
 
 
 
 

Krh.K/JR 25 SOTAPÄIVÄKIRJA KUHMON RINTAMALTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkuperäisestä sotapäiväkirjasta luettavaan muotoon muokannut  
 

Matti Halonen 2014 
 
 



 
      1/15 
 

P 3573 
 
 

Krh.K/JR 25 
 
 

SOTAPÄIVÄKIRJA 
 
 

5.12.1939 – 2.4.1940 
 
 

5.12.1939 Komppaniasta lähti II ja III joukkue rintamalle. I joukkue alistettiin kolmannelle 
pataljoonalle. Lähtö tapahtui suunnitelman mukaisesti. 

 
12.00 Komppania lähti kasarmilta klo 12.00 asemalle, jossa tapahtui kuormaus 

junaan.  
 
15.15 Juna lähti matkalle klo 15.15 idän suuntaan. Matka sujui rauhallisesti. 
 

6.12.1939 05.30 Saavuttiin Nurmekseen, jossa tapahtui junan purkaminen. 
 

08.00 Saavuttiin majapaikaksi määrätylle Nurmeksen ampumaradalle. Osa komppa-
niasta majoittui ampumaradalla oleviin huoneisiin, loput telttoihin, jotka 
pystytettiin ampumaradan läheisyyteen. Sotamies J Juntunen  sairastui kuu-
meeseen. 

 
7.12.1939 Sotamies Juntunen J toimitettiin Nurmeksen sairaalaan. Kuormaus suoritettiin 

uudelleen. 
 
8.12.1939 Varusteiden korjaamista ja uusien rekien hankkimista ym. 
 
9.12.1939 Suksien tervaus, aseiden puhdistus. Muuten ei mitään erikoista. 
 
10.12.1939 Ei mainittavaa. 
 
11.12.1939 Komppania sai käskyn siirtyä Latvajärvelle.  
 

19.30 Miehistö lähti kuorma-autoilla komppanian päällikön johdolla. Kuormasto läh-
ti samoihin aikoihin komppanian vääpelin johtamana. 

 
12.12.1939 01.00 Komppania saapui Latvajärvelle, missä majoittui telttoihin. Oli samana päivänä  
  jo vihollisen tulessa, kukaan ei kuitenkaan haavoittunut.  
 

17.00 Kuormasto saapui majoituspaikalle. 
 

13.12.1939 11.00 Korpraali T Karppanen haavoittui Pirttimäen etumaastossa ollessaan tulen- 
  johtueessa ollessaan. 
  Samana päivänä komppania majoittui Maunuvaaraan. 
 
14.12.1939  Komppania oli asemissa koko päivän. Illalla komppania siirtyi takaisin entisiin  
  majapaikkoihin. Kukaan ei päivän kuluessa loukkaantunut. 
 
15.12.1939  Komppanian majapaikka siirrettiin rauhallisempaan paikkaan, noin 200 metrin 
  päähän entisistä. Komppania oli asemissa koko päivän. Ei haavoittumisia. 
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16.12.1939  Ei mainittavaa. 
 
17.12.1939  Komppanian majoitus järjestettiin enemmän hajalleen. Miehistöteltat jäivät  

entiseen paikkaan. Kenttäkeittiö ajoneuvoineen siirtyi noin kilometrin taak-
sepäin. Kuormasto noin 4 km päähän. 
 

 17.00 Noin klo 17.00 kaatui alikersantti Yrjö Runtti Maunuvaarassa. Tykistön tulen- 
  johtue joutui vihollisen tykistökeskityksen alaiseksi. 
 
  17 ja 18.12.39 välisen yön oli II joukkue asemissa. 
 
18.12.1939  II joukkue tuliasemassa. Vihollisen tykistötulta oli päivän kuluessa. Heittimet 
  ovat vastanneet tuleen. Muuten ei mainittavaa. 
 
19.12.1939 III joukkue asemissa. Vihollisen tykistötulta. Kranaatinheittimellä ammuttiin 

kaksi ammuntaa. 
 
20.12.1939 II joukkue asemissa, muuten ei mainittavaa. 
 
21.112.1939 III joukkue asemissa. Vihollisen tykistötulta. Kranaatinheittimellä kaksi am-

muntaa. 
 
22.12.1939  II joukkue asemissa. Tykistötulta. 
 
23.12.1939 III joukkue asemissa. Tykistötulta. Sotamies Y Katiska sairastu. Ei muuta mai-

nittavaa. 
 
24.12.1939 Komppania osallistui hyökkäykseen, joukkueet asemissa Maunuvaarassa. 

Illalla joukkueet palasivat entisille paikoilleen. II joukkueen yksi heitin särkyi. 
 
25.12.1939 Rauhallista. 
 
26.12.1939 Rauhallista. 
 
27.12.1939 Rauhallista. Sotamies M Erkkilä sairastui. 
 
28.12.1939         Komppania osallistui hyökkäykseen. Ase ja viestialiupseeri kersantti (Tuirava? 

epäselvä nimi) kaatui Maunuvaarassa klo 09.30. Srapnelli ruhjoi takaraivon. 
 
29.12.1939      06.00 Rauhallista, herätys. 
       
 06.15 Aamutee. 
  
 07.00 Joukkueet olivat tuliasemassa. Suoritettiin tuliaseman varustelutöitä ja vartio- 
  palvelusta. Ei muuta mainittavaa. 
 
30.12.1939 06.00 Herätys. 
 
