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JALKAVÄKIRYKMENTTI 65 SOTAPÄIVÄKIRJA KUHMON RINTAMALTA 
 
 
 
 
 
Jalkaväkirykmentti 65 perustettiin Eteläpohjanmaan, Satakunta-Hämeen, Keski-Suomen ja Savon sotilas-
piiteistä, niistä miehistä, jotka jäivät vaille sijoitusta varsinaisissa perustamispaikoilla kootussa joukoissa. 
Rykmentti oli osa 2.Täydennysdivisioonaa. Divisioonan nimi muutettiin kenttäarmeijaan liittämisen yhtey-
dessä 22.Divisioonaksi. Divisioonan keskittämiskäskyssä 20.12 1939, jossa jaossa nimen muutoksen kera, 
Jalkaväkirykmentti 65 liitettiin 9.Divisioonan rykmentiksi. Rykmentti siirrettiin Suomussalmelle oman 
divisioonansa yhteyteen joulun aikoihin 1939, jossa se osallistui Suomussalmen taisteluihin osana Ryhmä 
Susitaivalta. Everstiluutnantti Karl Rainer Mandelinin komentama Jalkaväkirykmentti 65 siirrettiin Kuhmon 
rintamalla 20 – 26.1.1940, paitsi sen ensimmäinen, majuri Yrjö hakasen pataljoona, joka siirtyi Kuhmon 
rintamalla 4.2.1940. Kuhmon rintamalla Jalkaväkirykmentti 65 osallistui Kiekinkosken, Kuusijoen – 
Kipelänkankaan ja Luvelahden taisteluihin. 
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Siirto Suomussalmelta Kuhmon rintamalle (II ja III pataljoona) 
 
24.1.1940 00.10 Käsky ”Heimosta” (Pohjois-Suomen ryhmän esikunta) rykmentin kuormasto- 
  jen siirtämisestä heti Moisiovaaran kautta kolmena yömarssina Kuhmoon. 
 

02.20 Pataljoonien komentajille (II ja III pataljoona) annettiin käsky kuormastojen 
siirtämisestä Kuhmoon. 

 
08.30 Luutnantti Hingín tuomana tuli rykmentille käsky siitymisestä autoilla 24/25.1 

ja 25/26.1 välisinä öinä Kuhmoon. (Liite 103). 
 
11.30 Pataljoonien komentajille annettiin suullinen lastaussuunnitelma ja käsky 

miehistön siirtämisestä Kuhmon rintamalle. 
 
15.00 Aloitettiin miehistön ja tarvikkeiden kuormaaminen Kuhmoon lähtöä varten. 

Lastaaminen aloitettiin kolmannesta pataljoonasta. 
 
23.00 Viimeinen kuljetussuunnitelman mukainen osasto tältä päivältä lähti Kuh-

moon. 
 

25.1.1940 03.57 ”Ansa 3” ilmoitti että, lähettiupseeri on käynyt ”Paukun” esikunnassa ja läh- 
  tenyt paluumatkalle klo 03.45. 
 

16.00 Rykmentin komentaja, everstiluutnantti Mandelin, lähti Kuhmoon ”Heimon” 
kautta. 

 
17.15 Vänrikki Saloniuksen johtamana saapuivat ensimmäiset autot, joilla rykmentin 

viimeiset osat siirretään Kuhmoon. Lastaaminen aloitettiin viipymättä. 
 
19.30 Viimeiset osat kuormastosta lähtivät matkalle. Miehet jäivät odottamaan 

lisäautoja. 
 
21.45  Saapui osa miehistökuljetuksiin varatuista autoista. 
 
22.30 Viimeiset rykmentin osat lähtivät Kuhmoon. 
 

Tulo Suomussalmelta Kuhmon rintamalle 
 
26.1.1940 09.10 Loppuosat rykmentin miehistöstä saapui Kuhmoon. Rykmentti majoittui  
  Kämäränkylään. 
 
 13.10 Rykmentin komentaja saapui komentopaikalle. 
 

15.10 ”Paukun” käskystä siirretään 2.KrhK:sta 3 aliupseeria ja 24 miestä panssa-
rintorjuntatykistöön varusteineen. Ovat valmiina kahden tunnin kuluttua. 

 
15.10 Majoitusluonnos 2.KrhK:sta. (Liite 104). 
 
15.30 Majoitusluonnos III/JR 65:stä. (Liite 105). 
 
19.00 Saapui 9.Divisioonan ryhmittymiskäsky. (Liite 106) 
 
 



2/29 
 
21.10 II ja III pataljoonien komentajat saivat divisioonan ryhmityskäskyn mukaisen 

suullisen esiryhmityskäskyn. 
 
22.30 Yhteys everstiluutnantti Ilomäkeen. 
 

27.1.1940 00.40 Rykmentin kevyet kolonnat saapuivat perille. 
 
 08.00 Majoitusluonnos II/JR 65:stä. (Liite 107). 
 

14.30 Lähettiin esikunnasta, II pataljoonasta, sekä 2.KrhK:sta, kustakin yksi upseeri 
suorittamaan majoitustiedustelua Rajavaaraan. (Kiekinkoskelle). 

 
14.30 9.Divisioonan esikunnasta saapui rykmentille siirtymiskäsky siirtymisestä 

Kiekinkosken Rajavaaraan. 
 
 Kuluvan viikon aikana on rykmentissä pidetty seuraavat tarkastukset: 
 Asetarkastus: Kaikki ylimääräiset aseet on palautettu ATP 2:een ja AKM:iin. 

Suoritettiin konekiväärien koeammunnat, täydennettiin puuttuvia varusteita 
ja tilattiin uusia. 

 
20.15 Rykmentin komentaja palasi käynniltään ”Ansasta”. (Divisioonan esikunnasta). 

Komentaja toi mukanaan divisioonan hyökkäyskäskyn. (Liite 109). 
 
20.20 Rykmentin esikuntakomppanialle sekä II pataljoonalle annettiin liikkeellelähtö 

käsky siirtymisestä Rajavaaraan. 
 
28.1.1940 02.30 II/JR 65:lle annettiin käsky ryhtyä niihin toimenpiteisiin, mitkä ilmenevät 9.DE
  käskyssä (Liite 109) sekä annettiin suulliset lisämääräykset.  
 

07.45 II pataljoonan esikuntakomppania saapui Rajavaaraan. 
 
 08.30 Komentaja saapui esikuntansa kanssa komentopaikalleen. 
 
 11.30 Luutnantti Kekkonen ilmoittautui komentajan käytettäväksi. 
 

14.35 9.DE:n käsky saapui missä määrättiin toiminnan jatkamisesta aikaisemman 
käskyn mukaisesti. Ilmoitettiin II pataljoonalle. ( Liite 110). 

 
17.15 Partio Kokko: Tavoite Levävaara – Juntinvaara – Kivikiekki. Tehtävänä 

kohteissa on tiedustelu ja varmistus. 
 
20.10 ”Leskeen” yksi jalkaväkijoukkue ja puoli konekiväärijoukkuetta, ”Kisuun” kaksi 

jalkaväkiryhmää vahvistukseksi, Valle ja loput hänen komppaniastaan Mänty-
vaaraan, kaksi ryhmää ”Niemeen”. 

 
29.1.1940 00.30 Vahvistusosasto ”Leskessä”. 
 
 09.05 Yhdyspartio ”Leskestä”, ”Kisuun”. 
 
 09.05 Yhdyspartio oli Linnavaarassa. 
 

12.35 Käsky ”Uhkalta”: Osasto 2/hs, kersantti Moilanen, alistetaan everstiluutnantti 
Mandelinille. Järjestäkää sissitoimintaa Laamasenvaara – Osmajärvi maan-
tielle. Toiminnan on oltava jatkuvaa.  

    ”Uhka”   
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(”Uhka” = 9.Divisioonan esikuntapäällikkö, kapteeni Marttinen). 
 

15.20 Kersantti Moilaselle annettiin käsky ja toimintaohjeet. 
 
16.00  Saatiin puhelinyhteys ”Leskeen”. 
 
17.15 Ilmoitus ”Kallelta”: Partio Kukkonen on Levävaaran lähellä. Menee yöksi 

Linnavaaraan. Partio 2 oli klo 12.00 Linnavaarassa. 
 
18.05  Yhteyspartio ”Leskestä” on saapunut. Ei mitään erikoista. 
 
21.45 ”Ansa 1:ltä” saapui seuraava puhelinsanoma ”Ansa 1” 29.1. klo 21.00, eversti-

luutnantti Mandelinille (JR 65:n komentaja): 
 Asettakaa yksi komppania ja yksi konekiväärijoukkue everstiluutnantti Mäki-

niemen käyttöön hänen määräämänään aikana. Komppanian päällikön on 
oltava itsenäiseen toimintaan pystyvä. Komppanian käyttö tulee tapahtumaan 
Kälkäsestä Löytövaaraan. Teille tuodaan autokuljetuksella yksi komppania 
III/JR 65:stä 30.1 aamulla. Se jää käyttöönne. 

 
22.00 Viesti II/JR 65:lle kirjallinen käsky: Asettakaa heti yksi kiväärikomppania, sekä 

yksi konekiväärijoukkue everstiluutnantti Mäkiniemen käyttöön. Käskyn viejä 
luutnantti Kuronen palasi klo 22.45. 

 Suullinen käsky II/JR 65:lle: Teille alistetaan III/JR 65:stä huomenaamulla 
saapuva komppania. 

 
23.50 II/JR 65:n komentaja ilmoitti että, vahvistettu komppania Härö lähti liikkeelle 

everstiluutnantti Mäkiniemen käyttöön. 
 

30.1.1940 01.45 Lähetettiin rykmentin keveille kolonnille käsky siirtyä ilmapommitusvaaran  
  vuoksi 3 km länteen päin nykyisestä sijoituspaikastaan. 
 

07.15 Vänrikki Pyrrö ilmoittautui komppaniansa kanssa III/JR 65:stä matkalla II/JR 
65:een. 

 
07.30 Partio Kokkonen oli Levävaarassa klo 17.30. Levävaara oli poltettu noin kaksi 

päivää sitten. Paikalla oli ollut 20 – 30 ”ryssää”. 
 Klo 18.00 saapui Levävaaraan partio Erikson, yöpyi siellä ja jatkoi aamulla 

Kokkosen partion tehtäviä. Partio Kokkonen palaa lähtöpaikkaansa. 
 ”Kisun” linjalla rauhallista. Ilmoituksen teki luutnantti Valle. 
 
07.40 Luutnantti Rainio ilmoitti että, Tulijärven eteläpuolella on vihollisen noin 20 

miehen partio järjestänyt väijytyksen viime yönä. Vihollisen partio on käynyt 
Riihiniemessä. 

 
11.00 ”Leskestä” ilmoitettiin että, Härö on päässyt kosketukseen vihollisen kanssa 

Löytövaaran itäpuolella. Partiotoiminta jatkuu. 
 
15.45 ”Ansa 1”:ltä saapui seuraava käsky 30.1.1940 klo 15.30: 
 Yksi komppania ja konekiväärijoukkue siirtyvät viipymättä Kälkäseen, johon 

jäävät divisioonan reserviksi. Majoituspaikkaan nähden yhteys ”Ruutuun”. 
Ilmoitus siirron suorittamisesta ”Ansa 1:een”. 

    ”Uhka” 
 
16.00 II/JR 65:lle annettiin käsky lähettää heti konekiväärijoukkueella vahvistettu 

komppania Kälkäseen. majoituksen suhteen yhteys ”Ruutuun”. Käsky on 
annettu kirjallisesti. 
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18.00 Ilmoitettiin divisioonan esikunnalle, vahvennettu komppania lähtee heti. 
 
18.05 Valle ilmoitti että, yhdyspartio ”Kisusta” ”Leskeen” on saapunut. Ei ilmoitet-

tavaa. 
 

31.1.1940 00.30 Kapteeni Mankonen, divisioonan esikunnasta, ilmoittautui rykmentin komen- 
tajalle ja ilmoitti että, hänet on määrätty osaston komentajaksi ja että 
komppania Härö alistetaan hänelle. 
 

00.40 Aamuun mennessä ostetaan aliupseerivartio Kylmäjärven länsipuolelle, mistä 
suoritetaan sissitoimintaa maantielle, Välijoen talon länsipuolelle. Asianmu-
kaiset käskyt on annettu osasto ”Leskelle”. 

