkas- 

tettava, että reet ovat kunnossa. Mahdollisesta siirtymisestä annetaan eri 
käsky. Tuliasemat on tiedusteltava Raiskionahon ja Raajavaaran maastosta 
Raajavaaran länsipuolelta siten, että pystyy ampumaan Raajavaaran – 
Kiekinkosken suuntaan ja tukemaan siellä suoritettavaa mahdollista 
hyökkäystä Pirttijärvelle saakka. 1./KTR:n autot on heti siirrettävä Kähkölään. 

 Ilmatorjuntakonekivääri (It.kk.) jaos on siirrettävä heti asemiin Savelan – 
Polvelan maastoon. 

 
13.30 P-SRE ilmoitti lentäjien havainnot: Arviolta noin komppanian vahvuinen hiihto-

osato valkoisissa lumipuvuissa oli Pirttijärven pohjoisrannalla, eteni järven yli 
eteläkaakon suuntaan. Maantiellä karttasana Lehdon o-kohdalla oli muutama 
tummapukuinen mies sekä muutamia ajoneuvoja. Rajantakaiset tiedot ovat 
liitteenä. 
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14.00 ”Heimo” ilmoitti ”ryssien” radioviestin: JR 337, Nikitsewille. JR 337, mukanaan 

?/KTR 86, sairaanhoitopataljoona ja pioneeripataljoona ovat olleet saarrok- 
sissa viisitoista päivää. Muonaa ja rehuja ei ole. Ammukset ja käsikranaatit 
ovat loppumaisillaan. 

 
14.00 Käsky sissi-, ja desanttijoukkojen tulon estämiseksi. Varmistusreitit: 
 1. Saksila – Akonlahden länsikärki – Taipale- Karhuniemi – puro ja lampilinjat – 

siitä itään Pitkäjärvelle. 
 2. Saksila – Akonlahti – Kemilä- Hautala – Jämäsjoen suu. 
 
15.15 P-SRE:n lennätin viesti: Sissipataljoona 5 lähtee autokuljetuksena Suomus- 

salmelta Kuhmoon noin klo 18.00. Kuljetus tapahtuu Sotkamon kautta. Kuh- 
 mossa pataljoona alistetaan 9.Divisioonalle. 
 
15.30 Kapteeni Arposen ilmoitus: Puolustuslinja Pirttijärven länsipää – Salmi – 

Kiekinjoen länsiranta – Kusionvaara. Miehitys on jo Pirttijärvellä, Salmen 
luoteispuolella olevassa niemekkeessä Reservivoimat Mäntyvaaran 
eteläpuolella. Muu miehitys asetetaan iltayöstä. Kenttävartio Kiekinjoen 
leveimmälle kohdalle. Aliupseerivartio asetetaan Kusionvaaraan. 
Puhelinyhteys on Kusionvaaraan JR 65:n kautta. Pyhälehdosta on varmistus 
pohjoiseen. Vihollisen partio on etenemässä Kiekinkoski – Syvälottojärven 
eteläpuolitse. Vahvuus on tuntematon. taistelupartio on lähetetty vastaan. 

 
15.58 ”Heimon” sieppaama vihollisen sanoma: 9.Armeija, JR 337:n Tshurikowille. 

Ammusten pudottaminen on vaarallista maantielle, koitimme kranaatin 
heittoa. Joukkojen sijoitusasia. 

 
17.20 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Kuusijokilinjalla s-kohdalla vihollinen on 

päässyt huoltotiellemme. Vahvuus on tuntematon. 
 
17.25 Käsky everstiluutnantti Mandelinille: Teidän on lähetettävä yksi joukkue 

Kusionvaaraan. 
 
15.50 Everstiluutnantti Ruotsalon ilmoitus: Lassila on päässyt järven rantaan ja 

läpimurtoon. 
 
19.30 ”Heimon” tieto omien lentäjien havainnoista. Tiedustelulento Viianki – 

Lentiira – Sumsa – Sappovaara – Kivijärvi – Kolvasjärvi – Osmajärvi – 
Saunajärvi. Repolassa on noin 15 hävittäjää ja pari I-16 sekä 10 SB konetta. 
Joukkojen keskittämisiä ei havaittu. 

 
22.00 Everstiluutnantti Ruotsalon ilmoitus: Toiminta jatkuu, korsuja edessä. Yhteys 

Muroleeseen ja Lassilaan. 
 
 Päivän tapahtumat: Sää, pakkasta -12 astetta, tyyni, ohut pilvikerros, illalla 

kirkastui. Vihollisen lentokoneet olleet hiljaa toiminnassa tulilinjoilla, eivät 
esikunnan ja kirkonkylän alueilla. Luvelahden ja Kannaksen maastoissa 
hyökkäystä jatkettiin, korsuja toinen toisensa jälkeen vallattiin, eteneminen on 
ollut hidasta. Kuusijoki linjan murtanut vihollinen lyötiin jo iltahämärän aikana 
takaisin. Saivat yhden konekiväärin. 

 
13.2.40 00.05 Käsky everstiluutnantti Vuokolle ja Salomiehelle: Teidän tulee suorittaa tänään 
  aamusta alkaen samat häiritsemis-, ja sitomistehtävät, jotka oli käsketty  

11 – 12. 2 päivää vasten. 
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 01.10 Luutnantti Turtiainen ilmoitti: Kuusijokilinjalla vihollisen sisäänmurto yritys 
torjuttiin. Puhelinyhteys on kunnossa. Vihollisen huoltotieltä on kuulunut koko 
yön ajan autojen ääniä. Kusionvaara on vapaa vihollisesta. 
 

? ”Heimo” ilmoitti vihollisen radioviestin: Nikitseff, JR 337:lle. 12.2 klo 22.30. 
Onko yhteys Gusevskiin? Vastaus: 13.2 klo 00.10. Yhteys Gusevskiin katkesi 
12.2 klo 23.30. 

 
05.30 Everstiluutnantti Mandelin ilmoitti: Riihiniemen tiellä tulitusta ja ”ryssän” 

suunnasta painostusta. Pirttijärven pohjoispuolelta on vihollisia, jonka 
varmistus on Pirttijärven pohjoispuolella ja eteläpuolella olevassa niemessä. 
Vihollista työnnettiin kauemmaksi. 

 
07.30 Kaksi vahvaa latua johtaa Kusionvaaran suuntaan. Klo 06.30 Kusionvaarassa 

rauhallista. Ei ole vielä päästy Pirttijärvelle. 
 
08.45 Käsky everstiluutnantti Mandelinille: Osasto Hämäläinen (Sissi.P 5) alistetaan 

käyttöönne. Teidän on työnnettävä vihollinen Pirttijärvi – Kiekinjärvi – Salmi 
vesistölinjan taakse. 

 
08.50 Kapteeni salomiehen ilmoitus: Häiritsemis-, ja sitomispartiot on lähetetty 

aamulla reitille Klemetti - Kulvevaara ja Sivakka. 
 
09.45 ”Heimo” ilmoitti vihollisen radioviestin: Varuskunnilla on huutava puute 

muonasta. Lentäjät heittävät lähetykset huolimattomasti. Usein ne putoavat 
suomalaisten puolelle. Olemme lopen nääntyneitä. 

 
? ”Heimo” ilmoitti omien lentäjien havainnoista: Kiekinkoskella paloi talo tai 

taloryhmä. Savuja Kälkäsen ja Kiekinkosken välisessä maastossa. Saunajärvi – 
Kolvasjärvi tieltä eroavan Riihivaara R:n kohdalta käytetyn näköinen aurattu 
tie pohjoisen suuntaan. Kuusijärven yli jäällä pohjois – etelä suunnassa oli 
paljon jälkiä lumessa. Vaikuttivat raiteen tapaisilta. 

 
10.20 ”Heimo” ilmoitti vihollisen radioviestin: G – JR 337. 13.2 klo 08.55. Ilmoittakaa 

Gusevskille, että hänen luoksensa tulee hiihtoprikaati (tai tiedusteluosasto 
hiihtäjiä). Nikitsew. (Dolinin hiihtoprikaati) 

 
11.00 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Jumissa on tuhottu noin kaksikymmentä 

lumipukuista vihollista. Ukonvaarassa on tavattu vihollispartio. Kusionvaaran 
maastossa partio on havainnut nuotio sijoja. Jäljistä päätellen on suurehko 
vihollisia liikkeellä. 

 Vastaus: Pataljoona Airimo alistetaan käyttöönne. Komppania Airimosta on 
asetettava varmistus Lehtovaaraan. 

 
11.30 Käsky everstiluutnantti Mandelinille: Teidän on selvitettävä tiedustelun avulla, 

missä vihollisen ilmoittama 54.Divisioonan avuksi lähetetty hiihtoprikaati tai 
hiihtotiedusteluosasto etenee. Tiedustelu on ulotettava etelään Rutkunpurolle 
ja pohjoisessa Mustikkaan saakka. 

 
11.45 Käsky everstiluutnantti Mäkiniemelle: Teidän on selvitettävä tiedustelun 

avulla, eteneekö hiihto-osasto Saunajärveä kohti idästä. Tiedustelu on 
ulotettava etelässä maantielle Leppälänvaara – Pihlaja ja pohjoiseen 
Rutkunpuron linjalle saakka. Löytövaaran tien eteläpuolinen tiedustelu on 
suoritettava Kuusijokilinjan joukkojen toimesta. 
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15.00 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Noin yksi vahvennettu komppania on 

edennyt Kesseliin. Hevosmiehet ovat taistelemassa sitä vastaan.  
 
 Sissipataljoona 5 sai käskyn tuhota Kesselissä olevan vihollisen. 
 
 Osasto Hakanen irrottautuu Kannaksen maastosta ja siirtyy Lammille. 
 
17.00 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Vihollinen on Marttilassa. (Kesseli). 
 
17.00 Käsky everstiluutnantti Mandelinille: Kusionvaaraan on lähettävä yksi joukkue 

tiedustelemaan ja varmistamaan. Vihollisen hiihto-osaston perääntymistie 
Kusionvaaran kautta on katkaistava 

 
17.15 Everstiluutnantti Mandelin ilmoitti: Vihollinen on ryhtynyt majoittumaan 

Lehdon maastossa. Pirttijärven – Kiekinjärvi linjalta on vihollinen työnnetty 
pois. 

 
18.05 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Marttilassa on tuhottu noin 60 vihollista. 

Länteen etenevää vihollisosastoa ajetaan takaa. 
 Vastaus: Everstiluutnantti Mäkiniemen on ajettava Marttilasta länteen 

edennyttä vihollista takaa ja tuhottava ne. 
 
 Osasto Hämäläinen (SissiP. 5) jää yöksi Kesseliin. 
 
18.30  Everstiluutnantti Mandelinin ilmoitus: Kesselistä kuului valtava räjähdys. 
 
 Luvelahdessa vihollisen lentokoneet pudottivat ammuksia laskuvarjoilla 

joukoilleen ja pommittivat vahingossa omia joukkojaan. 
 
 Kiekinkoskella Pirttijärvelle laskeutuneesta neljästä lentokoneesta tuhottiin 

yksi ja sen ympärille kymmenen sotilasta. Kolme konetta pääsi nousemaan, 
yksi hieman vaappuen. 

 
20.00 Kapteeni Muroleen ilmoitus: Vihollinen teki läpimurtoyrityksen luoteeseen. 

Tulitus oli kiivasta ja vihollinen lyötiin takaisin. 
 
21.35 ”Heimon” tieto Vihollisen radioviestistä: JR 337, 54.Divisioonalle. Klo 18.41 

Gusevskille. Nikitsew ilmoitti, että luoksenne on lähetetty hiihtoprikaati. 
Shikow. 

 
22.30 Everstiluutnantti Lahdenperän ilmoitus: Sissipataljoona 5:stä ei pystytty 

ottamaan kuin yksi joukkue, koska muita ei ollut valmiina. 
 
23.30 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Vihollinen on hyökännyt Kuvajan 

eteläpuolella everstiluutnantti Mäkiniemen esikuntaa vastaan. Esikunta 
puolustautuu. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää oli aurinkoinen ja tyyntä. Pakkasta – 32 astetta. 

Vihollisen lentokoneet olivat toiminnassa tulilinjoilla. 
 

14.2.40 02.00  Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Vetkon kohdalla noin 100 vihollista, joista 30  
  tuhottiin. Hajalle lyöty osasto suuntasi kulkunsa länteen, sitä seurataan. 
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03.50  Yhteys everstiluutnantti Mäkiniemeen katkesi. 
 
06.00 Everstiluutnantti Mandelin ilmoitti: Kiekinjoen eteläpuolella on tiedustelun 

mukaan vihollisosasto hajaantunut pienempiin partioihin, joita on nyt 
liikkeellä kaikkialla alueellamme. 

 
07.05  Osasto Hämäläisen komppania on taistelussa Kesselijärven eteläpuolella. 

Taistelupartio on puhdistamassa huoltotien varrella olevaa välimaastoa. 
 
08.00 Saatiin yhteys everstiluutnantti Mäkiniemeen. 
 
08.30   Tilannetiedotus P-SRE:lle: Kälkäseen ja Kesselin väliin tunkeutunutta, ja 

pieniin osiin hajaantunutta vihollisosastoa, (Dolinin hiihtoprikaati) ollaan 
tuhoamassa edelleen. Vetkoon on päässyt vihollisia noin komppania, johon se 
on saarrettu. Useita kymmeniä vihollisia on jo tuhottu. 

 
08.45 Everstiluutnantti Mäkiniemen radioviesti: Kuusijokilinjalla on rauhallista. Myös 

korsurintamalla on rauhallista. Jumi ja Niskavaara on puhdistettu. Toistaiseksi 
on tapettu toistasataa vihollista. Puhdistaminen jatkuu. 

 
11.15 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Vihollisosasto Kälkäsessä JR 27 komento- 

paikasta sata metriä pohjoiseen. Esikunta on asemissa. 
   
 Vetkossa on vihollisia noin komppania. 
 Vastaus: Majuri Hakanen hyökkää lännestä Vetkoon. Teiltä yksi komppania 

idän suunnasta. 
 
11.30 Käsky vänrikki Muonalle: Partio, 1 + 10, Rytylinvaara – Niemisen talot -  

Kotajärvi. Tavoitteena Huuskonvaaran talot – Syrjä. On selvitettävä onko 
maasto vapaa vihollisista. 

 
? ”Heimon” tieto vihollisen radioliikenteestä: 9.Armeija, JR 337:lle. Klo 08.50 JR 

ja… Repolan ryhmän komentopaikan alueella … Hyökättävä asevoimilla 
Sivakasta ”Rämölään”? tarkoituksella saada yhteys 54.Divisioonan joukkoihin. 
Ritshatsow. 

 
12.40 ”Heimon” tieto vihollisen radioliikenteestä: JR 337, 9.Armeijalta. Nurmijärven 

ja Jonkerinjärven välistä maantietä käytetään tarvikkeiden tuontiin ja 
evakuoimiseen. Viimeisen puuttuvan erän elintarvikkeita, kolme lentokonetta, 
pudottaa klo 16.00 suomalaisten alueella. Shikow. 

 
13.40 Käsky: Osasto Volanen siirtyy Lutjaan. 
  
 Käsky everstiluutnantti Mandelinile: Teillä ollut luutnantti Temmeksen tuoma 

viestijoukkue on irrotettava ja siirrettävä Kämärän kunnalliskodille ja 
pioneerijoukkue siirretään Jämäksen kasarmin luokse telttamajoitukseen. 
Autot klo 22.00 Rajavaaraan. 

 Vangitun politrukkioppilaan kertoman mukaan on tulossa 3. Hiihtopataljoona, 
700 miestä, Kälkäsen suuntaan. 9. ja 34. hiihtopataljoona. Löytövaaran 
maantien eteläpuolella 13.sta hiihtopataljoona. 

 
? Käsky everstiluutnantti Ruotsalolle: Yksi pataljoona, pataljoona Lassila, ja 

komppania Volanen on koottava Lammille klo 24.00 mennessä. Osasto saa 
mukaansa tykin. 
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16.00 Kapteeni Sihvosen ilmoitus: Jumissa on kaatunut 120 viholissotilasta eilen ja 

tänään. Tiedusteluosasto on tuhonnut 100 vihollista Lososta noin 1,5 km 
etelään. Airimo on Reuhkavaarassa. 

 Vastaus: Voimakas partiointi on ulotettava rajalle päin. Vetkosta on luoteen 
suuntaan mennyt noin 60 miehen vihollisosasto, pyrkivät arvatenkin 
Marttilaan. Kuvajassa on meillä kaksi joukkuetta. 

 
16.15 Everstiluutnantti Mandelin ilmoitti: Lehdon talon maastosta on saatu 80 paria 

suksia ja hevoskuormallinen automaattikivääreitä. 
 
16.19 Everstiluutnantti Mandelinin radioviesti: Kusiovaara ja Salmi on varmistettu, 

Lehtoa otetaan haltuun ja Niemeä puhdistetaan. Kesseli on ennallaan. 
 
16.50 Majuri Hakanen ilmoitti: Lammille on tullut vihollisen partio, joka suuntaa 

kulkunsa Alasenjärveä kohti. 
 
17.20 Osasto Hakanen on vallannut Vetkon. 
 
17.30 Käsky everstiluutnantti Mäkiniemelle: Kuusijokilinjan varustusta on tehoste- 

tettava. 
 
17.50 Käsky JR 27:lle: Lähettäkää upseeripartio Kälkäsenjärven eteläpuolitse 

ottamaan yhteys osasto Hakasen. 
 
18.00 Majuri Hakasen ilmoitus: Hyökkäys on lyöty Vetkossa takaisin. 
 
20.20 Everstiluutnantti Vuokon ilmoitus: Partiot ovat Lehmivaaran ja Kuusijärven 

suunnilla. Sivakasta ei ole tullut hyökkäystä. Vihollisen lentokoneet ovat 
pudottaneet 17 säkkiä muonaa, osa meni myös vihollisille. 

 
20.55 ”Heimo” ilmoitti vihollisen joukkojen sijoitukset maantien varrella valtakunnan 

rajalta Sivakkaan saakka. 
 
21.55 Majuri Hakasen ilmoitus: Ollaan kuin kusiaispesässä. (Vetkossa) 
 
22.20 ”Heimo vihollisen radioviestistä: 9.Armeija, JR 337:lle klo 18.27. Tsuriloville ja 

Shikoville: Kiitetään vartioista. Ilmoittakaa muonatilanne. Nikitsew. 
 
23.40 Everstiluutnantti Mäkiniemelle: Vihollista ei saa laskea läpi Kesselissä. Teille 

alistetaan Lassila ja Arponen. 
 
 Päivän tapahtumat: Sää aurinkoinen, tyyni. Pakkasta -35 astetta. Vihollisen 

lentokalusto on ollut vilkkaassa toiminnassa, etupäässä tulilinjoilla. Jämäksen 
kasarmia pommitettiin mutta tuloksetta.  

 
15.2.40  01.00 ”Heimo” vihollisen radioliikenteestä: JR 337, 9.Armeijalle. 14.2. klo 23.51 

Nikitseville. Muonaa on jäljellä 15.2 kahdeksasosa päiväannoksesta. Rehuna 
syötämme jo viidettä päivää turvetta. Ammukset ja käsikranaatit ovat 
loppumaisillaan. Kiväärin patruunoita on, bensiiniä ei. 
 

10.00 Käsky: Sotapoliisin puolijoukkueen ja pioneerijoukkueen on varmistettava tie 
Lutja – Vetko. Komentopaikka Lutjalla. 

 Toinen sotapoliisin puolijoukkueen ja viestijoukkueen on varmistettava 
Kesselinjoella Savala – Kesseli maantien välillä. Komentopaikka Savelassa. 
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11.10 Everstiluutnantti Mandelin ilmoitti: Arponen on päässyt Kesselissä hieman 

etenemään. 
 Vastaus: Arposelle on annettava yksi komppania lisäjoukkoja. Tuloladut on 

ehdottomasti katkaistava. 
 
11.35 Majuri Hakasen ilmoitus: Vetkon saari on hallussamme. Neljäsataa vihollista 

on tapettu. Pataljoona Lassila on nähtävästi saavuttanut Vetkosta luoteeseen 
olevan järven. Vihollissotilaat ovat kylmästä kontassa. 

 Vastaus: Ruokailtuanne on edettävä edelleen Kälkäseen, yksi konekivääri 
jätetään Vetkoon ampumasuuntana Kälkäsensaari. Pimeän tultua on 
lähetettävä osasto puhdistamaan saarta. 

 
13.00 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Löytövaaran maantien eteläpuolelle edennyt 

vihollisen hiihtopartio on kääntynyt takaisin tuloladulleen ja poistunut 
valtakunnan rajan taakse. 

 
15.00 ”Heimo” vihollisen radioliikenteestä: 54.Divisioonalle (Repolaan) klo 11.24. 

Varuskunnat ovat edelleen saarrettuina. Suomalaiset ovat 150 – 200 metrin 
päässä. Tuntuu siltä, että voimamme ovat heikentyneet. Andrejev. 

 
18.18 Edelleen vihollisen radioliikenteestä: 54.Divisioonalle 15.2. klo13.59. Onko 

Dolinin osasto matkalla koillisesta vai pohjoisesta? Meille on jo saapunut 
viiden miehen ryhmä. Ilmoittakaa asiasta Veretnikoffille. 

  
 JR 337, Nikitseville 15.2. klo 15.01. Maantiellä Nurmes – Latvajärvi huomattiin 

klo 21.00 liikkuvan suomalaisten kuormastoa. Tykistö tulitti. Shikow. 
 
18.20 54.Divisionalle 15.2. klo 15.40. Apujoukkojen saapumisesta on ilmoitettava 

viipymättä minulle. 
 
 Suomalaisten tilanteesta: Marttila - Kesseli maastosta on edennut hajalle 

lyötyjä vihollisosaston joukkoja. Alasejärvellä on tuhottu 62 Dolinin 
hiihtoprikaatin jäsentä. Nivalasta noin 1,5 km kaakkoon, jonkun tien 
risteyksessä, tavattiin toistakymmentä vihollissotilasta. Nivalassa on todettu 
liikkuneen 30 – 40 vihollista. Partiot ajavat vihollisosastoja takaa tuhoamis- 
tarkoituksella. 

 
19.00 Everstiluutnantti Vuokon ilmoitus: Kaukopartion suunnalta, Lehmilästä, ei 

havaittu vihollisen jälkiä. On saatu yhteys kapteeni Sihvosen partion kanssa. 
Kranaatinheittimen ammus on Sivakassa osunut nähtävästi ammus-, tai Nafta 
varastoon, minkä vuoksi varasto on tulessa. 

 
19.15 Käsky joukkue Haralle: Joukkue Hara ja 10 miestä sotapoliisista, varmistavat 

tien Polvela – Lutja. Komentopaikka Polvelassa. 
 
20.30 Everstiluutnantti Mäkiniemelle: Kun osasto Hakanen on selvittänyt Vetkon, se 

siirtyy Lammille. Heti päivän valettua on ajettava vihollisosastoja takaa ja 
tuhottava. Aseet on koottava kasoihin tien varsille. 

 
23.00 ”Heimo” vihollisen radioliikenteestä: 54.Divisioonan esikuntapäällikkö 

Kasatkin ilmoitti 9.Armeijalle klo 16.02. Etuvarasto on vastaanottanut 40 
autoa, mutta kieltäytyy vastaanottamasta jäljellä olevia 60 autoa. 
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23.10 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Jumista on tossupolku ja hiihtolatu Kalloi- 

lammen länsipuolitse Kuusijärvelle. Ladun varrelta on löytynyt kaasunaa- 
mareita, hylsyjä ja verisiä rättejä. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää pilvinen, tuuli karisteli puista lumia. Pakkasta -25 

astetta. Päivän kuluessa on tuhottu Vetkon – Marttilan maastossa noin 700 
Dolinin hiihtoprikaati sotilasta. Kälkäsen suuntaan edenneet hiihtoprikaatin  

 pataljoonat, 3, 17 ja 34 löysivät kohtalonsa. Kuulusteltiin kahta vangiksi 
otettua yliluutnanttia, joista toinen oli karjalainen. Hiihtoprikaatin tehtävänä 
ja tarkoituksena oli hyökätä suomalaisten joukkojen selkään, muodostaa 
suomalaisten ympärille saartorengas ja jäädä myöhemmin 54.Divisioonan 
avuksi. Löytöjärven maantien eteläpuolella edenneistä hiihtojoukoista heillä ei 
ollut tietoa. 

 
16.2.40 08.05 ”Heimo” tiedotti vihollisen radioviestin: Venäläisten lentokoneiden tunnukset 
  16.2 klo 17.00 asti ovt entiset. 
 

15.20 Viholliselta saatu tieto: Tuhosin lännen päässä noin komppanian vahvuisen 
suomalaisosaston, mutta kaksi suomalaiskomppaniaa saartoi minut uudelleen. 
Haavoittuneita minulla on 270. Suomalaisia osoittautui olevan 1700 miehen 
hiihtopataljoona. ?…puutteen takia läksi kaksi raskaimpana hetkenä 
hirsimajasta, joka pommituksessa hajosi. 

 
16.00 Everstiluutnantti Ilomäen ilmoitus: Mämmelässä on havaittu ajoneuvojen 

kulkevan pienissä ryhmissä, yhteensä 28, itään päin. 
 
17.00 9.Divisioonan uudelleen järjestely-, ja ryhmityskäsky. Liite 58B/2. 

Reuhkavaaran ja Loson valtaus sekä puolustuslinjan asettaminen Hukkajoelle. 
 
18.00 Käsky osasto Haralle: Partiointi Polvelaan ja Lutjalle on lopetettava 16.2 klo 

24.00, jonka jälkeen osasto siirtyy autokuljetuksella kasarmille. 
 
18.00  Käsky osasto Rautiaiselle: Partiointi Lutjalle ja Vetkoon lopetetaan 16.2.klo 

24.00, jonka jälkeen osasto siirtyy autokuljetuksella majapaikkaansa. 
 
18.00 Käsky osasto Rahkolle: Osasto jää toistaiseksi Savelan – Polvelan maastoon 

majapaikalleen, missä on valmiina mahdollisten vihollispartioiden takaa-ajoon. 
 
19.50 ”Heimon” tilanneilmoitus: Yhteenveto 15 – 16.2 käydyistä taisteluista. 
 
20.10 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Vartiomies on nähnyt ammuttavan 

valoraketteja klo 18.00 – 19.00 välisenä aikana Kälkäsen talosta itään noin 
neljä kilometriä. Airimo on löytänyt paperilapun, jossa esiintyy 144. Ratsuväki- 

 rykmentti. Päiväys 23.1.40. 
 
21.20 Kapteeni Kuistion ilmoitus: Maaselkään ja Leppäseen lähetetty partio oli 

tavannut paluumatkallaan Sumsa, Lentiira tiellä partion jäljet. Tiellä Leppänen 
– Lentiira ajoneuvon jäljet. 

 
23.10 Puhelinsanoma joukko-osastojen komentajille: Joukkojen on järjestettävä 

vihollisen lentokoneiden harhauttamiseksi 18.2 risti neljästä miehestä tai 
kankaasta. 19 -27.2 T-kirjain havuista. 
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Päivän tapahtumat: Sää, heikko lumipyry, pakkasta -14 astetta. Illalla oli kirkas 
kuutamo. Vihollisen ilmavoimat olivat vilkkaassa toiminnassa. Ahdistettiin 
ajoittain konekiväärien tulella. 

      
17.2.40 08.25 ”Heimo” tiedotti vihollisen radioviestin: JR 337, Shikow ilmoitti Nikitseville  

16.2. klo 22.09. Suomalaiset kaivautuvat ja varustautuvat Hotakan maastossa. 
Radiossa ovat kehottaneet antautumaan. Muonaa ja rehuja ei ole. 

 
08.30 Nikitsev, JR 337:lle. 17.2 klo 05.14 Suomalaiset ovat harhaanjohtaneet 

lentokoneitamme T-kirjaimella. Käsketään 17.2 alkaen käyttämään merkkinä 
kankaista ja nuotioista muodostettua ristiä. 

 
08.45 ”Heimon” sieppaama vihollisen radioviesti: Venäläisten lentokoneiden tun- 

  nukset 16.2. klo 17.00 asti ovat entiset. 
 