 06.15 Aamutee. 
 
 07.00 Joukkueet tuliasemassa. Jatkettiin varustelutöitä. 
 

15.00 Maunumäessä jatkettiin. II joukkue kävi saunassa Juurikka-ahon talossa. 
Päivän aikana ei kranaatinheitin suorittanut ammuntoja. Komppanian kirjuri  
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siirtyi kuormaston luonta leirialueelle. Komppanian vääpeli komennettiin 
RUK:n. 
 

31.12.1939 06.00 Herätys 
 
 06.15 Aamukahvi. 
 
 07.00 Joukkue tuliasemassa. 
 

III joukkue kävi saunassa Juurikka-ahon talossa kersantti Mikkolan johdolla.  
II joukkue teki edelleen tuliaseman varustelutöitä Maunuvaarassa, sekä mit-
tasi kannan ja laski maalit Koistilaan ja Kositilan tien vasemmalla puolella 
olevaan metsikköön. Päivän aikana ei suoritettu yhtään ammuntaa. Ilta-
päivällä jaettiin huopajalkineet. 
 

 17.00 Komppanian ruokailu. 
 

23.30 Kuului neljä tykinlaukausta koillisesta. II joukkue tuliasemassa sai käskyn 
valmistautua ampumaan. Käsky peruutettiin myöhemmin.  

 
1.1.1940 06.00-07.00 Aamutoimet. 
 

10.00 II joukkue tuliasemassa. Ilmoitettiin oman koneen olevan lennolla, konetta ei 
kuitenkaan huomattu. Kranaatinheittimen tuliasemasta II joukkue veti  puhe-
linyhteyden tulenjohtopaikalta takaisin uuden suojatien varteen. 

 
18.00 Pataljoonan komentajan lähetti ilmoitti oman partion yrittävän tuhota Kois-

tilan rakennuksia. 
 
19.30 Koistilan suunnalta kuulu noin viiden käsikranaatin aiheuttamaa pamausta. 
 
23.30 Komppanian posti saapui. Ei muuta erikoista. 
 

2.1.1940 Rintamalla rauhallista, kautta koko linjan. Päivällä suoritettiin johtojen muu-
tostöitä tulenjohtopaikan ja tuliaseman välillä. Ei muuta mainittavaa. 

 
                          01.00 Koistilasta kuului yksittäisiä kiväärinlaukauksia.  
 
3.1.1940          06.15 Aamulla kuului kova räjähdys Koistilan suunnalta, luultavasti miina. 
    

12.00 ”Ryssä” tykistö aloitti ammunnan, ammunnan kohteena Maunuvaara ja osit-
tain myös leirialue. 

 
13.00 III joukkueen tulenjohtue saapui Maunumäestä ja ilmoitti omien joukkojen 

jättäneen ko. mäen. 
 
13.15 Pataljoonan käsky kranaatinheitin komppanian ampumaan keskityksen 

Maunumäkeen, oikeana rajana Maunumäen talo, vasenraja 200 metriä siitä 
vasemmalle. Ammunta suoritettiin. 

 
15.20 Pataljoonan komentaja käski ammuttavaksi Maunumäen talon oikealle 

puolelle keskityksen. Ammunta suoritettiin.  
 
15.30 Ammuttiin joukkueella keskitys Koistilaan Ammunnan jälkeen komppania 

vetäytyi suoja-asemiin. Vihollisen tykkituli jatkui noin klo 16.00 saakka. Kello 
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 Kello 16.00 jälkeen oli rauhallista. 
 

4.1.1940 06.00 Herätys 
 
 06.15 Aamukahvi 
 

07.30 Joukkue siirtyi asemiin Maunumäkeen pataljoonan komentajan käskystä ja 
alistettiin Kujalan komppanialle. III joukkue jäi edelleen asemiin Latvan talon 
eteläpuolelle. 

 
11.00 Alkoi ”ryssän” tykistön tuli. Ampuivat keskityksen Maunumäkeen ja sen 

taakse, sekä leirialueen edessä olevaan mäkeen. Leirialueelle ampui ”ryssän” 
tykistö noin 15 – 20 srapnellia, sekä noin 10 kranaattia, jotka menivät leiri-
alueen yli ja räjähtivät sen takana olevalla suolla. Tykistötuli jatkui noin klo 
16.00 saakka. 

 Oma tykistö ampui noin 20 laukausta Lapiovaaraan ja Koistilaan. II joukkue 
ampui samoin asemastaan Maunumäestä Lapiovaaraan ja Koistilaan 30 
kranaattia. Tulenjohtajan mukaan saatiin täysosuma Lapiovaarassa olevaan 
konekivääriin. ”Ryssään” tykistötulen tukemana sen jalkaväki teki hyök-
käysyrityksen kautta koko linjan, joka kuitenkin lyötiin takaisin. II joukkue 
yöpyi Maunumäessä. Ilta oli rauhallinen. 

 
5.1.1040 06.00 Herätys. 
 
 06.15 Aamukahvi. 
 
 07.00 III joukkue siirtyi Maunumäen tuliasemaan. Aamupäivällä oli rauhallista. 
 
 17.30 ”Ryssä” ampui tykillä neljä laukausta. Päivän kuluessa ei ammuttu yhtään 
  laukausta. 
 
6.1.1940 06.00 Herätys. 
 
 06.15 Aamukahvi. 
 
 07.00 II joukkue Maunumäen asemassa. 
 
 07.00 III joukkue tuliasemassa Latvan takana. 
 

III joukkue aloitti korsujen rakennustyöt Maunumäessä ja suoritti myöskin 
muita tuliaseman varustelutöitä.  
Päivän kuluessa III joukkueen tulenjohtue tiedusteli uuden tulenjohtopaikan 
Maunumäestä, josta oli hyvä näkyvyys Koistilaan ja Lapiovaaraan. 
 