 
01.30 Puhelinsanoma ”Ansasta” 31.1.1940 klo 01.30 everstiluutnantti Mandelinille: 
 Teiltä alistetaan yksi kranaatinheitinjoukkue ”Ruudun” käyttöön. On sovittava 

”Ruudun” kanssa joukkueen siirtoajasta ja käyttöpaikasta. 
    Käskystä: ”Myrsky” 
 
01.31 Sovittu ”Ruudun” kanssa. 
 
01.32 Annettiin puhelimella käsky 2./KrhK:n päällikölle, luutnantti Saloselle, alistaa 

yksi kranaatinheitinjoukkue ”Ruudun” käyttöön tänään klo 06.00 mennessä. 
 
08.30 Kolme partiota. Partio Kokkonen palasi eilen, partio Eriksonilta ei ilmoituksia. 

Hamaravaarassa on meidän väijytys. 
 
08.45 ”Kisu” ilmoitti että partioita on jatkuvasti liikkunut ”Kisun” ja Leskisen välillä. 
 
09.15 Puhelinilmoitus tilanteesta ”Uhkalle”. 
 
09.16 Puhelinilmoitus kaikille varmistusosastoille, varustelutöihin on ryhdyttävä heti. 
 
10.20 Luutnantti Rainio ilmoitti partio Eriksonin palanneen, Ei mitään erikoista 

ilmoitettavaa. 
 
12.10 Käsky ”Ansa 1”:ltä lopun 2./KrhK:n siirtämisestä Kälkäseen divisioonan reser-

viksi. Ilmoitettiin edelleen. 
 
12.15 Käsky osasto Leskiselle siirtää varmistuslinjansa Ruotinlammen kämpältä noin 

2 km Koivujoen suuntaan. Aliupseerivartio siirretään Kylmäjärven pohjois-
puolelle. 

 
15.20 Lähti loput 2./KrhK:sta Kälkäseen divisioonan reserviksi. 
 
18.10 2./KrhK:n päällikkö ilmoitti olevansa määrätyssä paikassa Kälkäsessä. 
 

1.2.1940 02.00 Ilmoitukset varmistuselimiltä, ei erikoista. 
 
 05.30 Partio Moilanen on palannut sissitoiminnasta Laamasenvaaran ja valtakunnan 
  rajan väliltä. Tielle saakka partio ei päässyt. 
 
 06.00 Ilmoituksen varmistuslinjoilta, ei erikoista. 
 
 10.20 Ilmoitus ”Ruudusta”: Kylmäjärven länsipäässä on noin 100 ”ryssää”. 
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10.30 Yhteyttä ”Suvantoon”, Walsteinin aliupseerikenttävartioon ei vieläkään ole 
saatu. 

 
 10.45 Pyrrö on siirretty Keseliin divisioonan käyttöön. 
 

10.50 Käsky ”Isäntä-Kallelle” (Mandelin): Kylmäjärven tilanne. ”Koivusta” osasto + 
konekivääri Kylmäjärven pohjoispuolelle missä on estettävä vihollisten paluu, 
minkä lisäksi on tarkastettava Kylmäjärven pohjoisranta. Käsky on annettu 
”Koivulle”. 

 Tulossa 2 j. pataljoona Flinkistä. Sijoitettava II:een pataljoonaan. 
 
12.00 Partio Vuokosta Kuusijärvellä. 
 
12.15 Lähti 9./JR 65 ”Ruutuun”. 
 
12.30 Ilmoitettiin ”Ansa 1:lle” 9./JR 65:n lähdöstä. 
 
13.30 ”Myrsky” ilmoitti että, klo 16.30 lähtee osasto jossa on 100 – 150 miestä 

pataljoona Flinkistä. 
 
15.30 Käsky luutnantti Mustoselle että hänen vetävä puhelinyhteys ”Kylmään” 2.2 

klo 03.00 mennessä. 
 
15.40 Ilmoitus ”Koivusta”: Partio on tavannut vihollisosaston Kylmäjärvi i:stä noin 

500 m koilliseen. Laukausten vaihtoa. 
 
15.15 Käsky kersantti Moilaselle lähteä heti partioon Laamasenvaaran itäpuolelle 

maantielle. 
 
20.00 Partio Syvänen palasi Mustikasta. Ei erikoista. 
 
21.00 7. ja 8./JR 65 ilmoittautuivat.  
 

2.2.1940 08.45 Tilanneilmoitus ”Ansa 1:een” 
 

10.30 Käsky partio Syväselle (1+4): Reitti Mäntyvaara – Kiekinkoski – Mustikka – 
Kotajärvi. 

 
12.20  Partio Syvänen lähti liikkeelle. 
 
13.30 Käsky kapteeni Shönbergille: Hänen on lähdettävä kahden ryhmän kanssa 

Kylmäjärvelle. 
 
13.35  Luutnantti Rainio ilmoitti että, noin komppania ”ryssiä” on jalan liikkeellä 

tiellä Riihivaarasta noin puolitoista kilometriä luoteeseen ja noin 60 – 70 
hiihtomiestä Pajulasta etelään noin 200 metriä. 

 
13.45  Ilmoitettiin tilanteesta ”Ansa 1:lle” 
 
14.05  Divisioonan käsky. (Liite 111) 
 
14.15 Luutnantti Rainio ilmoitti että, vihollisen lentokone laskeutui Syvälotto 

järvelle. 
 
14.20 Käsky luutnantti Kekkoselle II pataljoonan komppanian kanssa Mäntyvaaraan. 
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14.20 Käsky kapteeni Shönbergille lähteä yksin Kylmäjärvelle yhdysupseeriksi. 
 
14.45 Divisioonasta ilmoitettiin että luutnantti Kekkosen käyttöön alistetaan yksi 

patteri. 
 
 Tilanneluonnos. (Liite 112). 
 
16.50 JR 65 ja sille alistetut osastot. (Liite 113). 
 
18.50 Luutnantti Kekkonen ilmoitti: Syvälotto järveltä etelään lähteneen vihollisen 

hiihtopartion jälkeen on lähetetty hiihtopartio. Samoin on lähetetty partio tien 
suunnalla olevan vihollisosasto jälkeen. 

 
18.55 Käsky luutnantti Kekkoselle että hänen lähettävä partio aamulla 3.2 Juntinvaa-

raan. 
 
19.00 Partio Moilanen palasi Laamasenvaarasta. Laamasenvaaran talossa on toden-

näköisesti vihollisen joukkosidontapaikka. (JsP.) Partio häiritsi vihollista tulit-
tamalla autoliikennettä 

 
19.10 Esikuntakomppanian jako taistelujoukkueisiin. (Liite 114). 
 
21.00 Tilanneilmoitus ”Ansa 1:lle”. 
 
23.40 Luutnantti Kekkonen ilmoitti että puhelinyhteys Kusionvaaraan on poikki. 
 
23.45 Käsky Leskiselle että hänen on lähettävä partio ”Koivusta” ”Kisuun”. 
 

3.2.1940 03.00 Tilanneilmoitus ”Ansa 1:een”. 
 
 03.00 Ilmoittautui 3./KTR 9 patterin päällikkö. 
 

04.30 Vänrikki Leskinen ilmoitti Kylmäjärven pohjoispuolella olevan muutamia har-
hailevia vihollisen porukoita. Laukausten vaihtoa. 

 
05.40 Patterin tuonut upseeri ilmoittautui. 
 
06.00 Lähti partio Tunturin taloihin. 
 
06.50  Luutnantti Kekkonen ilmoitti että, hän on lähettänyt kaksi partiota 

molemmille puolille Hukkajärveä rajalle saakka. Lisäksi on lähetetty partio 
Kiekinniemen ja Kiekinkosken välille etumaastoa puhdistamaan. 

 
07.00 Ilmoitus vänrikki Leskiseltä: Erillisiä vihollisparvia harhailee ”Kylmän” kent-

tävartion ympäristössä. Partiomme häiritsevät vihollisia. Kenttävartio on 
siirretty Kylmäjärvi m:stä noin 200 metriä pohjoiseen. 

 
07.30 Osasto Kekkosesta lähti partio Juntinvaaraan. 
 
07.30 Tilannekatsaus ”Ansa 1:lle”. 
 
07.45 ”Ansa 1” antoi käskyn miehittää Linja Hamarajärvi – Matalajärvi – Syvälot-

tojärvi. Linja on miehitettävä heti. 
 
07.50 Edellinen käsky annettiin luutnantti Kekkoselle. 
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09.50 Luutnantti Kekkonen ilmoitti: Riihiniemen kautta rajalle edennyt partio on 

palannut. Partio oli kohdannut joukkueen vahvuisen vihollisen hiihto-osaston, 
joka oli edennyt Riihiniemestä noin kilometrin länteen. Partiossa kaksi miestä 
oli ratsain. Hamaravaarasta, luutnantti Vallen komppaniasta, lähetettiin jouk-
kue Riihiniemen suunnalle. 

 
10.45 Tilanneilmoitus ”Ansa 1:een” 
 ”Ansa1” käski lähettää komppanian JR 27:lle: 
 
10.50 Ilmoitettiin komppaniasta JT 27:lle. 
 
10.52 Ilmoitus tilanteesta ”Humaukselle” ja annettiin käsky lähettää komppanian 

päällikkö ”Ruutuun” heti ja komppania on asetettava heti ja kuormasto vasta 
hämärän aikana. 

 
10.58 Tilanneselostus luutnantti Kekkoselle. Kekkonen sai samalla käskyn työntää 

varmistuksen linjalle, Hukkajoki – Niva – Peuralampi. Varmistuspartiot on 
lähetettävä Hukkajärven suunnalle. Puhelinyhteys varmistuslinjalle rakenne-
taan ”Humauksen” toimesta. 

 
11.20 Käsky luutnantti Mustoselle huolehtia edellä mainitun puhelinyhteyden raken-

tamisesta. 
 
11.20 Leskinen ilmoitti että yhteys ”Manaan” on. 
 
11.40 Partio Hyvönen palasi. Partion tavoitetta muutettiin matkan aikana. Sen oli 

kuljettava Riihiniemen kautta rajalle. 
 
 Partio Lehtiö joutui luutnantti Vallen käskystä erikoistehtäviin. 
 
13.00 Luutnantti Kekkonen ilmoitti että, eteläinen osa varmistuslinjasta Peuralam-

melle on saavutettu. 
 
17.00 Leskinen ilmoitti että Niemi on puhdistettu 
 
19.00 Kaksi vankia tuotiin Kylmäjärveltä, joita kuulusteltiin ja lähetettiin edelleen 

”Ansa 1:een”. 
 
19.10 Luutnantti Kekkonen ilmoitti: Luutnantti Valle on tavannut 50 – 100 vihollista 

puolitoista kilometriä Hamaravaarasta itään maantiellä. 
 Luutnantti Valle oli Hamaravaarassa klo 16.10, mistä jatkoi edelleen Hukka-

joelle. Luutnantti Kekkonen lähetti joukkueen luutnantti Vallelle. 
 
20.40 Patterin päällikkö ilmoitti että patteri on tulivalmiina. 
 
21.00 Luutnantti kekkonen ilmoitti pienehkön vihollispartion olevan Kusionvaarasta 

noin 2 km itään. 
 
22.50 Luutnantti Kekkosen tilanneilmoitus: Valle on saavuttanut varmistuslinjan. 

Vihollisosasto on vetäytynyt rajalle päin. 
 Käskettiin partioida Riihiniemestä 5 km rajalle päin. 
 
23.00 Vänrikki Leskisen tilanneilmoitus, ei erikoista. 
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4.2.1940 04.30 Käsky: 3./KTR 9 kuuluu JR 27 käyttöön. (Liite 117). 
 
 07.30 III pataljoonan lääkäri ilmoittautui rykmentin käyttöön. 
 

08.00 Partio Syvänen (1+7) lähti. Partion tavoitteena on Hamaravaara ja Tunturin 
talot.  

 
 08.00 Ilmoitus luutnantti Tammisalolta: I/JR 65 on saapunut Polvelan maastoon. 
  (Suomussalmelta). 
 
 08.10 Tilanneilmoitus ”Ansa 1:een” 
 
 08.15 ”Ansa 1” ilmoitti I pataljoonan kuuluvan divisioonan käyttöön. 
 