13.15 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Noin kahden komppanian vahvuinen 
vihollisen hiihto-osasto on etenemässä Losoa kohti. 

 
14.15 Vihollisen kolonna on liikkeellä Laamasenvaarasta Riihivaaraan päin. Edessä 

kulkivat panssarivaunut ja hiihtomiehet olivat myös osastoa varmistamassa. 
 
15.17 P-SRE:n radioviesti: Kenraalimajuri Tuompo myöntää everstiluutnantti 

Mandelinille 14 vuorokauden loman. Everstiluutnantti Ilomäki määrätään  
JR 65 komentajaksi ja kapteeni Murole Erillispataljoona 14 komentajaksi. 
 

? P-SRE:n radioviesti 9:Divisioonan komentajalle: Teidän on ilmoitettava  
klo 20.00 mennessä suunnitelma ja sen vaatima ryhmitys. 

 
19.00 Insinööriluutnantti Perttunen ilmoitti: Kulvevaaran ja Kulvejärven välisellä 

tiellä oli yksi kuorma-auto ajanut miinaan ja tuhoutunut. 
 
19.20 Tilanneilmoitus: Hiihtoprikaatin loppuosista on tuhottu päivä aikana 70 

miestä. On ammuttu alas yksi, kaksimoottorinen pommikone ja yksi hävittäjä 
Kälkäsen maastossa. 

 
20.00 9.Divisioonan ryhmitys ja suunnitelma. Liite n:o 63/2 
 
20.45 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Klo 17.45 oli partio havainnut noin 50-

miehen osaston yllättäen 1,5 km Koivun kenttävartiosta (Pellikan kämppä) 
pohjoiseen. Olivat vetäneet perässään kenttäkaapelia. 

 
Päivän tapahtumat: Sää, tyyni ja aurinkoinen, pakkasta -25 astetta. Vankeja on 
otettu ajalla 29.1. – 17.2. yhteensä 149, joista oli 3 upseeria ja 11 aliupseeria. 
Upseerit kuuluivat: kaksi 13.Hiihtopaljoonaan ja yksi 34.Hiihtopataljoonaan.  
Päivällä ja yölläkin ilmatoiminta oli vilkasta. Pudottivat muonaa omilleen ja 
suomalaisille. 

 
18.2.40 0015 Käsky osasto Mäkiniemelle, Ruotsalolle ja Ilomäelle: Järjestäkää risti nuotioista 
  muonan heittoa varten. 
 

07.30 Everstiluutnantti Mäkiniemen ilmoitus: Niskavaarassa taistellaan. Vanki 
kertoo: Loson – Kuusijärven maastossa tavatussa vihollisosastossa on noin 200 
miestä, jotka kuuluvat osastoon, joka muutama päivä sitten kääntyi Kalliolam- 
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men maastosta takaisin rajan taakse. Nyt osasto tavattiin Pellikan kämpän 
maastosta nuotioilta. 

      
08.45 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Loson eteläpuolella tuhotusta, 200 miestä 

käsittävästä vihollisosastosta, noin sata pääsi Loson saarrettuun tukikohtaan. 
 
11.30 ”Heimo” välitti vihollisen viestin: Lieksan pohjoispuolelta, Jumalisten suolta, 

on löydetty pudotettu lähetys, jossa mukana olevassa faneerilevyssä oli 
seuraava kirjoitus: ”Toveri Gusevskille. lähetämme terveisiä…yms. Kisevits. 

 
? P-SR komentajan viesti: Divisioonan on irrotettava kaksi sotapoliisijoukkuetta 

P-SR käyttöön… Tuompo. 
 
14.10 Lehtosaari ”Pohjasta” ilmoitti: Lehmivaarasta noin kaksi kilometriä Kuusijärven 

suuntaan, havaittiin vahvoja vihollisen hiihtolatuja, hevosen rekien jalasten ja 
ahkioiden jälkiä. Osasto on tullut Kuusijärven kaakkoisniemekkeen yli 
Lehmivaarasta noin kaksi kilometriä koilliseen, Saunajärvelle päin. Partio on 
tuhonnut vihollisen kolmimiehisen partion Pihlajavaaran ja Lehmivaaran 
välimaastossa. 

 
15.25 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: ”Kaiman” tiedusteluun kapteeni Marttinen: 

Teidän käyttöönne alistetaan yksi komppania Hyvärisen pataljoonasta. 
Komppania siirtyy heti Kesseliin. Ajoneuvot siirretään heti pimeän tultua. 

 
18.00 Osasto Hämäläinen ilmoitti: Vihollinen jatkaa varustelutöitä Kiekinniemessä. 
 
18.00 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Kuusijoen ja Löytövaaran välimaastoon on 

tuhottu 80 – 100 vihollista osasto Flinkin lyöminä. Osasto Volanen on Pellikan 
kämpän maastossa. Aikaisemmin maastossa tavatusta vihollis- osastosta, 20 – 
30 sotilasta suuntasi kulkunsa idän suuntaan. Vihollisen kaksi joukkuetta yritti 
hyökätä Kylmän kenttävartion kimppuun. Flink ja Volanen tulivat apuun. 

 
21.00 ”Heimo” sieppasi vihollisen radiosanoman: Kirilov. Koslovoille 18.2.klo 14.18. 

Teille on tulossa kolmen kilometrin päässä viestimiehemme. Jos tarvitsevat, 
antakaa apua. 

  
 Nikitsev, jollekin 18.2 klo 14.30. mm… Miten toimitetaan teille ruokatar- 

vikkeita ja miten on järjestetty haavoittuneiden evakuointi. Nikisev. 
 
 54.Divisioona, JR 337:lle 18.2 klo 18.27. Valomerkki, neljän nuotion muodos- 

tama neliö. 
 
 Kirilov, jollekin klo 12.57. Hiihto-osastot ovat vihollisen kovan tulen alaisina. 
 
 JR 337 (Tsurilov ja Lasarjeff), 9.Armeijalle klo 14.25. Hevoset alkavat nääntyä. 

Pikainen apu on tarpeellinen, muuten jäämme ilman hevosia. 
 
21.20 Everstiluutnantti Vuokon ilmoitus: Partiot ovat toiminnassa, Kuusijärven – 

Lehmivaaran välillä, Karsikkosuolla ja Käkelässä. Muualla suoritetaan käsketyn 
mukaista häirintää ja annetaan tuli-iskuja. 

 
23.05 ”Heimo” tiedotti ”ryssien” radioviestin: Nikitsev, JR 337:lle. Voiko teille heittää 

muonaa? Kuinka kaukana ovat suomalaiset yms… 
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Päivän tapahtumat: Sää, tyyni ja kirkas. Pakkasta -25 astetta. Vihollisen 
ilmatoiminta on ollut vilkasta asemien yläpuolella. Vanki kertoi: Kiekinkosken 
suunnalla, maantien varrella noin yhden kilometrin päässä valtakunnan rajasta 
on paljon ampumatarvikkeita ja muonaa sekä hevosia. Niitä suojaamassa on 
komppania ja kahdeksan konekivääriä. 

  
19.2.40 04.20 Kapteeni Flink (III/JR 65) ilmoitti: Olemme loppuun väsyneitä. Tappiot vuoro- 

kauden aikana olivat 70 miestä. Viholliset ovat osittain takanamme. Silta on 
poikki. (Kuusijoki). Panssarintorjuntatykki on menetetty. Vihollisen tappiot 
ovat noin kaksi pataljoonaa. 
 

08.20 Majuri Hämäläisen ilmoitus: Tulitaistelu on käynnissä molemmin puolin. 
(Kiekinniemi). Joukkue näyttää päässeen yllättäen Lehdon maastoon. 

 
 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Kuusijoella on rauhallista. Maantiellä ollut 

vihollisosasto on poistettu. Kylmäjärven pohjoispuolella on todettu noin 200 
sotilaan vihollisosasto. Ukonvaarassa hyökkäys on käynnissä. 

 
08.25 ”Heimo” välitti vihollisen radioviestin: Ratsuväkirykmentti 5, (Rv 5), 

54.Divisioonalle 18.2 klo 19.45. Krishinin tilanneilmoitus … 
 
 RvR 5, 54.Divisioonalle 18.2 klo 19.51, Sominille: Suomalaiset ovat kaivautu- 

neet kukkulalle, kilometri kaakkoon meistä. Suomalaiset pitävät hallussaan 
varustuksen. Tie ”Ryservin?” hirsimajaan on miinoitettu yms… Tsurilovin luona 
matkalla oleva muona automme räjäytettiin… Kukin. 

 
 54.Divisioona Veseloffille 18.2 klo 19.40. 5 vuorokautta oleskelemme. Murim, 

Shalin, Lentojeff. 
 
08.30 P-SRE:n tilanneilmoitus: Kiekinkosken suunnalla on hyökkäys käynnissä. 

Kuusijokilinjalla on vihollisen hyökkäys lyöty. Loson ja Reuhkavaaran valtaa- 
mista on siirretty. 

 
09.10 ”Heimo” vihollisen radioviestistä: 9.Armeija (Nikitsev), jollekin. Lähetämme 

joukkueen vetämään lankayhteyden. Lähettäkää vastaan osasto jne… Rahov. 
 
09.25 ”Heimo” vihollisen radioviestistä: 9.Armeija (Birjukov), Gembitskille 19.2   

klo 09.25. Pyydän ilmoittamaan mitä tiedätte Vasiljevista joka on menossa 25 
hevosen kanssa Feodorovin luokse. 
 

13.50 Tilanneilmoitus: Mm. Lehdon maasto Kiekinkoskella on vallattu. Losossa on 
saartorenkaamme palautettu. Ukonvarassa ollut vihollisosasto on vetäytynyt 
etelään päin. Viimeksi mainittu vihollinen on vangin kertoman mukaan 
hiihtävä Ratsuväkirykmentti 45, johon kuuluu viisi eskatroonaa, joissa kussakin 
on 100 miestä. (20.2.40 saatujen tietojen mukaan osasto ei ole RvR.45 vaan 
Hiihtorykmentti 2, joka on koottu eri joukko-osastoista mm. RvR. 45:stä ja 
117.sta. Miehistö on mongooleja, kirgiisejä, kasakoita ym.). 

 Pienimmät vihollisosastot ovat tunkeutuneet länttä kohti, noin 2 km Kusion- 
vaarasta etelään. Osaston vahvuus on epävarman partiotiedon mukaan noin 
200 miestä. Kylmäjärven pohjoispuolella Losossa on antautunut yksi korsu, 
jossa oli 14 Losoon avuksi menneen toisen hiihtorykmentin miestä. 
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16.00 Luutnantti Lahdenperä tiedotti: Everstiluutnantti Mäkiniemeltä alistetaan yksi 

komppania osasto Hämäläisestä ja yksi komppania Ruotsalosta. 
 
?  ”Heimo” vihollisen radioliikenteestä: JR 337 (Lasarjev), 9.Armeijan poliittisen 

osaston päällikölle 19.2 klo 12.10. Olemme olleet 22 päivää saarrettuina. 
Hevoset kuolevat nääntymykseen. Polttoainetta ei ole. Hyökkäysvaunut eivät 
kulje. Akkuja ei ole saatu. Yhteys katkeaa. Apua! 

 
 54.Divisioonan viestipäällikkö, 9.Armeijalle. Lentokoneita varten sytytetään 

yöllä 19.2.40 neljä nuotiota etulinjaan idästä länteen. Nuotioiden väli on kaksi 
metriä. 

 
 Suomalaisten nuotiot on käsketty sytyttää Losoon ja Löytövaaran väliin, sekä 

Kannaksen länsipuolelle vihollisen harhauttamiseksi. 
 
18.40 ”Heimo” ilmoitti vihollisen radioliikenteestä: JR 337, 54.Divisioonan 

esikunnalle (Sominille) klo 15.15 mm. Nuotioita tullaan sytyttämään teidän 
singaalinne puuttuessa. Shikov. 

 
 RvR.5, 54.Divisioonalle (Sominille) klo 16.17. Lentokone ei heittänyt meille 

mitään. Kukin. 
 
 9.Armeija (Sahrov) Gumbitskille (ehkä RvR 45) klo 09.05. Tunnussana... ja 

vastaus ”Odessa”. 
 
 Kuzomille (9.A) ilmoitettiin 19.2 klo 13.53. 3000 miehen ruokailua varten 

tilataan eri ruokalajeja… Duutrijev, poliittinen neuvonantaja Golpin. 
 
17,50          Viestejä edelleen: Komentaja Ajerdoville klo 14.30. Sivuutettaessa Rokkoa, 

kilometri sen pohjoispuolella, suomalaisten viisihenkinen automaattiasein 
varustettu, tarkka-ampuja osasto, ampui venäläisiä. Yksi hevonen haavoittui 
vaikeasti yms… 

 
21.45  Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Kaukopartio (Lehmivaarasta) on tuhonnut 

matkallaan noin 25 vihollista, joista yksi oli upseeri ja kaksi aliupseeria. 
 
23.10 ”Heimo tiedotti vihollisen radioviestin: Joku 9.Armeijan joukko-osasto ilmoitti 

19.2 klo 14.15.Lähetetyt viestimiehet joutuivat 18.2 linjalla väijytykseen. 
Osastosta kaatui 52 ja haavoittui 54. Gembitsi. 

 
23.10 JR 337 (Komatov), 54.Divisioonan huoltopäällikölle 19.2 klo15.32. Pyydän 

nopeasti lähettämään lääkeaineita jne … (luettelo aineista). 
 
 54.Divisioona, RvR.5:lle ja JR 337:lle (Sharum) klo 17.40. Ilmoitetaan uusi 

tunnussana jne … 
 
 Päivän tapahtumat: Sää, tyyni ja aurinkoinen. Pakkasta -15 astetta. 
 

20.2.40  02.00 Kapteeni Kuistion ilmoitus: Vihollisen partio (vahvuus?) Koivulan talossa, Kan- 
  gasjärvestä noin kaksi kilometriä itään (Kalliojoella). 
 
 08.10 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Kuusijokilinjalla on pientä painostusta ja ty- 

kistö tulta. Kuusijärven länsipuolella, tossutiellä, on taapertanut 12 vihollista, 
jotka tuhottiin Ukonvaarassa. ”Koivussa” (Pellikan kämpällä) on kaatunut noin 
50 vihollista ja ”Kylmässä” 46 vihollissotilasta. 
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? ”Heimo” välitti vihollisen radioviestin: JR 337, (9.Armeijalle?) poliittiselle 

hallinnolle 20.2 klo 03.14. Pyydän teitä ilmoittamaan, miksi Severstjanev ei 
tiedota divisioonan tilauksista … hevoset nääntyvät … bensiiniä ei ole … 

 
 JR 337 samalla klo 03.37. Akut ovat lataamatta. Ei ole millä pitää yhteyttä. 

Auttakaa! Lasarjev 
 
? Osarjoville (joukko-osasto?) 9.Armeija?) Divisioonan komentaja antoi mää- 

räyksen divisioonalle annetun tehtävän suorittamisesta. Ottakaa yhteys 
oikeanpuoleiseen naapuriin. Tsurnakov. 

 
 
11.50 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Kuusijokilinjalla, maantien suunnassa on 

vihollinen hyökännyt käsikähmään saakka. Vihollinen on lyöty takaisin. Vielä ei 
tiedetä, mitä joukkoja hyökkääjät olivat. 

 
12.15 Kapteeni Kuistio ilmoittaa: Maaselässä on todettu 30 vihollissotilaan osasto 

etenemässä etelän suuntaan. Kangasjärvestä noin kaksi kilometriä itään 
olevassa Koivulan talossa vielä vihollisosastoa saarretaan. 

 
? ”Heimo” ilmoitti avaamansa vihollisen radioviestin: JR 337, 54.Divisioonalle 

20.2 klo 11.42, Sominille. Sallikaa radioyhteys kanssamme. Veseloff. 
 
 54.Divisioona Hiillikkoon 20.2 klo 11.43. Ilmoittakaa heti sähkötysteitse 

tappiot ja voimien kulutus, sekä yhteysmahdollisuudet. Sauna… lähtiessämme 
täytyy olla selvillä yhteysmahdollisuuksista pataljoonasta (ajankohdasta) 
28.1.40alkaen saarretusta lähtökohdasta saakka. 

 
15.30 Käsky everstiluutnantti Vuokolle: Valmistautukaa mahdollisesti irrottamaan 

pataljoona Salomiehen (kiväärikomppania ja konekiväärijoukkue). 
 
15.35 Käsky everstiluutnantti Ruotsalolle: Teidän on irrotettava yksi kiväärikomp- 

pania, joka liitetään pataljoona Salomieheen. 
 
16.00 ”Heimo” välitti viholliselta sieppaamansa radioviestin: Nikitsev 20.2 klo 11.17. 

Käsky: Mitä näette edessänne itäpuolellanne. 
 klo 11.18 Nikitsev, JR 337:lle. Tarvitsetteko räjähdysputkia vai kokonaisia 

ammuksia. 
 
 JR 337 (viestipäällikkö Tsybylski) on 20.2 klo 11.20 pyytänyt 54.Divisioonan 

viestipäällikköä heti lähettämään kuivaparistoja sekä pattereita. 
 
? Nikitsev, alisilleen osastoille 20.3 klo 05.44. Kirilov, Mitsuriville, Gembitski. 

Tunnussana ilmoitus. Shaharov. 
 
18.00 54.Divisioona ilmoittaa RvR.5:lle 20.2 klo 16.00. Emme voi auttaa. 
 
22.00 ”Heimo” vihollisen radioviestistä: JR 337, 54.Divisioonalle 20.2 klo 17.20 

Novikoville. Rizkov on eritetty. Noin komppanian vahvuinen suomalainen 
osasto pitää hallussaan… epäselvää? 500 metrin pituudelta. Muonaa on 
lähetetty riittävästi, riittää 23.2 saakka. Mareljuk. 
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22.15 P-SRE tiedotti omien lentäjien havainnot: Muujärvi – Repola – Kolvasjärvi – 

Kuusijärvi – Kiekinkosken alueella. Maantiella Tiiksjärvi – Muujärvi – Omelia – 
Repola on noin 30 autoa, lähellä Tiiksjärveä. Ajosuunta lounaaseen. Lisäksi  

 mm. lähdössä Repolasta klo 19.00 länteen noin kolmen kilometrin pituinen 
autokolonna, autojen välit noin 20 – 30 metriä. Autot ajoivat täysin valoin. 
Repolan kylässä oli paljon valoja. Kylmäjärven itäpään niemessä havaittiin 
neliön muotoinen 50 x 50 nuotioryhmä. 

 
22.15 Everstiluutnantti Mäkiniemen ja kapteeni Marttisen puhelinkeskustelu: 

Ilmoitettiin ilmatiedustelun tulokset. Vihollisen mahdolliset purkaantumiset ja 
mahdollisesti tehtävät varotoimenpiteet: Kuormastot on siirrettävä 
Löytövaaran maantien pohjoispuolelle. Loso saattaa tehdä ulospyrkimis- 
hyökkäyksen Löytövaaran suuntaan ja samanaikaisesti hyökkää Kuusijoella. 
Sihvosen on otettava huomioon, että Reuhkasta saatetaan hyökätä länteen, ja 
myös Kannakselta samaan suuntaan.  

 
23.00 Käsky osasto Hämäläiselle: Kesselissä oleva komppania (-yksi joukkue) 

alistetaan everstiluutnantti Mäkiniemelle, Kevytkomppania Volasen käyttöön. 
 
23.25 Siepattu vihollisen radioviesti: JR 337 vahvuus 20.2 klo 18.00. Päällystöä 242, 

alipäällystöä 525 ja miehistöä 2622. Yhteensä 3399 miestä. 
 
 Päivän tapahtumat: Sää, voimakas länsituuli, aurinkoinen. Iltapäivällä pivistä. 

pakkasta -15 astetta. 
 
21.2.40 07.30 ”Heimo” siepannut vihollisen radiosanoman: 54.Divisioona ilmoitti (Hiilikkoon) 

21.2.klo 01.08. Muonan riittämiseksi syödään hevosenlihaa. Sehgin ilmoitti, 
että pian tavataan, suomalaiset on kohta nujerrettu. Järjestäkää joukkoja. 
Päällystö valvonta. Perustakaa lehti. 
 
9.Armeija ilmoitti Kombrigille 21.2 klo 02.17. Kestäkää toverit! Enintään 48 
tunnin kuluttua kaikki on kunnossa. 
 
JR 337 (Shikov), 54.Divisioonalle 21.2 klo 01.38. 20.2 päivän kuluessa 
suomalaisten konekivääri ja mh:n? tulta puolustusasemiimme. Me tulitimme 
suomalaisia Hotakan talon alueella mh:lla. 
 
Sama – samalle 21.2 klo 05.55. Muonaa pyydetään heittämään pohjoiselle 
tiedusteluryhmälle. 
 

07.45 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Kapteeni Lassila puhdistaa Kuusijoen 
etumaastoa. Kylmäjärven itäpää on puhdistettu. Puhdistuksen yhteydessä on 
tuhottu 50 vihollista. ”Koivussa” on lyöty pieni vihollispartio. 

 
11.30  Everstiluutnantti Ruotsalon ilmoitus: Neljä korsua on ammuttu hajalle tykillä. 

Pyydän toista tykkiä. 
 
12.30 Everstiluutnantti Vuokolle: Latvassa oleva tykki siirretään autokuljetuksena 

Lammasperän Kähkölään, josta se siirretään everstiluutnantti Ruotsalon 
käyttöön. 

 
12.35 9.Divisioonan käsky osasto Vuokolle: Osasto Essenin muodostaminen ja 

tehtävät: Saunasaaressa sekä Kalliolammen maastossa. 
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13.00 P-SRE:n tilanneilmoitus: Kangasjärven itäpuolella on tuhottu saarrettuna ollut 

vihollisen tiedusteluosasto, yhteensä 50 ”ryssää”. Tuhottujen joukossa oli yksi 
sotilaspukuinen nainen. (Jämäs) 

 
13.15 ”Heimo ilmoitti sieppaamansa radioviestin: Nikitseville 21.2 klo 10.12. 

Tilanneilmoitus: Gembitskin kanssa on saatu yhteys. Tsermijenskiin poikki. 
Pyydän tuhoamaan suomalaiset tykistöllä ja lentovoimilla. 

 
15.30 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Kova vihollisen tykistötuli Kuusijoella. Noin 

yksi patteristo ampuu. 
 
17.00 9.Divisioonan käsky: Puolustus Kuusijärvi – Kuusijoki linjalla. Äärimmäisessä 

tapauksessa on vetäydyttävä Kälkäseen. Loson ja Reuhkavaaran vihollisten 
tukikohdista ulosryntäävä vihollinen on tuhottava. Puolustuslinja Saunajärven 
pohjoisranta – Kannas – Alasenjärven lounaisranta on pidettävä ehdottomasti. 

  
Kiekinjärvi – Pirttijärvi linja pidetään. Luvelahden tukikohdan tuhoamista ja 
valtaamista jatketaan. 

  
Hotakka – Sivakan – Latvajärven suunnissa pidetään entiset asemat.  
 

17.00 ”Heimo” ilmoitti vihollisen radioviestin: JR 337, 54.Divisioonalle 21.2 klo 12.22. 
Pyydän heti bensiiniä. Akkuja ei voi ladata ja kuivaparistot ovat loppumai- 
sillaan. Yhteysmahdollisuudet loppuvat. Shikov, Tsebulskij. 

 
17.05 JR 337, 54.Divisioonalle klo 12.02. Operatiivinen ilmoitus: Suomalaiset 

toimivat pienin ryhmin aktiivisesti, pitäen yllä konekivääri, kranaatinheitin 
sekä tykistötulta, jonka turvin yrittävät lähestyä varustuksiamme. Klo 00.30 – 
2 suunta. Shikov. 

 
? Bahijeville 21.2 klo 07.55. OP:n raskaan tykistön tuli luoteeseen 3 – 4 km 

Lososta. Varuskunnassa mieliala on terve ja taisteluhaluinen. Federov, 
Tarasov. 

 
19.35 Beljajeff – Kutsmille 21.2 klo 14.41. Zahotoville. Lähettäkää pikaisesti 

polttoaineita, muuten liikenne pysähtyy. Beljajeff. 
 
 Komentajan tilanteen arviointi: Vihollinen yrittää ainakin osillaan Kiekin 

maantien ja Kälkäsen välillä. Tiedustelu osasato Hämäläisen lohkolla on 
suunnattava Hukkajärvelle eteläpuolista vesistölinjaa sekä Salmen – Kusion 
välimaastoon ja siitä itään. Osasto Mäkiniemen lohkolla on erikoisesti 
tarkkailtava linjan Kylmäjärvi – Koivu – Kusio sekä Kuusijärven etelärantaa aina 
itäkärkeen saakka. 

 
 9.Divisioonan ohjeet mahdollista uusiin puolustusasemiin siirtymistä varten: 
 
 Osasto von Essen vetäytyy vihollista viivyttäen Saunajärvelle, missä koko 

osasto asettuu puolustukseen Saunajärven länsirantaan ja Saunasaareen sekä 
varmistaa etelän suuntaan. 

 Osasto Mäkiniemi siirtyy asemiin linjalle Kannas – Alasenjärvi (pataljoona 
Sihvonen), Louhenjoki – Lutja (pataljoona Sihvonen), Syrjäjärvi – Kesselinjoki 
(pataljoona Hirvonen). Reservinä ovat pataljoonat Lassila ja Salomies. 

 Kevytosasto Volanen jätetään kosketukseen vihollisen kanssa. 
 Tykistö asettuu asemiin Nivalan maastoon. Sissipataljoona 5:n osat siirretään 

pataljoonaansa yhteyteen tehtävänä vihollisen viivyttäminen 
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Päivän tapahtumat: Sää, pyryinen, pakkasta -7 astetta. 
 
22.2.40 10.20 Majuri Hämäläisen ilmoitus: Kiekinniemellä on tuhottu 20-miestä ja kuusi  

hevosta käsittänyt vihollisosasto. 
 

12.15 Everstiluutnantti Ilomäki ilmoitti: Klemetissä vihollinen lämmittää hyök- 
käysvaunuja ja Kulvevaarassa rakennetaan jotakin. Rastinsuunnalla 
lentokoneet ampuvat Nurmeksen suuntaan. Vihollisen joukkoja liikkuu 
Latvajärven ja Rastintien välimaastossa. Huttunen on lähtenyt niitä 
tuhoamaan. 

 
14.10 Vänrikki Hara ilmoitti: Tikkasen taloista ilmoitettiin että, Ontojärven yli on 

hiihto-osaston jäljet. Jäljiltä on löydetty venäjänkielinen kirje. Haran partio on 
ottamassa selvää tilanteesta Tikkasessa. 

 
14.15 Everstiluutnantti Ilomäki ilmoitti: Latvajärven pohjoispuolella osasto Huttunen 

tuhosi syntyneessä partiokahakassa parikymmentä vihollista. Yksi suoma- 
lainen sotilas kaatui kahakassa. 

 
18.00 Kapteeni Marttinen Sotapoliisikomppanian päällikkö Kaipaiselle: Yksi sota- 

poliisijoukkue on lähetettävä Tikkasen taloihin. Tikkasen maasto on 
puhdistettava vihollisista, jonka jälkeen puhdistusta on jatkettava Tuuli- 
niemeen. 

 
18.00  Majuri Hämäläisen ilmoitus: Vihollisen 20-miehisestä partiosta on tuhottu 14 

taistelijaa Heinävaaran ja Riihiniemen puolivälissä maantiellä. 
 
? ”Heimo” tiedotti vihollisen radioviestin: Vasijeff, Kuzminille 22.2 klo 01.27. Klo 

11.27 … pidättäkää koko tyhjänä oleva (kuormasto) siksi kunnes toisin 
määrätään. Ilmoittakaa nopeasti paljonko on… 

 
 54.Divisioona, JR 337:lle 22.2 klo 09.36 Vasiljeffille. Ilmoittakaa pataljoonan 

vahvuus 22.2 päivänä yms…Somin. 
 
 RvR 5, 54.Divisioonalle 22.2 klo 16.35 Sominille. 29.Lääkintäpataljoonan 

vahvuus 22.2. Esi-, ja yliupseereita kaikkiaan 42, alipäällystöä 34 ja miehistöä 
226 – 302, hevosia 106. Sairaita ja haavoittuneita, päällystöä 5, alipäällystöä 
11 ja miehistöä 36, yhteensä 52. Vasileff. 