17.00 Annettiin kranaatinheitin komppanialle tehtäväksi varmistaa tien oikea sivusta 
noin 800 metriä etelään päin tien suunnassa, jossa komppanian latu yhtyy 
patterin varmistukseen. 

 
17.30 II joukkue siirtyi Maunumäestä Latvan luo. III joukkue yöpyi leirialueella. 
 
24.00  Noin kello 24.00 kuului Koistilan suunnalta pikakiväärin ammuntaa, johon 

pian yhtyivät myös kiväärit, konepistoolit ja konekiväärit. III joukkue hälytettiin 
tuliasemaan. 

 
7.1.1940 02.00 ”Ryssän” hyökkäysvaunutykki ampui kolme ammusta kohti leirialuetta. 
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 03.45 Ammunta lakkasi ja III joukkue palasi leirialueelle. II joukkue jäi edelleen tuli- 
  asemaan 
 
 07.00 III joukkue siirtyi asemiin Maunumäkeen. 
 

07.30 Koistilasta kuului pikakiväärin ja kiväärin laukauksia. II joukkue suoritti uuden 
tuliaseman tiedustelun ja mittasi samalla kannan entiseen tulenjohtopaikkaan, 
joka jäi edelleen käyttöön. 

 
14.00 Oma tykistö suoritti tarkistusammunnan Lapiovaaraan ja Koistilaan. 
 
17.15 III joukkue saapui Maunumäestä, ruokaili leirillä ja siirtyi sitten tuliasemaan 

Latvan eteläpuolelle.  
 
18.30 II joukkue saapui tuliasemasta ja yöpyi leirialueella. 
 
18.30 Suunnasta 12-00 näkyi korkeita tulenlieskoja. (Luultavasti jokin rakennus 

paloi). 
 

8.1.1940 07.00 Joukkueiden vaihdos tuliasemiin. II joukkue tiedusteli uuden tuliaseman pai- 
kan puolustuslinjan sisältä, tien vasemmalta puolelta. II joukkueen tulen-
johtueen ilmoituksen mukaan ”ryssä” rakentaa piikkilankaesteitä Koistilan 
vasemmalle puolella olevalle mäenrinteelle. Rintamalla muuten oli rauhallista. 
 

9.1.1940 07.00  Joukkueiden vaihdos. Vaihdettiin uuteen tuliasemaan. Rintamalla oli rauhallis- 
  ta. 
 
10.1.1940 07.00 Joukkueiden vaihdos.  
 

14.00 Uuden tuliaseman varustelutyöt saatiin loppumaan. Rauhallista 
 

11.1.1940 07.00 Joukkueiden vaihdos. Rintamalla rauhallista. 
 
12.1.1940 07.00 Joukkueiden vaihdos.  
 

08.10 Tuliasemaan. ”Ryssän” tykistö aloitti ammunnan, kohteena Maunumäki ja 
leirisalueen vastainen kangas. Oma kranaatinheitin ampui viiden laukauksen 
sarjoja Koistilaan ja Lapiovaaraan. ”Ryssän” patteri vastasi ampumalla lyhyin 
väliajoin. ”Ryssän” kranaatinheittimet ampuivat kranaatteja joidenka koh-
teenaan oli Latva. 

 Oikealta kuului konekiväärin ja kiväärin ammuntaa.  
 
11.00 Oma kone oli lennolla, jota vihollisen lentokoneet ampuivat tuloksetta. 
 
15.30 ”Ryssän” tykistötuli jatkui kello 15.30 saakka. Ampuivat päivän kuluessa noin 

320 kranaattia ja srapnellia. Omat heittimet ampuivat 90 kranaattia. 
 
17.30 III joukkue lähti saunomaan Juurikka-ahoon. 
 
 Sotamies Haukipuro joutui sairaalaan kurkkuangiinan takia. 
 

13.2.1940 06.00 Herätys 
 
 06.15 Aamutoimet. 
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07.00 Joukkueiden vaihdot tuliasemiin. Päivä kului rauhallisesti. Sotamies …. eps 
saapui kenttäsairaalasta. Loput komppanian miehistä kävivät saunassa 
Juurikka-ahossa. 

 
14.1.1940 06.00 Herätys. 
 
 06.15 Aamutoimet. 
 
 07.00 Joukkueiden vaihdot tuliasemiin. Päivä kului rauhallisesti. 
 
15.1.1940 06.00 Herätys. 
 
 06.15  Aamutoimet 
 
 07.00 Joukkueidenvaihdot tuliasemiin. 
 

12.00 Kaksi vihollisen lentokonetta lensi leirialueen yli tien suunnassa Nurmekseen 
päin. Päivä kului rauhallisesti. 

 
16.1.1940 06.00 Herätys. 
 
 06.15  Aamutoimet 
 
 07.00 Joukkueiden vaihdot tuliasemiin. 
 

09.00 Kaksi viholliskonetta lensi leirialueen yli Nurmekseen päin, palasivat noin 
puolentoista tunnin kuluttua lentäen noin 1000 metrin korkeudessa. 

 
14.00 Noin kello 14.00 lensi neljä viholliskonetta leirialueen yläpuolella. Päivä kului 

rauhallisesti. 
 

17.1.1940 06.00 Herätys. 
 
 06.15 Aamutoimet. 
  
 07.00 Joukkueiden vaihto asemiin. 
 
  Muutamia lentokoneita liikkui etulinjan kohdalla. Rintamalla oli rauhallista. 
 