12.30 Luutnantti Kekkonen ilmoitti tulipalosta Laamasenvaaran suunnalta. Palo kesti 
klo 09.00 – 11.30. 

 
13.45 Yhteys Hakaseen, josta tuli tilanneilmoitus. 
 
15.00 Tilanneilmoitus vänrikki Leskiseltä. 
 
16.30 Luutnantti Kekkosen partio tapasi Vasamalammella ”ryssän” vanhat nuotiot. 

Syvälottojärvestä etelään havaittiin myös vanhojen nuotioitten jäljet, joilta 
löydettiin yksi ruumis. 

 
18.30  Tuotiin vanki, kuulusteltiin ja ilmoitettiin ”Ansa 1:lle”. 
 
19.00  Varmistuskäsky vänrikki Leskiselle ja luutnantti Kekkoselle, joille alistettiin yksi 

konekiväärijoukkue ja 1. häl.os.Esik/JR 65. Viimeksi mainittu vain tilapäisesti. 
 
20.00 Ilmoitettiin yleistilanne ”Ansa 1:een” ja pääasiat vangin kuulustelusta. 
 
22.30 Os.I E./65:stä Mäntyvaarasta. 
 
22.45 Tilanneilmoitus ”Ansaan”. 
 

5.2.1940 00.30 Tilanneilmoitukset varmistuslinjoilta. Hukkajärven maastossa partiointia ja 
  alueen puhdistamista. ( 34. ”ryssän” pataljoona.) 
 
 04.00 Partio Määttä lähti sissitoimintaan Löytövaaran itäpuoliselle maantielle. 
 

06.00  Hukkajärvellä on otettu 25 vankia. Alueen puhdistamista jatketaan, samoin 
partiointia idän suuntaan. 

 
06.00 Sissiosasto Moilanen Vasamanlammen maastossa. 
 
07.30 Tilanneilmoitus ”Ansaan”. 
 
12.00 Tilanneilmoitus ”Ansaan”.  Komppania varmistaa Hukkajoella, missä taistelee 

vihollisen hajanaisia osastoja vastaan. Osasto Routaniemi puhdistaa tien 
varmistuslinjalle. 

 
Esikäsky ”Ansasta”, jonka mukaan, osasto Kekkosesta koottaan komppania 
millä vahvistetaan ”Koivun” tukikohtaa. 
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16.15 Ilmoitus osasto Kekkosesta: Noin 60 vihollista tuhottiin alueen pudistamisen 
yhteydessä Hukkajokilinjan pohjoispuolella. Puhdistamista jatketaan edelleen. 

 Annettiin esikäsky kahden joukkueen siirtämisestä ”Koivuun”. 
 Otettiin kiinni 21 vankia, jotka kuulusteltiin. 
 
16.30 Tiedot vangeista ilmoitettiin ”Ansaan”. 
 Majuri Hyvärinen on määrätty ”Vahvan” käyttöön. 
 
17.10 Esikäsky Leskiselle tulevasta erikoistehtävästä Löytövaaran ja Riihivaaran 

suunnalla. 
 
20.00 Tilanneilmoitus Kekkoselta, hiljaista. Saman sisältöinen tilanneilmoitus saatiin 

myös Leskiseltä. Sissipartio on palannut. 
 
20.15 Käsky osasto Routaniemen huollosta ”Koivussa”. 
 
21.05  Käsky ”Ansasta”. (Liite 114). 
 Käskyt sen aiheuttamista toimenpiteistä  annettiin Kekkoselle, Routaniemelle 

ja Leskiselle. 
 
22.30 Tilanne varmistuslinjoilla, ei erikoista. 
 

6.2.1940 00.30 Osasto Hämäläinen on ”Koivussa”. 
 

05.00 Osasto Routaniemi ”Koivussa”. Ajoneuvot ovat noin 3 km maantiellä idän 
suunnassa. Kuljetus ahkioilla. 

 
05.30 Osasto Leskinen on lähtenyt erikoistehtävään. 
 
07.00 Ilmoitukset varmistuslinjoilta, ei erikoista. 
 
08.10 Tilanneilmoitus ”Ansa 2:een”. 
 
12.30 Tilanneilmoitus varmistuslinjoilta, ei erikoista. 
 
14.00 Hukkajärven suunnalla havaittiin vihollisen partioita idästä. Järjestettiin väijy-

tys. 
 
14.30 Tiellä, Riihivaarasta pohjoiseen, tuhottiin vihollisupseerien auto. 
 
15.03 Ilmoitus ”Ansaan”. Erikoiskäsky osasto Leskiselle: Tie on suljettava. Paikalta 

saa väistyä vain ylivoimaisen vihollisen painostuksesta. Käsky on annettu 
”Koivu 1:lle”, osasto Leskiselle. Välittäjänä toimi vääpeli Terho. 

 
15.10 Taistelua Hukkajoen varmistuksen edessä. 
 
21.30 Puhelinsanoma ”Ansasta” 6.2.40 ”Kallelle”: Siirtäkää komppania ”Koivusta” 

tulevaan itäiseen tienhaaraan, johon se jää varmistamaan. 
    ”Uhka” 

Sanoma on heti välitetty vänrikki Steinbäckin kautta vänrikki Leskiselle. Samal-
la vänrikki Terho on saanut käskyn huollosta. 

 
23.20 Käsky luutnantti Kuroselle toimittaa kaksi kangastelttaa ”Koivuun” ja sieltä 

edelleen vänrikki Leskiselle. 
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7.2.1940 04.00 Tieto Hukkajoen varmistuslinjalta, vihollisosasto pakenee. Partiotoiminnasta  
  ”Kisussa”, ei erikoista.  

Partiotoiminta ”Koivusta”: Koivu – maantie välillä  on partioyhteys. Leskisen 
osasto on lujilla, on saavuttanut maantien ja taistelee toistasataa vihollista 
käsittävää osastoa vastaan. 
 

 08.15 Tilanneilmoitus ”Ansa 3:een”. 
 

12.30  Divisioonan käsky kapteeni Arposelle: Arposen on ilmoittauduttava tänään klo 
17.30 ”Ruudulle”. 

 
12.50 Vänrikki Terhon ilmoitus: Osasto Leskinen on taas koossa ja suorittaa tehtä-

väänsä. 
 
12.55 Ilmoitus ”Ansa 3:een” siitä että osasto Leskinen suorittaa häirintää sille 

määrätyllä alueella. 
 
17.15 Lähti hiihtopartio Herrainsilta (1+6) reitille Mustikka – Venäjänvaara – Raja-

vaara. 
 
17.25  Toistettiin käsky osasto Leskiselle panna tie tukkoon murroksilla ja miinoi-

tuksella. Käskyn tärkeys alleviivattiin. 
 
22.30 Lähetettiin kaksi vankia ”Ansaan”. 
 
22.35  Tilanneselostus ”Ansa 3:lle”. 
 

8.2.1940 01.14 Käsky divisioonan esikunnasta: Oma ilmatiedustelumme on havainnut 7.2  
klo 13.00 Riihivaaran tienhaarassa, noin 250 x 250 metrin suuruisella alueella, 
sekaisin olevia vihollisen sotilaita, autoja ja muita ajoneuvoja sekä hevosia. 
Osasto Mäkiniemelle alistettu pataljoona Hyvärinen hyökkää 8.2 aamulla 
välittömästi Kuusijoen koillispuolitse tavoitteena Riihivaaran – Hiilikon maasto 
ja tuhoaa siellä olevat viholliset ja sen varastot. 
Samanaikaisesti edellisen kanssa hyökkää osasto Arponen pääosillaan taiste-
luetuvartionsa edessä purolinjalla olevan vihollisen sivustaan, lyö vihollisen ja 
etenee Kuusijokilinjalle, jonka pitää. 
Osasto Mandelinin komppania Leskinen pitää huoltotien katkaistuna tien-
haarassa, Laamasenvaarasta noin puolitoista kilometriä lounaaseen ja lähettää 
yhden joukkueen hyökkäämään Riihivaaraan koillisen suunnalta. 
Hyökkäys on aloitettava siten että, se kohdistuu käskettyihin tavoitteisiin klo 
08.00. 
   ”Uhka” 
Antoi: ”Myrsky” 
Otti: Kuronen 
 

01,29 Edellinen käsky annettiin vänrikki Terhon kautta vänrikki Leskiselle. 
 
02.10 Tilanne on selostettu luutnantti Kekkoselle. 
 
04.00 Kirjallinen käsky divisioonan esikunnasta joka koskee eilistä. Käskykirja saapui. 
 (Liite 118). 
 
12.30 Luutnantti Valle ilmoitti että, Rokonjoen suunnalla on ”ryssiä”. 
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12.40 Tilanneilmoitus ”Ansa 3:lle”. 
 
15.00 Vänrikki Leskinen ilmoitti että, huoltotie on miinoitettu. Yksi joukkue, joukkue 

Routaniemi, on lähtenyt etenemään Riihivaaran suuntaan. Tiedon asiasta toi 
hiihtopartio ”Koivuun”. 

 
17.00 ”Koivu 1” ilmoitti klo 15.30. Vihollinen pakenee tankkien suojaamana. Vihol-

lisia on noin kaksi pataljoonaa, joukoissa on hiihtäjiä, jalkaväkeä sekä hiihtäjiä 
jotka kantavat suksia olallaan. 

 
17.10 Ilmoitettiin edellä mainitusta ”Jokerille”, ”Ansa 1:lle” ja ”Pilvi 2:lle”. 
 
19.15 Kekkoselta, Terhon kautta Leskiseltä, joka ilmoitti että, klo 16.00 -17.00 välillä 

oli Laamasenvaaran suunnasta kuulunut moottorin surinaa, ilmeisesti tankin 
ääntä. 

 
19.35 Ilmoitus ”Okulta” että vihollisen partio on oman partiomme kanssa tulitais-

telussa maantiellä kunnalliskodin taloista etelään noin 2 km, Polvelan suun-
nalla. Ilmoitus siitä annettiin heti ”Myrskylle”. 

 
20.15 Puhelinilmoitus vänrikki Leskiseltä, johon on nyt puhelinyhteys, että, noin klo 

15.30 liikkui Riihivaarasta vihollisen suksijoukkoja, jalkaväkeä ja tankki-
joukkoja, kuusi tankkia ja sotilaita arviolta toista pataljoonaa. Toiset joukot 
jonkinlaisessa järjestyksessä, toiset matkasivat sekaisin venäjälle päin. Osalla 
niistä ei ollut minkäänlaista aseistusta. Venäjältä päin tuli vastaan tankki, joka 
aikoi niitä pysäyttää. Siellä pidettiin puheita joilla ei kuitenkaan ollut vaiku-
tusta, joukko ei luopunut aikeistaan. ”Ohimarssi” kesti puolituntia. 

 
21.10 Ilmoitus ”Myrskylle” Leskisen raportista. Samalla käsky ”Myrskyltä” Leskiselle 

että maantie on suljettava 
 
21.45 Annettiin yllä oleva käsky Leskiselle. 
 

9.2.1940 06.00-08.00 Ilmoituksia eri suunnilta. Ei muuta erikoista, paitsi että, ”Kylmästä”, ”Koivusta”  
  eikä ”Hirsistä” saatu yhteyksiä joukkue Routaniemeen. 
 
 08.00  Ilmoitus yllä olevasta ”Ansa 3:een”. 
 

09.10 Leskinen ilmoitti: Hän on noin tunti sitten hyökännyt tielle. Ylivoimaisen 
vihollisen painostuksen takia hän on kuitenkin vetäytynyt aamuisiin asemiinsa. 
Esittää, että hän saisi suorittaa tehtävänsä partioluonteisena. 

  
09.20 Esitys ”Myrskylle” Leskisen toiminnan muuttamisesta partioluonteiseksi, jonka 

”Ansa” hyväksyi. 
 
09.40 Käsky välitettiin Leskiselle. 
 
10.00 Vänrikki Routaniemi ilmoitti että hän osastoineen on saapunut ”Jokeriin”. 
 
14.25 Kekkonen ilmoitti että rajasta noin 3 km on tulossa vihollisen partio. 
 
15.10 Ilmoitettiin edellisestä ”Ansa 1:lle”. 
 
16.05  Partio Syvänen palasi Tunturien taloihin 8.2. klo 20.00 tekemästään matkasta. 

Matkalta ei mitään erikoista ilmoitettavaa.  
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16.10 Ilmoitettiin edellisestä ”Ansaan” ja luutnantti Kekkoselle. 
 