 
 RvR 5, 54.Divisioonalle 22.2 klo 11.42 Gusevskille, Sevastjemille, Tagerille, 

Sominille ja Mitrokevitsille. 22-vuotispäivän johdosta lääkintäpataljoona 
lähettää teille taistelutervehdyksen yms… Vasiljev ja Oriloff. 

 
 54.Divisioona Somin, RvR 5:lle, Kukinille 22.2 klo 12.15. Pyydän vahvuus- 

ilmoitusta. 
 
 JR 337, Shikov, 54.Divisioonalle 22.2 klo 10.27. Suomalaiset ovat näyttäy- 

tyneet. He tulittavat konekivääreillä, mutta eivät muuten osoita aktiivisuutta. 
 
 54.Divisioona alueesta, Kozloville 22.2 klo 11.44. Maantie on miinoitettu. 

Varovaisuutta. Kirilov. 
 
19.20 Kapteeni Hirva ilmoitti: Tykistö on tuhonnut Luvelahdessa ja Reuhkavaarassa 

yhteensä kuusi korsua, joista yksi sijaitsi Reuhkassa. Ammuttiin suora- 
suuntauksella. 
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21.00 Nikitseville 22.2 klo 17.20. Pommituksen tulos oli hyvä. Täytyy kuitenkin 

pommittaa vielä etelämmäksi ja lännenpään Petrovista sekä taloa koilliseen 
Lososta 967936 ja myös 961934. Feodorov pysyy toistaiseksi asemissa. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää, aurinkoinen, tyyni, pakkasta -12 astetta. Vihollisen 

ilmatoiminta oli kohtalaista. Illan kuutamon aikana ilmatoiminta oli vilkasta. 
 

23.2.40 01.50 Vänrikki Haran ilmoitus: Tikkasen talojen pohjoispuolella ja Tuuliniemessä on  
  vihollinen saarrettuna. Sen tuhoaminen jatkuu. Noin kymmenen vihollispar- 

tion jäsentä on päässyt pakenemaa tulojälkiään Ontojärven pohjoisrannalle. 
Oma partiomme ajaa takaa. 
 

08.05 Eversti Mäkiniemen ilmoitus: Osasto Volanen ei päässyt maantielle, joka on 
150 metrin päässä kenttävartiosta. 

 
12.00 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Kuusijoella tykistön ja kiväärien tulta. 
 
12.40  Vänrikki Hara ilmoitti: Ontojärven pohjoisrannalla olevaan taloon edennyt, 

saarroksista pois päässeet viholliset on tuhottu. Talo paloi. Tikkasen maastoa 
haravoidaan. 

 
13.50 Vänrikki Hara ilmoitti: Tikkasen talon maastossa ja Tuuliniemessä haravointi 

jatkuu. Samoin Ontojärven etelärannalla olevissa saarissa. Kaatuneita vihollisia 
löydettiin 17. Vihollisilla oli suojeluskunta lakit ja takit. Saarrostuspaikalta ei 
löydy muita karkulatuja. Vihollispartio on täydellisesti tuhottu. 

 
15.30 ”Heimon” sieppaama vihollisen radioviesti: 9.Armeijan alueelta, Gambitskille 

19.2 klo 08.30. Ilmoittakaa heti tilanne. Onko kuormasto saapunut? Mitä 
tiedätte Tshermijevskistä? Feodorov on puolentoista kilometrin päässä 
kaakkoon Hiilikko yhdestä. Bandamovits. 

 
 Sama, 22.2.klo 12.19. Gembitski on saapunut Hiilikko 2 alueelle. Tshermijevkin 

osasto on myös Hiilikko 2 alueella. Bandamovits. 
 
16.15 Käsky: Toinen pioneerikomppania on irrotettava pois JR 27:ltä. Se siirretään 

Kesse- liin 22.2 kuluessa. Tie ura Kesseli – Kesselinjoki – Selkäjärvi on 
tiedusteltava hevosajoneuvoliikennettä silmällä pitäen. 

 
19.25 Everstiluutnantti Ilomäen ilmoitus: On ammuttu kranaatinheitin tulta, nähtä- 

västi on saatu täysosumia Kulvevaaraan. Partio on tuhonnut kymmenen 
vihollista. On löydetty kaksikymmentä vihollisen pudottamaa ruokasäkkiä, 
(suolaa ja leipää). Säkit on piilotettu. 

 
19.25 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Tykistötulta. ”Koivusta” etelään noin 40 

metriä, vihollispartio, jota ollaan tuhoamassa. 
 
23.30 ”Heimo” välitti vihollisen radioviestin: Feodoroff, Nikitseville 23.2 klo 18.16. Te 

ette lainkaan ymmärrä, että meidän olosuhteissamme teidän kuuma vetenne 
kuulostaa ironialle ja pilanteolle. Joskus meidän onnistuu keittää lunta. Jos te 
onnistuisitte heittämään vettä tynnyrillä, niin pidämme sitä onnena. Ajatelkaa 
tarkemmin meidän ampumahauta olosuhteitamme suomalaisten yhtämit- 
taisen tulituksen alla. Heittäkää vaikka rasia tulitikkuja. Feodoroff. 
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Päivän tapahtumat: Sää, ohut pilvikerros, aamulla lumisadetta, illalla kuutamo, 
pakkasta -10 astetta. Vihollisen ilmatoiminta varsin hiljaista ja tapahtuu 
asemien yläpuolella. Toiminnassa oli muutama hävittäjä ja pommikone. Illalla 
lentotoiminta oli vilkkaampaa. Päivä muutoin varsin oli rauhallinen. Vihollinen 
vietti armeijansa vuosipäivää. Me säestimme sitä hieman tykkitulella. 

 
24.2.40 10.00 ”Heimo” Vihollisen radioliikenteestä: RvR 5, 54.Divisioonalle 24.2 klo 10.00. Yö  

23 – 24. helmikuuta kului asemissamme rauhallisesti. Suomalaiset ovat var- 
mistaneet kukkulan 700 metrin päästä meistä kaakkoon. Suomalaisten tykistö 
pohjoiseen, luoteeseen ja etelään mistä … Yhteyttä Rysoviin ei ole. Kukin. 
 

17.00 Käsky osasto Mäkiniemelle: Reuhkan vihollistukikohta on vallattava 25.2 
aamuhämärästä alkaen. 

 
17.00 Käsky osasto Ruotsalolle: Luvelahden vihollistukikohta on vallattava 25.2 

aamuhämärästä alkaen. 
 
? Kirjelmä komentajalle: Tiedote lentolehtisistä sekä suomenkielinen malli- 

kappale. 
 

19.30 9.Armeijan lentokoneista. Toiminnassa koneet, 22 sekä 26 SB:tä ja 12 i - 15. 
Heittivät muonaa 54.Divisioonalle, komentopaikan, huoltopaikan ja tienhaa- 
ran luo, sekä ammuksia Hiilikkoon. 

 
 7.lentotukikohta, 9.Armeijan iv-huoltopäällikölle (Uhtua) 14.2 klo 13.30. 

9.Armeija tarvitsee päivittäin 25 tonnia bensiiniä. Pyydän suurempaa saantia. 
Kukin. 

 
 Beljajeff, Kuzminille 24.2 klo 07.20 Smirnoville. Polttoainetta on jäljellä 24.2 

noin 4… Lähettäkää nopeasti polttoainetta. Beljajeff. 
 
19.05 P-SRE lennätinviesti: Ilmoittaa lähettävänsä kranaatinheitin komppanian. 
 
22.00 ”Heimon” viesti vihollisen radioliikenteestä: JR 337 Lutzarev, 54.Divisioonan 

Sevastjonoville 24.2 klo 17.00. Hevoset kuolevat, kohta olemme ilman 
hevosia. Miehillä on päänsärkyä aliravitsemuksen takia. On pudotettava 
runsaammin muonia. 

  
 JR 337, 54.Divisioonalle 24.2 klo 17.22. Paristot on heitetty, bensiiniä ei. 
 
 54.Divisioona, JR 337:lle, Tsuriloffille ja Satzareville 24.2 klo 13.30. Divisioonan 

varuskunnat käyvät puolustustaistelua … 
 
 54.Divisioona, JR 337:lle 24.2 klo 18.14. Gusevski ja Sevastjanov. … tämän 

takia on ryhdytty voimakkaisiin toimenpiteisiin 
 
23.00 Erillinen kranaatinheitinkomppania alistetaan osasto Ruotsalolle. 
 
 Päivän tapahtumat: Sää, pilvinen, lumisadetta. Pakasta -11 astetta. Päivä oli 

aivan rauhallinen. 
 

25.2.40 08.10 Vänrikki Steven - Steinheil ilmoitti: Eilen klo 21.00 eteni idästä, Heinävaarasta  
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hieman pohjoiseen, eteni kahdeksan hevosta käsittänyt vihollisosasto. 
Kussakin hevosajoneuvossa oli kyydissä neljä ”ryssää” ja ajomies. Jäljessä eteni  
kussakin porukassa neljä jalkamiestä miestä. Koko osaston jäljessä, noin sadan 
metrin päässä, eteni vihollisen hiihto-osasto. Partiomme tuhosi hevoset sekä 
kaksikymmentä vihollissotilasta. 
 

08.15 Vänrikki Haran ilmoitus: Puttolan ja koulun välillä, eräässä talossa, tuhottiin 
yksi vihollinen. Maastoa tutkitaan Hassila – Aittoniemen suunnalla sekä 
Ontojärvellä tutkitaan vihollispartion jälkiä. 

 
11.00 Puhelinsanoma majuri Hämäläiselle (SissiP 5). Volasella ollut kaksi joukkuetta 

siirretään ensi yönä Rajavaaraan ja alistetaan käyttöönne. 
 
12.30 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Reuhkavaaran vihollistukikohta on vallattu. 

Vihollisen tappiosta ei vielä ole tarkkoja tietoja. 
 
15.55 ”Heimo” tiedotti vihollisen radioviestin: JR 337, 9.Armeijaja Nikitseville 24.2 

klo 09.07. Yön kuluessa suomalaiset ovat osoittaneet aktiivisuutta. Shikov. 
 
18.45 Everstiluutnantti Vuokon ilmoitus: Klo 18.00 on nähty Kuusijärveltä tulevalla 

tossutiellä etenevä vihollisosasto. Meidän kaksi joukkuetta viivyttää osastoa. 
Vihollisen vahvuus on tuntematon. 

 
19.05 Kapteeni Marttinen luutnantti Lahdenperälle: Komentajan käsky: Kapteeni 

Airimo irrottaa pääosan voimistaan ja lyö tossutiellä etenevän vihollisen. 
 
19.20 Tilanneilmoitus: mm. Reuhkassa on tuhottu noin yksi komppania vihollisia. 
 
? Kapteeni Marttinen luutnantti Lahdenperälle: Kenttävartio osasto Mäki- 

niemen toimesta on asetettava Kuusijärvelle, Kuusijärvi ”vi” kohdalle. Partio, 
jonka vahvuus 50 miestä, on jos mahdollista, lähettävä hyökkäämään 
vihollisen selkään.  

 
 Kapteeni Marttinen luutnantti Lahdenperälle: Illalla on lähetettävä 40 – 50 

miehen partio Kuusijärven eteläpuolen kautta häiritsemään vihollista. 
 
 Päivän tapahtumat: Sää, aurinkoinen, tyyni. Pakkasta -17 astetta. Vihollisen 

ilmatoiminta oli erittäin vilkasta. Reuhkan vihollistukikohdan ja Luvelahden 
tukikohdan pesäkkeitä vastaan alkoi hyökkäys noin klo 05.00. Reuhkassa 
hyökkäys johti tulokseen, Luvelahdessa ei mainittavaan. 

 
26.2.40 ? Kapteeni Airimo ilmoitti: Kuusijärven kautta Kalliolammelle edennyttä vihol- 

lisosastoa ei ole vielä löytynyt. Kenttävartion paikalta löytyi noin 50 
vihollissotilaan jäljet, joista voi päätellä osaston palanneen. 
 

 09.00 Kapteeni Marttinen luutnantti Lahdenperälle: Osasto Hyvärisen osaston pitää  
pitää Kuusijärvellä von Essenin kenttävartio miehitettynä, kunnes von Essenin 
osasto saapuu ja ottaa vastaan kenttävartion tehtävät. Lankayhteys 
Kuusijärven kenttävartioon on rakennettava. Kuusijärven kenttävartioiden 
välille on järjestettävä partiointi. 
 

12.45 Everstiluutnantti Ruotsalon ilmoitus: Luvelahdessa on tuhottu korsuja ja 
vihollisia on ammuttu tykillä. 
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16.05 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Kuusijärven itäpuolella on havaittu 70 

vihollista. 
 Reuhkavaarassa on otettu motin tuhoamisen yhteydessä sotasaaliiksi. 4 autoa, 

2 hyökkäysvaunua, 2 kenttäkeittiötä, 5 konekivääriä, 20 pikakivääriä, 23 
automaattikivääriä, 135 kivääriä, 2 konepistoolia, 2 pienoisheitintä, kolme 
puhelinta ja 2 valopistoolia. 

 
16.05 Kapteeni Marttinen luutnantti Lahdenperälle: Kannaksen maastossa on 

selvitettävä suorasuuntaustykin käyttömahdollisuutta joka suunnasta. 
 
17.30 Varmistuskäsky osasto Haralle ja osasto Temmekselle: Uuden varmistusladun 

reitti; Ontojärven luoteislahden rannalla oleva koulu (Hietaperä) – Riihivaaran 
talo – Mustavaara – Heinivaara – Hietaniemi – Suvirinne – Lentuajärven 
pohjoisosan saaret, Salmisaari, Vitikkosaari – Sumsa. Partion vahvuus 10 
miestä. Sumsasta ja Hietaperän koululta lähtevät partiot kohtaavat toisensa 
päivittäin 27.2 aamusta alkaen klo 13.00 Suvirinteen talossa. 

 
19.30 Kapteeni Hirva Ilmoitti: Luvelahdessa on tuhottu kolme tykkiä ja seitsemän 

korsua. 
 
 Vänrikki Steven ilmoitti: Lehdon länsipuolella partio tuhosi kymmenen 

vihollista nuotiolle. 
 
20.15 Sotapoliisikomppanian päällikkö Kaipainen ilmoitti: Partio, joka seurasi 

Ontojärvellä vihollisen partion tulolatuja, kohtasi viholliset Mikkolan talon 
maastossa. Partio tuhosi viisi vihollista, mutta joutui vetäytymään 
patruunoiden puutteen vuoksi Hietaperän koululle. Vihollisen vahvuus oli noin 
50 miestä. 

 
20.30 Käsky osasto von Essenille: Osasto vetäytyy Kaihlalammen maastoon 

everstiluutnantti Mäkiniemelle alistettuna, vahvennettuna kahdella koneki- 
väärillä. Osaston on asetettava Kuusijärven etelärantaan sanan Kuusijärvi 
kirjainten ”rv” eteläpuolelle kahden joukkueen vahvuinen kenttävartio. 
Liikkuva varmistus on asetettava perustetun kenttävartion ja Kuusijärven 
länsipäässä sijaitsevan kenttävartion välille. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää, aurinkoinen, tyyni, iltapuolella sää muuttui tuuliseksi. 

Pakkasta – 22 astetta. Päivä rauhallinen. Vihollisen ilmatoiminta oli 
tavanomaista hiljaisempaa. 

 
27.2.40 00.32 ”Heimo” (P-SR) ilmoitti avaamansa vihollisen radioviestin: JR 337 (Sihkov)  

ilmoitti 54.Divisioonalle 26.2 klo 19.58. Suomalaisten ammunta. Hevoset 
nääntyvät, syötetään jäkälää ja turvetta. 26.2 kuluessa on teurastettu 44 
hevosta ja kahdeksan on nääntynyt kuoliaaksi. 
 
54.Divisioona (Somin) ilmoitti JR 337:n komentajalle ja komissaarille 26.2 klo 
19.47. Nimityksiä: Lazarov poliittiseksi komissaariksi, Jademskij ja Ivanov 
politrukiksi. 
 

? Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Hyökkäys Losossa alkoi klo 04.00. Losossa 
vastassa kova tulitus. (Loson motin valtausyritys. Losossa saarrettuna motissa 
oli vihollisen III/JR 529). 
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11.05  Joukkomme on 300 metrin päässä ensimmäisistä korsuista Kovaa melskettä. 

Tykistö on ampunut ja tuhonnut kaksi korsua. Vihollisen hävittäjiä tuli juuri. 
Lososta kuuluu suomenkielistä huutoa: ”Suomalaiset ovat maantierosvoja. 
Uljaasti tappelette. Punainen armeija on suuri.” Lisäksi mainittiin kaatuneiden 
nimiä. 

 
14.30 Luutnantti lahdenperän ilmoitus: Tähän mennessä on tuhottu kaksi korsua ja 
 vallattu 12 pesäkettä. Hävittäjät ovat haitanneet hyökkäystämme. Nyt ne ovat 

poistuneet. 
 Eteläisen kenttävartion kohdalla on nähty kiikarilla aamuhärässä järven 

toisella puolella hiihtävä 16 miehen partio ja puolenpäivän aikaan 16 hevosta 
käsittävä kolonna, etenemissuuntana kaakko. 

 
 Vastaus: Teidän on jatkuvasti lähetettävä vähintään kahden joukkueen 

vahvuinen osasto Kuusijärven itäpuoliseen maastoon tiedustelemaan ja 
tuhoamaan siellä esiintyvät viholliset. 

 
17.30 Luvelahdessa käynnistettiin hyökkäys vihollisen tukikohdan murtamiseksi. 
 
19.00 Tilanneilmoitus: Hyökkäys Losoon jatkuu, on vallattu kolme isoa korsua ja 

kaksitoista pesäkettä. Vihollinen tekee sitkeästi vastarintaa. 
 
19.30 Luutnantti Nukerin ilmoitus: Luvelahdessa on ammuttu hajalle 10 korsua 

tykeillä. 
 
19.30 Käsky: Kälkäsen patteri siirretään Kannaksen valtaamista varten suorasuun- 

taus asemiin. 
 
21.40 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Vihollispatio on menossa kenttävartion ohi. 

Vihollisella on kenttävartio Maurasenpurolla. 
 
22.50 Luutnantti Temmes ilmoitti: Partiomme saapui Suvirinteelle, toista lännestä 

tulevaa Haran partioita ei tullut.  
 
 Päivän tapahtumat: Sää, tuulinen, lumipyry. Pakkasta – 7 astetta. Päivä oli 

hyvin rauhallinen. Vihollisen ilmatoiminta oli laimeaa, koneet olivat vain aamu 
ja keskipäivällä toiminnassa. 

 
28.2.40 08.45 Tilanneilmoitus: Losossa taistelu jatkuu, Luvelahdessa hyökkäys on py- 
  sähtynyt. 
 

12.30 ”Heimo” välitti vihollisen radioviestin: JR 337, 54.Divisioonalle. Suomalainen 
tykistö on tänään tulittanut neljättä komppaniaa, Petäjälammen talon 
sivustatukikohdasta. Pienien ryhmien toiminnalla on suomalaiset työnnettävä 
koillis-, lounais-, ja luoteissuuntiin. 

 
12.40 Is-Kalliosta ilmoitettiin: Lehdon eteläpuolella olevan kenttävartion on 

vihollisen 40-miehinen osasto työntänyt pois. Sitä vastaan toimitaan. 
 
 13.00 Losossa on kolme pientä korsua vallattu. Hyökkäys jatkuu. 
 

14.10 Luutnantti Perttunen ilmoitti: Vihollisen kranaatinheittimet ovat pitkin päivää 
ampuneet Hotakan asemiimme. Näyttävät etsivän propaganda- autoa. 
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15.15  Vänrikki Hara ilmoitti: Hietaperän koululta eilen Suvirinteelle lähtenyt partio 

palasi juuri. Ei mitään erikoista havainnut matkallaan. Huono hiihtokeli. 
 
16.45 ”Pohjasta” (Osasto Vuokko) ilmoitettiin: Vihollinen on antanut tavallista 

kiivaampia tuli-iskuja Sivakassa ja Koistilassa. Lopettivat varsin pian kun 
vastasimme siihen. 

 
18.45 Insinööriluutnantti Perttunen ilmoitti: Kulvevaan pohjoisreunassa on hyvin 

varustettu metsikkö. Partiomme sai vastaansa tult. Tulitus härätti 
Kulvevaarassa olevat ”ryssät” jotka miehittivät asemansa. 

 
20.30 Kapteeni Kuition ilmoitus: Niemen talon pohjoispuolella on vihollisen osasto 

saarroksissa. Vahvuudesta ei tietoa. Moilasen partio on todennut Riihiniemen 
maantiellä kaksi hevosajoneuvoa tuhoutuneen miinaan, mukana muutama 
vihollinen. Heinävaaran korkeudelta on kuultu räjähdyksiä, luultavasti 
vihollisia on mennyt miinoihin. Partiomme ovat tuhonneet noin 
kaksikymmentä vihollista. 

 
Päivän tapahtumat: Sää, pilvinen, räntäsade. +1 aste. Päivä oli sangen 
rauhallinen. 

 
29.2.40 02.30 ”Heimo” välitti sieppaamansa vihollisen radioviestin: JR 337 (Shilov),  

54.Divisioonalle 28.2.klo 20.18. Suomalaiset ovat tulittaneet venäläisten 
asemia. Ensimmäisen kerran suomalaiset eivät ole lähettäneet venäläisiä 
vastaan partioita. 

 
 JR 337, 54.Divisioonalle 28.2 klo 20.56: Venäläisten viisi tiedustelupartiota on 

liikkeellä Petäjälammen talon alueella. Siellä on tuore hiihtolatu 
54.Divisioonan suuntaan. latua on liikkunut 70 – 80 miestä.  

 Hotakan talon alueella on noin komppanian vahvuinen osasto. Latvajärven 
alueella joukkoja ei ole tavattu. Tulenjohto ei ole järjestelmällistä. 
Nurmijärven tiellä ei ole tavattu suomalaisia joukkoja. Tulenjohdolla on kaksi 
päivää aikaa sen järjestämiseksi. Pioneeripataljoonan alueella ei ole 
suomalaisia. Tiellä Ryzkovin hirsimajalla ei ole suomalaisia. JR 337 on 
vahvistanut puolustustaan. Alaosastoja on siirretty itään. Shikov. 

 
07.00 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Kannaksella tykit alkoivat ampua klo 07.00. 

Losossa panssarintorjuntatykki ja kranaatinheitin ampuvat. 
 
08.30 P-SRE:n tilanneilmoitus: Losossa hyökkäys on alkanut klo 05.00. Luvelahdessa 

ei päästä eteenpäin ilman uutta tulivalmistelua. Kiekinkosken suunnalla on 
tuhottu vihollisen muonantuojia ja partioita yhteensä 40 ja kolme hevosta. 

 
? Käsky komentaja vaihdosta: Kapteeni Arponen ottaa vastaan kapteeni Kuistion 

tehtävät (osasto Kekkosen komentaja). Kapteeni Kuistio siirtyy III/JR 65 
komentajaksi. Kuistio ilmoittautuu 29.2 everstiluutnantti Mäkiniemelle. Majuri 
Kahva ottaa vastaan I/JR 27:n 1.3.40. Kapteeni Lassila siirretään 9.Divisioonan 
esikuntaan 2.3.40 illalla. Majuri Hakanen ottaa Luvelahden ryhmän 
komentoonsa sen ajaksi kun everstiluutnantti Ruotsalo on lomalla. (10 vrk 
2.3.40 alkaen). Majuri Kaila siirtyy I/JR 65 komentajan viransijaiseksi. 

 
10.50 Luutnantti lahdenperä ilmoitti: Kylmäjärven etelärantaan on ilmestynyt noin 

komppania vihollisia, jotka ovat todennäköisesti vetäytyneet jo takaisin. 
Lentotoimintaa on paljon. Jumiin on pudonnut pommokone joka on syttynyt 
palamaan. 
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12.00 Vänrikki Haran ilmoitus: Nikkulan talon maastossa 27.2 tavattua vihollista 

tuhoamaan lähetty partio palasi. Partio ei tavannut vihollisia. 
 
? Kapteeni Sihvonen on valmis hyökkäämään Kannaksen maastossa 2.3 aamulla. 

Yksi tykki lisää idän puolelle tai Saunasaareen. 
 
15.40 Kapteeni Marttisen ja majuri Hämäläisen puhelinkeskustelu: Parilla 

komppanialla, jolla on enintään kuusi hevosta, ammuksia neljä tuliannosta ja 
panssarintorjuntakivääri, on lähetettävä häiritsemään vihollista Osmajärvellä. 
(Valtakunnan rajan takana, Kolvasjärven suunnalla). 

 
18.00 Everstiluutnantti Mäkiniemi ilmoitti: Kuusijoki linjalla hyökkäyksiä, Kylmäjär- 

ven pohjoispuolella, Kuusijoen kohdalla ja maantien ja Kuusijärven välillä. 
Maantien pohjoispuolella vihollisen hyökkäykset on torjuttu, mutta 
eteläpuolella vihollinen on onnistunut sisään murtoon noin kahden 
komppanian voimin. 

 
19.30 Luutnantti Temmeksen ilmoitus: Leppäsessä, Maaselän kautta mennyt partio 

on todennut Valkeisen kohdalla noin 30 – 40 miehen edestakaiset hiihtoladut. 
On myös ahkion jälki, jonka vieressä verta. Huomenna otetaan selvää etelän 
suuntaan menevästä ladusta. 

 Suvirinteellä ovat partiomme kohdanneet toisensa. 
 
21.00 9.Divisioonan käsky osasto Hakaselle: Osasto Hakanen valtaa 

”Esikuntakukkulan” Luvelahdessa, jonka jälkeen valmistautuu jatkamaan 
hyökkäystä se itäpuolella olevaan vihollisen tulikohtaan. Hyökkäys on 
käynnistettävä 2.3 klo 19.15. 

 
21.00 9.Divisioonan käsky osasto Hämäläiselle: Osasto Hämäläinen muodostaa 

sissikomppanian, vahvuus noin 80 miestä + osasto Moilanen + panssarin- 
torjuntakivääri. Komppanian on edettävä Kuukasjärven pohjoispuolitse 
Osmajärvelle, missä katkaisee maantien ja pitää maantien hallussaan, niin 
kauan kun se on mahdollista osaston turvallisuutta vaarantamatta. 

 
23.30 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Vihollinen on työnnetty pois Kuusijoki 

linjalla asemistamme. Myös kenttävartion maasto on selvä. Puhdistuksen 
yhteydessä 60 vihollissotilasta on kaatunut. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää, aurinkoinen, tyyni. Pakkasta -17astetta. Vihollisen 

lentotoiminta on ollut vilkasta. Muun muassa Sivakkaan, Rastille ja Kannaksen 
maastoon vihollinen on pudottanut useita kertoja 20 lentokoneella 
tarvikkeita.  

 
1.3.40 07.30 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Kuusijoella on tykistötulta. Kylmäjärven etelä- 

puolella on taistelu käynnissä. Losossa jatkuu toiminta. Kannaksella ammutaan 
tykistöllä. Vihollisen lentokoneet pommittavat. 
 

07.40 Luutnantti Perttunen: Vahvat partiot. Kulvevaara ja Klemetti on hyvin varus- 
tettuina. Kankivaarassa pääsi partiomme vihollisen korsualueelle missä tuhosi 
viisi vihollista. 

 Ilmatoiminta on vilkasta. Osasto Huttunen on nähnyt Rastin suunnalla 
kolmesta lentokoneesta pudotettavan 30 pakettia. 

 Osasto Ruotsalon suunnalta ei erikoista. Tykistö ampuu silloin tällöin. 
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08.00 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Kuusijärven länsipäätä puhdistetaan. Kuusijokilinja 

on hallussamme. Vihollisen tappiot ovat 60 kaatunutta. Toiminta Losossa ja 
Luvelahdessa jatkuu. Muualta ei erikoista. Vihollisen lentotoiminta on ollut 
vilkasta koko yön ja jatkuu edelleen. 

 
11.20 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Vihollisen tykistön tulta Kuusijoelle, Kylmälle, 

”Koivuun” ja Löytövaaraan. Jalkaväki ei ole hyökännyt. Lososta ei tietoja. 
 
