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I/JR 25 SOTAPÄIVÄKIRJA KUHMON RINRAMALTA 
 
 
4.12.1939 22.00 I/JR 25 sai määräyksen olla lähtövalmiina täysin varustettuna. 
 

22.30 Kaikki oli pakattuna. Yksiköt marssivat täysissä varusteissa Löytyn aseman 
lastauslaiturille junaan lastattavaksi. Kaikille alkoi selvitä, että vihdoinkin, 
kahden kuukauden valmistelujen jälkeen pääsemme vihollisen kanssa voimain 
mittelyyn. 

 
5.12.1939 03.00 Juna vihelsi ja joukkoja lähdettiin kuljettamaan jonnekin, tarkemmin sanoen  

Nurmekseen. Allekirjoittanut ei päässyt muiden mukana, vaan kylmässä 
autossa samaan paikkaan noin neljä tuntia aikaisemmin. 
 

16.40 Joukkojen saapuminen Nurmekseen tapahtui. Syötiin nopeasti ja tämän 
jälkeen alkoi junan purkaminen. Kaikki saatiin onnellisesti pois junasta 
”ryssän” häiritsemättä. 

 
23.20 Lähtö päin vihollisia. Marssijärjestys: Luutnantti Tuovinen, luutnantti 

Kuosmanen, luutnantti Kaskama, luutnantti Aarnio ja esikuntakomppania 
viimeisenä. Oppaaksi luutnantti Tuoviselle käskettiin vänrikki Paimela, joka jo 
päivällä oli käynyt tiedustelemassa yksiköille majoitusalueita Petäiskylän 
tasalta, mikä määrättiin lähteville yksiköille marssitavoitteeksi. Rohkeimmat 
paloivat halusta päästä kosketukseen vihollisen kanssa. Miehet olivat matkan 
aikana päättäneet antaa kaikkensa, milloin siitä kysymys tulleneekin. 

 Edellisen yön valvominen ja raskaat pakkaukset sekä ehkä jonkin verran 
tottumattomuuskin aiheuttivat sen, että marssitavoitetta, noin 21 km päässä 
olevaan Petäiskylään ei päästy. 

 
6.12.1939 04.30 Joukot majoittuivat noin 10 km päähän Nurmeksesta maantien varrella oleviin  

pieniin tupiin ja rakennuksiin. Noin viiden tunnin levon jälkeen yksiköt 
valmistautuivat jatkamaan marssia eteenpäin. 
On joulukuun kuudes päivä, itsenäisyytemme vuosipäivä. On kohtalon ivaa, 
että 22 rauhan vuoden jälkeen, jälleen Suomen mies on pukeutunut sarkaan ja 
tarttuneet kivääriin ainaista vainolaistaan vastaan, ”ryssää” vastaan. 
Allekirjoittaneen kirjurin komennus loppui ja edessä oli siirtyminen oman 
yksikön mukaan. 
 

11.30 Marssia jatkettiin entiseen suuntaan, edellispäivän tavoitteeseen, Petäis-
kylään, missä yksiköt majoittuivat alueelle, kansakoulu oikealla, Jukolan 
Osuuskauppamyymälä mukaan luettuna. Yksiköt E.N ja E.M:n esikunta-
komppania majoittuivat kansakoululla, missä opettaja Toivasen hoivassa 
matkan rasituksen unohdettiin ja kuunneltiin radiosta itsenäisyyspäivän 
ohjelmaa, jota kumma kyllä, ”ryssä” ei erikoisemmin kyennyt häiritsemään. 

 
19.30 Yksiköille tuli käsky marssivalmiudesta. 
 
21.00 Tapahtui lähtö, jatkettiin marssia. Nyt emme jatkaneet marssia opastettuna 

hevosilla, vaan hienommin kuorma-autoissa lähdettiin kulkemaan noin 70 km 
eteenpäin lähemmäs ”iivanaa”. 

 
24.00 Pysähdyimme Kannakselle, missä joukot majoitettiin telttoihin tai muihin 

kiinteistöihin. Aamun valjetessa ryhtyivät yksikkömme, jotka olivat paikalle  
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saapuneet, parantelemaan ulkomajoitustaan. Telttojen vähyyden takia, monet 
yksiköt rakensivat havumajoja, joihin osa miehistöstä majoittui. Mieliala, 
väsymyksestä ja paljosta valvomisesta huolimatta, oli reipas. 

 Päivän kuluessa ei mitään erikoisempaa. Radio ilmoitti kello 18.00, että 
vihollinen on Suojärvellä käydyssä taistelussa käyttänyt tyk. ks. ammuksia. 11 
ks. potilasta. 

 
7.12.1939 21.00 Komppanian päälliköiden puhuttelu. Siinä pataljoonan komentaja, majuri Vei- 

jola, joka 7.12, oli vapautunut tehtävästään rykmentissä, ilmoitti, että 
pataljoonan on oltava lähtövalmiina, noin 3,5 km Kannaksen tienhaarasta, klo 
03.00. 
 

8.12.1939 03.00 Matka jatkui Sakarinvaara nimiseen torppaan, missä hyökkäysryhmitys oli val- 
  miina klo 07.30. Pataljoonan alkupää oli tavoitteessa jo klo 06.45. 
 

07.30 Noin klo 07.30 saapui everstiluutnantti Vuokko ko. torppaan, missä ilmoitti, 
että alkuperäinen hyökkäyssuunnitelma on muuttunut siten, että pataljoonan 
tehtävä, mikä oli ollut hyökkäys koillissuunnassa tietä Rasti – Sivakka oikealla 
ja yksikkö Taube vasemmalla, muutetaan siten että, marssisuunta on itään 
tavoitteena Sivakan tienhaara. Sivakan tienhaara on otettava haltuun ja 
varmistettava Saunajärven suuntaan. 

 
10.00 Annettu tehtävä on suoritettu klo 10.00.  Tienristeyksessä käytiin taistelu, 

missä ”ryssiltä vallattiin yksi tykki ja vihollisia kaatui seitsemän, joista yksi oli 
upseeri. Päivän kuluessa taisteltiin kiivaasti Rastin ja Saunajärven suunnissa, 
mistä edellisestä punaiset koittivat saada yhteyden jälkiportaaseensa ja taas 
Saunajärven suunnasta ”ryssät” koittivat tuoda apuvoimia Rasti suunnalla 
taisteleville joukoilleen. Rastin suunnalla luutnantti Tuovinen ja Rastin 
suunnalla luutnantti Karkama, Airimo ja Rautala osastoineen. Taistelu oli 
ankara, mikä joukoillemme oli onnekas. Kaatuneita meillä oli kolme ja kaksi 
haavoittunutta. Vihollisen puolella tappiota oli vaikea todeta, mutta arviolta 
lukumäärä lienee noin 150 – 200 miestä. Yön kuluessa yksiköt hiljalleen 
saapuivat väsyneinä leirialueilleen Kannaksen talon tasalle, jossa olleisiin 
telttoihin majoituttiin. Taisteluvuorokauden aikana, yöllä, pakkasta oli noin 20 
astetta, myöhemmin pakkanen lauhtui. 

 
9.12.1939 10.30 Everstiluutnantti Vuokolta saapui käsky, jonka mukaan pataljoonan on oltava  
  hälytysvalmiina. Myös kuormasto.  
 

14.00 Lähtö kello 14.00. Tämä nopea lähtömme tapahtui ehkä erittäin epävarmojen 
tietojen tähden. Huhu: Yhteydet selkäpuolellamme on katkaistu. Jäljelle 
jätettiin taistelukuormasto. 

 
20.30 Rykmentistä tuli määräys, että luutnantti Tuovinen on valmiina lähtemään, 

autokolonna tulee noutamaan, päämäärä on tuntematon. Lähtö ilman 
kuormastoa, kuormasto on liitettävä pataljoonan kuormastoon. 

 
10.12.1939  Päivän alku oli rauhallinen. pakkasta – 10 astetta, tyyni. Pataljoonan lääkärit 
  hoivasivat paleltuneita hoitoja saamaan. 
 

13.30 Tuli määräys, että luutnantti Tuovisen kuormasto I on koottava. Autot 
noutavat kuormaston ja vievät ilmeisesti Tolkeen tienhaaraan. Petäiskylästä 
tuodaan kuormasto II. Luutnantti Tuovisen komppania toistaiseksi erotettiin 
pataljoonasta. 
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11.12.1939  Päivän alku oli rauhallinen. Ilma tuulinen, lounaistuulta 4m/sekunti. Pakkasta  
  - 6 astetta. 
       

Pataljoona on asettumassa puolustukseen. Sitä varten komppanioiden 
päälliköt kävivät tiedustelemassa puolustusasemia. Samalla pataljoonasta 
lähettiin tiedustelupartioita itäiseen suuntaa, aina Koiravaaraan saakka. 
 

14.00 Iltapäivällä kello 14.00 aikaan prikaatin komentaja, everstiluutnantti Vuokko, 
seurueineen kävi ”Siilessä”. Käynti johtui siitä, että ”Salakasta” ilmoitettiin 
vihollisen hyökkäävän, josta johtuen pataljoonan on oltava hälytysvalmiina. 
Toinen pataljoona selviytyi kuitenkin omin voimin, joten pataljoonamme pääsi 
lepoon. Kävimme toisen pataljoonan korsusaunassa kylpemässä. Talous-
upseeri ja lääkärit siirtyivät suojaisempaan paikkaan ”Siilin” naapuriin. 

 Illalla tuli tieto, että Raappanan lohkolla, siis oikealla, ”ryssät” ovat perään-
tyneet. 

 
12.12.1939 09.00 Ensimmäinen komppania palasi takaisin pataljoonaansa. Komppania oli ollut 

alistettuna eversti Raappanalle Nurmijärven suunnalla. 
 

 09.50 Prikaati Vuokon käsky: Ensimmäinen komppania toisen pataljoonan taakse. 
  Toinen komppania varmistaa oikealle. Taakse tuli Kinnusen komppania ja yksi 
  konekiväärijoukkue. Varmistamaan oikealle määrättiin Karkaman komppania. 

Kinnusen komppania määräpaikkaan noin klo 12.30. Täällä komppania, yhden 
konekiväärijoukkueen kanssa odotteli hyökkäysmääräystä noin klo 16.30. 
Toinen pataljoona selviytyi kuitenkin tehtävästä omin avuin, joten toinen 
komppania sai ko. aikana määräyksen kk-joukkueen kera palata majapaik-
kaansa, jonne myös ensimmäisen pataljoonan komentaja, majuri Veijola ja 
esikuntaupseerit saapuivat. 
 

22.00 Lieksan suunnassa. Toisen komppanian partio lähti luutnantti Airimon 
johtamana toimittamaan hävitystyötä niissä ”ryssän” yöpymispaikoissa, missä 
partio Väänänen oli todennut vihollisten rupeavan yöpymään. 

 
13.12.1939 09.00 Luutnantti Pyhtilä + 3 joukkue saapui ja majoittui joukkueineen sille osoitetulle 
  majoitusalueelle. Pataljoonan partiotoiminta jatkuu.  
 

10.30 Kolmannen komppanian partio lähti vänrikki Kuokkasen johdolla tieduste-
lemaan vihollisen alueelle pääsuuntana tie Rasti – Saunajärvi. 

 
11.40 Käsky ”Ahven 121:ltä”: Luutnantti Pyhtilä ”Salakkaan”, missä on ilmoittau-

duttava majuri Veijolalle tai kapteeni Nurmelalle. 
 
12.10 Pyhtilä sai käskyn. 
 
13.20 Käsky osasto Pyhtilälle siirtymisestä kokonaan Pirttimäen eteläpuolelle toisen 

pataljoonan käyttöön. 
 Majuri Veijola ja allekirjoittanut kirjuri, olivat koko päivän toisen pataljoonan 

luona Koistilassa, missä ko. pataljoona oli taistelussa vihollisen kanssa. 
Ensimmäinen pataljoona oli koko päivän hälytysvalmiina.  

 Pataljoonan lohkolla jatkettiin partiotoimintaa. 
 
14.00 Partio Airimo saapui Koistilaan ja ilmoitti, että tiellä R-S:n suuntaan hän on 

tavannut ”ryssän” liikettä ja nähnyt joukkueen verran miehiä, yhden hyökkäys-
vaunun, jotakin tavaraa ja henkilöautoja. 
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14.30 Lähti partio Sinkkonen Koistilasta tiedustelemaan tietä Rasti - Saunajärvi. 
 
20.00 Pataljoonan komentajan käsky komppanian päälliköille: I pataljoona vapauttaa 

II pataljoonan etuvartiotehtävästä 14.12.1939 klo 03.00 mennessä. Tätä 
varten alistetaan I pataljoonan osasto Pyhtilä ja kranaatinheitinkomppania 
Pietarila. Ensimmäinen komppanian ja yksi konekiväärijoukkue muodostaa 
sillä eteentyönnetyn tukikohdan Pirttimäen tasalle ja varmistaa tie ko. paikan 
tasalla kummaltakin puolen maantietä. Tämän lisäksi komppania miehittää 
etuvartiolinjat Koistilassa ja vastaanottoasemat Maunuvaaran tasalta. Toinen 
ja kolmas komppania miehittää pääpuolustuslinjan Latvajärven tasalta ja sen 
eteläpuolelta. Pataljoonien vaihto tapahtuu siten, että edessä olevia joukkoja 
on aina yksi komppania ennen kuin takana noin Juurikka-ahon tasalla olevia 
komppanioita. 