19.35 Tilanneilmoitus ”Myrskylle”. 
 

19.2.1940 07.35 Tilanneilmoitus Ansa 3:een”. 
 

12.45 Ilmoitus Leskiseltä: Riihivaaraan päin liikkui 32 tyhjää autoa tankkien suojaa-
mana noin kaksi tuntia sitten. 

 Tiedotettiin siitä ”Ansa 3:lle” 
 
18.50 Tilanneilmoitus ”Ansa 3:lle” mm. tehdyistä valenuotioista Hukkajärven maas-

toon. 
 
19.55  Kekkoselta tuli ilmoitus, jonka mukaan noin komppanian vahvuinen vihollis-

osasto oli hyökännyt rajalta päin Hukkajärvelle. Täältä lähetettiin osasto 
1+2+18 Kekkoselle vänrikki Rautelan johtamana. Joukkue lähti suksilla liik-
keelle klo 20.50. 

 
21.25 Yllä olevasta ilmoitettiin ”Myrskylle”. 
 

11.2.1940 02.05 Ilmoitus ”Myrskylle”: Vihollinen saartaa Vallen vasemman siiven Hukkajärven  
pohjoispuolella. Yhteys Vallen kanssa puhelimella on katkennut noin 15 
minuuttia sitten. 
 

 02.30 ”Myrsky” ilmoitti että, II pataljoonasta yksi komppania siirretään heti ylös. 
  

05.15 Kekkonen ilmoitti: Valle on vetäytynyt Hamaravaaran länsipuolelle. Vänrikki 
Pirta + 20 miestä tien suunnassa eteen. Vänrikki Kokkonen + joukkue Hama-
ravaarassa. Valle + joukkue + komentoryhmä Hamaravaaran länsi-puolella. 
Tuomaala on etelässä vesistölinjalla. Uusitalon joukkue on Mäntyvaarassa, 
samoin Rainio. 

 
07.30 Ilmoitus: Vänrikki Kokkonen vetäytyy ylivoimaisen vihollisen edessä maantielle 

Kiekinniemen pohjoispuolelle. 
 
07.30 Ilmoitus: Partio palaa Juntista, Latvavaaran talon ovat ”ryssät” polttaneet. 

Partio kiersi Latvavaaran länsipuolitse, missä ei havaittu vihollisen jälkiä. 
 
07.50  Ilmoitus yllä olevasta ”Uhkalle”. 
 
09.00 Partio Mäki, 1+7, lähti luutnantti Kekkoselle. 
 
09.30  Ratsumestari Hornborgin komppania on siirretty tänne. 
 
14.20 Vääpeli Hannikaisen ilmoitus: Huoltotiellä on vilkasta kuljetusliikennettä, kun 

vaunukolonnia tankkien suojaamina liikkuvat vaunut tyhjinä rajalta Riihivaa-
raan päin ja kuormatut vaunut päinvastaiseen suuntaan. 

 
14.30 Ilmoitus ”Ansa 3:een”. 
 
17.50 Vänrikki Stenbeck ilmoitti: Klo 13.00 Riihivaaraan rajalta päin, noin 100 miestä. 

klo 14.15 25 autoa, joista 15 oli kuorma-autoja. Klo 14.45 neljä autoa joissa 
kuormana miehiä. Klo 15.00, 13 hevoskuormaa ja 300 miestä. Riihivaarasta 
poispäin yksi hevonen ja viisi autoa joista yksi jäi tielle. 
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18.05 Kapteeni Arposen ilmoitus: Löytövaara on puhdistettu vihollisista. 
 
18.30 Ilmoitus ”Ansa 3:een” edellä mainituista. 
 
21.50 Kapteeni Arponen palasi komennukseltaan. 
 

12.2.1940  08.05 Kapteeni Kekkosen ilmoitus: Vihollisen partio on tukeutunut Pirttijärven ja  
  Kiekkijärven väliselle kannakselle. Moilanen ja 20 miestä on lähetetty sinne. 
 
 08.12 Yllä olevasta ilmoitettiin ”Ansa 3:lle” 
 

11.05 Pirttijärveä pitkin hiihtää lännen suuntaan noin 300 ”ryssää”.  
Vallen ilmoitus: Ovat tällä hetkellä Pirttijärven länsipäässä. 

 
 11.07 Ilmoitus siitä ”Myrskylle”. 
 

12.00 Valle ja Rainio vetäytyvät länteen, Pirttijärvi – Salmi linjalle, missä olivat klo 
15.00. 

 
13.00 Partio Moilanen on lähtenyt Pirttijärven suunnalle estämään viholliskomppa-

nian etenemisen. (Dolinin hiihtoprikaatin). 
 
15.15 Puolustuslinja muodostuu Pirttijärvi – Salmi – Kiekinjokilinjalle. Takana 

Pyhälehdossa ja Mäntyvaarassa on varmistus-, ja reserviosastot. Tähystys on 
”Kisussa”, partiot Pirttijärven pohjoispuolitse maantien suunnassa ja Kiekin-
joen eteläpuolen kautta itään. 

 
15.20 Rahkon ja Karkiaisen osastot ilmoittautuivat. 
 
15.40  Syvälottojärven eteläpuolella havaittiin vihollisosasto jota vastaan lähetettiin 

taistelupartio. Samalla lähetettiin varmistuspartio ”Kisun” suunnalle. 
 
 Kiinteä kosketus viholliseen loppui. 
 
15.50 Tilanneilmoitus vihollisesta ja omien joukkojen sijoituksesta tehtiin ”Ansaan”. 
 
16.20 Ratsumestari Hornborg ilmoitti omasta sijoituksestaan. 
 
17.00 Ilmoitus että, Mäntyvaaran eteläpuolella on ”ryssiä” 400 miestä suksilla 

matkaamassa etelän suuntaan. Havainnon teki kapteeni Kekkonen, joka sai 
käskyn ilmoittaa tästä heti ”Ruudulle” ja ”Myrskylle”. 

 
17.10  Samalla esitettiin ehdotus että, meidän lentokoneet voisivat yöllä, kun vihol-

liset ovat nuotioilla, tarkistaa heidän sijaintinsa. 
 Samalla tuli divisioonan käsky: Pirttijärvi – Kiekinkoski – Jokilinja on otettava. 
 
 Käsky annettiin heti edelleen Kekkoselle. Käsky toistettiin klo 18.50. 
 
18.00 Käsky kenttävartioiden järjestämisestä vänrikki Karkiaiselle ja vänrikki 

Stenbeckille Kiekinjoelle. Stenbeck sai käskyn klo 21.15. 
      
18.30 Ilmoitus Kekkoselle että sinne tulee ryhmä Valle, Rainiolle ja Leskiselle 

”Kisusta”. 
 1./KTR 9:stä vänrikki Paulamäki ilmoittautui.  
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20.55 Kekkonen ilmoitti: Vihollisosasto on lähtenyt liikkeelle lounaaseen tai länteen 

siitä paikasta, jossa olivat tulilla. 
 
20.55 Edellä olevasta ilmoitettiin ”Jokerille”. (JR 27:n adjutantti Lahdenperä). 
 

13.2.1940 04.00  Vänrikki Stenbeck lähti kenttävartioon. 
 
 04.20 Majuri Hämäläinen ilmoittautui. 
 
 06.50  Vänrikki Kuusela ilmoittautui. 
 
 07.25 Kekkonen: Salmi – Kusionvaara linjalla on vahva kaksoislatu. 
 

08.45 Puhelinsanoma ”Ansa 1:ltä” (Siilasvuo), ”Isäntä-Kallelle” = (III/JR 65 komentaja 
eversti-luutnantti Madelin): 

 Osasto Hämäläinen asetetaan käyttöönne. Samoin yksi panssarintorjuntatykki 
osasto Airimosta, joka on Kälkäsessä. Teidän on työnnettävä vihollinen 
Pirttijärvi – Kiekkijärvi – Salmi vesistölinjan taakse käyttäen tähän pienenpää 
osaa osasto Hämäläisestä, sekä teillä ennestään olevia voimia. Vihollisen 
etenemissuunnat on selvitettävä tarmokkaan tiedustelun avulla ja valmistau-
duttava tuhoamaan viholliset. 

”Uhka”. 
Lisäksi ilmoitettiin että, tämä käsky on heti suoritettava ja ettei saa jäädä 
odottamaan panssarintorjuntatykkiä. 
 

10.30 Kekkonen ilmoitti: Nuotiolla olleet ”ryssät”, luvultaan useita satoja, ovat läh-
teneet suuntaan 33-00. 

 
10.30 Käsky majuri Hämäläiselle lähettää yksi komppania Pyhälehdon kautta puolus-

tuslinjalle.  
 1.Komppania, (vajaa komppania) hyökkäyskäsky. 
 2.Komppania, taistelupartio Huoltotie – Kiekinjokilinja – kenttävartiot, 

tehtävänä varmistaminen ja tiedusteleminen. 
 
11.05 Kekkosen ilmoitus: Pirttijärvelle on laskeutunut lentokone. Miehiä on lähetty 

sinne. 
 
11.15 Kekkosen ilmoitus: Partio Moilanen on palannut ja ilmoittanut että, ”Kisusta” 

sen länsipuolitse suoraan etelään on mennyt kaksi komppaniaa vihollisia. 
 
11.17 Yllä olevasta ilmoitettiin ”Jokerille”. 
 
11.37  ”Myrskystä” tiedotus, ”Isäntä-Kallelle”: 
 Saadun tiedon mukaan vihollinen ilmoitti lähettävänsä hiihtoprikaatin tai 

hiihtotiedusteluosaston 54.Divisioonan avuksi. Todennäköisesti teitä vastaan 
tullut osasto on juuri tuo kyseinen osasto. 

 Osasto Moilanen sai käskyn tiedustella pohjoisen suunnasta Rokonpurolinjalle 
saakka. 

 On selvitettävä tiedustelun avulla kyseisen osaston eteneminen. 
 
13.40 Jokeri ilmoitti: Kesselinjärven länsipuolella noin 60 miehen vihollisosasto 

ahdistaa ”Ruudun” kolonnaa. 
 Käsky partion lähettämisestä sinne on annettu majuri Hämäläiselle. Samalla 

lähetetään rykmentin esikuntakomppaniasta auttajia Hämäläiselle. Syystä 
että, Hämäläisen pataljoona ei tuonut mukanaan suksiaan, viivästyi partion 
lähettäminen jonkin verran. 
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14.15 Vänrikki Kuuselan laatima peitepiirros 1./KTR 9:n tuliasemasta saapui. 
 
14.40 Käsky ”Myrskyltä”: ”Paketti H”, paitsi yksi komppania, etenee tietä Rajavaa- 

rasta Kälkäsen suuntaan ja lyö vihollisen Kesselinjärven länsipuolella omien 
muiden joukkojen kanssa. Vihollinen on lyötävä ja sen jälkeen on ryhdyttävä 
takaa-ajoon. Ilmoitukset on tehtävä tilanteen kehittymisestä. Salmi asemat on 
pidettävä. 
Käsky annettiin heti Hämäläiselle. Samalla hälytettiin myös 1./KTR 9:n, asiasta 
ilmoitettiin myös Kekkoselle. 
 

15.00 Samalla suunnalla kuin edellinen, koillisen suunnasta eteni vihollisen osasto 
Kiekinjoen yli, osa osastosta oli jalkamiehiä, kulkivat Kesselin suuntaan. 

 Ilmoituksen antoi varmistuspartio Kiekinjokilinjalta. 
 
15.10 Osasto Kekkonen on saavuttanut sille määrätyn varmistuslinjan. Pirttijärvelle 

laskeutuneista kahdesta lentokoneesta toinen ammuttiin, toinen nousi 
ilmaan. 

 
17.20 Tilanneilmoitus ”Myrskylle”: Kiekinkoski on hallussamme. Vihreä lentokone on 

Pirttijärven jäällä ja pysyy. Pioneeritöitä suoritetaan vesistölinjalla. 
 ”Myrsky” ilmoittaa: ”Ryssät” ovat sähköttäneet huoltotieltä: ”Tilanne on 

toivoton”. 
 