18.1.1940 06.00 Herätys. 
 
 05.15 Aamutoimet. 
 

07.00 Joukkueiden vaihto tuliasemaan. Sotamies Haukipuro palasi kenttäsairaalasta. 
Rintamalla rauhallista. Aloitettiin korsun teko Latvan kankaassa olevassa 
tuliasemassa.  

 
19.1.1940 06.00 Herätys. 
 
 06.15  Aamutoimet 
 
 07.00 Joukkueiden vaihto tuliasemiin. 
 

Havaittavissa oli vähäistä vihollisen lentotoimintaa. Rintamalla on verrattain 
rauhallista, vain vähäistä yksittäistä laukaustenvaihtoa. 
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20.1.1940 07.00  Joukkueiden vaihto tuliasemiin. Rintamalla rauhallista. 
 
21.1.1940 07.00 Joukkueiden vaihto tuliasemiin. Uusi miehistökorsu valmistui Latvan takana  

olevassa tuliasemassa. Samoin aloitettiin korsun teko maantien vasemmalla 
puolella olevassa tuliasemassa. Kuultiin yksittäisiä kiväärin laukauksia. 

22.1.1940 07.00 Joukkueiden vaihto tuliasemiin. Rintamalla rauhallista. Rikkinäinen heitin  
saapui korjattuna, ranskalainen heitin palautettiin takaisin. 

 
23.1.1940  Joukkueiden vaihto tuliasemaan. Ei erikoista mainittavaa. 
 
24.1.1940  Joukkueidenvaihto tuliasemaan. Ei erikoista mainittavaa. 
 
25.1.1940  Joukkueiden vaihto tuliasemaan. Ei erikoista mainittavaa. 
 
  Sotamies Erkkilä palasi sairaalasta yksikköönsä. 
 
26.1.1940  Joukkueiden vaihto tuliasemaan. Ei erikoista mainittavaa. 
 
27.1.1940  Joukkueiden vaihto tuliasemaan. Kuormasto pakattiin lähtökuntoon. 
 

16.00 III joukkue siirtyi Juurikka-ahon teltoille. Tulenjohtueet siirrettiin pois ja 
puhelinjohdot kelattiin pois.  

 
28.1.1940 07.00 Alettiin siirtää kuormastoa Juurikka-ahon luona olevalle kankaalle. 
 
 13.00 Kuormastot oli siirretty. 
 
 14.00 II joukkue siirtyi Juurikka-ahoon. 
 

15.00 Komppania lähti kuormastoineen siirtymään Raunioahon tienhaaraan, minne 
saavuttiin klo 15.30.  

 
16.30 Siitä jatkettiin matkaa. 
 
18.30 Saavuttiin Lapiovaaraan. 
 
23.00 Saavuttiin Koiravaaran talon luo. 
 
24.00 Jatkettiin matkaa. 
 

29.1.1940 04.00 Kivijärvelle, missä pystytettiin viisi telttaa. 
 

05.00 Joukkueet lähtivät jatkamaan matkaa eteenpäin. Heittimet vedettiin ahkioissa. 
Komentoryhmä ja kuormasto jäivät paikoilleen. Joukkueet asettuivat asemiin 
erään ojan reunalle noin 6 km Kivijärveltä eteenpäin. Muona kuljettiin 
ahkioilla, samoin ammukset ja kaksi telttaa. Miehet yöpyivät mainitun ajan 
rannalla. 

 
30.1.1940 05.00 Herätys. Joukkueet olivat edelleen asemissa samassa paikassa. Muona ja  
  ammukset tuotiin ahkioilla. 
 

11.00 Joukkueet siirtyivät telttoineen Kuhmo – Lieksa maantien varteen. Sotamies 
(Aliklaava?) meni sairaalaan. 

 
31.1.1940 07.00 Kenttäkeittiö siirtyi kahden ammuskuorman kera, kersantti Tolosen johtama- 
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na Kivijärveltä maantien varteen. Kulku-uran olivat pioneerit saattaneet 
ajokuntoiseksi. 
 

09.00 Kuormasto lähti korpraali Takkisen johdolla Kivijärveltä pataljoonan kuor-
mastolle määrättyyn majoituspaikkaan, joka oli noin 300 metriä ennen 
Kuhmo- Lieksa maantietä 

 
12.00 Saavuttiin majoituspaikkaan. Tänne pystytettiin huoltoryhmän teltta. 
 
12.15 Heittimet ampuivat viisi kranaattia. 
 

1.2.1940 05.00 Herätys.  
 

Joukkue siirtyi tuliasemaan, II joukkueesta ensimmäinen puolijoukkue 
siirtyi kersantti Piiraisen johdolla Klemettiin, josta tiedusteli tuliaseman ja 
tulenjohtopaikan. Puhelinyhteys tulenjohtopaikan ja tuliaseman välille 
vedettiin. 
 

 22.00 Sotamies Haukipuro kaatui. 
 

Yön aikana ampui ko. puolijoukkue noin 75 kranaattia. Sotamies Kujala joutui 
sairaalaan, jalka oli turvoksissa. 
 

2.2.1940 05.00 Herätys.  
 

II joukkue tuliasemassa ja toinen puolijoukkue III joukkueesta oli Kuhmo - 
Lieksa maantien varrella. 

 
13.00 Toinenkin puolijoukkue III kolmannesta joukkueesta valmistautui lähtemään 

Klemettiin. 
 
15.00 Puolijoukkue muutettuun samaan tuliasemaan ensimmäisen pulijoukkueen 

kanssa. 
 