 
14.12.1939 08.15 I pataljoona jätti Kannaksen ja siirtyi pohjoisemmaksi, Kuhmon suunnalla ole- 
  viin etuvartioasemiin, Koistilan tasalle. Pataljoonan komppanioiden järjestys  

on seuraava: Ensimmäinen komppania Tuovinen ja osasto Pyhtilä miehittävät 
asemat Koistilan tasalta sekä Pirttimäestä, minkä miehitti joukkue Herva ja 
yksi konekiväärijoukkue luutnantti Rautelan johdolla. Nämä osastot joutuivat 
”ryssien” saartamaksi. Taistelussa konekiväärijoukkueen johtaja Rautela ja 
kuusi miestä haavoittui. Näiden lisäksi yksi konekiväärijoukkue on kateissa. 
Ensimmäisen komppanian kaatuneista ja haavoittuneista ei ole varmaa tietoa. 
Lisäksi konekiväärijoukkue menetti kaksi konekivääriä. Luutnantti Airimo 
asettaa puolustuksen toiseen linjaan, sekä osasto Pyhtilä, 2. ja 3. komppania 
asettuvat puolustukseen Latvajärven tasalle, sen eteläpuolelle. Ilta hämärään 
mennessä menetykset olivat kuusi kaatunutta, kahdeksan haavoittunutta ja 
yksi kateissa. 
 
Tästä antoi konekiväärijoukkueen johtaja, luutnantti Rautela seuraavan 
kuvauksen: Parhaamme siellä yritimme, mutta lähtemään jouduimme, kk:t 
sinnittelivät mahdollisimman kauan, jotta jalkaväellä oli aikaa ryhmittyä 
pakokauhusta uudelleen, mutta siitä ei tullut mitään. Kun vihollisen 
komentosanoja alkoi kuulua selän takaa noin 60 -70 metrin päästä ja toisia oli 
jo ennestään vasemman sivustamme edessä, niin että pussi näytti olevan 
menossa umpeen. Jalkaväki oli jo silloin pääasiassa siirtynyt vasemmalta 
sivustalta pois. En katsonut olevan muuta mahdollisuutta kuin siirtyä perässä. 
Kk- aseemme olivat vasemmalla sivustalla aukean harjanteelle kaivoshautojen 
vihollisen puoleisessa reunassa. Ahkio oli asemaan mentäessä pakko jättää 
taaemmaksi harjanteen rinteen suojaan. Näin ollen, kun ”ryssä” oli selän 
takana jo aivan lähellä ja tulittivat suojatonta sivustaa niin, että asemistakaan 
ei ollut mahdollisuutta saada niitä ahkiohin. Ainakin siinä yrityksessä olisivat 
varmaan miehet järkiään kaatuneet, etenkin kun meillä ei ollut minkäänlaista 
tulitukea. Jalkaväki oli vähää aiemmin saanut käskyn perääntyä ja ryhmittyä 
uudelleen puolustukseen vasemmalla sivustalla olevaan tiheikköön. Kuitenkin 
annoin vielä kiväärin Liikaselle, joka oli keskustassa, komentopaikan 
yläpuolella asemassa, käskyn ottaa aseman harjanteen takarinteen puolelta 
torpan taakse, tehtävänä ampua taaksepäin avointa rinnettä, jotta ”ryssien” 
hyökkäys taaksepäin pysähtyisi ja väliin saataisiin tulisulku, jotta oma jalkaväki 
vasemmalla sivustalla saisi aikaa ryhmittyä uudelleen. Tämä ei kuitenkaan 
enää onnistunut, koska vihollisen tuli jo hallitsi aukeaa takarinnettä. Liikanen 
sai osuman poskesta läpi. Tällöin huusin käskyn kiväärien siirtymisestä 
jalkaväen perään. Ahkion luona saivat Kaikkonen ja Komula osumat 
jalkoihinsa. Kukkola luultavasti kaatui, joten jokaisen täytyi pelastautua 
läheiseen tiheikköön. Kiväärin oli pakko jäädä ”ryssille”. Samalla kertaa annoin 
huutamalla käskyn niityn yli oikealla sivustalla, aivan tien vieressä olevalla  
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kiväärimies Nousiaiselle koettaa samoin tulittaa rinnettä ja maantietä 
taaksepäin, jotta vihollisen hyökkäyksen eteen saataisiin tulisulku, koska heiltä  
sieltä piti olla myös ampuma-ala ja jonkin verran sivustatuli mahdollisuuttakin 
tähän suuntaan. Nousianen vastasi kuulleensa käskyni. Tämän jälkeen minulta 
katkesi yhteys oikeaan sivustaan (puolijoukkue Veijola, kiväärit Nousiainen ja 
Niskanen). Näitä käskyjä antaessani olin komentopaikan vieressä. Tämän 
jälkeen menin puhelimeen ja ilmoitin luutnantti Tuoviselle ”ryssien” 
saartaneen meidät oikean sivustamme takaa kiertämällä ja tulivat tien poikki 
patruunakeskuksen kohdalta selustamme taakse. Tämä tuntui olevan hänelle 
yllätys. Olimme Hervan kanssa tämänkaltaista vähän vainunneet ja Tuoviselle 
aijemmin useampaan otteeseen puhelimella asiasta huomauttaneet, koska 
ketjumme, oikealla siivellä, maantien toisella puolella jatkui vain noin 50 - 60 
metriä. Muistaakseni jotakin 16 ampujaa. Tämän jälkeen alkoi tiheä metsä 
joka kiersi niityn. Tuovinen ilmoitti aina, että ei siltä päin ole vaaraa, että hän 
on lähettänyt nimittäin sinne vahvoja taistelupartioita, jotka suojaavat oikean, 
avoimen sivustamme. En tiedä miten asia oli. Samoin ilmoitti, että 
vasemmalta on tulossa kolmen joukkueen vahvuinen komppania, joka ottaa 
yhteyden vasempaan sivustaamme. Tätä varten lähetettiin jalkaväkipartiokin 
ottamaan siihen yhteyttä. Sitä ei kuitenkaan kuulunut eikä näkynyt koko sillä 
taipaleella, millä minua myöhemmin kolmatta kilometriä raahattiin juuri pois 
alta suoraan länteen avuksi. 
 

15.12.1939  Edellisessä kirjeessään 15.12.39 luutnantti Rautala mainitsee, että kersantti  
pakeni joukkueensa edellä, eikä pysähtynyt, siis jäänyt auttamaan, vaikka hän 
ja vänrikki Herva olivat pyytäneet, vaatineet jopa ampumisen uhalla 
kehottaneet ko. kersantti jäämään. 
 
Yö kului rauhallisesti. Viiden miehen vihollispartio oli käynyt Koistilassa olevia 
ilmavalvontamiehiämme tarkastamassa. Partiota ammuttiin, mutta tuloksesta 
ei ole tietoa. 
Etuvartioasemamme on edelleen Koistilassa, vastaanottoasema Maunuvaa-
rassa ja pääpuolustuslinjaa vahvistetaan Latvassa. Aamulla saapui pioneeri-
joukkue vahvistamaan varustelutöitä. 
Kello 11.00 mennessä ei vihollinen ole antanut tietoa itsestään. 
 
Rykmentin päiväkäsky N:o 6. Liite 7 
 
Prikaatin päiväkäsky N:o 1. Liite 8 
 
Prikaatin päiväkäsky N:o 2. Liite 9 
 

12.20 Vihollinen aloitti lievän tykistötulen Koistilaa vastaan. Iltapäivällä vihollisen 
tykkituli kiihtyi ja siihen yhtyivät myös vihollisen kranaatinheittimet. Muuan 
ammus kranaatti sattui keskelle maantietä Maunuvarassa ja räjähti noin 19 -
15 metrin päässä everstiluutnantti Vuokosta ja majuri Veijolasta. 
Tykistövalmistelua seurasi jalkaväen hyökkäys Koistilaa vastaan. Luutnantti 
Karkaman komppania torjui helposti hyökkäyksen kaataen ”ryssiä”. Hänen 
oman komppaniansa tappiot olivat kolme haavoittunutta. 

 
18.00 Tuli hälyttävä tieto ”Mäyrästä”, että ”ryssä” hyökkää sekä oikealta, että 

vasemmalta. Tämän harhakäsityksen takia luutnantti Karkama perääntyi pois 
Koistilasta Maunuvaaran tasalle, jolloin noin 400 metriä isänmaatamme näin 
annettiin vihollisille. Syy: luutnantti Pyhtilän hermostuneisuus ja ajatte-
lemattomuus j.n.e. 
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16.12.1939 09.30 Yö kului rauhallisesti. Aamulla 2.K siirtyi taisteluetuvartioasemaan. Päivällä oli 
  rauhallista. 
 

14.00 Vihollisen ensimmäiset kranaatit alkoivat tipahdella ko. asemaan ja 
päävastarinta-asemaankin. Tämä kranaatinheitinten kranaattisade kiihtyi ja oli 
suurimmillaan klo 16.00 ja 17.00 välillä aivan rummutusta, mikä kohdistui 
taisteluetuvartioaseman vasemman puoleiseen osaan noin 30 – 40 metrin 
päähän maantiestä. Rummutuksen seurauksena yksi mies kaatui ja yksi 
haavoittui. 

 
18.45 Prikaatin komentajan käsky: Huomenna klo 06.00 mennessä siirretään teltat 

päävastarinta-aseman taakse. Edessä oleva yksikkö jää huomispäiväksi eteen. 
Huomis-illalla muut joukkueet vetäytyvät, paitsi yksi joukkue, joka jää päävas- 

 tarinta-asemaan.  
    ”Ahven 12” Liite 10 
 
 Puhelinsanoma ”Ahvenesta”: Ilmoitukset kaatuneista ja haavoittuneista on 

tehtävä päivittäin ”Ahvenelle”. Vihollistietoilmoitukset on tehtävä joka lauan-
tai. Sotasaaliista ilmoitetaan Tuompolle. (Pohjois-Suomen ryhmän komentaja). 

 
17.12.1939  Yö kului rauhallisesti. Illan rumputulta ei seurannutkaan tavanomainen jalka- 
  väen hyökkäys. 
 
 12.00 Edelleen rauhallista.  
 
 10.15 Ylipäällikön päiväkäsky N:o 1, joka sisältää joulukuun 6:n päivän ylennykset. 
 

14.20 ”Ryssät” kohdistivat taas taisteluetuvartioasemaamme pirullisen kovan tykis-
tön ja kranaatinheittimien keskityksen, mikä kesti noin tunti kaksikymmentä 
minuuttia. Seurauksena oli, että tulituksessa haavoittui yksi mies joka 
myöhemmin kuoli haavoihinsa. Myöhemmin todettiin, että vihollinen ampui 
tykeillä, eikä kranaatinheittimillä. Hyökkäystä ei tänäänkään tykistökeskityksen 
jälkeen seurannut. 

 
18.12.1939  Yö oli suurin piirtein rauhallinen. Vihollisen partiot kävivät vähän väliä tarkas- 
  telemassa etuvartioasemiamme, jolloin syntyi laukaustenvaihtoa. 
 

09.00 Klo 09.00 mennessä tapahtui etuvartioasemien miehistön vaihto. Kolmas 
komppania vapautti ensimmäisen komppanian.  

 
12.00 Rauhallista klo 12.00 saakka, minkä jälkeen alkoi venäläisten tykistötuli 

päävastarinta-asemaamme. Osumat menivät kuitenkin yli. 
 
12.20 Puhelinsanoma: Pataljoonan komentajan omasta harkinnasta riippuu 

taistelutoimien muuttaminen offensiiviksi jos Ilomäki suunnallaan hyökkää ja 
onnistuu siinä. 

 
14.50 Prikaatin komentajan käsky: Yksi komppania siirretään Kannaksen tasalle tämä 

illan kuluessa. Pataljoonan komentaja määräsi ko. käskyn perusteella ensim-
mäisen komppania siirtymään. 

 
 Tykistötuli kesti 2,5 tunnin ajan, mutta nyt tavallista laajempana ja oli 

suunnattuna milloin sinne, milloin tänne. Nytkään ei vihollisen jalkaväki 
mitenkään reakoinut tykistön tulivalmistelun jälkeen. Tykkituli ei saanut  
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aikaan elävän voiman menetyksiä. partiomatkalla sattui yksi haavoittuminen. 
Telttakunta ajaa partansa. 
 

19.12.1939 05.50 Alkoi taistelu etuvartiolinjassa. Kuului verrattain kiivas konepistooli-, ja kivää- 
rituli. Heräsin ja kuulin sen, kun en tarkempaa selvyyttä ottanut, kuuluvan 
lähempää ja sain näin osaltani uskoa yleistä valppautta telttakunnassa. 
Taisteluetuvartiokahakka kesti noin tunnin ajan. 
 

10.15 ”Ryssät” aloittivat jälleen tykistötulen, nyt verraten harvan, edelliseen päivään 
verrattuna. Seurauksen oli kuitenkin että kaksi miestä haavoittui, joista toinen 
lievästi. 

 
 ”Siili 1:lle”: Ilomäki on varmistanut Kaatiaiseen saakka. 
 
 Ensimmäisen pataljoonan on varmistettava partioimalla jatkuvasti suunnassa, 

Kannas, Alapiha, Kotajärvi, Huhkajavaara, Kaatiainen, missä on otettava yhteys 
Ilomäen osastoon. 