13.00 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Tykistön tulivalmistelumme Luvelahdessa jatkuu. 

Losossa pyritään etenemään. Kuusijokilinjalla viholliselta voimakasta tykistö- 
tulta, ei jalkaväen hyökkäystä. Kuusijärven länsipäätä puhdistetaan. Muualla 
on pienten ryhmien toimintaa. Vihollisen ilmatoiminta on vilkasta. 

 
14.10 ”Heimo” ilmoitti vihollisen radioviestin: 54.Divisioona, Kukinille 1.3. klo 08.47. 

Ilmoitettava Ryzovin hirsimajan kuntoisuus ja hänen menetyksensä. Somin. 
 
 Saatujentietojen mukaan on lentorykmentti suorittanut valokuvauksia 4500 

metrin korkeudelta 18.2. Skubanov. 
 
14.45 Luutnantti lahdenperän ilmoitus: Jalkaväen hyökkäys alkoi 20 minuuttia sitten 

Kuusijoella. 
 Eonsuun kenttävartio on tykistötulen vuoksi perääntynyt…?... muotoiselle 

lammelle. Partio yhteys. 
 Eilen saatu vanki kertoo: Kuulun 39 Ratsuväkipataljoonaan, joka hyökkää 

maantien pohjoispuolella. Osasto on ylittänyt valtakunnan rajan 19.1 suksilla 
hiihtäen. Osasto on lumipukuihin puettu hiihto-osasto. Kertoo edelleen, että 
Hiilikossa olevan divisioonan tehtävä on vapauttaa 54.Divisioona. Osastolla on 
ehkä 10 hyökkäysvaunua, hevosvetoisia tykkejä samoin ehkä 10. 

 
15.45 Kannaksella on ammuttu yksi korsu hajalle ja yksi tykki vaiennettu. 
 
16.30 Luutnantti Temmes ilmoitti: Moisiovaaran partio saapui. Matkalta ei erikoista.  
 
17.30 ”Ruotsi”, Ruotsalo ilmoitti: Vihollinen on pudottanut kahdeksalla laskuvarjolla 

a´4 kpl 5 tuuman kranaatteja, kaksi on saatu omaan käyttöön, neljä ”ryssille” 
 
18.00 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Vihollisen tykistö on pitänyt taukoa Kuusi- 

joella ja ampuu nyt Kylmälle. Majuri Hyvärinen ilmoitti, että vihollisen hyök- 
käys on lyöty takaisin. Kuusijoelle on saatava lisävoimia. 

 Everstiluutnantti Mäkinimen on koottava pataljoonan vahvuinen iskuryhmä 
Silmälammen seuduille. 

 
18.55 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Kuusijoella on vihollinen hyökännyt kaksi kertaa 

maantien kummallakin puolella. Kylmäjärven itäpäässä on hyökännyt yksi 
hiihtopataljoona (RvP 39). Vahvuus hiihto-osastolla on noin yksi komppania. 
Ainakin yhden patteriston tuli on tukenut vihollisen hyökkäyksiä. Vihollisen 
hyökkäykset ovat olleet rajuja ja ne ovat joskus päässeet tunkeutumaan 
puolustusasemiimme. Vastaiskulla vihollinen on lyöty takaisin. 

 Kiekinkosken suunnalla ei uutta. Losossa taistelu jatkuu. Kannakselta on 
tuhottu kaksi kuorma-autoa ja yksi tykki. Luvelahdessa on ammuttu rikki 
kahdeksan korsua. 

 Ilmavoimien toiminta Riihivaaran – Loson seuduilla on ollut erittäin vilkasta. 
Ilmassa on toiminut pommikoneita ja hävittäjiä. 
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? ”Heimo” ilmoitti viholliselta sieppaamansa radiosanoman: JR 337, 

54.Divisioonalle. Tsuriloff ja Lazarev, Gusevskille ja Sevastnoville 1.3. klo 18.02. 
Pyydän ilmoittamaan divisioonan tilanteen. Kuulimme voimakasta tykistön 
jyskettä. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää, kirkas, lämpötila -9 astetta pakkasta. Vihollisen 

hyökkäykset ovat alkaneet tykistön tulivalmistelun jälkeen Kuusijoella. 
Hyökkäykset on torjuttu. Ilmatoiminta on ollut vilkasta. Pommikoneista on 
pudotettu tarvikkeita mm. Rastille.  

 
 
2.3.40  Osasto Hakasen hyökkäys suunnitelma. Liite. 1D/3  
 

07.00 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Kuusijoella rauhallista, hieman tykistön ja kra- 
  naatinheittimien tulitusta. Essenin osasto ei ole vielä hyökännyt. 
 
 08.45 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Kuusijokilinja on hallussamme. Vihollisen voimakas  

tykistötuli on alkanut jälleen. Losossa, Kannaksella ja Luvelahdessa jatkuu 
tykistön suorasuuntaus tulitus. Sivakka – Rasti saarrostusmaastossa omat 
partioryhmämme käyvät taisteluja. Muualla ei erikoista. 
 

 11.50 Kapteeni Hirva ilmoitti: Kannaksella kaksi korsua ja tykki ammuttiin säpäleiksi. 
 

12.15 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Vihollisen tykistötuli on jatkuvaa, joskin 
laimeampaa kuin eilen. Osasto Essen puhdistaa Kaihlalammen maastoa. 
Losossa yksi erillinen korsu on tuhottu. Oma tykki ampuu epäsuorasti. 

 Salaperäinen tappelu oli yöllä Puurujoen latvoilla päin. Ei ”Ruudun” joukkoja. 
Ei myöskään ”isäntä Kallen”, Mandelinin joukkoja. On mahdollista että 
vihollisen osastot taistelivat keskenään. Ilmassa oli vähän lentokoneita. 

 
13.00 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Kuusijoki linjalla tykistö tulta. Kaihlalammen – 

Kuusijärven välisen kannaksen valtaamiseksi suoritettiin oma hyökkäys. 
kannaksella on tuhottu kaksi korsua ja tykki. 

 
14.15 Osasto Huttunen: Rastilla kaksi lentokonetta pudotti muonaa. 
 
16.40 ”Heimon” sieppaama vihollisen sanoma 2.3 klo 12.40: Tänään suomalaiset, 66 

kranaatill, suorasuuntausta käyttäen, saattoivat taistelukelvottomiksi 
haupitsin ja rikkoivat korsun. Suomalaisten tykki sijaitsee 400 metriä DOP 
keskuksesta pohjoiseen. Pyydän ilmapommitusta. Pudottakaa meille heti 
laskuvarjolla vuoristotykki. 

 
17.10 Siepattu radioviesti tiedoksi Osasto Volaselle ja everstiluutnantti Mäkinie- 

melle: ”Ryssät” tapelleet keskenään Rutkunpurolla. 
 
17.35 Puhelinkeskustelu osasto Hakasen kanssa Luvelahteen. 
 
17.45 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Jalkaväki on Kuusijoella hyökännyt. Maantien 

suunnassa painostus on heikentynyt. Kylmäjärven eteläpuolella viholliset 
vaihtavat miehiä. Kuusijoki linjalla vihollinen ampuu edelleen. Losossa on 
päästy kiinni erilliseen korsusysteemiin. 

 
18.10 Kapteeni Hirva ilmoitti: Losossa on ammuttu rikki yksi panssaritorjuntatykki ja 

yksi rykmentin tykki. 
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18.35 Majuri Hakanen: Luvelahdessa tykistön tulivalmistelu on täydessä käynnissä. 

Vihollisen lentäjät ovat poissa. Ryhmittyminen hyökkäystä varten on 
käynnissä. 

 
19.05 ”Isäntä-Kallesta” (JR 65 komentaja, everstiluutnantti Mandelin) ilmoitus parti-

oinnista. Ei mitään erikoista. Uusia partioita on lähetetty varmistustehtävillä. 
Osasto Moilasesta on partio lähetetty häiritsemään vihollisen kuljetuksia 
Kiekinkoskelle, Hukkajärven itäpuolelta. Vihollinen on rakentanut korsuja 
Kiekinniemen maastoon. 

 
19.30 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Kuusijoella tykistötulta koko päivän. Jalkaväki 

hyökkäsi maantien suunnassa, eteläpuolella hyökkäys on torjuttu. Losossa on 
vallattu yksi suuri korsu ja tuhottu kaksi tykkiä. Luvelahdessa käynnistettiin 
hyökkäys klo 19.15.(Esikunta kukkulalle). Muualla rauhallista. 

 Puurujoen latvoilla vihollisosastot taistelivat keskenään kiivaasti. 
 Vihollisen ilmatoiminta joukkojamme kohtaan on ollut vilkasta. 
 
? ”Koukku”, everstiluutnantti Ilomäki ilmoitti: 2 – 3 rekeä Klemetti – Kulvevaara 

– Leppirinne tiellä. Neljä vihollisen lentokonetta on pudottanut muonaa 
Rastille. Rastin partiotamme vastaan tulitettiin. Kankivaaran kivinavetassa oli 
kolme kranaatinheitintä. 

 
19.50 Luutnantti Temmes tornista: Molemmat partiot ovat palanneet. Ei mitään 

erikoista. 
 
19.55 Kapteeni Mäkinen ilmoitti Luvelahdesta: Oikealla hyökännyt komppania Ipatti 

on päässyt vihollisen asemien sisälle. Ensimmäiset ampumahautakorsut olivat 
tyhjiä. Hyökkäys jatkuu, vihollisen tulitus on laimeahkoa. 

 
21.00 Luutnantti Korhonen osasto Hakasesta ilmoitti: Molemmat komppaniat 

yrittivät korsuriviin, vastus heikkoa. Olemme noin 100 metrin päässä 
maantiestä. Jokainen komppania pääsi etenemään. Oikealle Ipatti, keskellä 
Brander, vasemmalla Sainio, reservinä olevaa Tammisaloa ei ole vielä käytetty. 

 
21.10 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Osasto Essen ilmoitti. Hyökkäsimme 

Kaikkolammelle. Otin maaston ja entisen paikkani haltuuni. Tiedustelu ja 
varmistus on järjestetty käskyn mukaisesti. 

 Vihollisen tykistö ampuu harvakseen. Jalkaväki ei hyökkää. Losossa kaksi 
pientä korsua on saatu vallattua. 

 
23.00 Majuri Hakanen ilmoitti: Keskimmäinen komppania on maantiellä lähellä 

Saunajärven rantaa. Ipatti ja Sainio levittäytyvät vasemmalle. Reservi takana 
ottaa yhteyden Sainioon ja vyöryttää korsuriviä vasemmalle. Ei erikoisen 
kiivasta tulitusta. Tykistön tulivalmistelu on ollut tehokas. Lentokoneita on 
liikkeellä. 

 
23.20 Kapteeni Mäkinen ilmoitti lisäksi Luvelahdesta: Vihollisen tykki on vaimen- 

nettu. Paikoitellen on käynnissä erittäin kiivas tulitaistelu. Puhdistus ja 
vyörytys jatkuvat edelleen. Sisään murtokohdassa on päästy Saunajärven 
rantaan. 
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Päivän tapahtumat:  Sää, aamulla pilvinen, päivällä kirkas. Pakkasta -6 astetta. 
Hyvin voimakkaan tykistön tulivalmistelun jälkeen alkoi hyökkäyksemme 
Luvelahden keskeistä ”Esikuntakukkulaa” vastaan klo 19.15. Hyökkäys jatkuu 
edelleen menestyksellisesti, taistelu on paikoin hyvin kiivasta. Kuusijokilinjalla 
on vihollisen hyökkäys torjuttu. Vihollisen tykistötuli on jatkuvaa. Vihollisen 
lentotoiminta rintamalla on ajoittain vilkasta. Ilmassa on hävittäjiä ja 
pommikoneita. Muualla ei erikoista. 
Koko yön kuului Puurujoen latvan – Rutkunpuron suunnalta kiivasta 
kivääritulta, kun vihollisen joukot tappelivat keskenään. Todennäköisesti 
pimeä erehdytti joukkoja. Tarkempia tietoja ei ole. 
 

3.3.40 ? Käsky III/KTR 9:n kapteeni Lehvälle. Luvelahden vallattuun tukikohtaan  vietä- 
  vistä tykeistä yksi ampuu länteen ja kaksi tykkiä itään. 
 

04.35 Majuri Hakanen: Vihollinen on jättänyt korsunsa ja painostaa nyt oikealta. 
Tappioita on jonkun verran, saako vetäytyä. Vastaus: Ei. 

 
05.30 Osasato Vuokosta siirretään kolme joukkuetta majuri Hakaselle. 
 
07.00 Luutnantti Turtiainen ilmoitti ”Ruudusta” (Everstiluutnantti Mäkiniemi): 

Kylmäjärven eteläpuolella alkoi oma hyökkäyksemme juuri nyt. Kaikkolam-  
mella on tuhottu 20 miehinen vihollisosasto. Losossa taistellaan edelleen. 

 
07.25 ”Heimo” tiedotti vihollisen sanoman: 54.Divisioona, JR 337:lle 2.3.18.30. 

Miten olette saaneet tiedon, että Ryzovilla olisi kahden pataljoonan vahvuinen 
suomalaisosasto vastassa, Minkälainen tilanne on nyt? 

 
07.40 Osasto Ilomäki ilmoitti: Rauhallista, partiotoimintaa ilman kosketusta 

viholliseen. 
 
07.55 Partioit ovat liikkeellä. Kiekinniemen pohjoispuolella olevaan niemeä on 

lähetetty tutkimaan. Muualla ei erikoista. Muutama lentokone on liikkeellä. 
 
08.00 Kapteeni Mäkeläinen ilmoitti Luvelahdesta: Esikuntakukkulan itäpään 

valtaamista jatketaan. Tilanne on hyvä. 
 
08.20 ”Heimo” vihollisen radiosanomasta: 54.Divisioona, JR 337:lle 3.3. klo 00.30. 

Merkki lentokoneita varten on sama edelleen, 3.3 alkaen ilman muutosta. 
 
 JR 337, 54.Divisioonalle. (Sominille) 3.3.klo 00.00. Suomalaiset eivät millään 

alueella ole osoittaneet aktiivisuutta, olemme hälytysvalmiudessa. Kukinin 
osasto on etelään, kaakossa noin komppanian vahvuinen suomalaisosasto. 

 
09.15 Puhelinkeskustelu. Everstiluutnantti Ilomäelle ilmoitettiin vihollisen 

radioviesti: ”Uhka”, P-SRE:n komentaja käskee, koko alueella on suoritettava 
vahvoin taistelupartioin häirintää, ettei vihollinen voi irrottaa lisäjoukkoja 
Luvelahden suunnalle. 

 
09.35 Majuri Hakanen: Esikuntamäki on meidän. 
 
09.35 Maantien varsi on puhdas aina lentokoneelle saakka. Lännessä, suolla olevia 

korsuja vastaan, ammuttiin hyvät osumat. 
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Myrskyn käsky:  (Kapteeni Marttinen). Päätoimintasuunta itään. Kukkulalle on 
saatava tykit, yksi ampumaan länteen, toiset itään. 
 

10.55 Majuri Hämäläisen ilmoitus: Osasto Moilasen partio tapasi Rutkunpuron 
etäpuolella, eteläkaakkoon suuntautuvat ladut, jotka johtanevat vihollisen 
kenttävartioon. Vihollisen osastojen välisistä mittelöistä ei ole löytynyt jälkiä. 
Ei erikoista. Riihiniemen partio. Muutama ajoneuvo on liikkunut tiellä. 

 
11.20 Kapteeni Mäkinen Luvelahdesta: On saavutettu puolustuslinja lentokoneen 

kohdalla. Uusi hyökkäys itään tykistön tulivalmistelun jälkeen alkaa klo 16.00. 
Esikuntakukkulalle jäi yksi komppania ja yksi konekiväärijoukkue. Lento- 
koneita. 

 
13.15 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Kuusijokilinja horjuu. Hirveä vihollisen 

tykistötuli. Vihollinen on murtautunut vastaiskulla länteen. 
 
13.15 Puhelinkeskustelusta: Vihollinen yrittää myös Kylmäjärvellä. Volanen ottaa 

Kylmäjärven pohjoispuolen, siellä olevat komppanian osasto irrotetaan. 
Osasto Hämäläisestä alistetaan kaksi komppaniaa osasto Mäkiniemelle. 

 
13.20 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Luvelahdessa on vallattu 54.Divisioonan 

”esikuntakukkula”. Esikunnan henkilöstön kohtalosta ei ole tietoa. Hyökkäystä 
jatketaan idän suuntaan. Kuusijoki linjalla on käynnissä vihollisen ankara 
hyökkäys, erittäin kiivaan tykistön tulivalmistelun jälkeen. Linjat ovat 
murtuneet maantien suunnalla. vastaisku on käynnissä. 

 
13.25 Majuri Hämäläiselle: Kaksi komppaniaa alistetaan johdollanne osasto 

Mäkiniemeen. 
 
?  Taaempana olevat joukot heti hälytysvalmiiksi. 
 
14.00 Puhelinkeskustelu Vuokon kanssa: ”Uhkan”, Kapteeni Marttisen käsky: Part- 

tiointi on ulotettava riittävän syvälle. Klemetin itäpuolelta Petäjälammelle, 
 ettei vihollinen Klemetistä pääse avuksi Luvelahteen. 
 
12.30 Murole on ilmoittanut, että noin 80 – 200 vihollista on paennut esikuntakuk- 

kulalta järven jäätä itään. 
 
14.35 Everstiluutnantti Mäkiniemi ilmoitti: Kuusijokilinja on murtunut. Osasto 

Salomies asettuu Löytövaaraan. 
 
 Käsky osasto Mäkiniemelle: Löytövaaran asemat on pidettävä. Kuistio ja 

”Humaus”, II/JR 65 vetäytyvät viivyttäen Löytövaaralinjalle. Osasto von Essen 
vetäytyy Löytöjärven eteläpuolelle ja varmistaa tossutien. Pataljoonan 
vahvuinen iskuryhmä on koottava silmälammelle. Losossa toiminta 
keskeytetään. 

 
14.45 Majuri Hakanen: Hyökkäysjoukot on vedetty pois esikuntakukkulalta. 

Suorasuuntaustykkejä on neljä ampumassa korsuihin, on saatu täysosumia. 
Tulivalmistelu oli tehokas. Hyökkäys alkaa klo 18.00. 
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? ”Heimo” vihollisesta: 54.Divisioonalle 3.3 klo 08.30. Novikoville. Ryzovin 

tilanne: Noin kaksi suomalaista pataljoonaa puolustusasemissa 600 metriä 
itään hirsimajasta. Majasta pohjoisempana on kolme miinanheittäjää, 
lähempänä ovat tykit. 

 
15.25 ”Heimo” vihollisen sanomasta: 54.Divisioonalle ilmoitti  …?… klo 08.42. Tiellä 

länteen oleva sulku on miinoitettu. Ku …?... kaakkoon, 800 metrin päässä on 
suomalainen vahvistettu komppania asemissa. Ryzoville on toimitettu muonaa 
7 päiväksi. 

 
 JR 337, 54.Divisioonalle klo 09.20. Taisteluilmoitus N:o 152. JR 337 on ollut 

saarroksissa 35 vuorokautta ja pitää hallussaan entisiä asemiaan. Yön aikana 
eivät suomalaiset ole osoittanet aktiivisuutta. 

 
15.45 Tilanne ilmoitus ”Vaara 2:lle”: Joukkomme vetäytyvät Kuusijokilinjalla 

suuntana Löytövaara vihollista viivyttäen. 
 
16.55 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Luvelahdessa H-hetki klo 18.00. Saunasaari 

ja Niska ovat varuillaan. 
 
17.20 Everstiluutnantti Mäkiniemen ilmoitus: Painostus ”Koivun ja Kylmän” välillä on 

ankara. Volanen epävarmana vetäytyy. 
 
? Kapteeni Mäkinen ilmoitti erään vangin kuulusteluista Luvelahdessa. 
 
17.50 Everstiluutnantti Ilomäen ilmoitus: Vihollinen varmisti pohjoisen suuntaa 

muonapussien pudotuksen. 
 
18.40  Kapteeni Mäkinen ilmoitti: Luvelahdessa hyökkäys käynnistettiin klo 18.00. 

Edessä on vähäistä laukausten vaihtoa. Hyökkäämässä on neljä komppaniaa.  
 
19.30 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Kuusijoelta on vetäydytty Löytövaaran puolus- 

tusasemaan. Loson motin valtaaminen on keskeytetty. Kannaksella suorittaa 
suorasuuntaustykki hävitysammuntaa korsumaaleihin. Luvelahdessa hyökä- 
tään klo 18.00 alkaen tykistön tulivalmistelun jälkeen. Vihollisen lentotoiminta 
oli iltapäivällä vilkasta. 

 
19.45 Everstiluutnantti Mäkiniemi ilmoitti: Kylmäjärven ja ”Koivun” välisessä 

maastossa on vihollinen lyöty. Noin 100 vihollista on kaatunut. Kylmäjärven 
eteläpuoli tuntuu pitävän. Vastahyökkäys käynnistetään pian. 

 
20.15 Kapteeni Mäkinen: Hyökkäys Luvelahdessa etenee. Hiljaista tulitusta 

eturintamalla, kaikkialla. 
 
22.30 Kapteeni Mäkinen: Saunajärven rantamaastossa sivuutettiin yksi hyökkäys- 

vaunu, joka ei ampunut. Eteneminen tapahtuu järjestyksessä. Heikkoa tulta. 
 
22.40 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Silmälammen maastossa kokoontuu 

Hämäläinen Sorsa. Tykistö ampuu. 
 
22.50 ”Heimo” ilmoitti vihollisen radioviestin: JR 337, 54.Divisioonalle: Lyhyen 

tulivalmistelun jälkeen suomalaiset hyökkäsivät komppanian suuruisella 
osastolla Kukinia vastaan suojellessaan kuormastoaan. 
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 Päivän tapahtumat: Sää, aamulla vähän pyrytti, päivällä selkeni. Pakkasta - 9 

astetta. Oma hyökkäyksemme Luvelahdessa jatkuu menestyksellisesti. 
Keskeinen ns. ”Esikuntakukkula” on vallattu ja vyörytys jatkuu idän suuntaan. 
Rasti – Klemetissä vihollinen oli aktiivinen. Kuusijoella on vihollisen ankaran 
tykistövalmistelun ja jatkuvien hyökkäysten takia jokilinja jätetty ja vetäydytty 
Löytövaaraan puolustusasemiin. Vihollisen ilmatoiminta oli päivän aikana 
vilkas. 

 
4.3.40 ? ”Heimo” ilmoitti vihollisen radiosanoman: JR 337, 54.Divisioonalle. Pyydän sel- 

vittämään kenen on tunkeuduttava? Kaikkienko vaiko osaston? 160 miehen 
osasto on valmis. Enempää en voi ottaa. Tsurilov. 
 

05.15 Majuri Hakasen ilmoitus: Idän maasto on hallussamme. Vihollisella on vielä 
400 metriä syvä alue hallussaan. Osasto Ruotsalo ilmoitti vihollisen 
hyökkäävän lännen suuntaan, hyökkäys on toistaiseksi torjuttu.  Murole ja 
Kahila ilmoittivat vihollisen liikehtivän maantien suunnassa länteen. 

 
05.25 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: H-hetki klo 06.00 Löytövaarassa. 
 
07.50 Luutnantti Temmes ilmoitti: Ei erikoista. 
 
08.00 Luutnantti Perttunen: Vilkasta partiotoimintaa, vihollinen varmistetaan. 

Kulvevaarassa ja Klemetissä maantiellä on käynyt partio, ei mitään suurempaa 
liikennettä. Mieronahoon on ammuttu pikatykillä. 

 
? Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Osasto Essen on paikoillaan. Hämäläinen 

hyökkäsi klo 07.25. Löytövaara ”a” kohdalla vihollinen on hyökännyt. 
Kylmäjärvellä rauhallista. 

 
 08.40 Vänrikki Steven ilmoitti ”Isäntä Kallesta”. Kaurosenpuro ”pu:sta”, 300 metriä 

etelään on vihollisen kenttävartio. Paikalla on lumeen kaivettuja 
ampumahautoja. Kiekinniemen pohjoispuolella olevalla sillalla on ammuttu 
kolme hevosta konekiväärillä. Nuotiotulia on havaittu Pihlajavaaraan, rajan 
takaa Pläkkäjän suunnasta. Muualta ei erikoista. 

 
09.20 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Hyökkäyksemme Luvelahdessa jatkuu idän 

suuntaan. Noin puolet on idän suunnassa olevasta vihollisen tukikohdasta 
vallattu. Vihollinen on aktiivinen Löytövaarassa, vastaiskumme on käynnissä. 
Muualta ei erikoista. 

 
10.15 ”Heimo” vihollisenradioviestistä: JR 337, 54.Divisioonalle (Sominille) 4.3 klo 

07.10. Merkkinä hyökkäykseen siirtymisestä tullee olemaan radiossa viisi 
nelosta. Divisioonan komentopaikkaa paikkaa lähellä merkkinä kolme punaista 
rakettia sekä radiossa viisi ykköstä. 

 
10.35 Puhelinkeskustelusta: Vihollisen hiihtokomppania, noin 100 miestä, hyökkäsi. 

Suurin osa hyökkääjistä on tuhottu. Huovinen ja Kahila voivat saada vihollisen 
hyökkäyksen selkäänsä. Muroleen osastosta yksi joukkue ja konekivääri on 
siirrettävä Kahilan komppanialle tien sulkemiseksi lännen suunnasta. 

 
10.50 Puhelinkeskustelu osasto Vuokkoon: Voi merkitä yleistä hyökkäystä, sen vuosi 

on oltava varuillaan. Halonen on hyökkäystä vastassa, vihollinen on lyötävä 
heti alkuunsa, ettei pienikin menestys aiheuttaisi yleistä hyökkäystä. Sivakassa 
on kosketus maantiehen. 
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11.00 ”Koukku”, everstiluutnantti Ilomäki: Noin 100 vihollissotilasta hyökkäsi. 

Joukkue lähti iskemään vihollisen selkään. Vihollinen on taltutettava. 
 
11.10 Puhelinkeskustelu majuri Hakasen kanssa: On valmistauduttava irrottamaan 

heti tilanteen salliessa yksi komppania Kahilan käyttöön. Luvelahdessa alkoi 
hyökkäys noin puolituntia sitten, vastassa vähän kivääritulta, hyökkäys tuntuu 
menevän eteenpäin. 

 
11.30 Kapteeni Marttisen tilanneilmoitus ”Vaara 2”:een … 
 
13.00 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Taistelut Luvelahdessa, Klemetissä ja Löytövaarassa 

jatkuvat. 
 
13.20 ”Heimo” vihollisen radioviestistä: Rajavartiorykmentti 5 (Mastjuk). 

54.Divisioonalle klo 08.46. Merkinanto, kaksi keltaista, yksi punainen, 
peruutetaan. Lähestyttäessä on huomioitava kolme punaista rakettia ja 
radiossa viisi ykköstä. 

 
 JR 337, 54.Divisioonalle 4.3. klo 09.00. GAP-osasto, Kukinin ja Ryzovin välillä, 

ryhtyy taisteluun. Voimat ovat varmentuneet. 
 
 JR 337, 54.Divisioonalle 4.3 klo 09.10. Yön aikana suomalaiset ylläpitivät 

Kranaatinheitin ja tykistön tulta. Pienin ryhmin suomalaiset ylläpitävät 
asemiamme vastaan konekivääritulta. Venäläinen joukkomme taistelee 
Kukinin ja Ryzovin osastojen välissä. Kello 08.00 alkaen Nurmijärven suunnalla 
toimii 40-miehinen venäläinen tiedustelupartio. 

 
13.50 Majuri Hakanen ilmoitti: Harjanne saatu. Miehet ovat väsyksissä. Vasemmalta 

yritetään hyökätä. 
 
14.55 ”Heimo” vihollisen radioviestistä: JR 337, 54.Divisioonalle (Gusevskille) klo 

10.55. Meidän osastomme on taistelussa Kukinin ja Ryzovin välillä. Maantien 
oikealla puolella on piikkilankaesteitä ja murrostuksia. Eteenpäin meno on 
estynyt. Suomalaisten voimia ei ole saatu selville. 