20.00 Illalla klo 20.00 alikersantti Mattila haavoittui. Päivällä oli vilkasta vihollisen 

ilmatoimintaa. 
 Komppanian päällikkö siirtyi III joukkueen mukana. 
 

3.2.1940 05.00 Herätys.  
 

Kumpikin joukkue on edelleen entisessä tuliasemassa. Alikersantti 
T Karppanen palasi Pietarsaaren sotasairaalasta.  
 Vihollisen vilkasta lentotoimintaa oli koko päivän. 
 

4.2.1940 04.00 III joukkue siirtyi uuteen tuliasemaan ”ryssään” päin menevän maantien oi- 
kealle puolelle, noin 800 metriä oikealle, maantiestä noin puolitoista 
kilometriä, etunenä Klemetin tasalla. II joukkue on edelleen samassa tuliase-
massa. 
 

5.2.1940 05.00 Herätys molemmissa tuliasemissa. 
 
 05.30 III joukkue siirtyi uuteen tuliasemaan 0,5 km taaksepäin.  

 
18.00  II joukkue ampui illalla 30 kranaattia. Vihollisella oli vilkasta lentotoimintaa. 
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6.2.1940 05.00 Herätys molemmissa tukikohdissa. 
 

16.00 Noin kello 16.00 aikaan III joukkue siirtyi noin 0,5 km eteenpäin uuteen 
tuliasemaan, tien oikealle puolelle. II joukkue on edelleen samassa paikassa. 

 
7.2.1940 05.00 Herätys kummassakin joukkueessa. Joukkueet ovat edelleen samoissa tuli- 
  asemissa. III joukkue ampui seitsemän kranaattia ja toinen joukkue kymme- 
  nen kranaattia hakuammuntaa varten. 
 

Yksi vihollisen lentokone ammuttiin alas tuliaseman läheisyydessä. Moottori 
vioittui ilmatorjuntakonekiväärin ammuksesta. Kone teki pakkolaskun, lentäjät 
vangittiin. Vihollisen lentotoiminta oli erittäin vilkasta koko päivän. 
 

8.2.1940 05.00  Herätys kummassakin joukkueessa. 
 

Joukkueet ovat edelleen samoissa tuliasemissa. Päivän taisteluihin osallis-
tuivat vain jalkaväkiosastot. Oma tykistö pommitti vihollisen asemia. Vihollisen 
lentotoiminta oli vilkasta. 

 
9.2.1040 04.00, 05.00 Herätys III joukkueessa klo 04.00 ja II joukkueessa kello 05.00.  
 

Vilkasta jalkaväen taistelutoimintaa. Vihollisen lentotoiminta oli vilkas. 
 
10.2.1940 05.00 Herätys. 
 

12.00 III joukkue alkoi ampua vihollisen hyökkäysvaunuja vastaan, jotka perään-
tyivät. III joukkue ampui 39 kranaattia. Jalkaväkiosastot etenivät, joten saar-
rostusrengas pienen. Vilkasta vihollisen lentotoimintaa. 

 
11.2.1940 05.00  Herätys kummassakin joukkueessa. 
 

12.30 II joukkue ampui noin 10 kranaattia Kulvevaaran talon läheisyyteen, jossa 
liikkui vihollisosastoja. III joukkue ampui päivän kuluessa noin 60 kranaattia. 
Vilkasta lentotoimintaa. Myös omia hävittäjiä liikkui rintamalla. Sotamies 
Kujala saapui Pääsidontapaikalta. 

 
12.2.1940 05.00 Herätys kummassakin joukkueessa.  
 

II joukkue ampui 34 kranaattia. Vilkasta vihollisen lentotoimintaa. 
 
 
13.2.1940 05.00 Herätys kummassakin joukkueessa.  
 

Joukkueet ovat edelleen samoissa tuliasemissa. Vihollisen lentotoiminta on 
vilkasta. Klemetin suunnalla oli vilkasta jalkaväkiosastojen konekivääri ja 
kivääri ammuntaa. 
Saapui omaa tykistöä ja yksi kappale uusia hyökkäysvaunujen torjuntatykkejä 
II joukkueen tuliaseman läheisyyteen. Vihollisen lentotoiminta oli vilkasta. 
 

14.2.1940 05.00 Herätys kummassakin joukkueessa. Jalkaväen laukaustenvaihto vilkastui Kle- 
metin suunnalla. II joukkue ampui 16 kranaattia. Saapui tieto, että Aliklaavu 
on haavoittunut jossakin rintaman takana käteen. Oma kivääri oli lauennut. 
Joutui Sotasairaala 23:n. 
 

15.2.1940 05.00 Herätys kummassakin joukkueessa.  
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III joukkue ampui 160 kranaattia ja II joukkue 8 kranaattia. Vihollisen lento-
toiminta oli vilkasta. 

 
16.2.1940 05.00 Herätys molemmissa joukkueissa. Vilkasta jalkaväkiosastojen laukausten vaih- 
  toa. Oma tykistö osallistui ammuntaan. Vihollisen ilmatoiminta oli vilkasta. 
 
17.2.1940 05.00 Herätys molemmissa joukkueissa. Jalkaväkiosastojen laukaustenvaihtoa.  
  II joukkue alkoi rakentamaan kahta korsua tuliaseman läheisyyteen. 
 
18.2.1940 01.30 Hiihtopartiossa ollut sotamies Y Piitulainen lankesi, jolloin hänen oma kivää- 

rinsä laukesi hänen hiihtäessään ja luoti lävisti jalkaterän. Sotamies Piitulai- 
nen joutui sotasairaalaan. 