 
 Tunnussana tänään 19.12.1939 kello 16.00 saakka on ”Jyrkkä” ja tästä 

päivästä 19.12.1939 klo 16.00 – 22.12.1939 klo 16.00 saakka on ”Tyrä”. 
 Iltapäivä oli rauhallinen. 
 
19.00 -21.00 Telttakunta kävi kylpemässä Juurikka-ahon ensiluokkaisessa saunassa. 
 
21.20 Ylipäällikön päiväkäsky N:o 3 saapui. Se sisältää kiitokset sotilaille käydyissä 

taisteluissa osoitetusta urhoollisuudesta. 
 

20.12.1939  Sää kirkastui ja pakastui. Yöllä, kautta koko etuvartiolinjan, käytiin laukausten- 
vaihtoa vihollisen kanssa. Tuli oli toisinaan melko kiivastakin. Pataljoonan 
pastori, edellisen päivän iltana, ja tänä aamuna kävi telttakunnissa poikia 
tervehtimässä. 
 

 07.00 Pataljoonan komentajan käsky komppanioiden päälliköille: 
Taisteluetuvartiot miehitetään päivänaikaan yhdellä joukkueella ja kahdella 
konekiväärillä. Vaihdot saavat tapahtua komppanioiden päälliköiden harkin-
nan mukaan. Yön aikana taisteluetuvartiot miehitetään kahdella joukkueella ja 
neljällä konekiväärillä. Vaihdot suoritetaan komppanioiden päälliköiden 
harkinnan mukaan. 

 
13.00 Päivä on kulunut rauhallisesti aina kello 13.00 saakka, jolloin tuli tieto, että 

kolme vihollisen lentokonetta on matkalla pohjoiseen. Tätä seurasi 
ilmahälytys. 

 
14.00 ”Ryssät” aloittivat tavanmukaisen tykistötulensa etuvartioasemaamme 

vastaan. Tällä kertaa ei vihollinen onnistunut saamaan mitään vahinkoja 
aikaiseksi. Ilta kului rauhallisesti. Illalla kävi teltassamme vieraana seura-
kuntien edustajia, jotka jättivät pataljoonalle jaettavaksi seitsemän kiloa 
sokeria ja erinäisen määrän tupakkaa. Päivän aikana saatiin yhteys 
everstiluutnantti Ilomäen joukkoihin Kaatiaisessa. Samoin tiedusteltiin 
ajokelpoinen tie Saunajärven ”Sirppitiehen”. Pakkasta – 29 astetta. 

 
21.12.1939 04.00 Pakkanen on ennallaan. Yö oli rauhallinen kello 04.00 saakka, jolloin taistelu- 

etuvartiossa alkoi tavanomainen laukaustenvaihto. Tämä ei kuitenkaan 
kehittynyt hyökkäykseksi. Aamupäivällä rauhallista. 
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13.00 Pataljoonan komentaja ja komppanioiden päälliköt tutustuivat päävastarinta-

  asemaan käymällä paikanpäällä. 
Ilta kului rauhallisesti. Illalla tuli tieto Raappanan suunnalta, että hän on on-
nistunut lyömään ”ryssät” ja ottamaan suuren osan, ehkä kokonaankin, 
heidän pataljoonan kuormaston. Kuormastosta saaliina saatiin arviolta noin 16 
kuorma-autoa, 50 hevosta sekä 40 miestä vankeina.  

 
13.10 Päivällä klo 13.00 aikaan viholliset aloittivat tykistötulen, joka oli verrattain 

laimeaa ja ammukset putoilivat sinne, tänne. Tästä huolimatta sattui kuitenkin 
yksi haavoittuminen. 

 
15.40 Tuli ilmoitus ”pionpyssyn” saapumisesta.  
 

22.12.1939  Ensimmäinen rauhallinen yö etuvartiossa olomme aikana. Pakkanenkin on  
lauhtunut, pyryttää ja yön aikana on satanut lunta noin 7-8 sm. Päivälläkään 
eivät ”ryssät” erikoisemmin innostuneet ampumaan, jotain kuitenkin antoivat 
silloin tällöin. Illemmalla partiomme kävi tervehtimässä vihollisia Koistilassa ja 
Majarinvaarassa. Edellisessä oli vihollisia, jotka rätkivät vilkkaasti konepis-
toolilla ja ottivat näin partiomme vastaan. Tulituksen seurauksena oli yksi 
haavoittuminen. Majarinvaara oli vihollisista vapaa ja partio tehtävänsä 
mukaisesti poltti koko talon. 
”Ryssiä” hätyyttääksemme, pataljoonan komentaja käski antaa kranaa-
tinheitin keskityksen Koistilaan. Näin myös tapahtui. ”Ryssät” vastasivat 
tuloksettomalla tykkitulella. 
 

20.10 Ilomäen ilmoitus Hotakasta: Vihollinen on poistunut Hotakasta. Täällä on 
aivan hiljaista. 

    Ilomäki   Liite N:o 11 
 
 Yöllä partiotoiminta tuotti seuraavat tiedot:  
 Partio Ilomäki: Rastin talon eteläpuolella on vihollisia. Rastin tienhaarasta noin 

200 metriä Sivakkaan päin on vihollisen tykkipatteri. Liite N:o 12 
 Tuovisen partio: Tuovisen partio tiedotti, että Koistilassa on vihollisia. 
 

23.12.1939 11.30 Yö oli rauhallinen. Aamun valjetessa alkoi vihollisen harvahko kranaatinheitin  
  ja tykkituli teltta-alueelle. 
 

13.20 On lentänyt oma lentokone. Venäläisten lentokoneiden tunnusmerkkinä 
(merkkirakettien) 23.12.1939 on, että ampuvat vihreitä valoraketteja, 
lukumäärästä ei ole tietoa. 

 
14.05 Puhelinsanoma: ”Vaara” tiedottaa 23.12.1939. Neljäpäiväiselle päällikkökurs-

seille Mikkelliin 27.12 - 30.12.1939 voidaan komentaa yksi tai kaksi upseeria 
tai aliupseeria, jotka ovat sinne soveliaita. Ei kuitenkaan sellaisia, jotka täällä 
ovat saaneet koulutusta. Komennettavat on ilmoitettava tänään ”Ahvenelle”. 

 Reserviläisiä varten RUK, vaatimuksena viisi luokkaa oppikoulua, kansakoulun 
opettaja, tai muuten sopiva henkilö Prikaati Vuokosta komennetaan ko. 
kurssille 10 miestä, joista seitsemän komennetaan yleiselle linjalle, loput 
konekivääri, kranaatinheitin, viesti tai pioneerilinjalle. Ilmoitus näistä 
henkilöistä on tehtävä ”Ahvenelle” 24 päivän kuluessa. Ilmoituksessa on 
mainittava paremmuus järjestys, syntymäaika, sopivuus, onko saanut 
reservinaliupseerin koulutusta, aikooko ja onko sopiva kadettikouluun, 
sivistysmäärä ja muut huomautukset. 
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16.00 Meidän Latvajärven itäpäässä käynyt partio saapui. Partio toi mukanaan 

Kujalan partion ilmoituksen, jossa tiedotettiin, että partio oleilee 
Koiravaarassa ja tiedustelee edelleen Sivakan suunnalla. Jos tilaisuutta on, 
partio tekee muutakin.  

 
18.30 Everstiluutnantti Ilomäen pataljoonasta saapui partio, mikä yhdisti näin 

naapuripataljoona. Pataljoonamme komentaja sopi päivittäisestä yhteyden-
pidosta kyseisen partion kanssa. 

  
24.12.1939 Jouluaatto. Yö oli rauhallinen. Tiedustelujen perusteella everstiluutnantti 

Ilomäki tunnustelee ”ryssää” ja aloittaa hyökkäyksen Hotakasta Rastille päin. 
Oma pataljoonamme on valmiina tukemaan hänen hyökkäystään. 

 
 08.00 Hyökkäys alkoi tismalleen suunniteltuna aikana. 
 

11.00 Saunajärven suunnalla luutnantti Kujala aloitti taistelun vihollista vastaan. 
Taistelua kesti yhtäjaksoisesti noin kaksi tuntia. 

 
13.30 Oma pataljoonamme aloitti hyökkäyksensä ”ryssiä” vastaan Koistilan suunnal-

la. Tämä aloitteen teki luutnantti Kainuulainen. Yritys epäonnistui. Tämän 
jälkeen tehtiin uusi yritys vasemmalta, tarkoituksella oli päästä etenemään 
vasemmalta ja samalla tarkoitus oli ottaa yhteys osasto Tuoviseen, joka 
aikaisemmin oli lähetetty ottamaan yhteyttä everstiluutnantti Ilomäkeen. 
Luutnantti Tuovinen palasi kuitenkin komppaniansa kanssa saamatta yhteyttä 
Ilomäkeen tai viholliseen. Näin oli meidän Ilomäelle luvattu, hänen hyök-
käystään tukeva hyökkäyksemme epäonnistunut. Menetyksemme joulu-
aattona oli yksi kaatunut ja yksi haavoittunut. 

 
 Vihollinen tunsi olevansa ahtaalla. Kaapattu radiosanoma, jossa he pyytävät 

apua Rastin tienhaaraan. Siellä olevat vihollisen joukot olivat todella 
saarrettuina ja hyökkäyksemmekin olisivat onnistuneet, jos ne olisivat 
tapahtuneet yhtä aikaisesti joka suunnalta. 

 
19.00 Pataljoonamme oli jälleen koossa ja kukin omassa teltassaan, missä 

valmistautui omalla tavallaan ja mahdollisuuksien mukaan joulua vastaan-
ottamaan. 

 
25.12.1939  Jouluyö oli rauhallinen. Jouluyötä taisteluetuvartiossa valvoi toinen komppa- 
  nia.  
 

08.45 Joulupäivänä klo 08.45 kuuluivat ensimmäiset tykinlaukaukset Ilomäen osas-
ton suunnalta. Pitkin päivää tapahtui laukaustenvaihtoa etuvartioiden kesken. 

 
15.20 Viholliset suuntasivat kokonaisen tykistökeskityksen taisteluetuvartiotamme 

vastaan. Kävimme vänrikki Koivusen kanssa Juurikka-ahossa tohtori Sipilän 
luona joulukäynnillä. Majuri Veijola kävi joulutervehdyksellä Pohjois-Suomen 
Ryhmässä. Joulupäivä oli harvinaisen rauhallinen. 

 
17.00 ”Ryssän” lohkolta ammuttiin harvahkoa tykistötulta noin 15 minuutin ajan. 
 

26.12.1939 09.00 Aamu oli rauhallinen. Suomussalmelta on lähetetty hyökkäysvanutorjunnan  
neuvojaksi alikersantti Kaakinen. Hän sai määräyksen aloittaa kello klo 09.00 
neuvonnan pioneerien teltassa. Koulutettaviksi komennettiin yksi alikersantti 
kustakin komppaniasta. 
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09.30 II pataljoonan komentaja upseereineen kävi tutustumassa taisteluetuvartio-
asemaan ja pääpuolustuslinjaan, sekä yleensä kaikkiin järjestelyihin 
puolustusta silmällä pitäen latvajärven lohkolla. Tällöin ”ryssät”, havaitessaan 
liikettä puolustuslinjallamme, ampuivat tykkitulta harvakseltaan pääasiallisesti 
Maunuvaaraan. Muuten päivä oli rauhallinen klo 19.15 saakka. Ei mie-
tötappioita.  

 
27.12.1939  Yö oli rauhallinen. Joitakin konepistoolin sarjoja ammuttiin etuvartioasemassa. 

Pakkanen on hiukan kiristynyt. Päivällä ei mitään erikoista. II pataljoonan 
komentaja upseereineen on jälleen puolustukseemme tutustumassa. 
 
Prikaatin esikunnasta kapteeni Nurmela kävi tutustumassa puolustusval-
misteluihin.  Erityisenä tarkastuskohteena olivat pioneerityöt koska Nurmelan 
mukana oli pioneerikomppanian päällikkö luutnantti Björklund. Ilta kului 
”ryssän” taholta rauhallisesti. 
 

28.12.1939  Yö oli harvinaisen rauhallinen. Pakkanen on jonkin verran lauhtunut. Prikaatin  
komentajan käskystä Koistilaan ammutaan klo 09.30 tulikeskitys, johon 
osallistuu tykistö, kranaatinheittimet, ja konekiväärit. Kyseinen tuliylläkkö ei 
ilmeisesti saanut mitään aikaan. Vain 12 – 13 miestä ilmaantui Koistilasta, 
jotka menivät Koistilan oikealla puolella olevaan notkelmaan, mistä alkoi 
vastapuolen ampuma kranaatinheitintuli. Tämän vaikutuksesta meidän 
joukoista kaatui yksi sotamies ja yksi kersantti. 
 

13.00 Keski-Suomesta on lähtenyt 2-3 kaksimoottorista omaa lentokonetta. Lentävät 
reittiä Kuhmo – Suomussalmi – Kiantajärvi ja takaisin. 

 
21.00 Käsky ”Kalvasta”: Huomen aamuun klo 07.00 mennessä pataljoonat vaihtavat 

paikkaa, siten että, II pataljoona ottaa etuvartiotehtävät ja I pataljoona siirtyy 
taakse. 