 
15.00 Sanoma ilmoitus Vuokolle: Osasto Ilomäestä on lähetetty toinen joukkue 

edellisen vahvistukseksi. 
 
15.40 Puhelinkeskustelusta osasto Hakaseen: Kaksi joukkuetta ”Esikuntakukkulalta” 

Kahilalle. Tykit on saatava eteen. Idästä on koetettava pureutua korsuriviin 
samaan aikaan. 

 
17.30 ”Heimo” vihollisen sanomasta: 54.Divisioona (Gusevski), JR 337:lle 4.3 klo 

15.00. Toiminnassa on suuret joukot. Käyn taistelua vahvasti varustautuneen 
suomalaisosaston kanssa. Sotaneuvoston määräyksestä on teidän uusien 
voimien tuloon saakka suojattava omaisuutta ja taistelutarvikkeita. 

 
 54.Divisioona, JR 337:lle klo 12.00. Bensiinin heittoon on annettu määräys. On 

tähystettävä tarkasti. 
 
17.50 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Vihollisen tykistötuli jatkuu. Hämäläinen on 

melkein vanhoissa asemissa. Yksi rykmentti liikkuu jalan ja pataljoona 
hiihtäen. 
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18.20 54.Divisioona, JR 337:lle. Osastolle tulee apua ja sen lähestyessä on näytettävä 

… Kaikkien varuskuntien on lujasti torjuttava suomalaisten rynnäköt. Muonaa 
tullaan heittämään lentokoneista. 

 
? JR 337, 54.Divisioonalle klo 09.29. Muonaa ei ole. Heittäkää. Hevosia ei saa 

liikkeelle. Heittäkää rehua. Pyydän apua osastollemme …?... suunnalta. Pyydän 
ilmoittamaan tilanteen. 

 
19.00 Vangin kuulustelusta: Luvelahdessa vangiksi saatu tykkimies Nikitin. Luvelah- 

dessa on kolmas haupitsipatteristo, komentaja Snamenskij. Patteristosta on 
kaksi patteria jäljellä ja vain kaksi ehyttä tykkiä. Jalkaväkeä on JR 118. 
54.Divisioona isossa uudessa talossa. Puolustusasemissa oli ainakin neljä 
hyökkäysvaunu tykkiä, joista kaksi oli kunnossa. Mieliala toivoton. Ruokana on 
ollut 200 grammaa korppuja ja vähän hevosenlihakeittoa. 

 
19.30 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Löytövaara – Kylmäjärvi asemissa on vihollisen 

hyökkäykset torjuttu. Vastahyökkäys suoritettiin Kylmäjärveltä Löytövaaran 
asemien eteen. Vihollisen tappiot olivat noin 500 miestä. Löytövaarassa on 
vangin kertoman mukaan JR 83 + pataljoona sekä Rajavartiopataljoona 39 
suksilla. Kannaksella tykistömme tuhoamisammunta jatkuu, useita vihollisen 
korsuja on tuhottu. Luvelahdessa on tunkeuduttu korsualueen keskelle, on 
vallattu noin puolet tukikohdasta. Taistelu jatkuu. Klemetissä hyökkäsi 
vihollisen komppania, kranaatinheitin tulen tukemana itään päin asemiamme 
vastaan. Vihollinen on osittain lyöty takaisin ja osittain tuhottu. 

 Sumsassa hyökkäsi vihollinen kranaatinheittimien tukemana asemiamme 
vastaan, vahvuus noin kaksi joukkuetta. Osasto on vetäytynyt takaisin. 
Muualla oli rauhallista, ei ilmatoimintaa. 

 
? Luutnantti Turpeinen ilmoitti: Osasto Mäkiniemestä ilmoitettiin: Vangin 

kuulustelukertomukseen perustuen vihollisia JR 83 + pataljoona ja 39 Rv.P, 
tulivat rajan yli 28.2. Kuuluvat 163.Divisioonaan. Vihollisia on kaatunut 500.  

 
21.05 Vänrikki Stevenin partioilmoitus ”Isäntä – Kallesta”: Hamaravaaran tiellä on 

nähty pari miinaan mennyttä hevosta, tyhjät reet. Muualla ei mitään erikoista. 
 
? 9.Divisioonan käsky: Joukkojen on vetäydyttävä uusiin puolustusasemiin 

linjalle, Haukkaniemi - Saunasaari – Kannas – Louhenjärvi – Lutjanjärvi – 
Särkijärvi – Hanhelan talot, mikäli Löytövaaran puolustuslinjan pitäminen käy 
ylivoimaiseksi. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää, lumisadetta ja pyryä. Pakkasta -10 astetta, lauhtuvaa. 

Löytövaarassa on säilytetty entiset asemat ja tehty menestyksekkäitä 
vastaiskuja. Vihollisen tappiot olivat noin 500 kaatunutta. Luvelahdessa on 
päästy itäiseen tukikohtaan sisälle. Noin puolet tukikohdasta on vallattu. 
Tulivalmistelu ja toiminta jatkuu edelleen. Klemetissä vihollinen on yrittänyt 
päästä Luvelahtelaisten avuksi, mutta vihollisen osastot on lyöty takaisin. 
Sumsassa vihollinen on koettanut edetä, mutta se on lyöty takaisin. 
Kannaksella jatkuu tuhoamisammunta korsuihin. Muualla ei erikoista. 
Vihollisen ilmatoimintaa ei ole ollut lumipyryn takia. 

 
5.3.40 06.40 Kapteeni Hirvonen osasto Ilomäeltä: Ei mitään erikoista. 
 

07.20 Osasto Mäkiniemestä: Löytövaarassa on rauhallista. Tykistötulta on. 
Kannaksella on tuhottu kahdeksan korsua. 
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07.30 Osasto Vuokko ilmoitti: Yö oli rauhallinen. Vihollinen painostaa Klemetistä 

itään lievemmin kuin eilen. Kranaatinheitin tulta. Kaatuneita vihollisia on noin 
100. 

 
08.30 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Ei mitään erikoista toimintaa. Toiminta jatkuu. 
 
08.30 Luutnantti Perttunen ilmoitti: Vihollinen on ollut aktiivinen Rastin ja 

Mämmelän suunnalla yön aikana. Klo 07.00 tienoilla on Nurmeksen tien 
suunnalta kuulunut taistelun ääniä. Partiointia on suoritettu koko yön ajan. 
Myös Klemetin suunnalta kuuluu taistelun ääniä. 

 
? ”Myrsky”, kapteeni Marttinen ilmoitti everstiluutnantti Ilomäelle: Klemetin 

pohjoispuolella oleva joukkueemme on osasto Vuokon joukkue, yhdistetään. 
Niille nimetään yhteinen johtaja. Asettuvat asemiin. Teltat mukaan. 
Lankayhteys on Petäjälammen kautta. 

 
10.15 Vänrikki Haran ilmoitus: Partioidaan säännöllisesti. Ei erikoista. 
 
? Kuusijokilinjalla vangiksi saadun sotamiehen kuulusteluista: 6.1.40 JR 315:n 

täydennykseksi lähetettiin 180 miestä junalla Kemiin 22 – 25.2. Repolaan 28 – 
29.2 missä liitettiin JR 83:ään. Kuului III/JR83 kahdeksanteen komppaniaan. 
Rykmentin komentaja Vesletshozerski. 2.3 hyökkäsi heidän pataljoona, 
metsässä yövyttyään, maantien suunnassa vasemmalle kääntyen, jossa jonkun 
järven luona kohtasi suomalaiset. Komppaniasta, jonka vahvuus oli 110 
miestä, jäljelle jäi ehkä 50 miestä. 

 
? Kapteeni Marttinen luutnantti Lahdenperälle: Sihvonen valmistautukoon 

Kannaksen valtaamiseen 6.3 illalla. Tykistön tulivalmistelu suoritetaan 5-6.3.  
 Saunasaaresta irrotetaan kaksi joukkuetta. Vahvennukseksi yöllä 5-6.3 osasto 

saa mahdollisesti kranaatinheitin joukkueen ja kanuunan sekä yhden 
komppanian. Voimat on siirrettävä yön aikana Kannaksen länsipuolelle. 

 
13.00 Vuokko ilmoitti: Vihollinen hyökkää tien suunnassa noin komppanian 

vahvuisena. Mukana tukena on kranaatinheitin ja hyökkäysvaunutykkien tulta. 
Ilomäen joukkue on asemissa ja pystyy tulittamaan Klemetissä olevia korsuja. 
Maantien pohjoispuolella on joukkue Vuokosta ja kaksi konekivääriä. 

 
13.55 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Löytövaarassa on meneillään rajoitettu 

vastahyökkäyksemme, vihollinen ei hyökkää, toiminta on hieman laimentunut. 
Taistelu Luvelahti itäistä vastaan on keskeytyksissä. Klemetissä hyökkäsi 
vihollinen, joka pyrki idän suuntaan noin komppanian vahvuisella osastolla 
kranaatinheittimien ja hyökkäysvaunutykkien tukemana. Torjunta taistelu on 
käynnissä. Tykistömme ampuu suorasuuntauksella Kannasta ja Luvelahti 
läntistä. Vihollisen ilmatoiminta on ollut erittäin vilkasta. 

 
14.45 Everstiluutnantti Mäkiniemi ilmoitti: Majuri Hyvärinen ilmoitti että vihollinen 

valmistautuu hyökkäykseen. Yrittää Kylmäjärven ja maantien välistä – on jo 
läpi. Hyvärinen pelkää linjojen murtuvan, on asemissa Silmälammen ja 
Kylmäjärven välillä. 

 
16.55 Majuri Hakanen (puhelin keskustelu): Hyökkäysvaunu tykki on ampunut itään, 

pari korsuntapaista, muut ampumahautoja ja kuoppia. Yhdeksän 
kranaatinheitintä on ampunut haku ja tarkistusammuntoja. Puronvarressa, 
lentokoneen luona vihollisen hallussa olevalla alueella on joka korsu ja pesäke  
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varmistettu. Vihollisen hallussa oleva alue on 400 metriä leveä ja 600 metriä 
syvä. 
 

 17.15 Käsky kapteeni Hirvoselle: Kaksi joukkuetta osasto Hämäläisestä on irrotettava 
  illalla, toinen Mäntyvaarasta ja toinen Kesselistä. 
 

17.30 Luutnantti Temmes ilmoitti: Mäntyvaarassa käynyt partio palasi tapaamatta 
Riihijärven partiota. Talossa on todennäköisesti yöpynyt vihollisen partio, jäljet 
johtavat Lammasperän suuntaan. Vahvuus on luultavasti noin 40.  
 

 17.35 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Viholliset ovat vetäytyneet pois. 
 

17.35 ”Uhka”, eversti Siilasvuon käsky: Iskujoukko, noin 200 miestä, on koottava ja 
sitä käytetään vain iskuihin. Osasto Hämäläisestä irrotetaan kaksi joukkuetta 
Kiekinkosken suunnalta iskuryhmään. 

 
18.10 Kapteeni Mäkinen: Hyökkäysvalmistelut huolellisesti, kranaatinheitin ampuu. 
 
? Sotapoliisiosasto Kaipainen: On lähetettävä 20-miestä ilmavalvonta-asema 

Kilpeläistä varmistamaan. 
 
18.35 Käsky luutnantti Temmekselle: Partio seuraamaan latuja Mäntyvaaraan ja 

sieltä etelään. On ilmoitettava taistelukosketus punaisella valoraketilla. 
Temmeksen partion vahvuus 11 miestä. 

 
18.50 ”Heimo” ilmoitti vihollisen radioviestin: JR 337 ilmoitti klo 12.00. Ryhdymme 

poistamaan maantieltä murrosteita ja kaivantoa. Kun esteet ovat poissa, 
hyökkäys uudistetaan. Tappiot, vangiksi on jäänyt 20, kaatuneita on 25. 

 
11.40  Mehlis ilmoitti: Venäläisten joukot etenevät menestyksellisesti. Feodorofin 

täytyy vapautua päivän kuluessa. 
 
19.20 Ilmoitettiin Vuokolle vihollisen viesti: On oltava varuillaan, ettei vihollinen saa 

tuhotuksi esteitä ja pääse murroksen läpi. 
 
19.30 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Klemetissä on vihollinen hyökännyt, hyökkäys on 

torjuttu. Luvelahti itäiseen on oma hyökkäyksemme alkanut. Löytövaarassa on 
vihollinen hyökännyt. Löytövaaran ja Kylmäjärven välillä, hyökkäys on torjuttu. 

 
? Kapteeni Sihvonen ilmoitti: Tykit ampuvat hyvin. Saattaa jäädä vihollisen 

korsuja. Voimme yrittää hyökkäystä. ”Valtille” kranaatinheittimet ja tykit. 
(II/JR 27 komentaja). 
 

 20.30 Majuri Hakanen: H-hetki klo 21.00. 
 

22.15 Kapteeni Mäkinen ilmoitti: Oikealla yksi komppania pääsi 50 metriä eteenpäin. 
Vasemmalla on painopiste, missä vyörytetään pitkin ampumahautaa. Yksi 
komppania on reservissä. Idästä yrittää kaksi joukkuetta ryömien. 

 
22.55 ”Heimo”: Vihollinen ilmoitti saaneensa 4 tynnyriä bensiiniä. 
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23.40 Kapteeni Mäkinen ilmoitti: Hyökkäys menee hiljaa eteenpäin. Yhdessä paikas- 

sa tekee kiusaa. Kolme heitintä ja 400 ammusta ”Valtille”(II/JR 27) kannaksen 
länsipuolelle. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää, aamulla pilvistä, pyryä, päivällä kirkastui, pakkasta  

-6 astetta. Päivällä vihollisen lentotoiminta oli vilkasta. Löytövaarassa 
vihollisen tykistötulta ja jalkaväen hyökkäys, joka torjuttiin. Luvelahdessa 
itäisen tukikohdan valtaamien jatkuu tykistön tulivalmistelun jälkeen. 
Klemetissä vihollinen on hyökännyt noin komppanian vahvuisena 
kranaatinheittimien ja hyökkäysvaunutykkien tulen tukemana, hyökkäys on 
torjuttu. Mäntyvaarassa on käynyt mahdollisesti vihollisen partio, jota 
seurataan. Muualla ei erikoista.   
 

6.3.40 03.30 Kapteeni Mäkisen ilmoitus: Hyökkäys etenee koko ajan hiljaa eteenpäin. Vii- 
  meisen mäen päällä on kova vastustus. Puhdistaminen jatkuu aamuun saakka.  
 

04.20 Luutnantti Temmes ilmoitti: Mäntyvaaraan lähetetty partio saapui noin klo 
24.00 perille, jolloin havaitsivat vihollisen olevan siellä ja ryhtyivät välittömästi 
tulitaisteluun. Temmes on lähettänyt sinne avuksi 20 sotapoliisia ja pyytää 
vielä lisää apuvoimia. 

 
04.30 Käsky sotapoliisiosasto Haralle: 25 miestä heti lähtövalmiiksi. Autoilla Sumsan 

tietä autotien päähän, josta hiihtäen Sumsaan, missä on ilmoittauduttava 
luutnantti Temmekselle, joka ohjaa partion Mäntyvaaraan. 

 
04.35 Kapteeni Hirvoselle: Nopea partio hälyttämään sissipartion Riihijärvellä. Kaksi 

kolmasosaa joukosta on lähdettävä tuhomaan vihollispartiota Mäntyvaaraan. 
 
08.55 Luutnantti Perttunen ilmoitti: Vihollinen on ollut rauhallinen. Osasto Heikki- 

nen on antanut aamulla pienen tuli-iskun Klemetin itäpuolella viholliselle. 
 
09.00 Majuri Hakaselle (puhelinkeskustelu): Vihollinen on varmistettava päivän 

ajaksi joukkueen – komppanian vahvuisella osastolla. Muut osaston joukoista 
saavat levätä. Tarkkaa maastontiedustelua on suoritettava seuraavan 
hyökkäyksen valmistelua varten. 

 
09.20 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Löytövaarassa on vihollinen ampunut tykeillä, 

muutoin vihollinen ei ole painostanut: Luvelahti itäisessä on hyökkäystä 
jatkettu. Mäntyvaarassa on vahva vihollisen partio, taistelut sen tuhoamiseksi 
on käynnissä. Muualla ei erikoista. 

 
12.30 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Löytövaarassa vihollisen tykistövalmistelu 

on käynnissä. Sen jälkeen jalkaväki hyökkää. Vihollisen ilmatoiminta on 
vilkasta. Tiedustellaan ”Valtin” suunnitelmista Kannaksen valtaamiseksi. 

 
13.55 Kapteeni Sihvosen ilmoitus: Kannasta ammutaan neljällä tykillä, lännessä 

vihollisen korsuja on hajotettu ja varmistettu. Saunasaaren joukot ovat 
saaneet osumia kaikkiin, myös keskellä oleviin asuntokorsuihin. 
Kranaatinheittimet ampuvat, vihollinen juoksee. 

 Tulivalmistelu: Kaikki tykit ampuvat, epäsuora tuli tukikohdan keskelle, samoin 
kranaatinheittimet. H-hetki 21. Yksi kanuuna lisää. 

 
13.40 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Vihollisen hyökkäys on käynnissä Löytövaarassa. 

Mäntyvaarassa jatkuu vihollispartion tuhoamistaistelu. Ilmatoiminta on vilkas. 
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13.55 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Löytövaarassa on kova vihollisen hyökkäys, 

mikä on nyt torjuttu. Kylmäjärven eteläpuolella tilanne on epäselvä. Yksi 
komppania on lähetetty suunnalle. Vihollisen partio kävi kenttävartion luona. 
Nyt kenttävartio on paikoillaan. 

 
16.10 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Ei uutta, painostus jatkuu. Kylmässä on 

torjuttu vihollisen hyökkäys, maantien suunnasta ei tietoa. 
 
16.35 Luutnantti Temmes ilmoitti: Mäntyvaaran talon pohjoispuolella jatkuu taistelu 

vihollisen partiota vastaan. Vihollisen partio pyrkii vetäytymään itään ja 
pohjoiseen. kaksi sotapoliisin jälkeen jäänyttä miestä vihollisen partio vei 
mukanaan pohjoisen suuntaan. Riihijärveltä lähetetty partio ei ole tullut 
taistelupaikalle. 

 
16.40 Kapteeni Hirvosen ilmoitus: Riihijärven partio on eilen käynyt Mäntyvaarassa 

ja nähnyt ladut, joista teki ilmoituksen. Partio ei tavannut Sumsan partiota. 
 Käsky: Riihijärveltä on heti lähetettävä käskynmukainen partio Mäntyvaaraan. 
 
17.05 ”Pohjasta” ilmoitettiin: Klemetissä ei painostusta. Vihollinen on käynyt esteil- 

lä. Ne ovat pakoillaan. 
 
17.15 ”Heimo” ilmoitti vihollisen radioviestin 54.Divisioonalle: Asettakaa tykkien 

suuntaan kaistale pituudeltaan 8 metriä. 
 Vastaus edelliseen: Olemme poistaneet ristit ja levittäneet kaistaleet 

puolustuslinjan äärimmäiselle reunalle. 
 
18.00 ”Heimo” ilmoitti: JR 337, 54.Divisioonalle 6.3 klo10.32. Korsuissa kolme 

miinanheittäjää, hyökkäysvaunutykkejä, piikkilankaa. Maantielle on tehty 
kaivantoja, ja ne on miinoitettu, lisäksi ne ovat patterin varmistamia. 150 
miehen osasto on kiertoliikettä suorittaessaan joutunut tulen ympäröimäksi ja 
on kiireesti vetäytynyt pois. Hyökkäysvaunut on tuhottu. Minun menetykset 
ovat 19 kaatunutta ja 49 haavoittunutta. Tsurilov ja Lazharev. 

 
18.00 54.Divisioona, JR 337:lle 6.3 klo 15.00, Tsuriloville. Keskeyttäkää hyökkäys ja 

varmistakaa itsenne, suomalaisten saarrostusliike. Odottakaa käskyämme. 
Gusevski. 

 
18.20 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Löytövaarassa vihollisen hyökkäys jatkuu. 

Essen on hyökännyt maantien eteläpuolella. Kylmäjärven eteläpuolella 
hyökkäys alkoi noin klo 16.00 pataljoonan vahvuisena. Vastaisku tehtiin 
vihollisen uudelleen ryhmittyessä. 

 
19.30 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Vihollinen on hyökännyt toisen kerran Löytö- 

vaarassa ja Kylmäjärvellä voimakkaan tykistötulen tukemana, torjuttiin. 
Klemetissä heikohko, kahden hyökkäysvaunun ja kranaatinheitinten tukema  
1-2 komppanian vahvuinen vihollisen suorittama hyökkäys on torjuttu. 
Mäntyvaarassa jatkuu vihollisen noin 50-miehisen sissiosaston tuhoaminen. 
Ilmatoiminta oli iltapäivällä erittäin vilkasta, muonan heittoa, pommituksia ja 
hävittäjien tulitusta. 
 

22.00 ”Heimo” ilmoitti vihollisen radioviestin: 80. Lentorykmentin päällikölle on 
annettu seuraava käsky 2.3. On välttämätöntä, että ilmavalokuvaus tulisi 
suoritetuksi.  OAB:n päällikkö majuri Iljukin. 
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22.15 Luutnantti Lahdenperä ilmoitti: Löytövaarassa on vihollisen hyökkäykset 

torjuttu. Tykit ovat hiljaa. 
 
? ”Heimo” ilmoitti. 54.Divisioonan alueelta tiedotettiin 6.3 klo 18.00. Olemme 

keränneet lentokoneesta heitettyjä ruokatarvikkeita 5.3, 450 kiloa korppuja, 
15 kiloa sokeria, 180 kiloa säilykkeitä ja 40 kiloa makkaraa. Pyydetään kiireesti 
heittämään lisää korppuja, säilykkeitä ja voita. 

 
22.30  Luutnantti Temmeksen ilmoitus: Mäntyvaarasta ovat partiot palanneet takai-

sin. Vihollinen irrottautui pohjoiseen. Ottivat kaksi lääkintämiestämme 
vangiksi. Moisiovaarasta partio Hirvivaara – Hietala – Kuumu – Tikka. 

 
 Päivän tapahtumat: Aamulla pilvistä, päivällä kirkastuvaa, pakkasta -7 astetta. 

Löytövaarassa on vihollinen hyökännyt kolme kertaa asemiamme vastaa 
tykistövalmistelujen jälkeen. Hyökkäykset on torjuttu osittain vasta- 
hyökkäyksillä. Luvelahti itäisessä jatkui hyökkäyksemme koko yön ajan, mutta 
pysähtyi aamulla. Kannaksella jatkui tykistövalmistelu, jonka jälkeen 
hyökkäyksemme alkoi klo 21.00. Klemetissä on vihollinen hyökännyt idän 
suuntaan kahden hyökkäysvaunun tukemana, mutta se on torjuttu. 
Mäntyvaarassa käytiin voimakkaan vihollispartion tuhoamistaistelua. 
Ilmatoiminta oli vilkas. Muualla ei erikoista. 

 
 Osasto Ruotsalosta on saapunut tiedot yhdeksän vangin kuulustelusta: Kaikki 

ovat tykistön ajomiehiä. Vihollisia Luvelahdessa 300 – 1000. Vuoristotykkejä 
76 mm neljä kappaletta, haupitseja 122 mm kahdeksan, jotka kuuluvat 86 
tykistörykmentille. Komentaja Znamenski. Kolme haupitseista on 
ampumakuntoisia, mutta niihin ei ole ammuksia. Muonatilanne on heikko. 
Saman rykmentin haupitseja on neljä kappaletta Kannaksella. Siellä komentaja 
on Dublenski. Kaikki hevoset Luvelahdessa ovat kuolleet ja syödyt. 
54.Divisioonan komentaja on Luvelahdessa esikuntakorsussa. Tankkeja 1 – 3, 
jotka voivat ampua. Luvelahdessa lisäksi osa 118 jalkaväkirykmenttiä (100 
miestä), kaksi komppaniaa pioneeria? ja yksi pataljoona hiihtojoukkoja. 

 
 

7.3.40 02.32 Luutnantti Turtiainen ilmoitti: Kannaksen tilanneilmoitus. Hyökkäys pysähtyy. 
Noin 100 metrin päässä on vihollisen korsurivistö, missä on uusia korsuja ja 
asemia. Asemissa on monta konekivääriä ja kanuuna. Koetetaan jatkaa 
edelleen. Apukomppania saapui. 
 

06.10 ”Heimo” vihollisen radioviestistä: JR 337, 54.Divisioonalle 7.3 klo 02.00. 6.3 klo 
18.55, meidän joukoillamme (venäläisten) ei ollut hyökkäyksessä menestystä. 
Klo 17.00 hyökkäys pysähtyi ja joukkomme vahvensi asemansa 600 metriä 
kaakkoon Pioneeripataljoonasta. Muilla linjoilla suomalaiset päivän kuluessa 
tulittivat kranaatinheittimillä pieninä ryhminä. 

 
07.00 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Kannas ei edennyt. 
 
07.56 Kapteeni Hirvonen: Kiekinkosken suunnalla ei erikoista. 
 
08.20 Luutnantti Lahdenperä: Löytövaarassa on alkanut vihollisen tykistö tuli.. On 

saatu vanki, kuulustellaan. 
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09.30 Luutnantti Perttunen ilmoitti: Omat partiomme ovat olleet aktiivisia ja 

tulittaneet vihollisia, joka on laimeasti vastannut tulitukseen. Osasto 
Heikkinen on työntänyt eteen yhden joukkueen ja konekiväärin antamaan tuli-
iskuja. Muualla ei erikoista. 

 
10.15 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Löytövaarassa vihollinen ampuu kiivaasti tykistöllä. 

Vihollinen on torjunut suomalaisten hyökkäykset Kannaksella. 
 
11.00 ”Heimo” ilmoitti: 54.Divsioonan alueelta ilmoitettiin klo 06.48. Teidän N:o 59 

johdosta. Suomalaisten esikunta sijaitsee kolme kilometriä koilliseen 
täydennyspaikasta neliössä 41 – 34 Alasenjärvi ”r”:stä 2 mm pohjoiseen. 

 
 7.3 klo 00.30 paikalla olevat korkeat radiomastot auttavat meidän otaksua, 

että siellä sijaitsee suomalaisten esikunta. Täsmennän, 500 metriä ladosta 
koilliseen, 1,5 – 2 km pohjoiseen sillasta. 

 
 54.Divisioonan alueelta ilmoitettiin. Tilanne 7.3 klo 07.00. Yön kuluessa on 

käyty taisteluja. Suomalaiset siirtyivät hyökkäykseen, mutta se torjuttiin. 
Suomalaisten tuli kohdistui täydennyspaikkaan. Ampuvat neljällä 
suorasuuntaustykillä ja kahdella miinanheittäjällä. Tappiot. 

 
12.50 Osasto Heikkinen ilmoitti: Klemetissä on rauhallista, jatkamme varustelutöitä.  

Annamme pieniä tuli-iskuja Klemettiin. Mieronahosta on lähetetty partio 
Rastinjärvelle häiritsemään vihollisen toimia. Kankivaarassa vihollisen hävittäjä 
ampui omia joukkojaan. Muualla rauhallista. 

 
? Luutnantti Turtiainen: Vangin kertoman mukaan Löytövaarassa toimii 83 

jalkaväkirykmentti ja yksi pataljoona, yhteensä neljä pataljoonaa, 102 
ratsuväkirykmentti, jossa on kolme hiihtävää eskatroonaa. 5. Rv-pataljoonan 
ja JR 83 pitäisi kuulua 163 Divisioonaan, jonka mukana vanki sanoo tulleensa 
Juntusrannasta. Vankien mukaan vihollisella on Riihivaarassa 35 tykkiä ja 
raskaita tykkejä on tulossa vielä lisää. Lisäksi on kaksi kranaatinheitin 
komppaniaa ja lukuisa määrä miinanheittäjiä. 

 
13.00 ”Heimo” ilmoitti vihollisen radiosanoman: 54.Divisioonan alueelta ilmoitettiin 

7.3 klo 08.39. Järjestäkää Luskilan(?) alueen rajalle suomalaisen radioasemien 
tarkkailu. Se käyttää ks. paikan murretta. Käyttäkää sitä vastaan tulkkia. 
Kapteeni Peunaselle?(Reunaselle) annetaan määräys antaa harhauttavia 
sanomia. 