 
05.00 Herätys kummassakin joukkueessa. 
 

II joukkue siirtyi korsuun asumaan. III joukkue aloitti myös korsun raken-
tamisen. Vihollisen lentotoiminta oli vilkasta. 
 

19.2.1940 05.00  Herätys molemmissa joukkueissa. Jalkaväkiosastojen laukaustenvaihtoa ja vil- 
  kasta vihollisen ilmatoimintaa. 
 
20.2.1940 05.00 Herätys kummassakin joukkueessa. III joukkue kylpi uudessa saunassa. (Hyvä  
  löyly). Vilkasta vihollisen lentotoimintaa, muuten ai mainittavaa. 
 
21.2.1940 05.00 Herätys molemmissa joukkueissa. Yleensä rauhallista. Ei lentotoimintaa.  

III joukkue ja komentoryhmä alkoi rakentaa korsua ja II joukkue aloitti 
korsusaunan rakentamisen. 
 

22.2.1940 05.00 Herätys molemmissa joukkueissa. Rintamalla ei erikoisempaa. Illalla toi- 
sen joukkueen tulenjohtue aloitti korsun rakentamistyöt. III joukkue ja 
komentoryhmä siirtyivät asumaan korsuihin. 

 
23.2.1940 05.00 Herätys molemmissa.  
 

II joukkue ampui 19 kranaattia vihollisen häiritsemiseksi. Oma tykistö ampui 
hävitysammuntaa. Vihollisen lentotoiminta oli vilkasta. 

 
24.2.1940 05.00  Herätys molemmissa joukkueissa.  
 

II joukkue ampui päivän kuluessa häiritsemisammuntana 16 kranaattia. Illalla 
oma tykistö oli vilkkaassa toiminnassa. 
III joukkue ampui illalla kuusi kranaattia vihollisen häiritsemiseksi. Vihollisen 
lentotoiminta oli vilkasta, varsinkin huoltotien varrella, jonne pudottivat 
pommeja ja ampuivat konekivääreillä. 
 

25.2.1940 05.00 Herätys molemmissa joukkueissa.  
 

Meidän rintamalla päivä oli rauhallinen. Illalla kuului vilkasta tykistö ja kone-
kivääriammuntaa Saunajärven suunnalta. 

 
26.2.1940 05.00 Herätys molemmissa joukkueissa.  
 

Saunajärven suunnalla vilkasta tykistö ja konekivääri ammuntaa. Vihollisen 
lentäjät pommittivat ja ampuivat konekivääreillä leirialuetta. Kaksi hevosta 
kuoli pataljoonan leirialueella. Komppanialla ei ollut menetyksiä. 
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27.2.1940 05.00 Herätys molemmissa joukkueissa. Ei mitään mainittavaa. Ei lentotoimintaa. 
 
28.2.1940 05.00 Herätys molemmissa joukkueissa. 
 

10.00 Alkoi kiivas kone-, ja pikakiväärituli.  Sivakan suunnassa II joukkue oli etulin-
jassa vihollisosaston yrittäessä hyökätä. Vihollinen ampui pienellä 40,7 mm 
heittimellä, sekä muutamia laukauksia tykillä. II joukkue ampui 120 kranaattia. 

 
14.30 Tulitus lakkasi noin klo 14.30 ja vihollinen vetäytyi asemiinsa. III joukkue 

ampui 24 kranaattia. 
 

29.2.1940 05.00  Herätys. 
 
 05.00 Saunajärven suunnalla käytiin voimakasta tykistö-, ja konekivääritaistelua. Jon- 

kin verran oli myös vihollisen lentotoimintaa havaittavissa. II joukkue ampui 
16 kranaattia, III joukkue 54 kranaattia. Sotamies Peltonen ja Kaattari pääsivät 
kahdeksan vuorokauden lomalle. 
 

1.3.1940 05.00 Herätys kummassakin joukkueessa. 
       

Saunajärven suunnalla ampui meikäläisten tykistö koko päivän vihollisen 
majoitusaluetta. Vihollisen lentotoiminta oli vilkasta. Vihollisen hävittäjä-
lentokoneet ampuivat konekivääreillään useita kertoja leirialuettamme, 
saamatta aikaan meille menetyksiä. 

 
05.00 Herätys. 
 

Vihollisen ilmatoiminta on vilkasta. Oma tykistö ampui muutamia sar- 
  joja vihollisen majoitusalueelle. Alikersantti Krunbäck ja sotamies Isokoski pää- 

sivät 10 vuorokauden lomalle. Pataljoonalle tuli ilmoitus, että 8 % komppanian 
vahvuudesta saa jatkuvasti 10 vuorokauden lomia. 
 

3.3.1040 05.00 Herätys kummassakin joukkueessa. 
 
  Saunajärven suunnalta kuuluu kiivaita taisteluita. III joukkue ampui Klemettiin 

noin 30 kranaattia. II joukkue ampui ”Kahveliin” noin 20 kranaattia. Kotilomat 
kiellettiin toistaiseksi. Komentojoukkueiden yhteinen maasauna valmistui. 
Komentojoukkueet rupesivat vuoropäivin hakemaan yöllä postin postiautolta 
Lapiovaarasta. Komentojoukkueista koottu partio, noin 20 – 30 miestä, 
määrättiin päivittäin käymään Klemetissä tuli-iskun annossa. Tähän partioon 
osallistui päivittäin yksiköstämme 4 – 5 miestä. Vilkasta vihollisen lento-
toimintaa.  
 

4.3.1940 05.00 Herätys. 
 