 
21.30 I pataljoona siirtyy taakse klo 09.30. Pataljoonan komentajan puhuttelu: 

Pataljoonan komentajan käsky pataljoonan vaihdosta: Kun komppaniat ovat 
siirtyneet, komppaniat toimittavat keskuudessaan täydellisen puhdistautu-
misen ja kylpemisen. Klo 12.00 alkaen ensimmäisen komppanian lääkä-
rintarkastus. 30.12.1939 klo 15.00 mennessä suoritetaan komppanioittain 
aseiden puhdistaminen ja tarkastaminen Samoin kunnostetaan ja tarkastetaan 
ajoneuvot, työvälineet ja sukset. 

 
29.12.1939 07.30 Pataljoonan komentaja, prikaatin komentaja käskyn mukaisesti Kannaksella.  
  

09.00 Kolmas komppania ilmoitti majoittuneensa. Saattaisi kuvitella pataljoonan 
elämää takana jopa aselevoksi. Saunat lämpiävät, täit, syyhy j.n.e. häädetään 
pois pojista. Saa kävellä suorana, pääsee ovesta sisälle helmaa nostamatta ja 
kumartamatta y.m muuta mukavaa. 

  
09.30 Toinen komppania ilmoitti saapumisestaan ja majoittumisestaan. 
 
11.00 Kolmas komppania ilmoitti saapumisestaan ja sijoittumisestaan majapaikkaan-

sa.  
Konekiväärikomppania ilmoitti saapumisestaan majapaikkaansa lähetin väli-
tyksellä. 
Illalla lepoa etulinjasta pääsemisen kunniaksi majuri järjesti saunan päälle 
pikku kekkerit, missä vieraana oli kapteeni Nurmela, vänrikki Sarkomaa, 
tohtori Sipilä ja Broberg. Illemmalla myös luutnantti Karkama. 
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30.12.1939  Ilma on lauha, pakkasta 2-3 asteen välillä. Satoi sievästi uutta lunta. Vänrikki  
  Koivunen ja pojat ovat kalanpyydystyspuuhissa. 
 

11.00 Prikaatin komentaja, everstiluutnantti Vuokko ja luutnantti Lehtosaari kävivät 
Kannaksella. Päivällä ei mitään erikoista. Etulinjaltakaan ei mitään kuulunut. 
Illalla kävin komentajan seurassa Nurmeksessa. Kaupunki oli aivan tyhjä. 
Seurahuoneella kuulimme Suomussalmen suuremmasta vaihtosaaliista: 100 
autoa, 300 hevosta, 10 kenttäkanuunaa, 8 haupitsia, 1 lentokone ja 10000 
kaatunutta venäläistä. 

 
31.12.1939  Uudenvuoden aatto. Sää leppoisa, pakkasta – 2 astetta. 
 

13.40 ”Kalpa” tiedotti Seuraavaa: Kustakin yksiköstä on erotettava ryhmä, vahvuus 
1+8, reippaita ja rohkeita miehiä hyökkäysvaunujen torjuntaa varten. 
Myöhemmin, jos aika sallii, pidetään Kannaksella ko. ryhmälle hyökkäysvau-
nutojuntakurssi.  

 Päivää vietettiin yleensä pyhänä. Päivällä puhdistettiin ja kunnostettiin aseita. 
Allekirjoittanut ja lähettiupseeri kohdistivat mausereita. Pataljoonan 
komentaja ja adjutantti kävivät komppanioissa tervehdyskäynnillä. 

 
21.00 Saapui prikaatin komentajan päiväkäsky N:o 6. Päiväkäsky sisältää prikaatissa 

myönnetyt ylennykset sekä RUK:n komennetut. 
 

1.1.1940  Uudenvuoden päivä. Sää usvainen ja pakkasta noin 20 astetta. 
 

”Kalvasta” tuli sanoma, missä vaaditaan selostus pataljoonan saamasta sota-
saaliista ja menetyksistä joulukuun aikana. pataljoonan komentaja kävi 
tarkastamassa asemia sekä suunnitteli päivätyöt asemia varten, jotka ovat 
maantien oikealla puolella Kannaksen tasalla. Kaikki rauhallista. 
 

2.1.1940  Yö oli rauhallinen, kuten takana tulee ollakin. Sää on muuttunut tuiskuiseksi ja 
  lunta pyryttää sakeasti. 
 
 11.00  Ilmoitus ”Kalvasta” säähavaintojen teon aloittamisesta. 
 

16.45 Sääilmoitus ”Kalpaan”: Tuuli etelästä, osittain puuskainen, lämpötila – 9 
astetta, lumipyry. 

 
3.1.1940  Yö oli rauhallinen. Yön aikana lumi oli lisääntynyt jonkin verran. 
 

11.00 Sääilmoitus: Tuuli koillisesta 1metri/sekunnissa. Lämpötila – 14 astetta. Yön 
aikana on satanut lunta 1,5 sm, puolipilvinen. 

 
 Joulukuun tappiot itselle sekä viholliselle:  

Vihollisen tappiot: On tuhottu noin 300 miestä, yksi auto, 40 – 50 hevosta, 3 
hyökkäysvaunua, 3 kiikari-, ja 3 tavallista kivääriä.   
Omat tappiomme olivat: Kaatuneita 14, kadonneita yksi. Menetetyt aseet: yksi 
pikakivääri, kaksi konekivääriä. Kalustoa: 7 ahkiota, 35 patruunavyötä 
laatikoineen, 50 paria suksia, yksi kenttäpuhelin ja 2,5 km kenttäkaapelia. 
 

16.00 Sääilmoitus pataljoonan säähavaintoasemalta: Tuuli pohjoisesta, lämpötila – 
19 astetta, puolipilvinen, lunta on tullut noin yksi millimetri. 

 
15.00 Prikaatin päällikön käskystä suoritettiin vastaanottoaseman koemiehitys. 

Miehityksen suoritti toinen komppania. Samoin kolmas komppania miehitti  



     12/54 
 

 
sivusta-aseman. Lisäksi konekiväärikomppania ja toinen komppania 
miehittivät asemat Kannaksen tasalta tien oikealta puolelta. 
 

14.50 Noin klo 14.50 Prikaati Vuokon komentaja, everstiluutnantti Vuokko saapui 
”Siiliin” ja käski ensimmäisen komppanian lähtemään ”Pataan” (Latvaan), 
missä vihollinen oli ryhtynyt liikehtimään. 2. ja 3:s komppania, ynnä koneki-
väärikomppania, suorittivat koemiehityksen Juurikka-ahon ja Kannaksen 
asemissa. Latvassa liikehtineet asettuivat ja niin ilta kului sitten rauhallisesti. 
Ensimmäinen komppania sai kuitenkin määräyksen jäädä II pataljoonan 
yhteyteen ja asettua telttoihin latvan eteläpuolella olevan ensimmäisen 
harjanteen taakse. 

 
4.1.1940 08.30 Ilmoitus Koiravaarasta partio Hinkkaselta. Liite N:o 14. 
 
 11.00 Säähavaintoilmoitus: Sää kirkas, lämpötila – 20 astetta, tuuli koillisesta 1 m/s.  
  Lunta on satanut 10 mm. 
 

16.00 Sääilmoitus prikaatin esikunnalle: Sää puolipilvinen, lämpötila – 21 astetta. 
Tuuli pohjoisesta yksi m/s. 

 
09.30 -11.30 2. komppania suoritti edelleen vastaanottoaseman koemiehityksiä Juurikka-

ahossa. Konekiväärikomppania kävi myös tutustumassa ko. aseman koneki-
vääripesäkkeisiin. 3. komppania suoritti tien oikealla puolella olevien asemien 
koemiehityksen Varastinvaarasta etelään. 

 
5.1.1940 08.00 Tilanneilmoitus prikaatin esikunnalle klo 08.00: Yö oli rauhallinen. Pataljoona  

on Kannaksella paitsi ensimmäinen komppania mikä on edelleen ”Ponsi 1” 
käskyn mukaisesti leiriytyneenä Latvasta etelään olevan ensimmäisen 
tiemutkan takana olevalla harjanteella. Pataljoonan toimesta on yhdyspartio 
Kannakselle, vahvuus 1+2.  Kolmannesta komppaniasta vänrikki Hiukkasen 
johtamana 50 miestä + lähettiryhmä on Koiravaarassa määrätyllä tehtävällä. 
 

11.00 Sääilmoitus: Sää kirkas, tuuli lännestä 1 m/s. Lämpötila – 36 astetta, ilmassa 
on pakkasusvaa. 

 
11.00 Ilmahälytys. Vihollisen lentokoneet eivät näyttäytyneet. 
 
16.00 Sääilmoitus prikaatin esikunnalle klo 16.00: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila -36 

astetta. Lunta ei ole satanut, ilmassa on pakkasusvaa. 
 
18.00 Tilanneilmoitus klo 18.00 prikaatin esikuntaan: Pataljoonan sijoituksessa ei 

muutoksia. Toinen komppania on suorittanut loppuun Juurikka-ahossa 
vastaanottoasemien raivaustyöt. Samoin konekiväärikomppania on 
määrittänyt ko. asemissa konekiväärien paikat.  

 Partiotoiminta: Partio Ilomäkeen toi tiedon, että Saunajärven suunnassa 
Ilomäen lähettämät partiot ovat 4 km päässä toisistaan ja näin mahdollisesti 
pääsevät yhtymään. Ilomäen taholta on pyydetty, että yhteyspartioita häneen 
olisi järjestettävä kahdesti päivässä. 

 Kolmas komppania on suorittanut raivaus-, ja valmistelutöitä maantien 
vasemmalla puolella Kannaksen tasalla. 

 Koiravaarasta ei mitään uutta. Ensimmäinen komppania, joka on alistettuna 
toiselle pataljoonalle, suorittaa tiedustelua sivustoille ja Sivakan suunnalle. 

 Päivä oli rauhallinen. 
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6.1.1940  Loppiainen. I/JR 25:n tilanneilmoitus: Pataljoonan ryhmityksessä ei muutoksia. 
Kannaksen päävastarinta-aseman kunnostamista jatkettiin. Partiotoimintaa 
suoritetaan kuten edellisinäkin päivinä. Yö oli rauhallinen. 
 

09.30 Saapui upseeripartio osasto Ilomäestä, jonka tehtävänä oli selostaa ko. 
pataljoonan puolustuslohkon rakenne, miehitys ja partiotoiminta. Samoin sen 
tehtäviin kuului vastaavasti ottaa selvää osasto Vuokon vastaavista 
järjestelyistä. Pataljoonan partiointiyhteys osasto Ilomäkeen suoritetaan 
kuten ennenkin. 
 

10.20 Sääilmoitus prikaatin esikunnalle: Sää pilvinen, tuuli etelästä 1 m/s. Lämpötila 
– 32 astetta. Lunta ei ole satanut. 

 
12.00 Katkesi puhelinyhteys ”Vainioon”. Syy tähän oli se, että ”ryssän” partio oli noin 

kilometri Juurikka-ahosta pohjoiseen katkaissut ”Vainioo” johtavasta puhelin-
linjasta katkaissut toisen johtimen. Tästä johtuen pataljoona lähetti, noin 
joukkueen vahvuisen partion toisesta komppaniasta vänrikki Tiesmaan 
johdolla seuraamaan jälkiä myöten vihollisen partiota. Partion tehtävänä on 
selvittää minne partio on mennyt. Samoin lähettiin partio kolmannesta 
komppaniasta ottamaan yhteys vänrikki Hiukkaseen Koiravaarassa, määräyk-
sellä, että täältä lähetetään joukkueen vahvuinen partio Ahvenlammen 
suunnalle, mikä on myös partion tavoite. Konekiväärikomppania sai mää-
räyksen asettaa aliupseerivartion Raunioahon taloryhmään. Kolmas komp-
pania vahvistaa Koiravaaraa yhdellä joukkueella ja kaksi joukkuetta sekä 
komppanian päällikkö siirtyvät ja majoittuvat Lapiovaaraan, tehtävällä 
varmistaa tie Kannas – Latva oikea puoli purolinjan tasalle. 

 
16.00 Sääilmoitus prikaatin esikunnalle: Sää kirkas, tuuli kaakosta 1 m/s. Lämpötila  

-32 astetta. Lunta ei ole satanut. 
 

17.30 Ilmoitettiin Koiravaarasta, että noin kymmenen miehen vahvuinen vihollis-
partio on matkalla Koiravaara – Kannas tien suunnassa valtatietä kohti. Tämä 
partio oli sama, joka oli puhelinjohtimen katkaissut. Vänrikki Hiukkanen oli 
tavannut vihollisen partion sen palatessa, mutta ei ollut avannut tulta, vaikka 
”ryssä” oli sivuuttanut Hiukkasen noin 30 -40 metrin päästä. 
 

18.00 Pataljoonan tilanneilmoitus ”Ponteen” (Prikaati Vuokon esikunta) Pataljoonan 
varsinaisessa sijoituksessa ei ole muutoksia. 

 
7.1.1940 01.00-02.00 Pohjoisen suunnalta kuului verrattain kiivasta taistelun melskettä.  
 