17.45 Hämäläiselle käsky hyökkäysryhmityksestä ja hyökkäyksestä. Yhteistoiminta 

”Ruudun” Kesselissä olevien osien kanssa. 
 
17.50 ”Ruutu” on lyönyt vihollisen Marttilassa. 
 
18.33 Divisioonan esikunnan ilmoitus: Hämäläinen varmistaa Kesselinjärven 

pohjoispuolella, puhdistaa maaston vihollisista järven suunnalla, ja sen jälkeen 
jättää joukkueen varmistamaan paikkaa. Muu osasto on vedettävä takaisin 
majoituspaikkaan. 

 
19.00 ”Ruudun” ilmoitus että, Marttila olisi selvä vihollisista, ei pidä paikkaansa, 

vaan ”ryssiä” on vielä Kesselin eteläpuolella. ”Uhkan” ilmoituksen mukaan 
Hämäläisen yksi joukkue kiertää Kesselijärven länsipuolitse ja puhdistaa 
maaston. 

 
19.30 Venäläinen vanki, upseeri, joukkueenjohtaja, tuotiin kuulusteltavaksi. Toimi-

tettiin edelleen divisioonan esikunnalle. 
 
21.20 Majuri Hämäläinen ilmoitti että, komppania, jolle oli annettu määräys edetä 

Pyhälehdon kautta puolustuslinjalle ja hyökätä ja puhdistaa alue, oli ilman 
lupaa palannut takaisin. 

 
21.45 Ilmoitettiin yllä olevasta ”Myrskylle”. 
 
23.35 Uhka ilmoitti: Vetkosta yksi kilometri. Taistelu käynnissä Marttila - Kälkänen 

tien suunnassa Kuvajasta puolikilometriä. Kälkästä vastaan on uusi venäläinen 
porukka tulossa. 

 Joukkueemme etenee viipymättä vihollisen selkään. Yksi komppania Kesseliin, 
josta tilanteen vaatiessa toimii Kälkäsen suuntaan. Joukkue tekee ilmoituk-
sensa komppanian kautta meille. 
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14.2.1940 00.07 Edellä olevasta annettiin käsky kiireellisenä luutnantti Kuroselle, joka lähtee  
autolla heti Kesseliin, ottaa siellä olevan joukkueen johtoonsa ja hyökkää 
vihollisen selkään. Majuri Hämäläiselle annettiin käsky yhden komppanian 
lähettämisestä Kesseliin. Hämäläinen ilmoitti että, kolmannen komppanian 
päällikkö, vänrikki Saastamoinen lähetetään heti Kesseliin. Käsketään ottaa 
yhteys joukkueen kanssa ja tilanteen vaatiessa osallistuttava taisteluun. 
Kesseliin vedetään puhelinyhteys jonka rakentamisesta annettiin käsky 
luutnantti Mustoselle klo 00.23. 
 

00.25 Osa Hämäläisen pataljoonasta saapui uuteen majoituspaikkaansa Kuhmon 
tietä – ilman suksia. 

 
03.15 Käskynjako Pirttijärvi – Kiekinjoki linjan komppanian päälliköille ja joukkueen-

johtajille, osasto kekkoselle ja osasto Hämäläiselle. 
 Käskettiin lyödä vihollinen ja Pirttijärven ja Lehdon maasto on puhdistettava. 
 
06.00 Käsky annettiin omille osastoillemme: 
 Kiekinjoen eteläpuolella vihollisen osasto on hajaantunut pienempiin partioi-

hin, jotka ovat liikkeellä kaikkialla alueellamme. Erikoinen varmistus on 
tarpeen ja kuulovartiot on myös asetettava. Kosketus vihollisen partioihin on 
otettava ja ne on tuhottava. 

     ”Isäntä – Kalle”. 
 

08.30 Kekkonen ilmoitti: Vihollisella on tie Kiekinkosken kautta Salmeen ja Kusio-
vaaran pohjoispuolen kautta Kesselinjoelle. 

 
08.45 Ilmoitus osasto Kekkoselta:  

1) 10 minuuttia sitten palasi partio Ulvilammelta Vasamalammen ja Kaksois-
lammen kautta Salmen yli. Partio oli havainnut, ettei mitään ”ryssien” latuja 
kulje partiolatujen yli, vielä vähemmän kuormastoja. Ainoat ladut kulkevat 
Salmen eteläpuolella noin puolentoista kilometrin päässä. 
2) Lehdon puhdistuskomppania kiersi äsken aliupseerikenttävartion Pirttijär-
ven päässä. Kiekinkoskella taistelutyhmä Oksanen on valmiina yhtymään 
vihollisen lyömiseen Lehdon suunnalla. Vesistöpuolustuslinjallamme on 
mahdollisuus tähystää Lehdon maastoon. 
Salmen kohdalla on taistelupartio matkalla Kusionvaaraan ja aina Honkavaa-
raan saakka. 
Kenttävartio ”Kivi” pitää yhteyden ”Kusioon” Kusionvaarassa. 
Kusionvaarassa pysyy osasto Lähdeoja. Yhteys on vedettävä tilanteen salliessa 
etelään. 
 

 09.00 Tilanneselostus ”Ansasta” ”Isäntä – Kallelle”. 
 

09.45 Käsky 1.KTR 9:lle: Taistelupartio, vahvuus 20 miestä, on lähetettävä heti 
Kesselinjärven länsipuolitse vihollisen selkään. 

 
10.10 Kesselin suunnalta tuotiin kaksi vankia. Vankeja kuulusteltiin ja lähetetään 

illalla postiautossa divisioonan esikuntaan. 
 
10.20 Lähti 1./KTR 9:n taistelupartio lähti. Samalla lähetettiin Kurosen kaksi kone-

kivääriä Kesseliin. 
 
10.50 Kekkosen ilmoitus: Laakunjärven eteläpuoli on varmistettu. Vihollisen 

lentotoiminta on ollut vilkasta ”Lujan” pohjoispuolella. 
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11.25 ”Myrskyn” käsky: Kesselistä on suoraan, alas tien suuntaan, lähetettävä 

Kälkäseen ”Ruudun” avuksi komppania. Käsky annettiin heti puhelimella 
edelleen, ja varmuuden vuoksi myös majuri Hämäläiselle, joka lupasi lähettää 
autolla yhden upseerin henkilökohtaisesti viemään käskyn ko. komppanialle. 

 
11.43 Luutnantti Junno asetettiin majuri Hämäläisen käyttöön. 
 
11.50 Kekkosen ilmoitus: Kiekinkosken edessä oleva niemi on tyhjä. 
 
12.25 Puhelinyhteys luutnantti Mustosen kanssa. Kuroselle annettiin myös käsky 

iskeä vihollisen selkään. 
 
12.35 Kuroselle annettiin muutettu käsky: Kuronen suojaa kuormaston ja varmistaa 

tien ylöspäin. Edelliset käskyt peruutetaan. Tästä ilmoitettiin myös majuri 
Hämäläiselle. 

 
13.25 Kekkonen; ”Kisu” on miehitetty. 
 
14.40 Kekkonen ja Nurminen ilmoittivat: ”Kusio” ja Salmi on varmistettu. lehtoa 

otetaan ja Niemeä puhdistetaan. Asiasta ilmoitettiin radiosanomalla 
”Ansa1:lle” klo 15.20. 

 Vielä käsky Kekkoselle: Selkävaarasta on vihollinen poisajettava. Puhdistamista 
on jatkettava. Laakunjärveä varmistetaan. 

  
 Saaliiksi on saatu mm. noin 80 paria suksia, hevoskuorma, automaattikiväärejä 

ja lentokone. 
 
15.05 Kokkosen tilanneilmoitus: Vihollinen on Marttilassa, omat voimat ovat 

Kesselijärven itäpuolella, jossa avoin yhteys.  
 Hänelle samalla käsky: Siirtäkää taistelupartionne järven pohjoispuolelle, 

jonka varmistatte siten, ettei vihollinen pääse kiertämään. 
   

15.35 Käsky Kekkoselle: Marttilaan on lähetettävä noin 40 miehen osasto vihollisen 
kimppuun. Yhteys on otettava vänrikki Kokkosen joukkueeseen. 

 
15.45 Kapteeni Kekkosen on lähettävä Moilasen johdolla 30 miestä Marttilaan 

Kokkoselle edellä mainitun takia.  
 
 Marttilan vihollisosaston lyömiseksi on lähetetty Mäntyvaarasta osasto Moila-

nen 40 miestä hevosella komppania Saastamoisen ja osasto Kokkosen avuksi 
Kesseliin. Tehtävänä on heti taisteluryhmitykseen ryhmittymisen jälkeen saar-
rostaa lännestä ja lyödä se. Hyökkäyskäskyn välittää ”Ruutu”. (”Jokeri”).  

 Majuri Hämäläiselle annettiin määräys asettaa varmistus yhden konekiväärin 
kanssa estämään vihollisen pakeneminen pohjoiseen. Tie on avattava vielä 
valoisan aikana. 

 
16.15  Tilanneselostus ”Myrskylle”. 
 
16.25 Radiosanomia divisioonan esikunnasta: 
 Ilmoittakaa tilanteenne. ”Uhka”. 
 
16.35 Kokkoselle: Karkiainen ja Rahko lähetetään pois klo 22.00. 
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17.40 Vänrikki Sipilä ja panssarintorjuntatykit ilmoittautuivat, vahvuus 1+1+10. 

Majoitetaan majuri Hämäläisen alueelle tienhaaraan. 
 
18.25 Käsky ”Isäntä - Kallelle”: 
 Kapteeni Arponen, jonka käyttöön on irrotettava Kesselissä olevien voimien 

lisäksi kaksi komppaniaa, avaa tien Rajavaara – Kesseli – Kälkänen. Toiminta 
on aloitettava heti. 

    ”Uhka”. 
 Antoi ”Myrsky”, otti ”Lipas”. 
 
18.35 Kokkoselle ja Kuroselle annettiin määräys varmistaa asemansa. Timoselle ja 

Moilaselle annettiin käsky siirtyä tien länsipuolitse sulkemaan ”ryssiltä” tie 
tännepäin. 

 Kokkoselle ilmoitettiin yllä olevasta. 
 
21.00  Kapteeni Arponen lähti Kesseliin. 
 
22.45 Siirrettiin osasto Karkiainen ja Stenbäck Kesseliin. ”Mutkan” kenttävartioon jäi 

7 miestä ja ”Kiveen” 8. 
 

15.2.1940 01.45 Kapteeni Hirvonen ilmoittautui Mäntyvaaraan kapteeni Kekkosen avuksi.  
 
 03.50 Vänrikki Routaniemi tuli takaisin. 
 
 06.45 Arponen ilmoitti: Rengas on kiinni ja toimintaan ryhdytään heti. 
 
 07.15 Tilanneilmoitus ”Ansaan”. 
 

09.05 ”Myrsky” ilmoitti: Vihollisen osasto on kolmiossa Kälkänen – Vetko – Marttila, 
voi olla liikkeellä Marttilasta pohjoiseen päin, jonka takia on varmistettava. 
Varmistuskäsky on annettu kapteeni Arposelle. Varmistettava länteen ja 
etelään pitkin tietä, käsky annettiin Hämäläiselle. 

 Divisioona puolestaan lähetti partion Polvelasta itään päin vievän tien suun- 
nalle. 

 
13.00 Tilanneilmoitus ”Ansa 1:lle”: 
 Marttilassa on noin 1500 ”ryssää” jonkin vangin ilmoituksen mukaan, 

todellisuudessa ehkä pataljoonan verran. Kesselin tie ”Jokeriin” saakka on 
vapaa joten a-, ja e, kolonnata pääsevät nyt läpi. Arponen on Kesselissä. 

 
 ”Myrsky” ilmoitti: Hakanen on ”suolannut” 400 ”ryssää”. Meille ilmoittautuu 

tänään panssariauto joka tulee liikkumaan tiellä Savelan ja Kesselin välillä. 
 