Voimakasta tykistön toimintaa kuului Saunajärven suunnalta. III joukkue 
ampui 20 kranaattia ja II joukkue 16 kranaattia. Vihollisen lentotoiminta oli 
erittäin vilkasta. 
 

5.3.1940 05.00  Herätys. 
 
  III joukkue ampui 45 kranaattia ja II joukkue 40 kranaattia. Vihollisen lentotoi- 
  minta oli vilkasta. 
 
6.3.1940 05.00 Herätys. 
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III joukkue ampui 80 kranaattia. II joukkue meni. 
 
 18.00 II joukkue meni kahdella hevosella Latvajärvelle antamaan tuli-iskuja. 
 
7.3.1940 05.00 Herätys. 
 

III joukkue ampui 20 kranaattia ja II joukkue 15 kranaattia. Toimitusjoukkue 
alkoi tehdä korsuja hevosille. 
  

23.00 II joukkueen partio palasi Latvajärveltä. Partio ampui Latvajärvellä 60 kra-
naattia. Saunajärven saarroksissa olevia ”ryssiä” alettiin tuhota. Muutamia 
vihollisia saatiin vangiksi. 

 
8.3.1940 05.00 Herätys. 
 
  III joukkue ampui 65 kranaattia ja II joukkueen puolijoukkue siirtyi Klemettiin. 
 

07.00 Saunajärvellä vallattiin korsualueita. Vankeja saatiin 125 kappaletta. Kaksi len-
tokonetta ammuttiin alas. Saatiin huomattava määrä sotasaalista. 

      
Prikaatin komentaja saapui Klemettiin. Vihollisen lentotoiminta oli vilkasta. 

 
9.3.1940 05.00 Herätys. 
 

II joukkue ampui 20 kranaattia. Saunajärvellä vallattiin edelleen korsuja ja 
saatiin sotasaalista. Vihollisen lentotoiminta oli vilkasta. 
 

10.3.1940 04.00 Toimintajoukkueella herätys. 
 

05.00 Herätys. 
 
 02.00 Aamulla klo 02.00 sotamies Peltonen ja Kaattari palasivat kotilomalta. 
 
 04.00 - 07.00 Toimitusjoukkue suoritti naamiointia. 
 

II joukkue ampui päivän kuluessa 16 kranaattia ja III joukkue ampui 24 kra-
naattia. Toimitusjoukkue vapautettiin kuulovartiosta toistaiseksi. Yön aikana 
alettiin rakentaa korsuja hevosille. Saunajärvellä on kiivasta tykistö-, ja tuli-
aseiden toimintaa. Vihollisen lentotoiminta on vilkasta.  
 

11.3.1940 04.00 Toimitusjoukkueella herätys.  
 

05.00 Herätys. 
 
17.00 II joukkueen, toinen puolijoukkue lähti antamaan tuli-iskuja Mämmelään. 

Vetivät heittimet ja 60kranaattia ahkioilla mukanaan. (Krh-komppania haki 
postin). Kaikki 60 kranaattia ammuttiin. III joukkue ampui 24 kranaattia. 
Vihollisen lentotoiminta oli vilkasta. Tolonen lähti Nurmekseen asioille. 

 
12.3.1940 04.00 II joukkueen toinen puolijoukkue palasi Mämmelästä tuli-iskuja antamasta. 
 
 04.00 Toimitusjoukkueella herätys. 
 
 05.00 Herätys muulle komppanialle. 
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II joukkue ampui 14 kranaattia ja III joukkue 20 kranaattia. Lentotoiminta oli 
  vilkasta. 
 
13.3.1940 04.00 Toimitusjoukkueella herätys. 
 
 05.00 Herätys muulle komppanialle. 
 

09.15 Ilmoitettiin, että Suomen ja Venäjän välillä on solmittu rauha ja vihollisuudet 
lopetetaan klo 11.00 koko rintamaosalla.  

 
09.00 - 11.00 Ammunta vilkastui kaikilla tuliaseilla. Myös ”ryssän” lentokoneet pommittivat 

ja ampuivat aina viimetunneille asti. 
 

14.3.1940 06.00 Herätys koko komppanialle. Toimitusjoukkueessa kunnostettiin kuormastovä- 
  lineitä. II ja III joukkue kylpi ja vaihtoi likaiset alusvaatteet pois. 
 
15.3.1940 06.00  Herätys. 
 

I pataljoona lähti matkalle kokoontuakseen Latvan seutuville. Pioneerit 
raivasivat miinoja pois. Toimitusjoukkue kylpi ja vaihtoi pyykin. 
     

16.3.1940 06.00 Herätys. 
 
  Ylimääräisiä varusteita ja ammuksia lähetettiin kolonnan mukana pois. 
 
17.3.1940 06.00 Herätys. 
 
  Koko komppania suoritti kuormien ja kuormastovälineiden järjestelyjä. 
 
18.3.1940 06.00 Herätys. 
 

12.00 Toimitusjoukkue lähti kersantti Tolosen johdolla Juurikkavaaran luota 
hakemaan miehistön varusteita, viestivälinelaatikoita ym. majoituspaikkaan 
neljällä hevosella. Kloorikalkkitynnyrit ja petroolitynnyrit siirrettiin Juurikka-
ahon taloon autolla edelleen kuljetettavaksi. 

 
19.3.1940 06.00 Herätys. 

Miehistö luovutti huopajalkineet pois ja otti pakkauksistaan nahkajalkineet. 
Ammuksia lähettiin kolonnan mukana Atp:lle. Ainoastaan 30 ammusta heitintä 
kohden jätettiin tuliasemaan. Kersantti Tolonen palasi Juurikka-ahosta. 
Sotamies Piitulainen palasi Sotasairaalasta. Sotamies Piipponen joutui 
kenttäsairaalaan. (Paiseita). Sotamies Haaranen lähti 10 vrk:n lomalle. 
 