08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan ensimmäinen komppania on alistet- 
tuna toiselle pataljoonalle. Kello 01.40 toinen pataljoona pyysi varmistusta 
Juurikka-ahoon, jonne lähetettiin toisesta komppaniasta kaksi joukkuetta. 
Kolmannesta komppaniasta on kaksi joukkuetta Koiravaarassa ja kaksi 
joukkuetta Lapiovaarassa. Konekiväärikomppaniasta on aliupseerivartio 
Raunioahon taloryhmässä. Loput toisesta komppaniasta, pataljoonasta ja 
konekiväärikomppaniasta on Kannaksen tasalla. 
Partioyhteys Ilomäkeen on edelleen. Koiravaarasta partioidaan Ahvenlammen 
ja Lapiovaaran suunnille. Lapiovaarasta on oikean ja vasemman puoleiset 
varmistuspartiot purolinjan tasalle saakka. 
 

 10.00 Sääilmoitus ”Ponteen” klo 10.00: Sää pilvinen, tuuli kaakosta 1 m/s. Lämpötila  
  - 28 astetta. Lunta ei ole satanut.  
 



      14/54 
 
 

16.00 Sääilmoitus ”Ponteen” klo 16.00: Sää pilvinen, tuuli kaakosta 2 m/s. Lämpötila 
– 23 astetta.  Lunta on satanut noin 10 sm. 

 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen” klo 18.00: Pataljoonan sijoitus: Ensimmäinen 

komppania on edelleen alistettuna toiselle pataljoonalle. Kolmannen 
komppanian kaksi joukkuetta on Koiravaarassa ja kaksi joukkuetta 
Lapiovaarassa, minne on rakennettu puhelinyhteys. Toinen komppania ja 
konekiväärikomppania ovat Kannaksella. Partiointi on kuten edellä. Toinen 
komppania on suorittanut Kannaksen tasalla olevien parannus-, ja 
raivaustöitä. Esikuntaupseeri Nurmela vieraili ”Vallassa”. Pataljoonan 
komentaja selosti hänelle lähemmin kapteeni Muroleen tuomat tiedotukset. 

 
22.40 ”Ponnesta” tuli tieto Suomussalmen suuresta lopullisesta voitosta. 
 

8.1.1940  Tilanneilmoitus ”Ponteen”. Pataljoonan sijoituksessa, partiotoiminnassa, sa- 
  moin suoritettavissa töissä ei mitään muutoksia. Yö oli rauhallinen. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lumipyry, tuuli kaakosta 1m/s. Lämpötila – 18 astetta. 
Lunta on satanut 10 sm. 

 
15.00 Ilmoitettiin ”Vainiosta”, että vihollispartio on lähestymässä tietä Kannas – 

Latva, ko. tien vasemmalta puolelta. Partion perään on lähetetty miehiä 
ottamaan selvää partion liikkeistä. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, lumisade. tuuli kaakosta 1 m/s. Lämpötila 

17,5 astetta. Lunta on satanut 4 sm. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Tilanne muuten entinen, paitsi vasemmalla 

puolella maantietä liikkuvasta vihollisen partiosta tehtiin ilmoitus. 
 

9.1.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksessa ei muutoksia, samoin  
  varmistaminen ja partiotoiminta olivat entisellään. Yö oli rauhallinen. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli etelästä 1 m/s. Lämpötila – 13 
astetta. Lunta on satanut muutaman millin. 

 
12.00 Upseerilähetti ”Vainiosta”, joka toi ja jätti peitepiirroksen ”Vainiolla” olevista 

varmistusladuista karttaan mittakaava 1:100 000, sekä selostuksen kuinka 
useasti ko. laduilla varmistuspartiot liikkuvat. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli kaakosta 1 m/s. Lämpötila – 12 

astetta. Lunta ei ole satanut. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksessa ei muutoksia. 

Partiotoiminta on kuten ennekin. 8.1.1940 saakka on käskyjen mukainen 
yhteys Koiravaarasta toiseen pataljoonaan. 

 
10.1.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksessa ei muutoksia. Partioi- 

malla pataljoona pitää yhteyttä P-kukkulaan ja toiseen pataljoonaan, sekä 
varmistaa oikean sivustansa purolinjan tasalle ….?  pohjoispuolella …..? 
varmistus aliupseerivartiolla, mikä on taloryhmässä Raunioahon eteläpuolella. 
Kannaksen tasalla olevan pääpuolustusvastarinta-aseman etulinjassa töitä 
jatketaan. Yö oli rauhallinen. 
Prikaati Vuokko ei suostunut osasto Ilomäen ehdotukseen puhelinyhteyden 
rakentamisesta. 
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10.10 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli lounaasta 1 m/s. Lämpötila - 8 
astetta. Lunta on satanut muutama milli. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, vähän puuskainen tuuli lounaasta 1 m/s. 

Lämpötila – 7 astetta. Lunta on satanut noin 2 mm. 
 
18.00  Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ei muutoksia. Partioin-

nissa on uutta se, että myös toisen pataljoonan partio Latvasta länteen tapaa 
meidän ja R-kukkulan partion Jämäsjärven eteläpäässä olevassa saaressa. Näin 
edelleen varmistuu vasenpuoli. Kohtaaminen suoritetaan päivittäin. 
Rauhallista. 

 
11.1.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Paikka meillä on entinen ja työtehtävät samanlai- 
  set. Yö oli rauhallinen. 
 
 10.10 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli kaakosta 2 m/s. Lämpötila  

– 5 astetta. Lunta on satanut noin 8 mm. 
 

18.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, lumipyry. Tuuli etelästä 1 m/s. Lämpötila 
– 4 astetta. Lunta on satanut 13 mm. Lumen paksuus 55 sm. 

 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksessa ei muutoksia. Partiointi 

suoritetaan kuten ennenkin. Tämä päivä on ensimmäinen, jolloin R-kukkulan 
ensimmäisen ja toisen pataljoonan partiot kohtasivat toisensa Jämäsjärven 
eteläpäässä olevassa saaressa. 

 
12.1.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Ei muuta uutta, paitsi että partiointia on suoritettu 
  Lieksantien suunnalla. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli luoteesta 3 m/s. Lämpötila + 1 
astetta. Lunta on satanut 40 mm. 

 
 Kolmannen komppanian ilmoitus retkeltään 11.1.1940: Vihollinen liikennöi 

suksilla ja hevosilla tietä Sivakka – Lieksa. Noin muutama päivä sitten tietä oli 
ajettu rattailla. Tie on kevytajoneuvo kelpoinen. Autoilla sitä ei ollut ajettu. 
Kello 15.00 tuhosimme vihollisia upseerin, kaksi miestä ja hevosen Lieksan 
tielle kilometripylvään kohdalle, jossa oli Sivakan puolella 10 ja Lieksan 
puolella 76. Sotasaaliiksi saimme yhden automaattikiväärin. ”Ryssällä” on tien 
vierellä Sivakka – Lieksa hiihtovarmistus useammassa paikassa, joista 
äärimmäinen on noin yksi kilometri tiestä länteen. 

    Kersantti Niilo Patronen 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää miltei kirkas, tuuli luoteesta 2 m/s. Lämpötila – 1,5 

astetta. Lunta ei ole satanut. 
 
 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ei muutoksia. Partio-

toiminta on entinen. 
 
 Omaa lentokonetta, joka noin klo 12.10 tienoilla ylitti vihollisen linjat, ”ryssät” 

ampuivat sitä. 
 
 Etulinjalta kuului miltei koko päivän ajan voimakasta tykkien jylinää. Viholliset 

ovat saaneet raskaampaa tykistöä. Ensimmäisestä komppaniasta srapnelli 
haavoitti yhtä miestä käsivarteen. 

 



     16/54 
 
 

13.1.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksessa ei muutoksia. Ryhmityk- 
sessä sikäli, että kolmas komppania saamansa käskyn mukaan siirtyy 
Koiravaaraan. Partiotoiminta on entinen. Yö oli rauhallinen. 
 

08.00 ”Ponsi kakkonen” ja kolme tiekomppania upseeria oli tutkimassa maastoa 
Koiravaaran suunnalla ajotien rakentamiseksi sinne. 

  
10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, lumipyry. Tuuli etelä/kaakosta 1 m/s. 

Lämpötila – 6,5 astetta. Lunta on satanut 15 mm. 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, lumipyry. Tuuli etelä/lounaasta 1 m/s. 

Lunta on satanut 40 mm. 
 
 Partiot, toisensa kohdatessaan saivat tiedon, että R-kukkulan partiolta. 

”Repolan” pojat olivat tavanneet kaksi ”ryssän” lentokonetta, mitkä olivat 
sytyttäneet palamaan ja ottaneet kolme vihollisen luutnanttia vangiksi. 

 
18.10 Ilmoitus ”Ponnesta”, että 14.1.1940 klo 07.00 mennessä pitää ensimmäisen 

pataljoonan ottaa vastaan etuvartioaseman tehtävät Maunuvaarassa. 
 

14.1.1940 03.00 Pataljoona alkoi saamansa käskyn mukaisesti siirtyä etuvartiolinjalle.  
 

06.00 Toinen komppania vapautti Maunuvaarassa olevan toisen pataljoonan komp-
panian. 

 
07.30 Vaihto oli loppuun suoritettu. 
 
10.00 Sääilmoitus ”ponteen”: Sää pilvinen, tuuli koillisesta 2 m/s. Lämpötila – 16 

astetta. Lunta ei ole satanut. 
 
12.50 Kaksi vihollisen lentokonetta lensi asemiemme yli maantien suunnassa kohti 

Nurmesta. 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli koillisesta 4 m/s. Lämpötila – 21 

astetta. Lunta on satanut 2 mm. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoona on ottanut vastaan etuvartiolinjat. 

Vaihto suoritettiin loppuun noin klo 07.00 mennessä. Toinen komppania on 
etuvartiossa ja toiset ovat Latvan tasalla. Partiointi on toistaiseksi kuten, se oli 
toisella pataljoonalla. Päivällä kaksi vihollisen lentokonetta lensi asemiemme 
yli pohjoisesta Nurmeksen suuntaan. Lennosta tehtiin puhelinilmoitus klo 
11.50. Päivä oli rauhallinen. 

 
15.1.1940 08.00 Pataljoonan sijoituksissa ei muutoksia. Toinen komppania on edelleen Maunu- 

vaarassa. ensimmäinen ja kolmas komppania on Latvan tasalla. Ensimmäinen 
komppania järjestää kenttävartiot oikealle ja vasemmalle sekä partioinnin 
sivustoille sekä oikealla olevaan Koiravaaraan. Esikuntakomppania järjestää 
yhteyden R-kukkulaan. Kolmas komppania on kokonaisena Latvassa. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tuuli luoteesta 1 m/s, suunta vaihteleva. 
Lämpötila – 33 astetta. Lunta ei ole satanut. 

 
10.40 Toisen pataljoonan yhteyspartiosta tuli mies ilmoittamaan, että heitä 

mahdollisesti ammuttiin silloin, kun partio laski Myllykalliolta rämeelle. Tämä  
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tieto tarkistettiin ja havaittiin, että ”ryssä” lämmitti kone-, ja pikakivääreitä 
josta ko. ammunta johtui. Ei tarkoittanut partiota.  

 
12.00 Ilmatoiminnasta merkitty: Ensin ilmahälytys, sen jälkeen peruutus. Sitten 

ilmestyi yksi oma lentokone Nurmeksesta. Sitten uusi ilmahälytys, minkä 
jälkeen noin 10 minuutin päästä ilmavaara oli ohi.  

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, vaihteleva tuuli lounaasta 2 m/s. Lämpötila 

– 33 astetta. Lunta ei ole satanut. 
 
 Kolmannesta komppaniasta on vänrikki Väyrynen sairastunut ja lähetetty 

taakse 14.1.1940. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ei muutoksia. Ryhmi-

tyksessä siten, että päävartioaseman kumpaakin sivustaa on vahvistettu 
yhdellä konekivääripuolijoukkueella. Partiointi on ennallaan. Päivä oli 
rauhallinen. 
 

 19.10 Kolmas komppania ryhtyy rakentamaan itselleen korsuja. 
 
16.1.1940  Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ei muutoksia. Samoin ei 

myöskään ryhmityksissä. Partiointia suoritetaan entiseen tapaan. Yön aikana 
on vihollisen puolelta kuulunut moottorin ääniä. Yö on rauhallinen. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 31 astetta. Lunta on 
satanut 7 mm. 

 
10.20 Kaksi lentokonetta ylitti puolustuslinjamme, suunta melkein etelä – pohjoinen. 

Vihollisen lentotoiminta tänään oli vilkasta. Meillä on ratki hyvä lamppu, 
mutta me mies ”töörit” olemme sen käytössä enemmän tai vähemmän 
”tokkuroita”. 

 
12.40 Tämä hyvä lamppumme syttyi palamaan tavallista riehakkaammin ja sytytti 

meidän kämppämme palamaan. Koko seurakunta joutui pakokauhun valtaan, 
kimpsuineen ja kampsuineen. Varuskunnan voimalla saatiin kuitenkin palo 
sammumaan ja noin klo 14.30 aikaan kaikki oli suunnilleen ennallaan. 
Tapauksen kunniaksi juotiin ”komiat” kahvit. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää miltei kirkas, heikko tuuli lounaasta. Lämpötila 

 – 31,5 astetta. Lunta ei ole satanut. 
 

18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Sijoituksissa ja ryhmityksessä ei muutoksia. Partiot 
ovat entiset. Yhdyspartio R-kukkulaan ilmoitti, että R-kukkulan erillinen osasto 
Kekkonen on ollut kosketuksessa vihollisen partion kanssa. Taistelu-
etuvartiossa on kuultu ”ryssän” puolelta liikettä ja haistettu nuotion savua. 
Vihollisen lentotoiminta oli vilkasta koko päivän ajan. Muuten oli rauhallista. 