14.10 Majuri Hämäläinen lähti 146 miehen kanssa Kesseliin. 
 
15.35  Tilanneilmoitus ”Myrskylle”. 
 
16.30 Hirvosen ilmoitus: Eilen klo 21.00 ja tänään klo 16.00 välisenä aikana on noin 

20 miehen vahvuinen vihollisosasto liikkunut suksilla Kesselistä päin itään 
”Koivun” ja ”Kisun” puolivälistä. 

 
20.50 Annettiin valopistoolilla merkki hyökkäyksen aloittamiseksi Kesselissä, josta 

ilmoitettiin ”Myrskylle” klo 21.15. 
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 ”Myrsky” ilmoitti sanomalla että, Kesselistä on vihollisen osastoja päässyt 

livistämään eri suuntiin. Niitä oli mm. Nivalassa ja niitä on tavattu myös 
Polvelassa, yksi pieni vihollispartio on tuhottu. 

 
 ”Isäntä – Kalle” antoi heti tämän jälkeen käskyn varmistuksen järjestämisestä 

ja hälytysvalmiuden kohottamisesta omille osastoilleen. 
 
06.50 Luutnantti Junno ilmoitti olleensa laukaustenvaihdossa vihollisosaston kanssa 

Kesselin tien eteläpuolella noin kilometrin päässä tiestä. 
 
09.30 Kapteeni Arponen saapui Kesselistä. Ilmoitti että, klo 05.40 oli Kesselin 

korsualueella tuhonnut 140 vihollista, minkä lisäksi ympäristössä tuhottiin 
noin 100 vihollista. Vihollinen on lyöty ja tie on vapaa vihollisista. 

 Samaan aikaan ilmoitettiin että, tienhaarassa tuhottiin 10 ”ryssää” siellä 
olleesta osastosta. (Liite 120). 

 
21.13 Partio Syvänen, 2+9, palasi Savelan ja Kesselinjoen suunnasta. Kertoi että siellä 

oli 10 ”ryssää” jotka tuhottiin. Joukossa oli yksi upseeri, jonka paperit lähe-
tettiin ”Ansaa”.  

 
23.35 ”Uhkasta”, joukko-osastojen komentajille: ”Ryssien” omia joukkoja osoittava 

merkki maasta lentokoneille on klo 18.00 saakka + joka on muodostettu 
neljästä henkilöstä tai kankaasta. Ajalla 19 – 23.2 on merkki T-kirjain joka 
voidaan muodostaa esim. havuista. Joukkojen on järjestettävä tämmöisiä 
merkkejä sopiviin paikkoihin lähinnä ilmasta tapahtuvaa a-, ja e, täydennystä 
varten. 

 
17.2.1940 00.20 Divisioonan, alikersantti Nikujanderin johtama taistelupartio ilmoittautui ryk- 
  mentin käyttöön. Vahvuus 2+12. 
 

18.00 Divisioonan käsky: Everstiluutnantti Mandelin luovutti lohkonsa majuri Hämä-
läiselle. Mandelin meni divisioonan esikunnan kautta lomalle. 

 
18.45 Everstiluutnantti Mandelin ilmoittautui ”Myrskylle” ja teki samalla tilanne 

ilmoituksen Kiekinniemen tilanteesta. (Liite 122). 
 

 19.15 ”Myrsky”: Hyökkäystä Kiekinniemessä lykätään vuorokaudella. 
 

20.25 ”Jokerille”: Rajalta päin Kesseliin on tulossa noin 50 miestä vihollisen hiihto-
joukkoja, jotka vetivät perässään puhelintapsia. Ovat Pellikankämpän ja 
Kusionvaaran puolivälissä. 

 
20.35 Edellisestä ilmoitettiin ”Myrskylle”. 
 

18.2.1940 06.30 Vihollisen partio on yöpynyt Kusionvaarasta noin 2 km etelään. Ilmoituksen  
teki ”Jokeri”. 
 

10.50 Ilmoitus ”Ansa 3:lle”: Kiekinniemellä oleva vihollinen, noin yksi komppania, 
kaivautuu maahan ja suorittaa muita varustelutöitä. 

 
11.15    ”Myrsky”: Yksi heitinjoukkue, a´ kaksi heitintä, siirretään Jyrkänkoskelta klo 

19.00 mennessä. Ilmoittautuvat majuri Hämäläiselle heti tänne tultuaan.  
 
11.17 Ilmoitettiin edellisestä kapteeni Hirvoselle. 
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12.30 Osasto Hämäläiselle annettiin käsky hyökkäystä varten 19.2.1940. 
 
20.05 Vänrikki Aarnion kranaatinheitinjoukkue ilmoittautui. Joukkue lähetettiin 

edelleen hevosilla Kiekinkoskelle. Vahvuus 1+6+27. 
 
20.45  Ilmoitettiin ”Jokerille” että 125 ”ryssää” on tapettu Kiekinkoski K:n maastossa. 
 

19.2.1940 13.35 Ilmoitus ”Myrskylle” hyökkäyksestä ja kaatuneista: Kymmenen kaatui ja toista- 
  kymmentä haavoittui.  

Kusionvaaraan päin on tulossa vihollisia. ”Myrskyn” ilmoituksen mukaan on 
”Ruudun” osasto niitä likvidoimassa. Meidän hyökkäystämme on jatkettava. 
 

15.20 ”Jokeri”: Kesselin länsipuolisessa maastossa suurempi vihollisosasto liikkuu 
lännen suuntaan. 

 Ilmoitettiin ”Myrskylle”. 
 
16.30 Hirvonen: Hyökkäys on alkanut uudelleen. Lisäjoukkoja, ainakin joukkue, on 

vihollisille tulossa rajalta päin. 
 Ilmoitettiin ”Myrskylle”. 
 
16.45 Kekkonen ilmoitti: En pääse eteenpäin. Käskettiin lyödä tietä pitkin tulevat 

vihollisjoukot. 
 
16.55 Ilmoitus ”Myrskylle” että, hyökkäys on toivoton. Tähän mennessä tappiomme 

ovat kymmenen kaatunutta ja toistakymmentä haavoittunutta. Tietä pitkin 
 tuleva vihollinen on käsketty lyödä. 
”Myrsky”: Kesseliin on lähetettävä yksi komppania. 
 

17.00 Hirvoselle: Hyökkäys pysäytetään. Vahva kenttävartio kaivautuu ja vetää sinne 
puhelinyhteyden. Vihollinen jätetään kierrokseen. Yksi komppania on lähe-
tettävä Kesseliin. Kuljetus on järjestettävä hevosilla. Komppania leiriytyy 
lähelle Kesselinjokea metsään ja varmistaa itsensä idän suuntaan. Yhteys 
Kesselissä olevan kenttävartion kanssa. 

 
17.50 Hirvonen ilmoitti että, yksi ampumahauta ja yksi korsu on tuhottu. 
 
18.30 Myrsky: Kapteeni Hirvonen komennetaan heti ”Ruudun” käyttöön, tulee 

pataljoona Flinkin (III/JR 65) komentajaksi. Flink on sairaana. Hirvonen 
luovuttaa osastonsa kapteeni Kekkoselle. 

 Samalla annettiin käsky Hirvoselle yhden joukkueen lähettämisestä Riihijär-
velle. Mukaan on otettava yksi e-radioasema. 

 
20.10 Hirvonen ilmoittaa: Vihollisen joukkue on saapunut Kiekinkoskelle. Vahvuus 

Lehdossa on kaksi joukkuetta. Joukkueet Leskinen ja Räsänen, yhteensä kuusi 
ryhmää ja neljä pikakivääriä eivät voineet estää vihollisosaston etenemistä 
Kiekinkosken niemelle kovasta tappelusta huolimatta. 

 
21.00 Edellisestä ilmoitettiin ”Myrskylle”. 
 
21.15 Käsky Hirvoselle: Joukkueen vahvuinen osasto tiedustelemaan maantien 

suunnassa Riihiniemeen saakka tuleeko rajalta vihollisia. Jos tulee, vahvuus on 
selvitettävä ja suoritettava sen häiritsemistä ja siten estää vihollisen 
etenemistä. 

    ”Uhkan” käskystä. 
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23.20 Käskynanto kapteeni Kekkoselle, joka henkilökohtaisesti oli saapuvilla komen-

toteltassamme. 
 
23.30 Kapteeni Hirvonen lähti henkilöautolla ilmoittautumaan ”Ruudulle”. 
 

20.2.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Myrskylle”. 
 

10.15 Ilmoitus postiauton ajajalta: Postikonttorista tänne tuleva auto, oma kuorma-
vaunu, oli noin 2 km päässä Etp:stä pohjoiseen joutunut vihollisen 
lentokoneiden tulen alle. Alikersantti Karimaa haavoittui vaikeasti päähän ja 
sotamies Filppula lievästi polveen. 

 
 13.50 Kapteeni Kekkonen ilmoittautui matkalla Psp:lle. 
 

17.00 ”Myrsky”: Venäjänvaarasta noin 2 km etelään, on pudonnut suuri kaksimoot-
torinen vihollisen lentokone, jota on etsittävä partioitten toimesta. 

 Samalla annettiin ”Myrskylle” tilanneselostus. 
 
21.30 Leskinen ilmoitti: Joukkue, joka eilen sai tehtäväkseen tiedustella tien 

suunnassa Riihiniemeen saakka, tehtävällä tiedustella, tuleeko rajalta päin 
vihollisia, on palannut. Yksi joukkueen ryhmä, joka oli seurannut latuja, oli 
tänään klo 12 aikaan nähnyt 10 miehen vihollispartion suksilla heinävaaran 
pohjoispuolella matkalla rajalle päin. 

 Neljä ”ryssää” ammuttiin, kuusi pääsi pakoon idän suuntaan. Meille ei tullut 
tappioita. 

 
21.45 Edellä mainittu ilmoitettiin ”Ansa 1:lle”. (Simo). 
 Käsky: Toistakaa partio maantietä Riihiniemelle asti. Tärkeää on tutkia onko 

puhelinjohtoa vedetty. Siinä tapauksessa on lanka katkaistava 
mahdollisimman monesta paikasta. 

 
22.10 Edellinen käsky annettiin luutnantti Rainiolle. 
 
23.15 Käsky ”Ansa 1:ltä”: Komppania, poisluettuna joukkue Kesselissä, alistetaan 

”Ruudulle” Volasen käyttöön. Jäljelle jäävä joukkue jää Kesseliin varmistus-
tehtäviin.  

 
24.00 Edellä mainittu käsky annettiin vänrikki Nikkilälle. 
 

21.2.1940 07.30 Tilanneselostus ”Myrskylle”: 
  Tänä aamuna aikaisin lähti Kesselistä vänrikki Särkiä + 2 aliupseeria ja 27 mies- 
  tä Volasen käyttöön. (Yksi pikakivääri ja kaksi jalkaväkiryhmää). 
 
 10.00- 13.00 Rykmentin komentaja adjutantteineen kävi Kiekinkosken etulinjoilla. 
 

16.05 Tilanneselostus ”Myrskylle”. Partiotoiminta ”Kisun” ja Kesselin välissä. Ei 
muuta erikoista. 

 
 ”Myrsky” ilmoitti: kapteeni Kuistio komennetaan Kiekinkoskelle kapteeni Kek-

kosen tilalle. 
 
22.20 Vänrikki Laition ilmoitus: Hukkajärvellä asti käynyt partio on palannut, ei jälkiä. 
 Puhelinjohto katkaistiin. Lehto on vapaa vihollisista. 
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22.2.1940 01.50 Kapteeni Kuistio ilmoittautui. 
 
 10.15 Leskinen palasi Lehdosta klo 07.00 ja Moilanen meni tilalle. Vihollisen kuor- 
  masto, 6 hevosta ja 20 miestä on tuhottu. 
  ”Kisusta” ei erikoista. Partioidaan. 
 
 10.30 Ilmoitus edellisestä ”Myrskylle”. 
 

18.05 Noin klo 16.30 lähti Kiekinniemeltä noin 20 ”ryssää” pohjoisen suuntaan. 
Heinävaaran luona, missä on ”ryssän” kuormasto, syntyi tappelu, jossa vihol-
liset tuhottiin. Meidän tappiot olivat yksi kaatunut ja yksi haavoittunut. 

 Ilmoitus ”Ansa 3:lle”. 
 