20.3.1940 06.00 Herätys. 
 

Komppanian kuormia laitettiin lähtökuntoon. Loput ammukset siirrettiin pois 
tuliasemista ja lähetettiin Atp:lle. Samoin heittimet laitettiin luovutuskuntoon. 
Huopatossut kerättiin ja lähetettiin EKM:ään. Pidettiin hiihtokilpailut 
kiertopalkinnosta Kuhmon rintamalla taisteluun osallistuneiden pitäjien viisi 
parasta otettiin huomioon. Aikoja ei huomioitu, ainoastaan tulojärjestys. 
Komppaniamme miehistä osallistui hiihtoon Kiimingin edustajat, E Haipuu, M 
Jissala, R Väyrynen, E Kanniainen ja H Koskela. Kilpailun voitti Kärsämäki, 
Kiiminki sijoittui kuudenneksi. 
 

21.3.1040 06.00 Herätys. 
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II ja III joukkue oli koko päivän puhdistustöissä Saunajärvellä, niillä alueilla 
joissa korsuja oli ”ryssiltä” enimmin tuhottu. Komppanian päällikkö lähti 
lomalle. Loma alkoi 22.3.1940. 
 

22.3.1940 06.00 Herätys koko komppanialle. 
 
  Suoritettiin leirialueen täydellinen puhdistaminen. 
 
23.3.1040 06.00 Herätys koko komppanialle. 
 

Lomalle lähti komppaniasta yhteensä seitsemän miestä. Iltapäivällä tuli 
ilmoitus, että komppania siirtyy pataljoonan mukana 24.3.40 Raatteen taloon 
Kannaksen seutuville. Iltapäivällä suoritettiin varusteiden ja kuormaston 
kunnostamista.  
 

24.3.1940 05.00  Herätys koko komppanialle. 
 
 05.30 -08.00 Kuormaston lopullinen kunnostus lähtöä varten. 
 
 08.00 Komppania lähti liikkeelle seuraavassa järjestyksessä:  
 

1) II joukkue, tulenjohtue. 
2) Heitin ajoneuvot ja ammusajoneuvot. 
3) Heitinryhmät, sen jälkeen.  
III joukkue samassa järjestyksessä. 
Sen jälkeen toimitusjoukkue ja loput ajoneuvot. 
 

14.00 Saavuttiin Raatteen taloon, joka on viiden kilometrin päässä Raunioahon 
tienhaarasta Nurmekseen päin ja noin 1,5 km syrjässä maantiestä. 
Toimitusjoukkue ja II joukkue asettui asumaan vanhempaan taloon ja III 
joukkue uudempaan taloon. 

 
25.3.1940 06.00 Herätys koko komppanialle. 
 

Päivä vietettiin samassa majoituspaikassa. Päivän kuluessa ei tapahtunut 
mitään erikoista. 
 

26.3.1940 06.00  Herätys. 
 
  Aamupäivällä laitettiin kuntoon varusteita. 
 
 13.00 -14.00  Luento II ja toimitusjoukkueelle. 
 
 14.00 -15.00 Luento III joukkueelle. Luennoi kersantti Räty. 
 

16.00 Saatiin pataljoonan käsky lähteä aamulla pataljoonan mukana Lieksaan, jossa 
II pataljoona ja siihen alistettuna E Kotalainen ja Krh-Komppania ottaa vastaan 
rajanvartiointi tehtävän. 

 
16.00 -18.00 Kuormaston kuntoon laittoa.  
 

27.3.1940 04.00 Herätys. 
 
 04.00 - 04.15 Aamukahvi. 
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04.14 - 05.00 Tupien ja tallien puhdistusta. 
 
05.00 - 05.15 Toimitettiin pihan puhdistus. 
 
05.15 II joukkue lähti hiihtämään maantielle, josta jatkettiin matkaa Tolkeen tien-

haaraan autoilla. Siitä joukkue lähti avaamaan latua koko pataljoonalle 
Mäntyjärvelle asti. 

 
05.30 Kuormasto lähti Raatteen pihasta, korpraali Takkisen johdolla kuormasto, 

liittyi pataljoonan kuormastoon kk-komppanian kuormaston jälkeen. 
 
11.00 Oli tauko Tolkeen tienhaarassa. 
 
12.00 Jatkettiin matkaa. 
 
16.50 Saavuttiin Mäntyjärvelle. Mäntyjärvellä yövyttiin. 
 
 III joukkue lähti Raatteen talosta hiihtäen ja saapui Mäntyjärvelle kello 18.00. 

 
28.3.1940 06.00 Herätys. 
 

09.00 Lähdettiin liikkeelle. Kuormasto samassa järjestyksessä kuin edellisenäkin 
päivänä. Joukot seurasivat hiihtäen kuormastoa.  

 
12.00 Tauko. 
 
17.00 Saavuttiin Nurmijärvelle. Siellä yövyttiin Osuuskaupan talossa. 
 

29.3.1940 06.00 Herätys. 
 
 07.00 Kersantti Räty lähti tiedustelemaan majoituspaikkoja Pankajärvelle. 
 
 09.00 Lähdettiin liikkeelle päämääränä Pankajärvi. 
 
 12.30 Tultiin Pankajärvelle.  
 
  Seuraavina päivinä komppania siirtyi pataljoonan mukana Lieksaan. 
  

    
  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



  
 
  
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
    
  
  