 
17.1.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ei muutoksia.  Taistelu- 

etuvartiossa on ensimmäinen komppania. Partiointia suoritetaan kuten 
ennenkin. Yö oli rauhallinen taisteluetuvartiossa, ei kuulunut ääniäkään. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, lunta sataa heikosti. Lämpötila – 29 
astetta. Tyyni. Lunta on satanut 2 mm. 
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16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, heikko lumipyry, tuuli lännestä 1 m/s. 

Lämpötila – 26 astetta. Lunta on satanut 3 mm. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ei muutoksia, ryhmitys on 

entinen. Partiotoiminta on kuten ennenkin. Lisäpartiointia on päivän aika 
tuonut ”ryssän” vahvan partion esiintyminen alueellamme. Vihollispartiota on 
kurittanut Juurikka-ahosta luutnantti Tönkyrän partio II pataljoonasta ja 
vänrikki Heikkisen partio I pataljoonan kolmannesta komppaniasta. Viholliselta 
kaatui 11 miestä. Omat menetykset ovat yksi kaatunut, yksi haavoittunut ja 
kaksi miestä on toistaiseksi kateissa. Vihollisen partio on tullut Koiravaaran 
eteläpuolelta, josta jatkanut kulkuansa Lepomäen tasalle, jossa toinen osa 
partiosta pääsi pois Latvajärven itäpään kautta ja toinen osa jatkoi Lieksan 
maantien suuntaan. Etuvartioissa on rahallista. 

 
18.1.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa, eikä miehityksessä ole 

ole muutoksia. Partiointi on entinen. Etulinjassa yö oli rauhallinen. Sivakan 
suunnasta on kello 24.00 aikaan kuulunut voimakkaita jymähdyksiä sekä 
kiivasta ammuntaa. Muuten rauhallista.  

  
10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tyyni. Lämpötila – 22 astetta. Lunta on 

satanut? 
 
10.00 Ilmoitus ”Ponnesta”, että tilanneilmoitus on annettava ”Ponteen” klo 11.30. 
 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pohjoisrintamalta ei erikoista. Lentokone oli 

ilmassa vihollisen asemien yläpuolella Rastin – Saunajärven suunnalla. Konetta 
ei näkynyt. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tyyni. Lämpötila – 17.00 astetta. Lunta on 

satanut 10 mm. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Sijoituksissa, ryhmityksessä eikä partioinnissa ole 

muutoksia. Etulinjassa ja muuallakin on rauhallista. 
 

19.1.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksessa ei ole muutoksia. Samoin  
partiotoiminta on entinen. Yön aikana taisteluetuvartiossa on suoritettu 
partiointia vasemmalle. Partion liikkumisen helpottamiseksi ammuttiin klo 
10.00 aikoihin tulta oikealle. ”Ryssä” ei vastannut. Tämän jälkeen vasemmalle 
lähettypartio, joka tavatessaan vihollisen etuvartion, avasi tulen niitä kohti. 
Nytkään ei vastattu tuleen kuin hyvin heikosti. 
Yö oli harvinaisen rauhallinen. 
 

 09.45- 10.00 Vilkasta lentotoimintaa asemiemme yläpuolella.  
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 19 astetta. Lunta ei ole 
satanut. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa, ryhmityksissä ja 

partioinnin suorittamisissa ei muutoksia. Lentotoiminta on ollut vilkasta. Kello 
09.40 – 10.00 esiintyneitä lentokoneista kolme ensimmäistä olivat vihollisen 
lentokoneita ja kolme jälkimmäistä suomalaisia, jotka ampuivat ”ryssiä” jotka 
pakenivat. Rauhallista. 

 
12.50 Kolme vihollisen lentokonetta asemiemme yläpuolella, lensivät etelän 

suuntaan. 
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13.45 Kuusi kappaletta lentokoneita asemiemme pohjoispuolella, lentosuunta 

suunnilleen idästä länteen. 
 
14.15  Noin klo 14.15 aikaan alkoi vihollinen harvakseltaan pommittaa Maunuvaaraa. 

Kranaatit tippuivat Maunuvaaran ja päävastarinta-aseman väliin. 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 21 astetta. Lunta ei ole 

satanut. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Sijoituksessa ei muutoksia, ei myöskään partio-

toiminnassa. Lentotoiminta: Klo 09.25 lensi kolme lentokonetta mutkan 
kaakossa mistä kääntyivät takaisin. Pohjoisen suunnasta yritti kolme 
lentokonetta jälleen, palasivat ja lensivät sen jälkeen tähystyspaikkamme yli. 
Koneet olivat yksitasoisia ja ”ryssän” tähdillä varustettuja. Kello 09.40 lensi 
pohjoisen suunnasta kolme kaksitasoista konetta, jotka tekivät syöksylentoja 
vihollisen puolelta ja tulittivat meitä. Koneet hävisivät suuntaa 38-00. Kello 
12.10 pohjoisen suunnasta kuusi vihollisen lentokonetta, jotka lensivät idän 
suuntaan, mistä sitten suuntasivat lentonsa länteen, mistä taas kääntyivät 
lounaaseen ja hävisivät. 

 
13.45 Tuli idästä kuusi vihollisen lentokonetta, jotka lensivät pohjoisen suunnalla, 

jakaantuivat kahteen osaan, toinen ryhmä, kolme konetta jatkoi suuntaan  
07-00 ja toinen 10-00. Muuten oli rauhallista. 
 

20.1.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoitus, ryhmitys ja partiotoiminta ku- 
ten ennen. Yön aikana taisteluetuvartiossa ”ryssät” elivät entiseen tapaan. 
Sieltä kuului varustelutöistä johtuvaa kalketta, melua ja puhetta j.n.e… 
Rauhallista. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää puolipilvinen, tuuli lounaasta 1 m/s. Lämpötila – 
16 astetta. Lunta on satanut 5 mm. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää puolipilvinen, tyyni. Lämpötila – 18 astetta. Lunta 

on satanut 2 mm. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksessa ja partioinnissa ei 

muutoksia. Lentotoiminta: Kello 12.55 lentokone pohjoisesta, lensi etelään. 
Kello 13.05 saapui etelän suunnasta lentokone, joka jatkoi pohjoiseen, muutti 
suuntaa suuntaan 06-00. Taisteluetuvartiossa ammuttiin kolme vihollista. 
Muuten siellä oli rauhallista, kuten muuallakin. 

 
21.1.1940 08.00 Pyhäpäivä. Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa eikä partioin- 

nissa ole muutoksia. Taisteluetuvartiossa rauhallista. Yön aikana on kuulunut 
pitkiä konekiväärin sarjoja. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tyyni. Lämpötila – 17 astetta. Lunta ei ole 
satanut. 

 
11.30 Pataljoonan sijoituksissa ei muutoksia. Sama partioinnissa. Taisteluetuvar-

tiossa on rauhallista. Yön aikana vihollinen on suorittanut varustelutöitä 
Koistilassa. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 22 astetta. Lunta ei ole 

satanut. 
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18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksessa ei muutoksia, ei 

myöskään partioinnissa. Taisteluetuvartiossa on havaittu vihollisen vilkasta 
autoliikennettä Rastin tienhaaran vaiheilla. Kuulovartio on havainnut 
vihollisen laittavan piikkilankaesteitä kukkulan rinteelle, minkä yli johtaa tie 
Sakarinvaaraan. Rauhallista. 

 
22.1.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksessa ja partioinnissa ei ole  

muutoksia. Partio totesi, että Sakarinvaarassa on ”ryssiä”. Taisteluetuvartiossa 
on rauhallista. Viholliset jatkavat varustelutöitään. Vasemmalla vihollinen 
ampui yöllä joitakin lyhyitä pika-, ja konekiväärisarjoja. Vasemmalle on tuotu 
tai tehty joki raskas pyörillä kuljetettava esine. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää hiukan pilvinen, tuuli koillisesta noin 2 m/s. 
Lämpötila – 18,5 astetta. Lunta ei ole satanut. 

 
11.28 Kolme lentokonetta lensi pohjoisen suunnasta, suuntaan … Koneet olivat 

kaksitasoisia 
 
11.30 Pataljoonan sijoituksissa ei ole uutta, partiointi on myös entinen. 

Taisteluetuvartioasemissa on rauhallista. 
 
12.55 Kolme lentokonetta idästä länteen, missä kääntyivät suuntaan 23-00. 
 
14.20 Yksi tasoinen lentokone etelästä pohjoisen suuntaan.  
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tuuli luoteesta 1 m/s. Lämpötila 15,5 

astetta. Lunta ei ole satanut. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Sijoituksissa ei muutoksia. Pataljoonan yhteyspar-

tio teki ilmoituksen, jonka mukaan R-kukkulan partio on tuhonnut Lutjan-
lammella 40 miehen vihollispartion. Samoin Kuivalan tienoilla on 10 miehen 
vihollisjoukko tuhottu R-kukkulan toimesta. Taisteluetuvartiossa on päivän 
aikana jatkettu asemien parantelua. Rauhallista. 

 
23.1.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ei muutoksia. Ykköselle 

alistettu komppania on yön aikana ollut erikoistehtävässä. Taisteluetuvar-
tiossa on ollut rauhallista. Idästä on kuulunut klo 04.00 vaiheilla kenttävartio 
n:o 1 ilmoituksen mukaan konetuliaseen käyttöä sekä yksi jymäys. 
Taisteluetuvartiossa tapahtuneen vaihdon takia klo 07.00 tiedot R-kukkulan 
tapahtumista yön aikana annetaan tilanneilmoituksessa klo 11.30. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 20 astetta. Lunta ei ole 
satanut.  

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ei ole muutoksia. II 2:nen 

on kokonaisena majoituspaikassaan. ”Ryssän” yhdeksän lentokonetta, 
hävittäjälaivue, pommitti ilmeisesti Kuhmon kirkonkylän tienoilla. Asemamme 
kiersi kaksi vihollisen lentokonetta pohjoisen kautta. Rauhallista. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 26 astetta. Lunta ei ole 

satanut. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ei muutoksia. Lentotoi-

minnasta: Kello 09.50 koillisen suunnasta ilmestyi yhdeksän lentokonetta, 
tehtyään mutkan asemiemme yläpuolella, koneet hävisivät samaan suuntaa,  
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mistä kuului mahtavia jymähdyksiä. Kello 10.30 yksi lentokone pohjoisesta 
joka lensi etelän suuntaan ja palasi noin 15 minuutin kuluttua. Klo 13.27 
koillisesta yksi kaksitasoinen joka häipyi lännen suuntaan. Kello 13.37 
koillisesta kolme lentokonetta, jotka kaartelivat Koistilan ja Maunuvaaran 
yläpuolella mistä häipyivät itään. Kello 15.08 kuului heikkoa lentokoneen 
ääntä koillisesta ja jymähdyksiä, koneet eivät tulleet näköpiiriin. 

 Taiteluetuvartiossa oli rauhallista. Kaukaisia jymähdyksiä kuuluu jatkuvasti. 
 

24.1.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonamme sijoituksissa, eikä partioinnissa
  ei ole muutoksia Taisteluetuvartiossa oli rauhallista. kenttävartio n:o 1 ilmoitti  

kello 18.48 näkyneen kaksi vihreää valorakettia suunnassa S, noin 2- 3 km 
Latvajärven päästä itään. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli koillisesta 1 m/s. Lämpötila – 16 
astetta. Lunta on satanut yksi millimetri.  

 
13.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa eikä muussa toiminnassa 

ole muutoksia. Taisteluetuvartiossa on rauhallista. Myöskään lentokoneita ei 
ole täällä näkynyt. 

 
16.00 Lumipyry, tyyni. Lämpötila -13.00 astetta. Lunta on satanut 40 mm. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ja partioinnissa ei muu-

toksia. Taisteluetuvartion edestä on kuulunut kuin ajettaisiin kärryillä. 
Meikäläiset ovat ampuneet kaksi Koistilassa liikkunutta ”ryssää”. Sivakan 
suunnalta on kuulunut konekiväärin ja ääntä ja kaukaa itäkoillisesta on 
kuulunut tykkien jyskettä.  

 
25.1.1940 08.00   Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonaan nähden ei muutoksia. Taisteluetu- 

vartiossa on rauhallista. Miltään suunnalta ei kuulunut laukauksia eikä 
liikenteen ääniä. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, lumipyry, tyyni. Lämpötila – 15 astetta. 
Lunta on satanut 45 mm. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa, partioinnissa, eikä 

muussakaan toiminnassa ole muutoksia. Taisteluetuvartiossa ja muissakin 
asemissa on rauhallista. Pohjoisen suunnasta, kaukaa, on noin kello 10.00 
aikaan kuulunut joitakin voimakkaita jymähdyksiä. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli lounaasta 1 m/s. Lämpötila – 13 

astetta. Lunta on satanut päivän aikana 12 milliä. Lumen vahvuus maastossa 
on keskimäärin 65 senttiä. 

 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ei ole muutoksia. Samoin 

ei myöskään partiotoiminnassa. Taisteluetuvartiossa on ollut kello 13 – 14 
aikaan hieman laukaustenvaihtoa. Vihollinen on ampunut viisi kertaa tykillä. 
Kaksi vihollista on kaatunut Koistilan mäelle. 