 
? Luutnantti Lahdenperä: Kapteeni Sivosella on ollut vastuksia Kannaksella. 

Jatkamisen mahdollisuudet ovat pienet. Löytövaarassa ei erikoista. 
Kylmäjärven suunnalla painostus on jatkuva. Vihollisen tykistötuli on tarkkaa. 
Mäkiniemi: Ollakseni varma Löytövaarasta, pyydän 300  kunnon sotilasta 
päivän kuluessa ja yhden vaikutuskykyisen patteriston. 

 
? Tykistön komentajalle: Saunasaaren tykki siirretään Kälkäsen patteriin. 

Ruotsalaiset tykit siirretään Luvelahteen. Yksi lyhyt kanuuna jää länsi 
Kannakselle, jolle jätetään 30 srapnellia. 

 
? Majuri Hakanen: H-hetki klo 19.15, 3 + 1 tykkiä. 
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15.00 Käsky everstiluutnantti Mäkiniemelle: ”Valtin” suoritettavaksi käskettyä 

toimintaa ei suoriteta. Osasto Sihvonen siirretään reserviksenne Löytöjärven – 
Kylmäjärven asemien taakse. Kapteeni Kuistion osasto alistetaan JR 65:lle 
Kannaksen ja Saunasaaren varmistamiseen. Siirrot toteutetaan 7 ja 8 päivien 
välisenä yönä.  

 
15.45 ”Heimo” vihollisen radioviestistä: JR 337, 54.Divisioonalle 7.3.klo 10.56. 

Gusevskille ja Sevastjoville. Mitä on tehtävä osaston kanssa, pidetäänkö Pion. 
pataljoonan alueella, vai sijoitetaanko se puolustusalueelle. Tsurilov ja 
Lazharov. 

 
16.00 54.Divisioona, Tsuriloville 7.3 klo 10.39. Yhtyykö osastomme Ryzovin kanssa. 

Somin. 
 
 54.Divisioonan alueelta ilmoitettiin 7.3 klo 13.06. Lentokoneista heitettyjä 

tavaroita on koottu, 600 kg korppuja, 200 kg konsentraatteja?, 50 kg 
mahorkkaa ja 30 kg sokeria. Pyydän pudottamaan lisää korppuja, voita ja 
konsentraatteja. 

 
16.30 Käsky luutnantti Lahdenperälle: ”Ruudun”(Mäkiniemi) alueella olevat osat 

komppania Sainiosta on lähettävä ”Ruotsiin” (Ruotsalo Luvelahdessa) omaan 
entiseen osastoonsa. Ilmoittautuu majuri Hakaselle. 

 
? Everstiluutnantti Vuokko ilmoitti: Klemetissä on hiljaista. Vihollinen rakentaa 

murroksia. 
 
18.30 Luutnantti Lahdenperälle: Everstiluutnantti Ilomäki ottaa vastaan 

everstiluutnantti Mäkiniemen tehtävät. Vihollinen on hyökännyt maantien 
suunnassa, torjuttu. Kylmäjärven eteläpuolella vihollinen on yrittänyt hyökätä. 

 
18.30 ”Heimo” vihollisen radioliikenteestä: JR 337, 54.Divisioonalle. Nikitsevin 

radiosanoma on saatu määräyksellä supistaa puolustusaluetta järjestämällä se 
uudestaan Rastinjärvestä itään. Me emme voi pitää hallussamme tienhaaraa. 

 
18.40 Kapteeni Hirvonen ilmoitti: Kiekinniemestä on irrottautunut 50 miestä itään 

päin. Käsky annettu Riihijärven partion siirtymisestä kersantti Moilasen on 
valvomassa sitä. Muualla ei uutta. 

 
19.30 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Löytövaarassa maantien suunnassa vihollisen 

hyökkäykset on torjuttu. Kylmäjärven eteläpuolella hyökkäys jatkuu. 
Vihollinen on ampunut tykeillä koko päivän. Luvelahti itäisen hyökkäyksemme 
on edelleen käynnissä. Klemetin itäpuolella vihollinen tekee varustelutöitä. 
Ilmatoiminta oli iltapäivällä vilkasta. 

 
20.10 Lennätinviesti kenraalimajuri Tuompolta: Tänä yönä siirretään kaksi 

komppaniaa, plus neljä tai kolme joukkuetta ja konekiväärijoukkue autoilla 
kannakselle vietäväksi, jossa ne alistetaan 9.Divisioonan käyttöön rintaman 
eteläisellä lohkolla. 

 
20.15 Luutnantti Temmes ilmoitti: Mäntyvaarassa on kaatunut kuusi vihollista, 

vainajilla oli suomalaiset päällystakit ja lakit. 
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20.30 ”Heimo” ilmoitti: 54.Divisioonan alueelta ilmoitettiin 7.3 klo 16.20. 

Välttämättömästi on meille heitettävä sideaineita, viinaa, jodia Vishnevskin 
voidetta, kuolio ja jäykkäkouristusseerumia, huumauseetteriä ja novokaimia. 

 
21.10 ”Heimo” ilmoitti vihollisen radiosanoman: JR 337, 54.Divisioonalle, 7.3 klo 

17.10.  Suomalaiset ylläpitävät kiivasta miinanheittäjä ja kranaatinheitin tulta. 
Tienhaaran ja Rastin talon pohjoispuolella suomalaiset eivät ole aktiivisia. 
Shikov. 

 
 JR 337, 54.Divisioonalle, 7.3 klo 17.16, Sominille. Meidän osastolla ei ole 

yhteyttä Ryzoviin. Suomalaiset jopa pataljoonan voimin puolustautuvat. 
Shikov. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää, aamulla lumisadetta, päivällä kirkasta, pakkasta -9 

astetta. Löytövaarassa jatkuivat vihollisen hyökkäykset maantien suunnassa, 
sekä Kylmäjärven eteläpuolella, hyökkäykset on torjuttu vastaiskuilla. 
Tykistötuli on jatkuvaa. Kannasta vastaan hyökättiin, muuta hyökkäyksemme 
torjuttiin. Luvelahti itäisessä. Luvelahdessa hyökkäyksemme on käynnissä. 
Mäntyvaarassa oli vihollisen partio. 

 
8.3.40 05.15 ”Heimo” ilmoitti vihollisen radioviestin: …ilmoitti komissaari Larek 54.Divi- 

sioonan asemasta seuraavaa: JR 337, JR 529 osat, Pioneeripataljoonan yksi 
komppania ja 500 miestä käsittävä erikoisjoukko puolustautuvat 11 km 
rintamalla pohjoisesta johtavaa tietä pitkin ja tienhaarassa koillisessa. Apu 
luoteen kautta on välttämätön, koska joukot ovat ilman ruokaa, ammuksia ja 
bensiiniä. Mieliala on hyvä. 
 

 07.10 Majuri Hakanen: Klo 05.30 saatiin vallatuksi neljä isoa korsua. 
 

? Luutnantti Turtiainen osasto Mäkiniemestä: Vihollisen hyökkäysyritys tien 
pohjoispuolella lyötiin takaisin. Kylmäjärven eteläpuolella vihollinen on 
yrittänyt edetä. Tykistö ampuu nyt harvemmin. Yö oli rauhallinen. Tossutielle 
tuhottiin kymmenen vihollista. Kenttävartio on paikoillaan. 

 
08.00 Kapteeni Hyppölä Ilmoitti: Ei erikoista. Partio lähti Hukkajärvelle. 
 
08.20 ”Arpa” ilmoitti: Kapteeni Kuistio on saapunut, 50 miestä ja kaksi konekivääriä, 

loput ovat vielä matkalla. 
 
08.30 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Vihollinen hyökkäsi maantien suunnassa Löytö- 

vaarassa aamuhämärän aikana ilman tykistön tulivalmistelua. Hyökkäys lyötiin 
takaisin. Luvelahti itäisessä on vallattu yksi korsu. Hyökkäys jatkuu. Muualla ei 
erikoista. 

 
11.55 Majuri Hakasen puhelinkeskustelu: Neljä pesäkettä on vallattu, on otettu 60 

vankia. hyökkäys menee eteenpäin. Vihollisia purkaantuu motista Saunajärven 
jäälle, tuhottu. Vihollisia on myös Saunajärven etelärannalla, missä vänrikki 
Setälä (osasto ”Ruotsi”) on vastassa. 

 
12.15 Vihollisen radiosanoma 54.Divisionan alueelta 8.3 klo 08.50. Tilanne klo 07.00. 

8.3 yön kuluessa suomalaiset suorittivat uudelleen ryhmittelyjä ja aloittain 
kokoontuivat etulinjalle, mutta eivät ryhtyneet aktiiviseen toimintaan. 
Varuskuntaa kohti ammuttiin kivääreillä ja kranaatinheittimillä. 
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12.15 ”Heimo” vihollisen sanomasta: JR 337 ilmoitti 54.Divisioonalle klo 11.19. 

Pyydän antamaan ilmavoimien tehtäväksi ampua hajalle suomalaisten teltat 
Kukinin ja Ryzovin välillä. Shikov. 

 
13.20 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Vihollinen hyökkäsi Löytövaarassa maantien 

molemmilla puolilla. Hyökkäys torjuttiin. Vihollisen tykistö ampuu, tulitus on 
hieman laimeampaa. Välittömästi Löytöjärven eteläpuolella on noin 100 
miehen vihollisosasto. Vastaiskumme on käynnissä. Luvelahti itäinen on 
vallattu. Tukikohdasta saatiin noin 60 vankia. Vihollisia on paennut vallatusta 
tukikohdasta kymmeniä Saunajärven jäälle, minne ne on tuhottu. Vihollisen 
ilmatoiminta on ollut erittäin vilkasta. 

 
14.00 Puhelinkeskustelu kapteeni Muroleen kanssa: Luvelahti itäisestä vankeja noin 

140. Järven etelärannalla antautui 40 vankia.  Jäällä parikymmentä ”ryssää” 
heilutti valkoista lippua, omat hävittäjät ampuivat lipunheiluttajat. Ilmassa 
kymmenen lentokonetta, joten liikkuminen on mahdotonta. 

 Käsky: Ammuksia on säästettävä loppurysäystä varten. On koetettava varata 
5000 – 7000 ammusta. Vänrikki Setälän pataljoona saa yöllä kaksi komppaniaa 
ja konekiväärijoukkueen. Tarkka tiedustelu. 

 
14.15 Vänrikki Malinen ilmoitti: Hukkajärven eteläpuolelta palannut partio näki 

Rutkunpuro ”n” kohdalla vanhoilla laduilla vihollispartion, seitsemän miestä. 
Suurempi osasto oli kauempana. Jäljet johtivat Kauronpuron kenttävartion 
suuntaan. 

 
14.35 Majuri Hakanen: Itämaasto on selvä, yksi pesäke vielä puolustautuu rannan 

suunnalla. Yksi vihollisen hävittäjä ammuttiin alas. Jäälle on kaatunut noin 60 
vihollista. 

 
17.20 ”Heimo” vihollisen sanomasta: JR 337, 54.Divisioonalle 8.3 klo 11.34. JR 337 

on ollut 40 päivää saarrettuna, mutta pitää hallussaan kaikki valtaamansa 
puolustuslinjat. Yön kuluessa suomalaiset pitivät yllä tykistön ja 
kranaatinheittimien tulta. Tulitimme suomalaisia, jotka ovat pioneeri- 
pataljoonasta kaakkoon, tykistön ja heittimien häirintä tulella. Suomalaisten 
puolustusasemista Nurmeksen suunnalta suunnattiin konekivääritulta 
venäläisten taisteluvartiota kohti. 

 
 JR 337, 54.Divisioonalle, Gusevskille, 8.3 klo 11.56. Rastinjärven puolustus on 

mitä parhain, ympärillä on lankaesteitä, vahvoja, jopa korsujakin, taktisessa 
suhteessa hyvin tärkeä. Sitä ei voi jättää ja samalla pitää tienhaara hallussa. 
Hyökkäysosastoihin voi kuulua 300 – 350 miestä. Pidän välttämättömänä 
minun jättämistäni entiseen paikkaan pitämään hallussani pohjoista ja 
eteläistä tienhaaraa. Tsurilov ja Lazharev. 

 
18.10 Luutnantti Turtiainen: Vihollinen on hyökännyt heikoimmin voimin useita 

kertoja Löytöjärven ja Kylmäjärven suunnilla, hyökkäykset on torjuttu. 
Löytövaaran eteläpuolella hyökkäykset Essenin osastoa vastaan on torjuttu 

 
18.30 Majuri hakanen ilmoitti: Luvelahti itäinen on selvä, vankeja 125, kaatuneita 

300.  
 Käsky: Yksiköt palautetaan pataljooniinsa. Tykit kootaan Luvelahti läntiseen. 

Osasto Hakanen siirtyy taakse reserviksi. 
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18.50 ”Heimo” vihollisen radioviestistä: JR 337, 54.Divisioonalle klo 17.06 

Gusevskille ja Novikoville. Suomalaiset ovat Ryzovin edessä lännessä vahvasti 
lujittaneet asemiaan itään päin kaartuvilla sivustoilla. Olen sitä mieltä, että 
Tsurilovin on mahdotonta tehdä läpimurtoa käytettävissä olevilla voimilla. 
Hyökkäykset ovat toistamiseen tuottaneet raskaita tappioita. Ryzovilla on 
muonaa 10.3 saakka. 

 
18.50 JR 337, 54.Divisioonalle klo 15.27 Gusevskille. Pyydän viipymättä heittämään 

elintarvikkeita. 9.3 ei ole mitään syötävää. Tsurilov. 
 
19.15 Vänrikki Malisen ilmoitus: Linnavaarasta palannut partio tapasi Hamaravaaran 

tienoilla vihollisen väijytyspartion jossa oli seitsemän miestä. Muualta ei 
erikoista. 

 
19.20 Luutnantti Temmes: Molemmat partiot ovat palanneet. Uusi yhteys on saatu 

Kotajärven partioon. Ei mainittavaa. 
 
19.30 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Luvelahden itäinen tukikohta on vallattu. 

Sotasaalista ei ole vielä laskettu. Kaksi vihollisen hävittäjää on ammuttu alas. 
Ilmatoimin on ollut vilkas, pommittajien ja hävittäjien toimintaa. 

 
19.40 ”Kuokasta” ilmoitti luutnantti Perttunen: Vihollinen on pudottanut tavaraa 

laskuvarjoilla Rastiin ja Kulvevaaraan. Klo 12.00 viholliset ampuivat Heikkistä 
kivääri kranaatilla. Viholliset pudottivat tavaraa linjojen väliin ja asemiimme. 
Yksi laatikko oli käsikranaatteja ja kolme kiväärin patruunoita. Heikkinen on 
parantanut asemiaan ja tehnyt varustelutöitä. 

 
19.50 ”Heimo” välitti vihollisen radioviestin: 54.Divisioona, JR 337:lle 8.3 klo 15.43, 

Tsuriloville ja Lazhevoille. Ryhtykää Nikitsevin (määräysten) suorittamiseen. 
Vahvistakaa perille tulo. Gusevski ja Sevastjanov. 
 
Jatkoa sanomaan JR 337, 54.Divisioonalle klo 17.06. Ryzkoviin ei ole yhteyttä, 
on välttämätöntä lähettää välittömästi Ryzkoville muonaa ja patruunoita. 
Sovittuna merkkinä on maantiellä hirsimajan läheisyydessä sana ”leipää” ja 
”tulta”. Odotan vastausta tiedusteluuni divisioonan tilanteesta. Mastjuk. 
 

19.50 Luvelahti itäisestä ilmoitettiin. Kaatuneita on noin 120, vankeja 150, jäällä 
kaatuneita 80 – 120. Divisioonan komentaja ja esikuntapäällikkö asuvat lähellä 
Luvelahden taloa. Radiolaitteet ovat tuntomerkkeinä. Alueella asustelee: kaksi 
patteria a´4 tykkiä, kaksi it-tykkiä, kurssilaisia 100 – 200. Huoltopäällikkö 
Salomolojev. Alueella on noin 1000 sotilasta, joista haavoittuneita on 500. 
Ampumatarvikkeita on paljon. 

 
21.45  Käsky kapteeni Flinkille: Vihollisen mahdollisen irtaantumisen vuoksi Rastilta 

ja Kankivaarasta ja mahdollisen hyökkäyksen varalta idän suuntaan on 
lisättävä partiointia idän suunnalla. 

 
21.55 Käsky everstiluutnantti Vuokolle: Sama kuin Flinkille edellisessä. 
 
? Käsky sissiosasto Moilaselle: Osasto etenee Rokonjärvien pohjoispuolitse 

Laamasenvaara – Osajärvi – maantie, jossa häiritsee ja tuhoaa vihollisen 
kuljetuksia. Miinoitukset asetettava, varastot tuhottava ja puhelinyhteydet on 
katkaistava. 
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9.3.40 07.00 Luutnantti Turpeisen ilmoitus osasto ”Ruudusta” JR 27:stä: Yö on ollut rauhal- 
  linen pieniä yrityksiä lukuun ottamatta. 
 

07.50 Vänrikki Malinen: Hakalan partiolla oli yhteys Sumsaan. Juntinvaarassa kävi 
vihollisen, noin 50-miestä käsittävä osasto. Osasto poltti talon ja poistui sen 
jälkeen itäkaakkoon. Partiointia on suoritettu Hukkajärven ja Rokon suunnille. 
Huoltotiellä havaittiin pieni vihollisosasto, johon ei ollut tulikosketusta. Miinat 
ovat räjähdelleet huoltotiellä. 

 
07.55 Luutnantti Perttusen ilmoitus: Osasto Heikkisessä on ollut rauhallista. Saivat 

siepatuksi vihollisen lentokoneiden pudotuksista 10 laatikkoa käsikranaatteja 
ja 8 – 9 laatikkoa kiväärin patruunoita. Viholliset ammuskelivat partioitamme 
koko yön. Vihollisen lentokone ampui iltamyöhällä meidän etuvartio- 
asemiamme. Partioimme koko yön. 

 
08.20 Osasto Vuokon ilmoitus: Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Yö oli kaikkialla rauhallinen. 
 
? Annettiin ryhmityksiä ja suunnitelmia koskevia ohjeita tulevaa toimintaa 

varten. 
 
12.15 Vänrikki Malinen: Partio on havainnut muutaman vihollisen liikkuneen 

Rutkunpuro ”n” kohdalla. Lentokoneiden lentosuunta oli ennen 15 – 00, nyt 
05 – 00. 

 
12.45 Luutnantti Turtiainen: Aamulla yhtäjaksoista kiivasta tykistötulta, nyt vai silloin 

tällöin. Ilmatoiminta vilkasta etenkin Löytövaaran asemia on pommitettu.  
Vihollisen jalkaväki ei hyökännyt. Kylmäjärven eteläpuolella hyökkäsi noin 
kahden komppanian vahvuinen vihollisosasto. 

 
13.45 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Löytövaarassa kiivasta tykistötulta viiden tunnin 

ajan. Kylmäjärven eteläpuolella hyökkää vihollisen noin kahden komppanian 
vahvuinen jalkaväkiosasto. Muualla ei erikoista. Ilmatoiminta on ollut ajoittain 
vilkasta. 

 
14.45 ”Heimo” vihollisen radioviestistä: 9.Armeija (Tsuikov, Mehlis) ilmoittivat JR 

337:lle (Tsuriloville ja Lazaroville). 7.3 Lazarovin ilmoituksen johdosta ilmoi- 
tamme, että on käsketty heittää 337:lle 20 konepistoolia ja 4000 panosta niitä 
varten, sekä myös bensiiniä, ammuksia ja muonaa. Sallimme, että rykmentin 
puolustuslinjaa lyhennetään Rastin pohjoispuolelta, jotta hyökkäys joukko 
saataisiin vahvemmaksi. 

 
15.15 ”Heimo” ilmoitti: JR 337 (Tsurilov ja Lazarev), 54.Divisioonalle Gusevskille ja 

Sevastjoville) 9.3 klo 13.00. Sotilaamme ovat uupuneita. Annamme heille 
korppuja 200 g vuorokaudessa. Pyydämme heittämään heti muonaa. 

 
15.30 Luutnantti lahdenperän ilmoitus: Kylmäjärven eteläpuolella on vihollinen 

hyökännyt, mutta hyökkäys on torjuttu ja vihollinen on vetäytynyt takaisin. 
Yhteydet eteenpäin ovat poikki. Löytövaarasta kuuluu harvaa konekivääritulta. 
Tykistön tuli on häirintäammuntaa. 
”Uhkan” käsky: Osasto Volasesta on lähetettävä 30-miehen partio 
Laamasenvaaran – Osmajärven väliselle tielle tuhoamaan ja häiritsemään 
vihollisen kuormastoja. 
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16.00 Luutnantti Lahdenperä: Jatkuva vihollisen painostus Kylmäjärven 

eteläpuolella, noin 200 vihollista. Tykistötuli alkoi taas. Essenin suunnalla ei 
erikoista. Volasen luona 40 vihollista, jotka perääntyivät. 

      
17.55 Luutnantti Temmes ilmoitti ”Torsusta”: Tänään klo 16.00 aikaan kuului 

kranaatinheittimen ja pikakiväärin ammuntaa Sumsasta pohjois-koilliseen 
johtavan maantien suunnasta. 

 
18.30 Kapteeni Lassilan ilmoitus ”Torsuun”: ”Heimosta” saadun tiedon mukaan 

suomalaisia partioita ei pitäisi olla sillä. On lähettävä partio ottamaan selkoa, 
ilmoitus tuloksesta tänne. 

 
19.05 Insinööriluutnantti Perttunen ilmoitti: Ei erikoista. Aikaisemmin annettujen 

käskyjen viimeinen vaihe on menossa. 
 
19.50 ”Heimo” ilmoitti: 9.Armeija, JR 337:lle 7.3 klo 08.48. Saadaksemme 

parannusta puolustusalueelle ja hyökkäysryhmän muodostamiseksi, yhteyden 
ylläpitämiseksi komentopaikkaan käsketään teitä tekemään seuraavaa: On 
valittava hyvä puolustusalue ja varustettava se teknisesti, huomioon ottaen 
tykistö-, ja kranaatinheittimien tuli. Taisteluvälineet on siirrettävä uuteen 
puolustuspiiriin. 

 
19.50 9.Armeija, JR 337:lle 7.3.klo 09.11. Ilmoittakaa heti, mitä olette saaneet 

lentokoneista. Oletteko saaneet kp:t ja panokset niihin ja kuinka paljon. 
Esikuntapäällikkö, Omeljukin. 

 
 9.Armeija, JR 337:lle 8.3 klo 13.20. Kirjain P (venäläinen p). Miksi ette aseta 

merkkiä tienhaaraan? Valmistautukaa. Tulemme heittämään muonaa, 
ammuksia ja lääkkeitä. Vastatkaa viipymättä. Omeljukin. 

 
 9.Armeija, JR 337:lle 8.3 klo 15.40. Rastinjärven pohjoisen tienhaaran 

puolustus on hyvin tärkeä. Sen varustaminen … 
 
20.10 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Löytövaarassa vihollisen tykistötuli on jatkunut kuusi 

tuntia, se on ollut erittäin voimakas. Vihollinen on suorittanut kaksi 
hyökkäystä Kylmäjärven etelärannan suunnassa, jotka on torjuttu. Muualla ei 
erikoista. 

 
20.30 Vänrikki Malinen ilmoitti: Kotajärven partio on saanut yhteyden Sumsan 

partioon kohtaamispaikalla lähellä ”Koivua”.( Pellikan kämppä). Klo 14.30 
vihollisen joukkueen vahvuinen partio ahkion kanssa, vetäytyi pois parivartion 
kohdattuaan. Vihollisen partiotoiminta on ollut vilkasta. 

 
22.00 ”Heimo” ilmoitti: Saatujen tietojen mukaan 54.Divisioona (Sevastjanov) 

tiedusteli JR 337:ltä (Lazheriviltä) 9.3 klo 18.19. Voiko lääkintälentokone U 2 
vaaratta laskeutua … Milloin ja minkälaista muonaa olette saaneet. 

 
 Päivän tapahtumat: 
 

10.3.40 06.45 Luutnantti Turtiainen: Yö oli rauhallinen. Eteläisellä tossutiellä olevasta viholli- 
sesta ei ole vielä tullut ilmoitusta. Partiot ovat ottamassa siitä selvää. 
Löytövaarassa on tykistön tuli jatkunut häiritsemisammuntana. 
 

 07.30 Insinööriluutnantti Perttunen: Ei mainittavaa. 
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07.55  Luutnantti Temmes: Ei erikoista. Partio on palannut klo 05.20. Partio ei ollut 

havainnut mitään mainittavaa. 
 
08.10 Vänrikki Malinen ilmoitti: Koivun partiokahakassa kaatui 20-viholllista, omat 

tappiot olit yksi kaatunut ja kaksi haavoittumista. Partio Moilanen lähti 
liikkeelle klo 05.00. Partio on myös lähtenyt vihollisen huoltotie varteen Keski-
Rokonjärven eteläpuolelle Sauna nimisen talon luokse. 

 
09.50 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Muutoin kaikkialla rauhallista, paitsi ”Koivun” kent- 

tävartiossa, missä oli partiokahakka, jossa kaatui kaksikymmentä vihollista. 
 
10.50 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Löytövaarassa tykistötulta, joka on ollut 

hieman vaisumpaa. Essenin tossutiellä jokin vihollisen partio, josta on 
epämääräiset tiedot.. Ilmatorjuntajaos on siirrettävä Kälkäseen.. 
Hyökkäysvaunuesteet on saatettava kuntoon Löytövaarasta länteen. 

 
11.00 Kapteeni Kuistiolle: Saunasaareen on sijoitettava lisää ainakin puoli tai 

kokojoukkue. Partiointia on suoritettava Jumiin ja järvenpäähän. Esikunnan on 
tarkkailtava tossutietä. 

 
13.00 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Löytövaarassa vihollisen tykistö ampuu häiritsemis 

ammuntaa. Muualla on rauhallista. 
 
14.30 Kapteeni Murole ilmoitti: Luvelahti läntisessä on ammuttu kolmesta korsusta 

katto pois. Huomenna ammuntaa jatketaan.  
 
? P-SRE ilmoitti: 500 miestä tulee pian Kuopiosta. 
 
18.55 Insinööriluutnantti Perttunen: Partiot ovat asettaneet miinoja Kulvevaaran ja 

Klemetin väliselle maantielle. 
 
20.25  Vänrikki Malinen ilmoitti: Puurajoki ensi ”u”:n kohdalla olevat ”Kisun” 

parivartiomiehet huomasivat vahvennetun joukkueen vahvuisen vihollisen 
partion, parivartiomme vetäytyi. Kun kenttävartiosta lähdettiin osasto tuhoa- 
maan vihollisosastoa, se vetäytyi Kauronpurolla olevaa vihollisen kenttä- 
vartiota kohti. 

 
19.00 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Löytövaarassa vihollisen hyökkäys maantien 

suunnassa torjuttiin. 
 Luvelahti itäisestä saatu sotasaalis oli:  

- 6  konekivääriä 
- 5 pikakivääriä 
- 239 kivääriä 
- 1 pienoisheitin 
- 1 haupitsi 
- 1  lyhyt kanuuna 
- 135600 kiväärin patruunaa 
- 200 käsikranaattia 
- 23 puhelinta 
- 1 puhelinkeskus 
- 36 kärryä 
- 6  puhelinajoneuvoa 
- 2 moottorisahaa 
- 15 satulaa 
- 80 kirvestä 
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- 100  lapiota 
- 3 radiovastaanotinta 
- 30 laatikkoa sekalaisia ammuksia ja räjähdysaineita 
- 125 vankia 
- 300 kaatunutta 

 
21.05 Everstiluutnantti Mäkiniemen komentopaikasta ilmoitettiin: Lähetti ilmoitti, 

että joku oli nähnyt Pihlajavaarassa ja Lehmivaarassa päin vihollisosaston, 
jonka vahvuus oli noin 100 miestä + ahkio. Osasto on myöhemmin hävinnyt 
mahdollisesti länsipohjoiseen. Osasto on lähetetty ottamaan selvää ja 
tuhoamaan se. 

 
21.10 Kapteeni Kuistion ilmoitus: Kalliolammen seudulla vihollisosasto noin 100 

miestä. 
 