23.2.1940 00.30 ”Myrsky” ilmoitti: Kiekinniemessä, sekä rajan toisella puolella on näkyvissä 

vilkkuja, jotka meidän lentokone on havainnut. On lähetettävä partio tutki-
maan ja poistamaan ne. 
 

 00.32  Edellinen tieto annettiin kapteeni Kuistiolle. 
 
 08.00 Tilanneselostus ”Ansa 3:lle”. 
 
 12.10 Tilanneselostus ”Ansa 3:lle”, ei erikoista. 
 

16.20 Moilanen ilmoitti että, viholliset ovat suunnanneet Heinävaarasta kuomas-
tonsa pois. Paikalle oli jäänyt vain yksi kuoma. 

 
 ”Ansa”: Majuri Kahva on määrätty III/ JR 65 komentajaksi kapteeni Hirvosen 

tilalle. 
 
18.05  Tilanne selostus ”Ansa 3:lle”. 
 
20.40 ”Ansa 3” ilmoitti: Yhteys Mäntyvaarasta Riihijärvelle on saatu, kunnossa. 
 

24.2.1940 08.00 Tilanneselostus ”Ansalle”. Riihijärveltä partioitiin Linnavaaraan ja Mäntyvaa- 
  raan. Ei erikoisempaa. 
 

11.20 Kapteeni Kuistio ilmoitti: Heinävaarasta pohjoiseen lähtenyt partio Kuutti 
tapasi vahvan, 20 miehen vihollispartion. Ensin tuli yksi hevonen ja kuusi 
miestä, kohta sen jälkeen noin 20 ”ryssää” ilman suksia. Partio ampui ensin 
hevosta ja kuutta miestä ja sitten noin 100 metrin päässä tulevia 20 ”ryssää”. 
Iskun tulos jäi tarkastamatta. Kotimatkalla klo 07.00 yksi meidän miehistä 
haavoittui vaikeasti vahingonlaukauksesta. 

 Uusi partio lähti ottamaan selvää yllä olevasta. 
 
11.40  Yllä olevasta ilmoitettiin ”Myrskylle”. 
 

25.2.1940 07.00 Kapteeni Kuistio ilmoittaa: Heinävaarassa vihollisen 8 hevosta ja 84 miestä  
sekä yksi konekivääri joka oli tulossa eilen klo 21.00 Kiekinniemelle päin. 
Vääpeli Kiviniemen partio tuhosi kaikki hevoset ja noin 20 miestä käsikra-
naateilla, minkä lisäksi tuhottiin vielä kaksi kuormaa. Suksilla olleet, noin 20 
”ryssää”, alkoivat suoltaa partiotamme, jonka silloin oli vetäydyttävä pois. 
 

 08.10 Edellä mainittu ilmoitettiin ”Ansa 3:lle”. 
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17.30 Meidän partio tapasi Hamaravaarassa klo 11.00 maissa noin 40 miehen 
vihollispartion ja kaksi hevosta. Hevoset ja noin 20 miestä tuhottiin. Mutta kun 
pohjoisen suunnasta tuli vihollisia lisää 10 miestä, oli meidän partiomme 
pakko perääntyä. Ryssät olivat menossa Kiekinkoskelta rajalle. Hevosten reet 
olivat tyhjiä. ”Ryssät” palasivat Kiekinkoskelle. 

 
17.30 Yllä oleva ilmoitettiin ”Myrskylle”. ”Myrskyn” käsky: 
 Kesselin luokse jää se komppania reserviin, jonka piti tulla Rajavaaraan ta-

kaisin Volaselta. 
 

26.2.1940 11.00 Riihijärvellä oleva e-radio on kunnossa. 
 

18.30 Tilanne selostus ”Ansa 3:lle”, joka ilmoitettiin että, partiomme tänään kello 
13.30 tapasi vihollisen pikakivääri ja konepistooli ryhmän partioimassa Salmen 
pohjoispuolella. Noin 200 metrin päästä avattiin tuli kahdeksaa ”ryssää” 
vastaan, joista kuusi kaatui. Samalla ammuttiin näköjään maaliksi jäätyneitä 
neljää ”rysää”. Vihollisen häiritsemiseksi ammuttiin kranaatinheitin ja 
keveitten tykkien tulta. 

 
27.2.1940 07.40 Tilanneselostus ”Ansa 3:lle”:  

Maantielle on asetettu kahdeksan miinaa, kaksi Hukkajärven itäpuolelle ja 
kuusi maantielle Hukkajärveltä länteen. Niemen pohjoispuolelle on asetettu 
yksi pikakivääri ja yksi konepistooli väijyksiin. meidän partio ”Kisusta” on 
huomannut vihollisen partion, noin 20 – 30 miestä, Rajavaarasta Vasama-
lammen suuntaan, missä ovat kääntyneet Maaselänjärvelle päin ja sieltä 
meidän latuja pitkin Vasamalammen länsipuolelle ja sieltä kääntyneet takaisin 
Rajavaaraan. 
 

12.55 ”Kisun” partio on seurannut vihollisen latuja Rutkunpuro toisen u:n kohdalle 
Kaurosenjoen poikki kaakkoon, missä kuulivat koiran haukuntaa. Partio epäili 
että siellä päin olisi vihollisella kenttävartio. 

 Ilmoitettiin ”Jokerille”. ”Ruutu” yrittää ottaa selvää siitä. 
 
18.35 Tilanneilmoitus ”Ansa 3:lle”. 
 

28.2.1940 12.35 Pikakivääri ja konepistooliryhmät Kiekinniemen pohjoispuolelta vihollinen on  
tänä päivänä karkottanut pois. Vihollisen noin 40 miehen osasto oli tehnyt 
hyökkäyksen niitä vastaan noin klo 10.00 – 11.00 tienoilla. 
Ilmoitettiin ”Myrskylle”. 
 

 18.45 Tilanneilmoitus ”Myrskylle”. 
 

20.05 Kuistio ilmoitti: Partio Moilanen on todennut että, Hukkajärven itäpuolella 
olleet kaksi miinaa on tänä päivänä räjähtänyt, jolloin kaksi hevosta ja kolme 
miestä on kuormineen tuhoutunut. Hevosten kuormissa on todennäköisesti 
ollut räjähdysaineita. 

 Hamaran tienoilla partio Moilanen tapasi noin 20 ”ryssää”, jotka olivat mat-
kalla itään päin. Matkalaiset tuhottiin. 

 Kiekinniemellä olleista vihollisista osa tuhottiin taistelussa, osa ajettiin pois. 
 

29.2.1940 07.45 Tilanneilmoitus ”Ansa 3:een”. Ei mitään erikoista. Vihollisen hävittäjiä oli  
  ilmassa koko aamupäivän ajan. 
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09.40 ”Ansan” puhelinsanoma 29.2.1940 ”Isäntä – Kallelle”: 
Kapteeni Arponen ottaa vastaan kapteeni Kuistion tehtävät. Kapteeni Kuistio 
siirtyy III/JR 65:n komentajaksi. Ilmoittautuu 29.2.1940 illalla ”Ruudulle”. 
   ”Uhka” 
Antoi ”Topi”. 
 
”Ansasta” tiedoksi: 
Majuri Kaila siirretään I/JR 65:n komentajan sijaiseksi. Ilmoittautuu 29.2.1940 
illalla Ruotsalolle. 
 

 09.45 Yllä olevat tiedot annettiin kapteeni Arposelle ja Kuistiolle. 
 
 20.30 Kapteeni Kuistio lähti autolla ”Ruutuun”. 
 
1.3.1940 05.40 Majuri Hämäläinen ja kapteeni Arponen lähtivät hevosella Kiekinkoskelle  
  ”Pilvi 2:een”. 
  Majuri Hämäläiselle oli tullut käsky ”Ansasta” yöllä klo 02.00. 
 
 08.00 Tilanne ”Ansa 3:een”, ei erikoista. 
 

11.30  Partio Syvänen palasi (1+15), joka lähti klo 01.30 Hamaravaaran tienhaaraan 
varmistamaan tietä. Ei ollut nähnyt vihollisia. 

 
18.30  Ilmoitus ”Ansa 3:een”. 
 
21.00 Majuri Hämäläinen ja kapteeni Arponen saapuivat. 
 

2.3.1940 05.00 Majuri Hämäläinen lähti Kesseliin ja Arponen Kiekinniemelle. 
 
3.3.1940 01.30 ”Ansasta” tuli määräys että, Kesselissä reservissä olevat kaksi komppaniaa,  
  sekä joukkue JR 65:n esikuntakomppaniasta (2+22) ilmoittautuu ”Ruudun”
  käyttöön majuri Hämäläisen johdolla.  
 

12.00 Partio Mäki, 1+12, lähti klo 04.25 Korkeasta Lehdon eteläpuolella olevaan 
maastoon, tehtävänä ottaa selko, onko kyseisessä maastossa vihollisia, tai 
heidän rakentamia korsuja. Partio palasi klo 11.50 ja ilmoitti, ettei ko. 
maastossa ole vihollisia eikä niiden varustuksia, mutta ”ryssät” kaivavat 
korsuja salmen etelärannalle. Vihollisia liikkui salmen jäällä parikymmentä, 
joista osa tuhottiin. Partiota vastaan avattiin kranaatinheitin ja konekiväärituli. 
Partio perääntyi tehtävä suoritettuaan. Omia miestappiota ei tullut. 
 

12.30 ”Ansasta” saapui puhelinsanoma: Kapteeni Arponen ilmoittautuu 4.3.1940 
illalla ”Ruudulle”. Kapteeni Hirvonen vastaanottaa kapteeni Arposen tehtävät. 

 
17.30 Majuri Hämäläinen lähti. ”Myrsky” ilmoitti että, kapteeni Arponen ja tämän 

jälkeen kapteeni Hirvonen väliaikaisesti toimivat rykmentin komentajina. 
 
21.00  Kapteeni Hirvonen saapui. 
 

4.2.1940 09.00 Ilmoitus ”Myrskylle” että, edellisenä iltana oli salmen sillalle ammuttu kolme  
  vihollisen hevosta. 
 
 13.30 Kapteeni Arponen haavoittui Kiekinkosken maastossa. 
 
 21.15 Kapteeni Arponen saapui. 
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 23.40 Kapteeni Lassila saapui ja toi mukanaan divisioonan käskyn. (Liite 124). 
  Divisioonan käskyn johdosta kapteeni Arponen antoi seuraavat esikäskyt: 
   

1) vänrikki Torvinen ja kaksi pioneeria suorittaa maaston tiedustelun 
leiriytymistä varten tienristeyksessä Jyrkänkoski, Alasenjärvi, Nivala ja Luve-
lahti. 
2) Osa esikuntakomppaniaa, pioneerit ja viestijoukkue siirtyy edellä mainit-
tuun maastoon luutnantti Rissasen johdolla, missä tehtävänä on pystyttää 
teltat esikuntaa varten. 
3) Ensimmäinen pioneerikomppanian päällikkö, vänrikki Kortekallio, suorittaa 
maastontiedustelun kenttävarustustöitä varten Louhenjoella. Lisäkäsky viestil-
le: Viestijoukkue pystyttää puhelinkeskuksen ”Arpa” ko. tienristeykseen, sekä 
rakentaa puolijohtoyhteyden ”Parta” keskukseen. 
 

5.3.1940 05.00 Partio Mäki (1+12) on suorittanut tiedustelua Hukkajärven itäpuolella, ei eri- 
  koista. 
 
 20.00 Kapteeni Arponen luovutti rykmentin komentajan tehtävät majuri Kailalle. 
 
6.3.1940 04.00 Luutnantti Rissanen soitti ja ilmoitti että, puhelinyhteys ”Arpa” – ”Parta” on  
  kunnossa. 
 
 06.00 Osa esikunnasta saapui ek.- upseeri Vainion johdolla ”Arpaan”. 
 
 08.30 Majuri Kaila ja vänrikki Stewen-Stenheil ”Arpaan”. 
 
7.3.1940 07.00 Pioneerijoukkue (1+19) siirtyi kersantti Mäen johdolla suorittamaan varuste- 
  lutöitä Louhenjoen maastoon. 
 

08.00 -17.00 Majuri Kaila ja vänrikki Stewen- Stenheil kävivät tarkastamassa sekä ohjaa-
massa varustelutöitä Louhenjoen maastossa. 