 
26.1.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ei muutoksia. Partiotoi- 

minta on entinen. Taisteluetuvartiossa luutnantti Tuovisen komppaniasta tuli 
kello 07.00 ilmoitus: Ilmoitettiin että klo 07.00 siellä on kaikki rauhallista. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää puolipilvinen, tuuli lounaasta 1 m/s. Lämpötila  
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– 12 astetta. Lunta on satanut 3 mm. 
 

 11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Ei muutoksia. Taisteluetuvartiossa on rauhallista. 
 

16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Kirkas, tyyni. Lämpötila – 14 astetta. Lunta ei ole 
satanut. 

 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Partio Tuovisen mukaan Lapiovaara on tyhjä vihol-

lisista. Lapiovaaran ja Koiravaaran välillä, noin 100 metriä Koiravaarasta, 
vasemmalla puolella, on tiellä murros, minkä takana on kaksi linjaa piikkilanka- 
aitaa. Koistilan ympärillä on pesäkkeitä, samoin Sakarivaaran puolella. 
Tähystäjä havaitsi, että Pirttivaarasta 10 miestä oli menossa Koistilaan. Ovat 
hiljaa. Lentotoiminta: Kello 13.45 kuului lentokoneen surinaa. Lensi lännestä 
itään. Kello 14.10 lentokoneen surinaa etelän suunnassa, joka häipyi samaan 
suuntaan.  

27.1.1940 07.00 Prikaatista tuli käsky irrottaa pataljoonasta kaksi komppaniaa. Komentajaksi  
määrättiin luutnantti Tuovinen, luutnantti Jussila konekiväärikomppaniasta 
määrättiin ensimmäisen komppanian päälliköksi ja luutnantti Airimolle 
annettiin konekiväärikomppanian päällikkyys. 

 
 08.45  Edellinen käsky peruutettiin. 
 

08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ja partiotoiminnassa ei 
ole muutoksia. Taisteluetuvartiossa on kuulunut Rasti – Saunajärven maan-
tien suunnasta verrattain vilkasta liikennettä ja moottorien surinaa. 
Kuulovartion ilmoituksen mukaan on yöllä klo 24.00 aikaan Rastinjärveltä 
noussut lentokone. Muuten rauhallista. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 19 astetta. Lunta ei ole 
satanut. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Ei muutoksia, rauhallista. 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 17 astetta. Lunta ei ole 

satanut. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonassa ei ole muutoksia. Taisteluetuvar-

tiossa on vihollisen puolelta kuulunut haitarin soittoa, puhetta ja varuste-
lutöissä syntynyttä kolinaa. Rauhallista. Vihollisen lentotoiminta on ollut 
vilkasta. Kaikkiaan 41 vihollisen lentokonetta on lennellyt yläpuolella 
pääasiassa Rastin kukkulan suunnalla. 

 
28.1.1940 07.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoitukset entiset, samoin toiminta.
  Taisteluetuvartion tehtävät on kello 07.00 vastaanottanut toinen komppania.
  Siellä on rauhallista. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Osittain pilvistä, tyyni. Lämpötila – 18 astetta. Lunta ei 
ole satanut. 

 
11.30 Pataljoonan sijoituksissa ja toiminnassa ei ole muutoksia. Taisteluetuvartiossa 

oli rauhallista. Koistilasta kuului ”ryssien” molitusta. Rauhallista. 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää osittain pilvinen, tyyni. Lämpötila – 14,5 astetta. 

Lunta ei ole satanut.  
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18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kranaatinheitin lähti Latvasta kello 14.00. Päivän 

aikana oli R-kukkulan puolella vilkasta lentotoimintaa. 31 lentokonetta on 
täältä havaittu lentäneen. Samalla kuultiin voimakkaita jymähdyksiä, josta 
pääteltiin, että jossakin pommitettiin. Taisteluetuvartiossa havaittiin 
voimakkaita savupatsaita ja jymähdyksiä, ei kuitenkaan liekkejä. Sama 
havainto on tehty myös tähystyspaikalta. Koistilasta havaittiin vietävä autolla 
jotakin raskasta pois. Rauhallista. 

 
29.1.1940 07.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: 28.1.1940 klo 17.00 luutnantti Tuovinen sai määr-

 räyksen lähteä erikoistehtävään osastolla johon kuului ensimmäinen ja kolmas
 komppania, yksi joukkue konekiväärikomppaniasta, sekä kranaatinheitin-
 komppania. 

Taisteluetuvartiossa on kuultu yön aikana vihollisen puolelta moottorin ääntä 
ja rakentamiseen liittyviä ääniä. Rauhallista.  
Kaksi pioneerikomppanian joukkuetta on alistettu majuri Veijolan käyttöön. 

 
04.00 Tapahtui edellä mainitun osaston lähtö. Osaston johtajana luutnantti 

Tuovinen, ensimmäisen komppanian päällikkö luutnantti Jussila, kolmas 
komppania luutnantti Karkama, kranaatinheitin komppanian päällikkönä 
vänrikki Pietarila. Esikuntakomppaniasta upseeri Koivula ja viestistä Nurmela, 
osaston vahvuus 37 miestä. Lisäksi osastoon alistettiin yksi joukkue kevyt-
osasto Essenin rakuunoista. 

 
10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää puolipilvinen, tyyni. Lämpötila – 12 astetta. Lunta 

on satanut 12 mm. 
 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoitus ja partiointi on edellisen 

ilmoituksen mukainen. Taisteluetuvartiossa on rauhallista. Pohjoisesta ja 
idästä kuuluu tykkien jyskettä, sekä myös konetuliaseiden ääntä. Lentokoneita 
on nähty R-kukkulan yläpuolella, joita ilmoituksen mukaan myös ”ryssät” ovat 
ampuneet. 

 
14.00 Tilanneilmoitus saarrostuksesta. Oma kolonna on ylittänyt Lieksan maantien 

Kalettomanlammen kohdalla. Samoin Ruotsalo (ErP.12) Saunalammen 
kohdalla. Pohjoinen ryhmä on saavuttanut maantien Niskavaaran kohdalla. 

 
18.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää puolipilvinen, tyyni. Lämpötila – 12 astetta. Lunta 

ei ole satanut. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoitus ja tehtävä on entinen. Kello 

12.40 oma tykistö ampui. Vihollinen vastasi laiskanlaisesti. Päivän aikana 
lentotoiminta oli vilkasta, 48 lentokonetta ilmaantui näköpiiriin. Näistä 
ilmoitettiin yksi lentokone omaksi koneeksi. Koko päivä on kuulunut 
itäkoillisen suunnasta ja pohjois-luoteesta tykkien jyskettä ja kummastakin 
suunnasta silloin tällöin konekiväärien ääntä. 

 Kenttävartio n:o 1 teki väärän hälytyksen noin klo 14.30 aikoihin. Oletetut 
viholliset olivatkin omia miehiä. 

 
30.1.1940 07.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartiossa on luutnantti Kinnusen komp- 

pania. Partio-, ja vartiointitehtävistä huolehtivat edelleen pioneerit ja tykistön 
miehet sekä esikuntakomppanian jäännökset. Taisteluetuvartissa on yön 
aikana kuultu Saunajärven suunnalta klo 24.00 saakka jalkaväkiaseitten ääniä. 
Kello 01.30 Rasti ja Koistilan suunnasta kuultiin auton moottorin ääntä, mikä 
lakkasi kuulumasta pikakiväärillä ammuttujen sarjojen jälkeen. Kello 04.00 
vaiheilla kuului R-kukkulan suunnalta tykistön ammuntaa. Edellisenä iltana klo  
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17.40 taisteluetuvartiosta lähetty partio ilmoitti käyneensä Lapiovaarassa, 
missä ”ryssiä” ei näkynyt.  
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli lännestä 2 m/s. Lämpötila – 9.5 
astetta. Lunta ei ole satanut. 

 
11.30  Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonassa ei muutoksia. Kello 08.15 oma 

tykistö on ampunut Maunuvaarasta Koistilaa. Kello 09.10 ampui oma 
patterimme 50 laukausta taka-asemasta Pirttimäelle ja Koistilaan. Vihollinen 
vastasi tulitukseen tykistöpatterilla Rastin ja Mämmelän suunnasta. Omat 
jalkaväki aseet ovat ampuneet silloin tällöin sarjoja Koistilaan. Lentokone on 
äänihavainnon perusteella lentänyt pohjoisesta etelän suuntaan. Konetta ei 
kuitenkaan näkynyt.  

 
14.15 Tilanneilmoitus saarrostuksesta ”Ponteen”: Idässä olevat joukot ovat 

katkaisseet Saunajärven maantien Niskalammen kohdalta. Prikaati Vuokkon 
Halosen pataljoona on Lieksan maantiellä Matorinteen kohdalla, josta Taskilan 
komppania on Klemetissä ja ensimmäisen pataljoonan Jussilan komppania on 
matkalla Kähkölään. Pataljoona Ruotsalo on Luvelahdessa, josta osia on noin 
yhden kilometrin päässä Saunajärven tiestä Kähkölän tiellä. Osasto Ilomäestä 
on kapteeni Muroleen komentama osasto noin kilometrin päässä Klemetistä, 
tien pohjoispuolella. 

 
16.00  Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tyyni. Lämpötila – 9 astetta. Lunta ei ole 

satanut. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan järjestelyissä ei ole muutoksia. 

Taistelutoiminnasta: Pitkin päivää kevyehköä laukaustenvaihtoa sekä 
tykistöllä, että jalkaväen aseilla. R-kukkulan suunnalta on kuulunut tykistön 
ammuntaa aamulla yhdeksän jälkeen, puolenpäivänaikaan sekä illalla klo 
16.30 vaiheilla. Saunajärven suunnalta on kuulunut pitkin päivää tykistön, 
kiväärien ja konekiväärien tulta. lentotoiminta on ollut vähäistä. Kello 09.30 
kuultiin lentokoneen moottorin surinaa pohjoisesta etelään. Konetta ei 
näkynyt. 

 
31.1.1940 07.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa eikä tehtävissä ei ole 

muutoksia. Partio Piepponen(?), jonka tehtävänä oli tiedustella vihollista 
Lapiovaaran ja maantien välillä ja polttaa Lapiovaara toteutti sen ja poltti 
myös Majarinvaaran ulkorakennukset. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää osittain pilvinen, tuuli lounaasta. Lämpötila -11 
astetta. Lunta ei ole satanut. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa eikä tehtävissä ole 

muutoksia. Partio Sarola (alikersantti), jonka tehtävänä oli ottaa selvää 
Koistilan miehityksestä, sai selvän, että Koistila on edelleen miehitettynä. Kello 
12.00 vaiheilla lähetettiin partio uudelleen Koistilan oikean puolitse. Partion 
johtajana toimi vänrikki Kauppi. Partio totesi, että kuten aikaisempikin partio 
oli todennut, että Koistilan talon rakennukset ovat tyhjät, mutta noin 100 
metriä talosta suunnilleen pohjoisen suuntaan olevassa, tien oikealla puolella 
olevassa, riihessä tai saunassa asuu vihollisia. Samalla kohdalla, tien 
vasemmalla puolella, on vihollisilla korsuja joissa he myös asuvat. Partio eteni 
Koistilan oikealta puolelta noin 300 - 400 metriä, ylittivät Sakarinvaaraan 
johtavan maantien, minkä havaitsivat käyttämättömäksi. 

 



     25/54 
 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli lännestä 1 m/s. Lämpötila – 10,5 

astetta. Lunta ei ole satanut 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vihollinen on edelleen Koistilassa, mikä on todettu 

sekä idästä, että lännestä suunnatuilla partioilla. Vihollinen on pesiytynyt tien 
vasemmalla puolella oleviin korsuihin ja tien oikealla puolella olevaan riiheen 
tai saunarakennukseen. Päivän aikana ”ryssä” on ampunut tykeillään sinne 
tänne, muuten se on ollut toimettomana. Oma patterimme on vastannut 
vihollisen tuleen. Tiedustelun tulokset ilmoitettiin patterille tulen korjaamista 
varten. Saunajärven suunnasta on kuulunut päivän aikana taistelun melskettä. 
R-Kukkulan suunnasta kello 15.20 kuului konekiväärin sarjoja. Kankivaarassa 
”ryssä” parantelee asemiaan. Vihollisen patteri on ilmeisesti Pirttivaaran 
lähellä, tien oikealla puolella olevalla peltoaukealla. 

 Tiedot saarrostuksesta: Luvelahdessa taistellaan. Ensimmäinen komppania on 
tuhonnut Klemetissä 25 miehen vihollispartion. Sivakassa on vihollisen 
härnäilyä. 

 
1.2.1940 07.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonassa ei muutoksia. Taisteluetuvartio on  

lähettänyt partion tien vasemmalle puolelle. Partio ei nähnyt siellä vihollisia. 
Se heitti käsikranaatteja ja ampui. Parhaillaan partio on ulkona tien oikealla 
puolella. 
Ilomäki on ampunut tykistöllä kello 04.00 aikaan. Idästä päin on kuulunut 
heikosti tykkien ja jalkaväen aseiden tulitusta kello 24.00 saakka. 
Partio Kaupin ilmoitus tien oikealta puolelta: Tien vasemmalla puolella on 
ainakin neljä korsua. Tien oikealla puolella olevassa riihessä on noin pari 
joukkuetta vihollisia. Koistilan talon ja riihen välissä on korsu, joka myös on 
miehitetty. 
Tykkien ammusten osumat ovat noin sata metriä pitkiä. Vartio on riihen 
nurkalla. Sivustoilla ei.  
 