 Vastaus: Osasto Kuistiosta on lähetettävä vahvistusta järvenpäässä olevaan 

varmistusosastoon ja sieltä partio tossutien suunnassa Kalliolammen kautta 
itään, jonka on otettava yhteys osasto Esssenistä lähetettyyn osastoon. 

 
 Sää, kirkasta, pakkasta -12 astetta. Vihollinen on pudottanut lentokoneesta 

Riihivaaran talon kohdalla kahdeksan säkkiä korppuja ja säilykkeitä. 
 
11.3.40 00.45 ”Heimo” tiedotti vihollisen radioviestin: JR 337, ilmoitti 54.Divisioonalle 10.3  

klo 21.50. Suomalaisten toiminta puolustusasemissaan: Todettiin 45 mm tykki 
maantiellä. Sekä…?... ja pioneeri- pataljoonan välitä on löydetty kaksi 
käsivalmisteista miinaa. 

 
01.55 JR 337, 54.Divisioonalle 10.3 klo 22.23. Operatiivinen ilmoitus N:o 165. 

Suomalaiset tulittivat rykmentin komentopaikkaa ja tiedusteluryhmää. Shikov. 
 
07.15 Luutnantti Turtiainen: Vihollinen on hyökännyt Löytövaarassa, mutta se on 

lyöty takaisin. Klo 04.00 saavutettiin entiset asemat. Tossutiellä Kuusijärven ja 
Kalliolammen välillä on ollut kosketus vihollisen kanssa. Valmistellaan 
vihollisen lyömistä. 

 
09.20 Insinööriluutnantti Perttunen ilmoitti: Kulvejärven kohdalla noin 150 metrin 

päässä maantiestä oli partiokahakka jossa vihollinen menetti sotilaitaan. 
 
15.00  ”Heimo” ilmoitti: JR 337, 54.Divisioonalle 10.3. klo 19.54 Sevastnojoville. 

Pyydän antamaan tulta itään ja teidän eteenne. Ilmavoimia pyydetään 
hävittämään suomalaisten patteri neljä kilometriä itään … 

 
15.30 JR 337, 54.Divisioonalle 11.3 klo 11.15 Gusevskille ja Sevastjonoville. 

Mergaitsev on hermostunut upseeri, pyydän sen tähden käskyä hänelle, ettei 
hän sen vuoksi sekaantuisi asiaan Lazharev. 

 
18.45 54.Divisioonan alueelta ilmoitettiin 11.3 klo 13.25. Tykistövalmistelu on 

suoritettu idän suunnasta. Tänä päivänä ei enää. Suomalaisten kranaa- 
tinheitin on tulittanut DOP:tä.  

 
20.15 Vänrikki Malinen: Kaurosenpuron ”pu” puronhaarassa on vihollisen tukikohta 

jossa on noin komppania vihollisia ja Kaurosenpuro ensi ”u” kohdalla on 
vihollisen kenttävartio. Volanen on Kusionvaarassa 
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21.30 Puhelinsanoma everstiluutnantti Ilomäelle: Hyppölälle määräys, että hän 

yhteistoiminnassa toimien ”piiskaisi” Rutkunpuron latvoilla olevat viholliset. 
 
21.55 Kapteeni Hyppölälle on annettu määräys sopia Volasen kanssa yhteisestä 

toiminnasta. Volasen joukkue ja ”Kisun” joukkue toimivat kumpikin omilla 
tahoillaan.  

 
22.00 Käsky kapteeni Kuistiolle: Ensi yöksi ja seuraavaksi on asetettava liikkuva 

partiointi Saunajärven yli ”n” kohdalla estämään liikettä Luvelahteen ja sieltä 
pois. Murole asettaa keskiviikkona vasten yöksi konetuliaseita Saunajärvi ”S” 
länsipuolelle. Saunasaaren länsipään vartiointia on tehostettava. Järvenpäässä 
on pidettävä edelleen varmistus.  

 
 Käsky hyökkäysosasto Muroleelle: Osasto valtaa Luvelahti läntisen tukikohdan. 

Hyökkäys tapahtuu lännestä maantien suunnassa, painopiste tien 
eteläpuolella. Muualla Luvelahti läntisessä ja Muroleen metsäniemekkeessä 
vihollinen on sidottava pienin voimin. Osaston on asetettava Saunajärven 
jäälle pieni varmistusosasto. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää, kirkas, pakkasta kuusi astetta. Päivä oli rauhallinen. 
 

12.3.40 08.15 Vänrikki Malinen ilmoitti: Kaurosenpuron varrella olevan vihollisen kenttävar- 
vartion tuhoamistehtävää ei voitu vielä suorittaa. Volanen ei saanut 
ilmoitetuksi ennen 02.00. Toiminta alkaa klo 09.00. 
 

09.15 ”Heimo” tiedotti: 54.Divisioonan ruuanheittopaikat merkitään 12.3 lähtien 
isolla ”G” kirjaimella. 

 
 JR337, 54.Divisioonalle klo 11.3 klo 10.40. Krythofin alueelle on 9.3 heitetty 

neljä kollia. Yhteyttä Ryzohoviin ei ole ja hänen tilanteen on muutoinkin 
tuntematon. 

 
12.40 Kapteeni Flink ilmoitti: Rastinjärvelle on laskeutunut kuusi tiedustelukonetta, 

joista on hevosella ajettu paketteja. 
 
 Luutnantti Perttunen edelliseen lisäten klo 15.00: Rastinjärvellä kävi 7 – 9 

kaksimoottorista lentokonetta, joista purettiin kolme hevoskuormallista 
laatikoita jotka vietiin vihollisen puolelle. 

 
13.00 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Löytövaarassa vihollisen tykistötulta. Vihollisen 

hyökkäys on käynnissä maantien eteläpuolella. 
 
13.25 ”Jokerista” ilmoitettiin: Loson itäpuolella on ilmatorjunta konekivääri 

pudottanut yhden kaksimoottorisen vihollisen lentokoneen. 
 
14.40 ”Heimo” vihollisen radiosanomasta: 54.Divisioonan alueelta ilmoitettiin 12.3 

klo 09.15. Tykistömme tulittaa idästä ”Hiilikko 3” alueella. 
 
15.30  Käsky everstiluutnantti Ilomäelle: Rastinjärven itäranta on varmistettava 

ensiyönä asettamalla konekivääripesäke idän suuntaan. Ensi yönä teidän 
käyttöönne annetaan yksi kranaatinheitinjoukkue. Se tulee Jyrkkään, josta se 
on opastettava Rastinjärven itäpään maastoon. 

 
15.35 Käsky osasto Arposelle: Kuistiolta yksi ja Muroleelta toinen kranaatinheitin 

alistetaan everstiluutnantti Ilomäelle, kranaatit mukana. 
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17.20 Insinööriluutnantti Perttunen ilmoitti: Oma patterimme on suorittanut Rastin-

  järvellä lentokoneiden laskeutumispaikan haarukoinnin. 
 
19.30 Vänrikki Malinen: Kaurosenpuron ensi ”ur” kohdalla on vihollisen kenttävartio

  jonka vahvuus on 1 – 2 komppaniaa. Siellä on korsuja ja piikkilankaesteitä.
  Kenttävartio on liian kova pala osastollemme. 

 
20.35 Insinööriluutnantti Perttunen ilmoitti: Petäjälammella ja Mieronahossa on 

ollut vihollinen vilkkaassa toiminnassa. Kranaatinheitin tulta ja pikkupommeja. 
Kulvevaarasta on ammuttu Petäjälammelle seitsemän tykin ammusta, tykkien 
laji on tuntematon. 

 
21.15 ”Heimo” tiedotti: Nikitsev, JR 337:lle 12.3 klo 03.30. Asettakaa havaitsijoita 

lentopommitusten tulosten tarkkailemiseksi. Nikitsev, Laurentjev. 
 
 Sama – samalle 12.3 klo 03.46. Sairaslentokoneet tulevat Rastinjärven 

rintamalle. Lentokoneet tulevat haavoittuneiden kuljettamista varten. 
 
 Päivän tapahtumat: Sää, aurinkoinen, heikko tuuli, pakkasta – 6 astetta. 

Kuumussa, Lentuan pohjoispuolella liikkuu vihollisen noin 100 miehen partio. 
  

13.3.40 04.00 Kapteeni Muroleen ilmoitus: Tilanne on vaikea. Komppaniat eivät pääsen 
  eteenpäin. Vihollisen tykki lakaisee pitkin linjojamme. 
 

07.30 Puhelinsanoma P-SRE:stä: Rauhasta on sovittu. Vihollisuudet lopetetaan 13.3 
klo 11.00. Käskyn antoi Viklund. 

 
08.00 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Yöllä oli Löytövaarassa tykistön härintätulta johon 

yhtyivät konekiväärit ja kiväärit. Aamulla klo 07.30 alkoi kova tykistötuli 
Löytöjärven suunnalle. Hyökkäysvaunut ovat näyttäytyneet, yhteensä kuusi 
kappaletta. Luvelahdessa taistelut jatkuvat. 

 
08.15 Vänrikki Malinen ilmoitti: Partiomme on Hukkajärven tiellä, Hukkajärven – 

Rokon maastossa, missä ovat asettaneet miinoja. Heti miinojen asettamisen 
jälkeen paikalle tuli noin joukkueen vahvuinen vihollisosasto. Partio tulitti 
osastoa, jolloin se meni miinoihin. Vihollisten tappioista ei tarkempaa tietoa. 

 
08.25 Puhelinsanoma joukoille: Suomen ja Neuvostoliiton hallitusten välille tehdyn 

sopimuksen perusteella lopetetaan vihollisuudet 13.3 klo 11.00. Tästä 
aikamäärästä alkaen lakkaa kaikenlainen taistelutoiminta ehdottomasti. Aseen 
käyttö on sallittu ainoastaan itsepuolustustarkoituksessa. Vihollisen puolelta 
mahdollisesti lähetettävät neuvottelijat, joidenka tunnusmerkkinä on 
valkoinen lippu, on otettava vastaan ja ilmoitettava niistä ”Ansa 
1”(divisioonan komentajalle). Yksittäiset tarkemmat ohjeet annetaan 
myöhemmin. 

 
09.10 P-SRE tiedotti otteita rauhansopimuspöytäkirjaan liittyvistä lisäpöytäkirjoista. 
 
10.59 Oma tykistömme ampui kiivaasti, ammukset loppuun. 
 
 Loppu, hiljaisuus. 
 
11.00 Kaikkialla hiljaista. 
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11.50 Puhelinsanoma everstiluutnantti Ruotsalolle: Joukot palautetaan pataljoo- 
 niinsa. Osasto Murole alistetaan teidän huoltoonne. Hakanen taakse. Te 

siirrytte pataljoona ”Ruotsin” yhteyteen. Miehitys puolustuslinjalle. 
 
11.55 Ilmoitettiin: Vastapuoli haluaa neuvotella Löytövaarassa ja Kannaksella. Vaatii 

suomalaisia siirtämään joukkojaan yhden kilometrin päähän tienvarsiasemista. 
Pyytävät myös omien kaatuneidensa evakuoimista. 

 
 Vastaus: Se on sopimuksen vastaista, mutta neuvotellaan. Linjojen edestä saa 

ruumiita hakea, ei takaa. Yhteyttä Losoon ei sallita. Hukkaantunut materiaali 
on haettava. 

 
17.50 Käsky kapteeni Kuistiolle: Kannaksen itä ja länsipuolella oleva varmistus 

siirretään yhden kilometrin päähän etulinjasta. Jumin ja saunasaaren 
varmistukset jäävät paikoilleen. Ennen vetäytymistä sotatarvikkeet ja kalusto 
sekä omat kaatuneet kuljetetaan pois. 

 
18.00 Käsky everstiluutnantti Ruotsalolle: Te etenette valkoisen lipun turvin 

Gusevskin komentopaikkaa kohti ja pyydätte neuvotteluun, joko hänet tai 
hänen valtuuttamansa henkilö tukisi Divisioonan komentopaikalle 
neuvottelemaan yksityiskohtaisista joukkojen siirroista. 

 
 Käsky everstiluutnantti Ruotsalolle: Saunajärven Luvelahdessa on vedettävä 

joukot taaksepäin tien varresta noin yhden kilometrin päähän etulinjasta. 
Ennen vätätymistä on kalusta, elintarvikkeet ja kaatuneet kuljetettava pois.  

 LK-patteri asetetaan tuliasemaan Kalettomanlammen maastoon, ruotsalainen 
patteri Nivalaan. Hyökkäysvaunut ja ilmatorjunta-aseet jätetään etulinjan 
joukoille. 

 
18.15 Käsky everstiluutnantti Ilomäelle: Löytövaarassa vedetään joukkomme puolen 

kilometrin päähän vihollisen asemista, pääosat huoltotien suuntaan 
Silmälammelle päin. Osasto Essen jää Löytöjärven länsirannan maastoon noin 
puolen kilometrin päähän nykyisistä asemistaan. Losossa sijoitetaan 
varmistusasemat kilometrin päähän vihollisen miehittämistä asemista. 

 
18.25  Käsky everstiluutnantti Vuokolle: Ryzovin hirsivarustuksen itäpuolella oleva 

varmistus poistetaan. Klemetin itä-, ja Ryzovin hirsivarustuksen länsipuolella 
olevat joukot siirretään kilometrin päähän tien eteläpuolelle huoltotien 
suuntaan. Klemetin koillispuolella oleva varmistus siirretään yhden kilometrin 
päähän maantien pohjoispuolelle ja osasto Ilomäen joukot Petäjälammelle. 
Sivakan ja Latvan osastot siirretään puolen kilometrin päähän taaksepäin. 

 
? ”Heimo” tiedotti vihollisen sanomasta: JR 337, Gusevskille tänään klo 11.32. 
 Olemme kestäneet 44 vuorokautta ja vielä kestämme saman verran jos puolue 

ja hallitus sitä vaativat. Tarvitsemme suuresti … Tsurilov, Lazareff. 
 
 Sama – samalle klo 11.00. Klo 11.00 alkoi täydellinen hiljaisuus. Havaitsimme 

suomalaisten vapaasti lähtevän ampumahaudoistaan. Ryhdyimme 
toimenpiteisiin mahdollisten provokaatioiden varalle. 
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9.Divisioonan ehdotus venäläisten vetäytymisestä valtakunnan rajan taakse. 
 
Kumpikin osapuoli poistaa asettamansa miinat. Marssi, Rasti – Klemetti – 
Hiilikko jaetaan kuudelle päivälle. Venäjältä länteen päin sallitaan vain 
muonan jako, mikä Löytövaarassa luovutetaan suomalaisten edelleen 
kuljetettavaksi. Venäläiset saavat poistua alueelta enne 16.3 klo 10.00 jos niin 
haluavat. 
 
Päivän tapahtumat: Sää, aurinkoinen pakkasta – 8 astetta. aamulla etsi 
vihollisen pommikone kiihkeästi 9.Divisioonan esikuntaa, mutta tuloksetta. 
Molemmat osapuolet ampuivat kiivaasti klo 11.00 saakka, mutta sillä 
kellonlyömällä tuli hiljaisuus. Vihollinen yritti tuhota myös JR 27 esikunnan 
Kälkäsessä, mutta tuloksetta. 
 
Everstiluutnantti Ruotsalo ilmoitti, että neuvottelut Gusevskin kanssa jatkuvat 
huomenna klo 10.00 johon mennessä Gusevski hankkii hallitukseltaan luvan 
neuvottelulle. 
 
Murheen päivä. Rauha tuli, mutta tieto siitä painoi yksin etulinjalla uupuneen 
ja nääntyneen taistelijan mielen alakuloiseksi. Oli tunnelma niin kuin talossa, 
jossa on yksi veli kuollut. Jokainen suri ja tuskissaan ajatteli Karjalaa ja kaikkia 
niitä, joiden koti jäi vihollisen puolelle. Kysytään: emmekö vielä olisi kestäneet. 
Murheessamme luotimme kuitenkin hallituksen ratkaisuun, ehkä näin oli 
paras. Uskoimme, että rauha on vain aselepo, suursota ei ole vielä päättynyt, 
toivo paremmasta jäi. 

 
21.15 Kapteeni Reunanen lähti Luvelahteen ottaakseen osaa neuvotteluihin ja 

ollakseen suomalaisen neuvottelevan komission päällikkö. 
 
? Osasto Hara hajotettiin ja se poistui Saksilasta. Samalla osaston varmistus ja 

sissitehtävät päättyivät. 
 
 Kenraalimajuri Tuompon antama valtakirja eversti Siilasvuolle: Määrätään ja 

valtuutetaan eversti Siilasvuo Suomen valtion edustajaksi Rasti – Kolvasjärvi ja 
Lammasperän – Hukkajärven – Kolvasjärven teiden suunnassa ratkaisemaan 
alueluovutuksista johtuvia kysymyksiä. 

 
 Ohjeet valtuutetulle eversti Siilasvuolle: Venäläiset kärkijoukot Löytövaarassa 

vetäytyvät tämän päivän kuluessa yhden kilometrin. Saarroksissa olleille 
vihollisen joukoille on annettava tilaisuus vetäytyä saartorenkaasta edellä 
sovittavaa tietä pitkin. Mitään liikettä mahdollisten sananviejiä lukuun- 
ottamatta, ei venäjältä ole syytä saartorenkaisiin sallia. Meidän puoleltamme 
ei ole syytä lähettää neuvottelijoita. Venäläiset neuvottelijat on kohdattava 
kansainvälisten säännösten mukaisesti. Neuvottelut on mieluimmin käytävä 
etulinjassa. Yllätysten varalta on asetettava varokeinot. Mielenosoituksia ei 
sallita.  

 
14.3.40 00.01 Kenraalimajuri Tuompon kirjelmä 9.Divisionan komentajalle: Uusi raja, jouk- 

kojen vetäytymiset rauhansopimuksen mukaan. Nykyisistä P-SR:n joukoista, 
sekä sille alistetusta osasto Villamosta, muodostetaan IV Armeijakunta 
nykyisessä ryhmityksessään. Joukot ottavat haltuunsa venäläisten 
luovuttaman alueen tämän käskyn kohdassa kaksi annettujen määräysten 
mukaisesti huomioon ottaen, että vihollisen on vuorokaudessa vetäydyttävä 
vähintään seitsemän kilometriä. Alueet on luovutettava mitään hävittämättä.  
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04.25 Kapteeni Kuistio ilmoitti: Olemme ilmoittaneet vihollisille, että klo 05.25 

  mennessä olemme siirtäneet joukkomme Kannaksella yhden kilometrin  
  etäisyydelle. 
 

? Ohjeita neuvottelijoille venäläisten joukkojen häätämisen yhteydessä 
ilmenneistä seikoista: Miinat poistetaan ja epävarmat paikat merkitään, sekä 
murrokset poistetaan. Löytövaara ja siitä kilometri länteen, Loson itäpuolella, 
Niska, Luvelahti tiet auraavat venäläiset. Ylikulku on sallittu, pioneerit 
opastavat tielle mikäli se ei jossakin paikassa ole valmis. 

 
? Everstiluutnantti Ruotsalon ilmoitus: Uusi neuvottelu klo 18.15. Venäläiset 

neuvottelijat tulivat ilmoittamaan, että ambulanssilentokoneita tulee 
Saunajärven jäälle. 

 
? ”Jokerin”, everstiluutnantti Mäkiniemen puhelinsoitto: ”Jokerin valtuuksin, 

maantie on klo 12.00 mennessä vapaa Rastille saakka. 1 + 4 tarkastaa 
ajoneuvot, kaatuneiden hakeminen, klo 07.00 ja 17.00 tapaaminen 
Riihivaarassa. 

 
12.45 9.Divisioonan valtakirja majuri Väinö Veijolalle ratkaisemaan Rasti –  Kolvas-

järven ja Lammasperä – Hukkajärvi – Kolvasjärven teiden suunnassa 
kysymyksiä, jotka voivat aiheutua alueluovutuksista. 

 
? Käsky JR 27:lle: Miehistön saunomista ja täinpuhdistusta varten siirtyvät  
 I ja III/JR 27 Lammasperän kunnalliskodin maastoon 15.3.40 alkaen. 
 
? Kapteeni Pennasen puhelinkeskustelu: Gusevskia ei ole tavattu. Kapteeni 

Ivanoff on vastapuolen valtuutettu. Löytövaarassa valtuutettu on Aksinoff. 
Yhteyspartiot saa lähettää. Puhelinyhteyden saa rakentaa. Evakuointi 
lentokoneilla on käynnissä. Kapteeni Pennasen on kohdattava Ivanoff kaksi 
kertaa päivässä. 

 
10.50 Kapteeni Flink ilmoitti: Hotakan neuvottelijat vaativat, että Rastinjärvellä saisi 

16 ja 17 päivä käydä kahdesti päivässä 50 lentokonetta noutamassa 
haavoittuneita ja paleltuneita. 

 
11.30 Luutnantti lahdenperälle puhelinsanomalla. Ohjeita neuvottelijoille alueen 

hallussapidosta. 
 
14.00 ”Heimo” tiedotti vihollisen radiosanomasta: JR 337, 54.Divisioonalle. 

Operatiivinen ilmoitus 14.3 klo 10.30. 1. JR 337 on entisellä puolustus- 
lohkollaan. 2. Yö oli rauhallinen. Kuhmonniemen – Nurmeksen suunnalla on 
neuvottelijamme: puhdistettavien teiden lukumäärä sekä linja taaksepäin. 
Shikov. 

 
 JR 337, 54.Divisioonalle (Sominille) 14.3 klo 11.00. Kaikkien varuskuntien 

omaisuuden ja kaluston evakuointia varten tarvitaan 310 autoa ja kaksi tonnia 
bensiiniä. Tsurilov. 

 
14.35 JR 337, 54.Divisioonalle 14.3 klo 11.17. Ryzkovin kanssa on yhteys. Olen 

ryhtynyt maantien puhdistukseen. 
 
 JR 337, 54.Divisioonalle 14.3 klo 11.23 Novikoville. Kysyy yhteyttä Ryzkoviin. 

Masljuk. 
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16.20 Osasto Arposesta ilmoitettiin: Klo 15 ja 16 välillä meni Kannaksen tietä 

Luvelahteen päin 100 venäläisten ajoneuvoa, kaksi hevosmiestä rekeä kohti, 
upseereilla oli pistoolit, muilla ei ollut aseita. 

 
16.30 P-SRE tiedotti: Tilanneilmoitukset kuten ennenkin on tehtävä, joista on 

käytävä ilmi rauhansopimuksesta aiheutuvien järjestelyjen toimenpiteiden 
vaihto. V.A. Viklund 

 
19.30 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Ei mainittavaa. Kapteeni Marttinen on edessä. 

Ilmoitetaan heti kun hän antaa tietoja neuvottelujen tuloksista. Kysytään 
ohjeita Rastinjärven jäälle laskeutuvista 50 lentokoneista sekä Tsurilovin 
ilmoittamista 310 autosta. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää, pilvinen, pakkasta – 12 astetta. Päivä kului 

odotellessa uusia tehtäviä. Edessä on lepoa ja järjestelytöitä. Mieliala rauhan 
johdosta on edelleen sangen alakuloinen. Kun radiosta kuunneltiin presidentin 
puhetta klo 12.00, oli monella miehellä tuskasta ja murheesta ja kiukusta 
kyynelvesi silmissä, niin kuin edellisenäkin päivänä. Kuitenkin: Ei, ei koskaan. 
”Ryssä” halusi rettelöidä joukkojen siirto asiassa. Eräs pioneeri partio, 1 + 4, 
joka meni vihollisen linjojen taakse purkamaan miinoituksia Kuusijokilinjan ja 
Löytövaaran välille joutui vangiksi. 
Päivän kuluessa siirtyi III/JR 25 Ala-Jyrkän maastoon. Osasto Ilomäen 
komentopaikka muutti kirkonkylälle Lahtelaan, joukko-osastot ja 
muodostelmat palauttivat ampumatarvikevarikko-, ja talousvarikko komppa- 
niasta kootun täydennys- miehistön yksiköihinsä. 
 

15.3.40 08.00 Neuvottelijat ilmoittivat: Tänään klo 12.00 on uusi tapaamien, yksi upseeri ja  
viisi miestä. Vänrikki Valtanen on lähettänyt pioneeripartion raivaamaan 
miinakenttää. 
 

10.00 Ilmoitus: Partiomme on käynyt Sivakkavaarassa vihollisen alueella 
poistamassa miinoja. Viholliset luulivat, että heitä saartamassa oli kuusi 
pataljoonaa. Pioneerikapteeni oli luvannut poistaa kaikki miinat. 

 
11.00 Käsky JR 65:lle: E/JR 65 ja I/JR 65 siirtyvät 16.3 Kuhmon kirkonkylään. III/JR 65 

otetaan saman divisioonan johtoon. Myös pioneerikomppania otetaan 
divisioonalle. 

 
14.10 Majuri Veijola ilmoitti: Vihollinen väittää, että neljä miestä on mennyt miinaan 

Loson länsipuolella, myös kaksi autoa on tuhoutunut. Loson ja Niskan välillä 
on viisi murrosta huolimatta siitä, että venäläisten kuormasto kulki eilen 
samaa tietä. Venäläinen valtuutettu vaati, että tänään klo 16.00 täytyy 
maantien olla vapaa miinoista ja murrosteista. 

 
18.10 Majuri Veijola ilmoitti: Vihollinen ilmoitti, että kaksi heidän hevostaan on 

mennyt miinaan Luvelahden puron länsipuolella. 
 
18.30 Kapteeni Marttinen everstiluutnantti Vuokolle: On tutkittu ja todettu 

venäläisten väitteitä. Ne ovat suuremmaksi osaksi valheita. Täytyy olla 
röyhkeän röyhkeitä vastaan. Luvelahdessa oli venäläisten hevonen mennyt 
miinaan noin klo 17.00 ajaessaan tietä parimetriä sen sivussa. Alue oli merkitty 
meidän toimestamme vaaralliseksi jo klo 09.00, mutta ”ryssät” olivat toiselle 
tietä antaessaan poistaneet varoituskyltit. 
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19.30 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Venäläiset palauttivat pioneeripartion, 1 + 4, jonka 

he olivat eilen vanginneet. 
 
? Luutnantti lahdenperän ilmoitus: Komentopaikka sijoitetaan Rastinjärven 

rannalle Jussilan taloon. 
 
 Päivän tapahtumat: Sää, kirkas, pakkasta – 12 astetta. Eilen viholliset ovat 

tilanneet 50 lentokonetta ja 310 autoa olivat heidän mielikuvitusta. Muutama 
lentokone lentelikin ja laskeutui Rastinjärvelle. Vastapuoli tuntuu rettelöivän 
kaikesta keksimistään seikoista. Rettelöt ovat osoittautuneet aiheettomiksi. 

 
16.3.40 08.20 Luutnantti Lahdenperän ilmoitus: Venäläiset ovat menneet Kiekinkoskelta  
  itään. 
 

Kapteeni Marttinen luutnantti Riviojalle: Osasto Essen siirtyy pois maantien 
eteläpuolelta Saunajärven kautta osasto Vuokon luokse. 
 

12.30 Divisioonan puhelinsanoma joukko-osastoille: Joukot tai yksittäiset 
sotilashenkilöt eivät saa mennä venäläisten luovuttamille alueille, ennekuin 
DE. antaa siihen luvan. Maaston haltuunotto tapahtuu everstiluutnantti 
Ilomäen johdolla 18.3 aamusta – 23.3 klo 20.00 välisenä aikana. 

 
16.00 Divisioonan puhelinsanoma osasto Ilomäelle, osasto Ruotsalolle, osasto 

Vuokolle, osasto Kuistiolle, Mäkiniemelle ja Hyppölälle: Kaatuneet viholliset 
nyt hallussa olevilta alueilta pois. Tulkki ja valkoinen lippu, ilman aseta, lähtö 
17.3 aamulla. Venäläiset luovuttavat miinakenttänsä, ne ilmoitetaan 
viipymättä divisioonan pioneerikomentajalle, kapteeni Rannalle. Vihollisten 
valokuvaaminen on kiellettyä. 