 
16.30 Saapui divisioonan puhelinsanoma. Puhelinsanoman johdosta vedettiin 

”Arvasta” yhteys ”Säppiin”, sekä ”Säpistä” Kuistion komentopaikkaan 
”Pajuun”. 

 
20.30 Majuri Kaila neuvotteli ”Myrskyn” kanssa varustelutöistä Louhenjoen maas-

tossa. 
 

8.3.1940 05.00 Viestijoukkueenjohtaja ilmoitti että, yhteys ”Säppiin” on kunnossa. 
 

07.00 Kapteeni Kuistio ilmoitti että, hänen osastostaan 50 miestä ja kaksi koneki-
vääriä oli määrätyssä maastossa ja 30 miestä oli vielä matkalla. Kuusi 
konekivääriä oli ”ryssien” kiivaan tykistötulen vuoksi vielä jäätävä edellisiin 
asemiin. Samoin osaston huolto oli vielä Vetkon maastossa. 

 
07.30 Edellisestä lähetettiin ilmoitus ”ansa 3:een”. 
 
08.00 -19.00 Tiedustelu-, ja lähettiupseeri  olivat tarkastamassa varustelutöiden suoritta-

mista Louhenjoen maastossa. 
 
12.30  Saapui ilmoitus, jonka mukaan osasto Hämäläisen käyttöön alistetut kaksi 

ryhmää olivat saapuneet Korkeaan. 
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9.3.1940 07.15 ”Myrsky” ilmoitti että, osasto Hämäläiselle määrätyt kevyet ryhmät siirty- 
  vät Arposen esikunnan käyttöön. 
 
 08.50  Majuri Kaila ja vänrikki Routaniemi lähtivät. 
 
 09.50 Ilmoitus edellisestä ”Ansaan”. 
 
 15.30 Majuri Kaila saapui ”Papin” maastosta. 
 

18.30 Saapui ilmoitus, jonka mukaan osasto Kuistion täydennykseksi saapuu 
Kähkölään 80 miestä. Heille lähetettiin rykmentin toimesta opas. Asiasta 
ilmoitettiin kapteeni Kuistiolle. 

 
10.3.1940 14.30 Kapteeni Kuistiolta saapui ilmoitus että hän oli saanut ”Myrskyltä” määräyk- 

sen, jonka mukaan osasto Kuistion käyttöön määrätyt raskaat aseet siirretään 
ensi yönä muualle. 
 

20.30 Kapteeni Kuistio ilmoitti: Jumista ilmoitettiin että, noin 100 miestä venäläisiä 
oli etenemässä Kalliolammen eteläpuolta Saunajärven suuntaan noin puoli-
toista tuntia sitten. Varmistusta vahvistettiin ja partioita lähetettiin 
järvenpään ja Jumin suunnille. 

 
21.30 Asiasta ilmoitettiin ”Myrskylle”. Kuistiolle välitettiin seuraava käsky: 
 ”Paju” varmistaa Kalliolammelle päin vahvahkolla partiolla ”ryssän” tossutien 

suuntaan ja ottaa yhteyden von Essenin partioon. 
 

11.3.1940 07.20 Kapteeni Kuistio ilmoitti lähettäneensä partion Kalliolammelle, mutta mitään 
  ”ryssiä” ei siellä tavattu. 
  

07.30 Majuri Kaila ja vänrikki Routaniemi lähtivät Louhenjoelle tarkastamaan ja 
ohjaamaan varustelutöitä. 

 
17.00  Majuri Kaila ja vänrikki Routaniemi palasivat Louhenjoelta. 
 
18.45 Lähettiin ilmoitus ”Myrskylle”: Kapteeni Kuistion Kalliolammelle lähettämä 

partio ei ollut tavannut siellä vihollisia. Samalla selostettiin Kannaksen 
miehitystä ja Louhenjoella suoritettuja varustelutöitä. 

 
12.3.1940 07.50 Kapteeni Kuistio ilmoitti saaneensa ”Jokerilta” ilmoituksen, jonka mukaan 300 

miehen vahvuinen vihollisjoukko oli edennyt Löytöjärven eteläpuolta 
Ukonvaaran tienoille. Se liikkeistä selkoa ottamaan on Kuistio lähettänyt 
partion, vahvuus 1+2+12. 
 

 08.15 Ilmoitus edellisestä ”Ansa 3:een”. 
 

15.15 Saapui ilmoitus ”Ruudulta”: Löytöjärven länsipään maastossa ollut ”ryssän” 
osasto on tuhottu. 

 
15.20 Ilmoitettiin edellisestä kapteeni Kuistiolle. 
 
15.45 ”Ansasta” saapui määräys, jonka mukaan kapteeni Kuistiolle alistetuista 

kolmesta kranaatinheittimestä on yksi, joka ei kuulu joukkueeseen, irrotettava 
tänään klo18.00 jälkeen. Miehistö ammuksineen on opastettava ”Arpaan”. 
”Parrasta” ”Arpaan” opastetaan toinen saman joukkueen heitin. Yön kuluessa 
näistä kahdesta heittimestä muodostettu joukkue on ohjattava rykmentin  
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toimesta Jyrkän taloon, jossa sen ottaa vastaan uusi opas. Ilmoitus tehtävä 
”Ansa 3:een”, sekä ”Koukkuun”, kun joukkue lähtee ”Arvasta”. 

 
15.50 Ilmoitettiin edellisestä kapteeni Kuistiolle. 
 
23.15 Saapui karttaluonnos Kannaksen talon maastossa olevasta III/JR 65:n 

ryhmityksestä. Lähettiin edelleen ”Ansaan”. (Liite 126) 
 

13.3.1940 00.50 Ilmoitus ”Ansa 3:een” ja ”Koukkuun” muodostetun kranaatinheitinjoukkueen  
  lähdöstä. 
 
 05.30 Saapui opas, joka ilmoitti että joukkue on opastettu määrättyyn paikkaan. 
 
 09.30 ”Ansa 1:stä” saapui seuraava puhelinsanoma: 

Suomen ja Neuvostoliiton hallitusten välillä 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 
lähettävät neuvottelijat joidenka tunnusmerkkinä on valkoinen lippu, on 
otettava vastaan ja ilmoitettava niistä ”ansa 1:lle”. Yksityiskohtaiset mää-
räykset annetaan myöhemmin. 
   ”Uhka” 

  
09.30 -10.00 Edellä mainittu sanoma välitettiin pataljoonille, huoltoon ja kevytosasto 

Volaselle.  
 
13.40 Kapteeni Kuistio ilmoitti että, Kannaksen ”ryssät” olivat nostaneet valkoisen 

lipun. Asiasta ilmoitettiin ”Myrskylle”, joka määräsi että, Kuistion on myös 
nostettava valkoinen lippu ja mikäli ”ryssillä” on asiaa, on neuvoteltava heidän 
kanssaan etulinjoilla. ”Ryssien” on pysyttävä saartorenkaassa kaatuneiden ja 
haavoittuneiden kokoamista lukuun ottamatta. Asian järjestely suoritetaan 
myöhemmin divisioonan toimesta. 

 Käsky välitettiin Kuistiolle. 
 
16.50 Kapteeni Kuistio ilmoitti että, ”ryssien” neuvottelijat olivat väittäneet saa-

neensa tiedon että, suomalaisten olisi vetäydyttävä yksi kilometri taaksepäin. 
  Kapteeni Kuistio kieltäytyi. 

”Ansa” on suoraan neuvotteluissa ”ryssien” divisioonan kanssa. Tarkistettiin 
tieto ”Ansasta”. Ilmoitus asiasta kapteeni Kuistiolle. 
 

 18.50 ”Ansasta” tuli puhelinsanoma: 
Kannaksen itäpuolella oleva varmistus vedetään yhden kilometrin päähän 
virrasta itään. Jumin ja saunasaaren varmistukset jäävät paikoilleen. Länsi-
puolella olevat varmistusosastot vedetään kilometrin päähän etulinjasta 
länteen. Ennen vetäytymistä on sotatarvikkeet, kalusto ja omat kaatuneet 
kuljetettava pois tyhjennetyltä vyöhykkeeltä. 
   ”Uhka” 
Asia ilmoitettiin Kuistiolle.  
 

14.3.1940 00.05 ”Ansasta” tuli määräys, jonka mukaan ”ryssien” on annettava tuoda muonaa  
piiritetyille tänään klo 06.00 tietä myöten aina Klemettiin saakka. Asiasta 
ilmoitettiin ”Pajuun”. 

  
07.20 Kapteeni Kuistio ilmoitti että, klo 04.20 ovat Kuistion joukot vetäytyneet 

kilometrin päähän vihollisista. Asiasta ilmoitettiin ”Ansaan”. 
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15.30 Kapteeni Kuistio ilmoitti: 100 vihollisen hevosta käsittävä kolonna saapui  

Kannakselle. Kolonnan edessä olivat suomalaiset pioneerit. 
 Asiasta ilmoitettiin ”Ansaan”. 
 
20.50 Vänrikki Karkiaisen laatima luonnos Louhenjoen puolustusasemasta saapui. 

(Liite 127). 
 

15.3.1940 11.50 ”Ansasta” saapui seuraava puhelinsanoma: 
Esikunta/JR 65 ja I pataljoona siirtyvät 16.3 Kuhmon kirkonkylään, jonne 
myöhemmin eri käskyllä tullaan kokoamaan koko rykmentti. Rykmentin 
lähettämien majoittajien on otettava yhteys Kuhmon komendanttiin kirkon-
kylässä. III/JR 65 otetaan suoraan divisioonan johtoon. Pataljoonalle 
välttämättömät puhelinyhteydet on jätettävä sen käyttöön. Pioneeri-
komppania otetaan divisioonan johtoon pioneerikomentajan antamien 
tarkempien ohjeiden mukaan. 
   ”Uhka”. 
 

16.3.1940 07.00 E/JR 65 lähti Kuhmoon lukkarin virkataloon, jonne saapui klo 10.00. Ilmoitus 
siitä divisioonan esikunnalle. Esikuntakomppania saapui klo 11.00, samoin 
kevyt kolonna. 
 

 18.45  Puhelinsanoma ”Ansasta”: 
Joukkojen ja yksittäisten sotilashenkilöiden meno venäläisten luovuttamille 
alueille on ehdottomasti kielletty siihen saakka kunnes divisioonan esikunta 
on erikseen antanut siihen luvan. Maaston haltuunotto tapahtuu everstiluut-
nantti Ilomäen johdolla, alkaa 18.3 aamulla Kankivaarasta ja päättyy 
valtakunnanrajalle 22.3 klo 20.00. 
   ”Uhka”. 
 
Yllä oleva annettiin edelleen I/JR 65:lle. II ja III pataljoonalle sama oli annettu 
suoraan divisioonan esikunnan toimesta. 
 

17.3.1940 09.30 9.Divisioonan järjestelykäsky. (Liite 127). 
 
 10.30  Yllä oleva annettiin puhelimella kapteeni Kuistiolle. 
 
 17.00 I/JR 65 saapui Kuhmoon. 
 
18.3.1940 18.00 2.KRH.K. saapui Kuhmoon. 
 
20.3.1940 13.10 III/JR 65 saapui Kuhmoon 
 

20.20 Kaikille joukko-osastoille: Sotavalaistuksen pito lopetetaan. Peittämistar-
vikkeet on kuitenkin pidettävä saatavilla. Asiallisinta on pitää ne ikkunan 
yläpuolelle käärittyinä. 

    ”Myrsky” 
 

24.3.1940 14.00 II/JR 65 saapui Kuhmoon. 
 
26.3.1940 12.50 Divisioonan käsky, joka annettiin I/JR 65:lle. (Liite 128) 
 
 20.45 I/JR 65:n käsky, pataljoonan käsky. (Liite 129). 
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27.3.1940 18.15 I/JR 65:n komentajan viransijainen, kapteeni Kannisto, ilmoitti että, pataljoona  

on vastaanottanut rajavartiointi tehtävän. Kaikki komppanioiden päälliköt 
ovat puhelimella ilmoittaneet olevansa omilla paikoillaan. 
 

 18.25  Edellinen ilmoitettiin ”Myrskylle”. 
 

 18.45 Vartion vaihto on loppuun suoritettu. 
 
  Rykmentti aloitti vastaan rajanvartiointi tehtävän. 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
 
       
  

  
 
 
 
 