 
16.15 Käsky everstiluutnantti Ilomäelle: Venäläisten kanssa käytyjen lisäneuvot- 

telujen jälkeen: Tie Rastista ja Latvasta alkaen Luvelahden itäpuolella olevaan 
puroon saakka kokonaan 19.3 klo 06.00 alkaen. Tie edellä mainitusta purosta 
Losoon, Loso mukaan lukien kokonaan 21.3 klo 06.00 alkaen ja loppu tiestö 
22.3 klo 18.00 alkaen. Raja Riihivaaran itäpuolella on miehitettävä 22.3 klo 
20.00 

 
16.30 Käsky osasto Hyppölälle: Osasto Hyppölä ottaa haltuunsa maantien 

Kiekinkoski – valtakunnan raja 18.3 klo 08.00 alkaen. Rajalle asetetaan 
joukkueen vahvuinen kenttävartio upseerin johtamana. Kusionvaaran 
kenttävartio poistetaan 18.3. Alue on tarkastettava etelässä linjalle 
Kusionvaara – Rutkunpuro – Utrinlammelle saakka. Sotamateriaali on 
koottava ja evakuoitava. 

 
23.00 Käsky sotamateriaalin kokoamisesta: Osasto Ilomäki, erilliskäsky annetaan:  

Tie Jyrkänkoski – Rasti – Klemetti – Kannas – Löytövaara – Rihivaara – raja ja 
tiestö 50 metri molemmin puolin. Samoin tietä Rasti – Latva.  
Prikaati Vuokko: Tie vyöhykkeen eteläpuoli Rastinjärvi – Niska sekä tossutie – 
järvenpää – Kuusijärvi. 
III/JR 25: Pohjoispuolelta Klemettiin, Klemetti mukaan lukien, Luvelahti 
itäiseen saakka. 
Er.P 14: Pohjoisen puolelta Klemetistä Luvelahti itäiseen saakka. 
III/JR 65: Edellä mainitusta rajasta Alasenjärven kaakkoiskärkeen. 
Osasto Mäkiniemi: Lutjan – Louhenjoen – Laakunjärven – Alasenjärven ja 
Niskalammelta itään rajalle saakka. 
Osasto Hyppölä: Kesselinjoki – Kiekinjoki – Kusionvaara. 
Osasto Ruotsalo: Lentiiran kylä. 
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Käsky venäläisten luovuttamien alueiden haltuunotosta: Haltuunottoa johtaa 
everstiluutnantti Ilomäki, sekä 9.Divisioonan yhteysupseeri kapteeni Mäkinen, 
pioneeriteknisenä asiantuntijana toimii kapteeni Rinta. 
Hotakan maastossa olevat pioneeri-, ja sotapoliisiosasto saa ottaa käyttöön 
alueensa. Asiaan kuulumattomilta pääsy on kielletty. Venäläisten täytyy olla 
17.3 klo 10.00 mennessä 7 km Latvasta ja Kankivaarasta = Sivakan tienhaara. 
Tämä maasto otetaan haltuun 18.3 aamun aikana. 
Seuraava 7 km 19.3. klo 10.00 alkaen jne… Alueen teiden auraus on 
suoritettava autoliikennettä varten. Tärkein kirkaslanka puhelinyhteys 
Jyrkänkosken ja Latvan välille rakennetaan. Pioneerien on tutkittava alueet ja 
merkittävä vaaralliset paikat. Räjähtämättömät ammukset on tehtävä 
vaarattomiksi. Sotasaalismateriaalin poiskuljetuksen selvittäminen ja järjes- 
täminen. 
 

23.00 9.Divisioonan järjestelykäsky: III/JR 25 alistetaan Jyrkänkosken maastossa 
Prikaati  Vuokkoon 19.3. Kranaatinheitin joukkue III/JR 25 siirtyy pataljoonansa 
yhteyteen 17.3. III/JR 25 on nyt Rastin länsipuolella. Petäjälammella ja 
Mieronahossa olevat osat siirretään pataljoonanyhteyteen 19.3.  
Erillinen pataljoona 12 alistetaan Prikaati Vuokolle 19.3 Ristijärvelle. 
Erillinen pataljoona 14 ja kranaatinheitin komppania 19.3, Riihimäki – Juurikka  
- Haataja alueelle. 
III/JR 65 alistetaan rykmentille kirkonkylään 21.3. Kranaatinheitin 
komppania/JR 65 siirretään kirkonkylään 18.3, missä se alistetaan 
rykmenttiinsä. Panssarintorjunta ja ilmatorjunta osastot siirretään vastaavasti 
omiin joukko-osastoihinsa. 
 
Päivän tapahtumat: Sää, kirkas, pakkasta – 16 astetta. Päivä oli rauhallinen, 
seurattiin neuvotteluja. Vastapuoli on kieroillut ja valehdellut, mutta totuus 
on paljastunut. Vihollinen on mm. väittänyt, että meikäläiset kulkevat luvatta 
maantiellä, ei ole perää ja ovat sen myöhemmin tunnustaneet. Kylmäjärven 
pohjoispuolella urkkija, joka valokuvasi ruumiiden hautaajia. Adjudantti 
valokuvasi ensimmäisen neuvottelutilaisuuden. Vastapuoli lupasi lähettää 
vastalauseen hallituksien välityksellä Kuhmon komentajalle. Pötyä. 
 

17.3.40 14.15 P-SRE tiedotti: P-KR:stä 9.Divisioonalle alistetut osastot on siirrettävä marssien  
  Nurmekseen. 
 

15.05 P-SRE tiedotti: 9.Divisioonan jakelussa mainittujen on 20.3.40 kuluessa 
lähetettävä toivomuksensa alueesta rajavyöhykkeellä, jota siviiliväestö ei enää 
asuttaisi. Alueen takaraja on esittävä. 

 
16.30 Osasto Hyppölä ilmoitti: Viholliset ovat vetäytyneet Kiekinkoskelta itään, mut- 

ta eivät vielä ole lähteneet ”Kisun” edestä. Aamulla otetaan maantie haltuun 
ja asetetaan kenttävartio. 
 

17.00 Käsky osasto Hyppölälle: Kusionvaarasta poistetaan oma kenttävartio vasta 
sitten kun vihollisen vastaava on Kaurosenpurolta vedetty pois. Puhdistus ja 
sotamateriaalin keruu aloitetaan vasta sitten kun venäläiset ovat varmasti 
poistuneet käsketyiltä alueilta. 

 
17.00 Osasto Vuokko: Kolmas komppania, konekiväärijoukkue ja 4.Erillinen patteri 

kapteeni Laulajaisen johdolla lähtee 18.3 klo 06.00 ja saapuu 20.3 klo 14.00 
Nurmekseen. 

 Osasto Ruotsalo lähtee 20.3 aamulla ja saapuu 22.3 klo 14.00 Nurmekseen 
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18.40 Osasto Hyppölä: Moilasen osaston neljä ruumista on haudattu Repolassa, 

mutta venäläiset ovat luvanneet ne suomalaisille luovuttaa. venäjän puolelta 
kuului konekiväärin ja pikakiväärin ammuntaa. 

 
 Kapteeni Lassila ilmoitti: Meidän 65 vainajaamme on löytynyt. Huomenna 

saadaan lisää. 
 
20.00 Kapteeni Kuistio ilmoitti: Noin klo 18.00 meni itään päin noin 260 hevosta ja 

puolitoista tuntia sitten meni lisää 60 – 70 hevosta ajoneuvovarusteineen. 
Miehiä kulkee silloin tällöin pienissä erissä. Hevoset ovat huonossa kunnossa, 
miehet hyvässä. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää, kirkas, pakkasta – 15 astetta. Päivä kului uusia 

tehtäviä odotellessa. Viholliset hautasivat kaatuneitaan, vetämällä vainajia 
kranaattikuoppiin ja potkivat lunta päälle, sekä polttivat niitä. 

 
18.3.40 07.45 Kapteeni Kuistio ilmoitti: Ohi on mennyt idän suuntaa 30 hevosvetoista kent- 

täkeittiötä, kaksisataa hevosta kuormineen, kahdeksan autolastillista 
pienempää tavaraa, joukossa ammuksia ja hyökkäysvanu tykkejä. 
Miehistökuljetuksia ei ole ollut. 
 

08.45 Kapteeni Pennanen Luvelahdesta: Luvelahdessa on ohi mennyt itää kohti 720 
miestä, 45 autoa, 370 hevosta ja muutamia hyökkäysvaunuja. venäläiset ovat 
luvanneet olla Sivakan tienhaarassa 17.3.40 illalla. 

 
14.20 Everstiluutnantti Ilomäki: Venäläisten osastojen jälkipää sivuutti Sivakan 

tienhaaran klo 11.50. 
 
? Puhelinsanoma everstiluutnantti Vuokolle: Tie Jongunjoen kautta. Pyykön 

kohdalla silta on miinoitettu. Tie on avattava hevosella ajokelpoiseksi. 
Miinoitus on poistettava ja silta korjattava. 

 
15.35 Kapteeni Pennanen ilmoitti: Luvelahdessa tähän mennessä mennyt 3250 

miestä, 800 hevosta, kaksi hyökkäysvaunua, kaksi traktoria, 170 autoa ja neljä 
henkilöautoa. Luvelahti näyttää tyhjältä. 

 
? Everstiluutnantti Vuokko ilmoitti: Tie aukesi helposti. Vihollisia on vielä 

Sivakassa.. Pirttimäki – Koistila – Mämmelä tyhjä ”ryssistä”. 
 
 Päivän tapahtumat: Sää, kirkas, pakkasta – 10 astetta. Päivä oli rauhallinen. 

Vihollinen laahusteli kotikonnuilleen. 
 

19.3.40 01.45 Kapteeni Korhosen ilmoitus: Sivakan maastossa ei enää yhtään vihollista. Siva- 
kan ohitti 3200 vihollissotilasta, viimeinen klo 14.00. Luvelahti olisi tarkas- 
tettava tänään aamuvarhaisella, minkä jälkeen sieltä voisivat omat osastot 
marssia jo samana päivänä kohti Nurmesta. 
 

08.40 Niskassa meni 18.3.40 klo 19.15 viimeiset viholliset. Siihen mennessä paikan 
ohitti noin 9000 miestä, 691 hevosta, 173 autoa, 21 hyökkäysvaunua, 25 
tykkiä, 25 ilmatorjuntakonekivääriä, 4 traktoria ja 52 kenttäkeittiötä. 

 
12.40 Kapteeni Hyppölä ilmoitti: Kiekinkoski on vapaa vihollisista. On löydetty noin 

40 korsua, joukossa jopa 40 metriä pitkiä ja kaksikerroksisia. Maasto on 
suuripiirtein tyhjä materiaalista, ehkä jotakin pientä kuten lippaita yms.  

 



     86/90 
 
 
 Kusionvaarasta vihollinen on vetäytynyt pois yöllä tai jo illalla. 
 
 ”Uhka” kapteeni Marttinen käskee: Kenttävartio on asetettava noin puolen 

kilometrin päähän valtakunnan rajasta. Miehistölle asunnoksi teltta, huolel- 
lisesti pystytettynä. 

 
12.50 Kapteeni Kuistio ilmoittaa: Kannas on vapaa vihollisen joukoista. Tulen illalla. l 

Venäläiset ovat räjäyttäneet tai polttaneet korsut, ampumahaudat on osittain 
täytetty. Tavaraa ei ole jätetty. Saunajärvellä on ollut suuri 4-moottorinen 
lentokone joka on poltettu. kentältä on evakuoitu 40 hevoskuomaa joukkojen 
jättämiä tavaroita. 

 
18.10 Kornetti Ruotsalainen ilmoitti: Osasto on Lenttiiran sairasmajassa. Vihollinen 

on poistunut Lentiirasta. 
 

Tykistön uudelleen ryhmittäminen: E/KTR 9 Tipasojan kylään 20 – 21.3.  
I/KTR 9 Kiehimään 22.3 – 23.3. 

 
 Päivän tapahtumat: Sää, pilvinen, lounaistuuli, pakkasta – 6 astetta. Päivä 

kului odotellessa ja joukkojen siirtämisessä taaksepäin sanomaan ja 
lepäämään. 

 
20.3.40 ? Kapteeni Marttinen, majuri Veijolalle: Lähettäkää neuvottelupartio Riihivaaran 

suuntaan ottamaan keskusteluyhteyttä venäläisiin. On tiedusteltava osasto 
Moilasen ruumiita, mutta on samalla tarkkailtava venäläisten liikkumista ja 
otettava selvää koska he ovat rajan takana. 
 

? Kapteeni Marttinen, kapteeni Hyppölälle: Kenttävartion saatte pystyttää 
ehdottamaanne paikkaan kahden kilometrin päähän valtakunnan rajasta 
olevaan tukkikämppään, mutta aliupseerivartio on työnnettävä eteen. 

 
13.00 Majuri Veijola Ilmoitti: Vihollisen viestijoukkue oli Riihivaarassa, toiset olivat jo 

menneet. Joukkue sanoi lähtevänsä tänään noin tunnin kuluttua. 
 
15.20 Luutnantti Perttusen ilmoitus: Osasto Huttunen, joka kuuluu komppania 

Rainioon, siirretään tänään klo 19.00 Myllylahden tienhaarasta autolla 
Rajavaaraan ja edelleen Kiekinkosken suunnalle. TO 2 siirretään tänään 
marssien Er.P 14 majoitusalueelle Riihimäki – Haataja alueelle. Hotakassa 
oleva pioneerijoukkue siirretään myös Er.P 14 alueelle. 

 
15.40 Kapteeni Hyppölä tiedotti: Joukkue Huttunen lähtee klo 19.00 ja palaa 

komppanian yhteyteen. Oppaat Rajavaaraan, majoitus on järjestettävä. 
 
15.55 Kornetti Ruotsalainen: Vahvuus kaksi vajaata sotapoliisijoukkuetta, yhteensä 

26 miestä. Osasto Hannula Er.P 14 on 14 miestä. Koko vahvuus on yhteensä 40 
miestä. Er.P 14:sta oleva osasto jäi toistaiseksi ”Törsyyn”. 

 
17.15 Vänrikki Haralle: Divisioonan sotapoliisijoukkueesta komennetaan 10 miestä 

vänrikki Kankaan käyttöön, joka on määrätty Sotkamon komendantiksi. 
Ilmoittautuminen kasarmilla. 

 Loput sotapoliisijoukkueesta kootaan Kuhmon osastoon. 
 
 Päivän tapahtumat: Sää, pilvinen, pakkasta – 7 astetta. Aika kului odotellessa 

ja joukkojen siirroissa.  
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21.3.40 19.30 Tilanneilmoitus P-SRE:lle: Olemme ottaneet haltuun alueet Löytövaaraan  
  saakka. Aamulla otamme haltuumme maaston rajalle saakka. 
 

20.30 Puhelinsanoma luutnantti Lahdenperälle: JR 27 ja Kevytkomppania Volanen 
siirtyvät 22.3 kuluessa käsketylle majoitusalueelle Kuhmon lossin itäpuolelle. 
Siirto oli tiedotettu noin klo 13.00 ja majoituspaikaksi käsketty Tolosen ja 
Kämärän talojen maasto. 

 
21.30 Puhelinsanoma E/I/KTR 9:ään: I/KTR 9 siirtyy 22.3 kuluessa Sotkamon Juholan 

kylään ja Sopalaan. 
 
21.30 Käsky pataljoona Muroleelle: Kuhmon rajavartiointijärjestely:  

3.komppania, oikea raja pitäjänraja, vasen Maurasenpuro – Kesselinjärvi – 
Kesselinjoki. Vartiot Jonkeri, Hiilikko, Kälkäsen ja komppnian hallussa oleva osa 
Alasenjärven luoteisrannalla.  
2.komppania, oikea raja kolmannen komppanian vasen raja, vasen raja, 
Hutunpuro – Kivijärvi – Kivijoki – Sarvilampi – Luulajanjärven luoteispää. 
Vartiot, Riihiniemi, Levävaara, komppanian hallussa oleva Mäntyvaara. 
1.komppania, oikea raja, toisen komppanian vasen raja. Oikea raja, pitäjän 
raja. Vartiot Viiksimo, Kannas, Korkana, Vartius, Lentiira. 
 
Päivän tapahtumat: Sää, lumipyry. pakkasta – 8 astetta. Hiljaista. 
 

22.3.40 08.45 Majuri Hyväriselle puhelimella: Teidän täytyy järjestää rajanvartiointi Riihivaa- 
ra – Hiilikko maastossa. Rajalle vartio. Teidät vaihdetaan sieltä 24.3. 
Pataljoona Murole ottaa tehtävänne. 
 

 08.55 Puhelin ilmoitus kapteeni Hyppölälle: Pataljoona Murole ottaa tehtävänne  
  24.3, jonka jälkeen te ilmoittaudutte divisioonan esikunnassa. 
 

10.00 Ilmoitettiin: Yksi venäläinen 2-moottorinen lentokone lensi klo 09.55 
Mäntyvaaran taloista kilometrin päästä pohjoisen suunnassa, lentosuunta 
lounaaseen, korkeus noin 200 metriä. Kymmenen rajavartiomiestä tunnisti 
lennon. 

 
13.30 Otimme haltuumme alueet valtakunnan rajalle saakka. Venäläiset olivat 

vetäytyneet rajan taakse. 
 
 P-SRE:n käsky Sissipataljoona 5 siirtämisestä Kuhmosta Kajaaniin. 
 
 Päivän tapahtumat: Sää, pilvinen, lumipyry, pakkasta – 10 astetta.  Sota on 

päättynyt ja vihollinen on valtakunnan rajan takana. Rajanvartiointi II/JR 65 
Riihivaarassa, osasto Hyppölä Riihiniemessä ja osasto Ruotsalainen Lentiirassa. 
Meidän tehtävät ottaa vastaan 24.3.40 Erillinen pataljoona 14 annetun käskyn 
mukaisesti. 

 
 Er.P 14 käsky rajavartiotoimintaa varten: 
 
 3. komppania (Halonen) ottaa vartiot, Jonkeri, Hiilikko, Kälkänen. Loput 

majoitetaan Alasenjärven luoteispuolelle. 
 2. komppania (Ipatti) vartiot, Riihiniemi, Levävaara. Loput majoitetaan 

Mäntyvaaran taloihin. 
 1.  komppania (Peltola) vartiot, Viiksimo, Kannas, Korkana, Vartius, Lentiira 

jonne sijoitetaan puhelinkeskus ja ilmavalvonta-asema. 
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  Päivän kuluessa ei mitään oleellista. Joukkojen sijoitus ja ryhmitys entinen. 
  SP 5 siirtyi Kajaaniin V AK:n käyttöön. 
 
23.3.40 P-SRE:n käsky: Koska voi viipyä kauemman aikaa, ennen kuin uudelleen 

järjestellyistä johtuneet joukkojen siirrot tulevat kysymykseen, on joukko-
osastojen väliaikaisesti järjestettävä tehokas rajanvartiointi. 
 

18.52 Lennätinsanoma P-SRE:stä: Linjan lääninrajan mutka, Katajavaaran luona – 
lääninraja pohjoiseen – Jämäsjoki – Kärenjärven itäpää – vesistölinjaa Lentua – 
Iivantiira – pitäjänrajan mutka, Kylmäjärvestä noin 5 km itäkoilliseen, 
itäpuolella on siviiliväestön oleskelu kielletty ilman joka kerta erikseen 
sotilasviranomaisilta saatua lupaa. Kielto astuu voimaan 24.3.40 klo 06.00. 

 
 Divisioonan käsky rajavyöhykkeen määräämisestä: Liikkumisraja kuten edellä. 

Lupia voivat antaa AKE, DE ja sotapoliisikomentajat. Sot.pol.os/9.D asettaa 
vartiot rajalle estämään siviiliväestön pääsyn rajan itäpuolelle.  

 1. Jämäsjokilinjalle, Nurmekseen menevän tien varteen Latvaan. 
 2. Jämäsjoelle Kuhmo – Sotkamo maantien varteen. 
 3. Tienhaara Kuhmon kirkolta noin 4 km luoteeseen Kemilään. 
 Vartioiden vahvuudet 1+4. 
 
 Päivän tapahtumat:  Päivän kuluessa ei mitään oleellista. Joukkojen sijoitus ja 

ryhmitys entiset. SP 5 siirtyi Kajaaniin V AK:n käyttöön. 
 Majuri Pallarin lähettämä peitepiirros rajanvartioinnin sodanedellisestä sijoi- 

tuksesta. 
 

24.3.40  Er.P 14 otti rajanvartioinnin 22.3 annetun divisioonan käskyn mukaisesti. Loh- 
  kon rajana pitäjänraja. 
 

13.20 AKE:n käsky 9.Divisioonalle: Joukko-osastot ilmoittavat 26.3.40 mennessä 
AKE:lle.  
1. tarkka määrittely miltä kohtaa mikin rajan yli johtava tie on suljettu ja miten 
valvonta suoritetaan.  
2. missä kohdissa rajan lähempi määrittely on vielä sopimatta ja mikä kussakin 
kohdassa on erimielisyyden aihe.  
3. joukkojen ryhmitys viimeisen ilmoituksen jälkeen tapahtuneet muutokset. 
4. yleiskäsitys joukkojen kunnosta ja mielialasta. 
 

19.00 AKE:n käsky 9.Divisioonalle: Er.P 14 on vaihdettava varmistuspalveluksesta ja 
koottava 25.3 klo 20.00 mennessä Kuhmon kirkonkylään, josta se erikseen 
annettavalla käskyllä siirretään Suomussalmelle. Os. 2/HS:ään kuuluvat 
karjalaiset on komennettava Kajaaniin, missä ilmoittautuvat kapteeni 
Marttinalle 27.3.40. 

 
? V AKE ilmoitti: Luvan oleskelulinjan itäpuolelle matkustamiseen antaa se 

sotapoliisipiirin päällikkö jonka piiriin matkustamispaikka kuuluu tai muun 
sotapoliisipiirin päällikkö hankittuaan ensin siitä em. sotapoliisipiirin päällikön 
lausunnon. Sotapoliisipiirin päälliköt asettavat riittävä runsaasti partioita. 

 
20.00 Er.P 14 :sta: Os 2./HS:ään kuuluvat karjalaiset on komennettava Kajaaniin. 
 
 Tiedotettiin, Er.P 14 siirtyy 27.3.40 Suomussalmelle. 
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25.3.40  Kapteeni Marttinen kävi käskyn noudossa P-SRE:ssä. 9.Divisioonan siirrot:  

 JR 25 siirtyy Lieksaan, JR 27 Nurmekseen, JR 65 jää Kuhmoon ja 9.DE siirretään 
Nurmekseen. 

 
15.40 V AKE:n käsky 9.Divisioonalle: JR 25 on siirrettävä Lieksaan. Yksi pataljoona 

siitä siirretään autokuljetuksella vapauttamaan P-KR:n rajalla olevat osat. 
 
? 9.Divisioonan ilmoitus V AKE:lle: Koskien rajan sulkemista ja vartioimista. 

Rajan määrittelyssä ei ole erimielisyyksiä. Viimeisten ilmoitusten jälkeen on 
II/JR 65 siirretty Löytövaarasta Kuhmon kirkonkylään ja sotapoliisiosasto 
Ruotsalainen Lentiirasta Kajaaniin V AK:n käyttöön. Er.P 14:sta ryhmitys ja 
rajanvartiointi on loppuun suoritettu. Joukkojen kunto ja henki on hyvä. 

 
22.50 Käsky JR 25:lle: JR 25 siirtyy Lieksaan, jossa varmistaa valtakunnan rajan 

kaistalla, jonka oikea raja on Vuonislahti – Koitere – Haapajoki ja vasenraja 
Kolkonjärvi – Teljonvaara – Otrosjärvi. Rykmentti oikealla IV AK:n joukkoja 
vasemmalla JR 65, jonka oikean puolella on kenttävartio Matovaarassa. 

 JR 25 siirtyy Lieksaan tietä Rasti – Sivakka – Savijärvi – Nurmijärvi – Lieksa. 
Lähtö 27.3. Entinen prikaati Vuokkoon kuuluvat viesti-, pioneeri-, ja 
huoltomuodostelmat siirretään JR 25 komentajan toimesta kaikki Lieksaan. 
Kevytkomppania von Essen siirtyy Nurmekseen. 

 
26.3.40 09.00 I/JR 25 lähti Lieksaan autokuljetuksella ja saapuu perille noin klo 15.00. 
 

10.00 Käsky JR 65:lle ja Er.P 14:sta: JR 65 jää Kuhmoon ja ottaa vastaan 
rajanvartiointi tehtävät Er.P 14:sta 27.3. Komppaniat siirretään autoilla 
etuvartiokomppanioiden sijoituspaikkoihin. Paluukuljetuksina Er.P 14. 
Hevoskolonnat menevät marssien sijoituspaikoilleen. 

 Er.P 14 siirtyy autokuljetuksella 28.3.40 Suomussalmelle. 
 
10.00 Esikäsky JR 27:lle: JR 27 siirtyy Nurmekseen marssien. Lähtö 28.3 aamulla. 
 

27.3.40 10.00 Kapteeni Kaitera ilmoitti: Kaikki sotapoliisiosastot siirtyvät AK:n johtoon. Tämä 
huolehtii siviiliväestöltä kielletyn alueen vartioimisesta. On ilmoittava 
vartioinnin järjestelyistä 9.DE:lle. 
 

10.30 JR 27:lle: Rykmentti siirtyy Nurmekseen marssien Kuhmo – Korpisalmi – 
Mujejärvi – Nurmes maantietä. marssin lepopaikat ja Nurmekseen 
saapumisaika on ilmoitettava 9.Divisioonan esikunnalle. Kevytkomppania 
Volanen liittyy Nurmekseen saavuttuaan siellä jo olevaan Kevytkomppania von 
Esseniin. 

 
11.00 P-SRE:n lennätinsanoma: Er.P 14 siirto Suomussalmelle, jonne saavuttuaan se 

alistetaan osasto Karille. II ja IV TO sekä 6. er. Pion. joukkue jäävät toistaiseksi 
Er.P 14:sta. 2 ja 3 huoltoryhmä jäävät Hyrynsalmelle. Osasto Moilanen 
yhdistetään Er.P 14:sta. Erillinen kranaatinheitin komppania Kinosmaa 
kuljetetaan 9.Divisioonan toimesta Suomussalmelle. 

 
11.00 Käsku Er.P 14:sta: Krh.K Kinosmaa alistetaan Er.P 14:sta ja siirretään 

Suomussalmelle. Kolonnat marssien Kuhmo – Tapaninvaara – Hyrynsalmi – 
Suomussalmi. 18 kuorma-autoa Krh.Komppaniaa ja Täydennyskomppania 
Rainiota varten.  
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? Ilmavalvontajärjestelyt Kuhmon IPAK:in alueella: IPAK kasarmille 2+2+o+4. 

Uusia iv- asemia a´1+10 Saarivaaraan ja Lentiiraan. Sumsan iv 1+10, entinen 
Varajoen iv, Polvelan iv, entinen iv Kilpeläinen, Rastin iv, entinen Tikkanen. 
Koskenniemen iv (Vieksi) kaikki 1+10. 

 
19.00 Everstiluutnantti Ilomäki määrätään JR 65 komentajaksi. Kapteeni Haataja Er.P 

14:sta 30.3. 
 
 JR 27 ilmoitti: Ensimmäinen yö, I ja III pataljoona + Volanen Lauvusjärvellä, II 

pataljoona + Esikunta + Krh.K, Korpisalmella. Toinen yö, I ja III + Volanen 
Samara – Palojärvi, II + Esikunta + Krh.K Palojärven koillispuolella. Kolonnat 
siirtyvät kahtena päivänä ja yöpyvät Mujejärvellä. 

 
28.3.40 10.00 Kapteeni Hirvalle: Koko tykistö, kahden patteriston majoitus Sotkamoon. 
  Esitys on toimitettava klo 20.00 mennessä henkilökohtaisesti. 
 

20.30 Käsky everstiluutnantti Mäkiniemelle: Lipinlahteen tarkoitettu pataljoona ja 
osasto Volanen saavat marssia suunnitelman mukaan perille. Muu osa jää 
Petäiskylään, josta jatkaa vasta 9.Divisionan luvan saatuaan Nurmekseen. 

 
29.3.40 P-SRE ilmoitti, että Ylipäällikön määräyksellä eversti Siilasvuo määrätään 

perutettavan 11.Divisioonan komentajaksi.  
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