 10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli etelästä 1m/s. Lämpötila -9 astetta. 
  Luhta on satanut yksi sentti. 
 

11.00  Pataljoonan komentaja piti Koistilan ”ryssille” antautumispuheen, jossa 
kehotti vihollisia kädet ylhäällä marssimaan meidän puolellemme tunnin 
kuluessa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut vaan vastasivat kutsuun tykistöllä. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonassa ei muutoksia. Vihollisen ja oma 

patterimme on ollut laukaustenvaihdossa. Partioitten avulla tarkistettiin 
edelleen vihollisen vihollisten sijoittumista Koistilassa. 

 Ilomäen suunnalta on kuulunut tykistö ja konekivääritulta, samoin Sivakan 
suunnalta. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli kaakosta 2 m/s. Lämpötila – 12 

astetta. Lunta on satanut 8 mm. 
 
 Koistilassa kävi kaksi partiota joiden yhteisvahvuus oli kaksi joukkuetta ja kaksi 

konekivääriä. Avasivat tulen klo 16.02. Vihollisia kaatui noin 20. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonassa ei muutoksia. Päivän aikana on 

häiritty ”ryssiä” tykistöllä ja partioimalla. Kello 16.00 aikaan ovat partiomme 
ampuneet noin 20 vihollista Koistilassa. Kumpaakin partiota vihollinen saatteli 
tykistöllään. 

 
  



     26/54 
 
 

Tietoja saarrostuksesta klo 16.20: Luvelahti on edelleen vihollisilla, samoin 
Niska. Klemetissä Jussila ja Taskila, Sivakka on luja. Ilomäki sotii kanssa. 

 Sotasaaliina saatiin yksi lentokone, kaksi tykkiä ja kaksi autoa. 
 

2.2.1940 07.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonassa ei muutoksia. Yön aikana noin kello  
01.00 aikaan on kuulunut R-kukkulan ja Sivakan suunnalta taistelun ääniä. 
Taisteluetuvartio on lähettänyt partioita tien kummallekin puolelle 
häiritsemään vihollista ja sen asemia. Oma tykistö suoritti illalla ammuntaa 
Pirttimäkeen, mistä kuului ”ryssien” ilonpitoa. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli kaakosta 1 m/s. Lämpötila – 12 
astetta. Lunta on satanut 11 mm. 

 
 Lähetetyt partiot ilmoittivat: Viholliset on edelleen Koistilassa. Ovat luoneet 

lumesta ampumahautoja itää vastaan, sekä siihen suuntaan mistä 1.2.1940 
saivat tulta vastaansa.  

 Vartio on asetettu maantielle. Se kohta, mistä konekiväärimme tulittivat, oli 
nyt tykin ammusten myllertämä. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa, eikä järjestelyissä 

muutoksia. 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tyyni. Lämpötila – 14 astetta. Lunta on 

satanut 14 mm. 
 
14.00 Tähystyspäiväkirjan mukaan kolme vihollisen lentokonetta Rastin tienoilla, 

laskeutuivat hyvin matalalle ja pudottivat mahdollisesti jotakin omilleen. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ei muutoksia. Päivällä ja 

illan tullen on suoritettu partiointia. Päivän aikana R-kukkulan taholta on 
kuulunut tykistön ammuntaa. Taisteluetuvartiossa on rauhallista. 

 
3.2.1940 07.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Yöllä kello 23.35 tuli everstiltä käsky, että kaksi  

joukkuetta on irrotettava Maunuvaarasta ja siirrettävä lähtöalueelle, missä 
ovat lähtövalmiina. Kenttävartiossa olevat pioneerit siirtyvät Maunuvaaraan. 
Vaihto suoritetaan noin klo 04.00 aikaan. 
 
2.2.1940 illalla lähettipartio räjäytti murroksen ilmaan tien vasemmalta 
puolelta ja ampui konepistooleilla Koistilan mäellä näkyviä vihollisia. ”Ryssä” ei 
vastannut tulitukseen. Yöllä oma tykistö ampui 87 laukausta, vihollinen vastasi 
neljällä. Yön aikana on R-kukkulan suunnalta kuulunut tykistön laukauksia, 
samoin idästä. Meillä oli rauhallista. 
 

10.00  Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 28 astetta. Lunta ei ole 
satanut. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartiossa on Kinnusen komppanian 

kaksi joukkuetta + 2+6+ 38. Partio on todennut, että vihollinen on Koistilassa, 
ja se on varmistanut sivustansa. Vihollinen on muuttanut patterinsa ilmeisesti 
Mämmelään. Vihollisen on havaittu rakentavan, joko korsuja tai murroksia 
Koistilan oikealla puolella olevan mäen rinteeseen.  

 kello 11.20 vihollinen lentopommitti teltta-aluettamme. Pommit putosivat 
tieuran eteläpäässä olevaan rinteeseen. Yhteydet ovat poikki vihollisen 
lentotoiminnan takia. Oma tykistömme on toiminut rajoituksin. 
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16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 19 astetta. Lunta ei ole 

satanut. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ei muutoksia. Vihollinen 

on ampunut joillakin tykeillä noin 20 laukausta Rastin suunnasta. Noin kello 
16.30 aikoihin ”ryssä” ampui Koistilasta joitakin lyhyitä konekiväärisarjoja. 
Vihollisen lentotoimintapäivä vihollisen taholta oli tähän astisista vilkkain. 
Päivystyspöytäkirjassa samasta: Koneita oli yhtä aikaa niin paljon ilmassa, ettei 
niitä voi laskea. Iltapäivällä kuului taistelunmelskettä R-kukkulan suunnalta 
sekä idästä päin.   

 
4.2.1940 07.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: 2.2.1940 klo 23.15 käskyn mukaan pataljoonan  

kaksi joukkuetta toisesta komppaniasta on irrotettuna erikoistehtäviin, jotka 
lähtivät klo 07.00 vänrikki Tiesmaan johdolla määräpaikkana (? lampi). Näitä 
seuraava kuormasto osasto lähti klo 05.00 majapaikkaansa Koiravaaraan. 
Vihollinen vastasi ammuttuun tuleen 10 tykinlaukauksella. Lisäksi vihollinen 
ampui yön aikana harvakseen kivääreillä. 
Partio, mikä taisteluetuvartiosta lähettiin klo 06.30 vaiheilla vasemmalle, ei 
ole vieläkään palannut. 
 

 10.00 Vihollisen päivän ensimmäinen lentopommitus ei tuottanut vahinkoja. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 23 astetta. Lunta ei ole 
satanut.  

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ei muutoksia. Taistelu-

etuvartiossa oli rauhallista. R-kukkula on ampunut tykillä joitakin laukauksia. 
Sivakan suunnasta on kuulunut konekivääritulta. Vihollisen ensimmäinen 
lentopommitus asemiimme oli klo 10.00. Ei mitään vahinkoja. 

 
13.05  Toinen lentopommitus asemiimme. Ei mitään menetyksiä. 
 
16.10 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 16 astetta. Lunta ei ole 

satanut. 
 
16.15 Päivän kolmas lentopommitus. Pommittivat asemien itäpäätä, ei vahinkoja. 

Samaan aikaan palasi partio Jämäsjärveltä ja ilmoitti, että siellä ei ole käynyt 
lentokonetta. 

 
16.30 Neljäs lentopommitus. Lentokoneesta ammuttu konekiväärituli aiheutti yhden 

hevosen kuoleman ja yksi mies sekä kaksi hevosta haavoittuivat. Kaikki 
vahingot sattuivat konekiväärikomppanialle. 

 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ei muutoksia. Partio on 

käynyt Jämäsjärvellä etsimässä vihollisen lentokonetta. Sitä ei kuitenkaan ole 
siellä käynyt. Vihollinen pommitti asemiamme neljä kertaa ja ampui 
lentokoneista myös konekivääreillä. Kolmella ensimmäisellä kerralla ei tullut 
vahinkoja, mutta klo 16.30 pommituksessa kuoli yksi hevonen ja yksi mies 
sekä viisi hevosta haavoittuivat. 

 
5.2.1940 07.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa ei ole muutoksia. Yön  

aikana kenttävartiot ja patterin suojausta muutettiin lentopommitusten 
varalta. Taisteluetuvartion ilmoituksen mukaan joka suunnalla on verrattain 
rauhallista. Illalla klo 20.00 itäiseltä suunnalta nähtiin valoraketti, minkä 
jälkeen alkoi kuulua kaukaista taistelun melskettä. 
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10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli idästä 1 m/s. Lämpötila – 18 astetta. 
Lunta ei ole satanut. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Sijoituksessa ja ryhmityksessä ei muutoksia. 

”Ryssä” Koistilassa, tien suunnassa, on ampunut taisteluetuvartion ilmoi-
tuksen mukaan vähän konekiväärillä. Sivakan suunnasta on kuultu 
taistelunmelskettä. R-kukkulalta on ammuttu joitakin laukauksia. Vihollisen 
lentokoneita on ollut runsaasti ilmassa. Vihollinen ei kuitenkaan pommittanut. 

 
12.07 Ensimmäinen lentopommitus. Pommitus kohdistui jonnekin Rasti – Saunajärvi 

tien paikkeille. 
 
14.20 Kolmas pommitus. 
 
14.25 Neljäs pommitus. Korsujemme katoista ja seinistä varisi multaa alas. Pommi 

osui noin 30 metriä korsuistamme lännen suuntaan. 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää miltei kirkas, tuuli idästä noin 2 m/s. Lämpötila  

– 15 astetta. Lunta ei ole satanut. 
 

17.30 Koistilassa on käynyt partio, tien vasemmalla puolella, mistä on ampunut 
vihollisen puussa olleen tähystäjän. Oikealta edennyt partio totesi ”ryssän” 
siirtäneen vartionsa Koistilaan päin. 

 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan sijoituksissa eikä tehtävissä muutok-

sia. Taisteluetuvartion partiot ovat käyneet Koistilassa, mikä on edelleen 
vihollisen miehittämä. Vihollisen lentokoneiden on havaittu ampuvan omiaan 
ja päinvastoin. Vihollisen lentokoneet ovat suorittaneet kolme pommitusta, 
12.07, 14.20 ja 14.26. Viimeisellä kerralla pommit osuivat korsualueellemme 
pahasti. Eivät aiheuttaneet kuitenkaan tappioita. 

 
6.2.1940 10.15 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää ohutpilvinen, tuuli idästä 2 m/s. Lämpötila – 14 as- 
  tetta. Lunta on satanut 5 mm. 
 

11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluryhmät ovat edenneet suunnitelman 
mukaisesti. Koistilan länsipuolella vihollisella on varmistus, jonka kanssa syntyi 
taistelu. ”Riemukukkula” on ampunut Koistilankin tasalle ja vaikeuttanut 
leiripaikalle etenevän ryhmän toimintaa. Itäpuolella taisteluryhmä pääsi 
varmistusta kohtaamatta Koistilan tasalle. Patteri on ampunut Koistilaa, 
Pirttimäkeä, Mämmelää sekä maantietä Rasti – Sivakka. 

 
16.00  Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli idästä 1 m/ s. Lämpötila – 14,5 

astetta. Lunta on sata nut 5 mm. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluryhmät ovat palanneet Koistilasta. Idässä 

edennyt ryhmä sai kiivasta tulta hyökkäysvaunusta ja lännessä edennyt 
taisteluryhmä kohtasi lujaa vastustusta maantien vasemmalta puolelta 
Koistilan – Majarinvaaran tasalta. Tykistötuli, jonka ”ryssä” suuntasi tähän 
taisteluryhmään, sai sirpaleillaan yhden miehen kaatumaan. Molemmat 
ryhmät pitivät koko päivän keskeytymättä tulta yllä kivääreillä, pika-, ja 
konekivääreillä ja pitivät tällä tavalla vihollista alituisessa jännityksessä. 

 Samanlainen hyökkäystä, tai hyökkäystä markkeeraava toiminta oli koko  
päivän käynnissä koko tällä rintamalla.  
Vihollisen lentotoiminta, edellisiin päiviin verrattuna, oli hiljaista. Vasta kello 
14.00 ilmestyi näkyviin yhdeksän koneen laivue ja sen jälkeen nähtiin kolme  
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hävittäjää ja pommikoneita pareittain kiertämässä leirialueen yläpuolella. 
Pommeja lentokoneet eivät pudottaneet. 
Itäpuoleinen partio kaatoi viisi vihollista. 
 

7.1.1940 07.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vihollinen on edelleen Koistilassa. Ei ole tehnyt  
hyökkäysyrityksiä, eikä ole vetäytynyt. Tykistötuli sekä meiltä, että pohjoisesta 
alkoi kello 07.00. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli idästä 1 m /S. Lämpötila – 17 
astetta.  

 
11.30  Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Maunuvaarasta on jatkuvasti ylläpidetty tulta 

kaikille alueille. Vihollinen on ampunut heikosti kivääritulta ja ampunut 
muutaman kerran tykilläkin. Kolme vihollisen hävittäjää on nähty. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli idästä 1 m/s. Lämpötila – 15,5 

astetta. 
 

8.1.1940 07.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Yö oli rauhallinen taisteluetuvartiossa. Partion to- 
dennut vihollisen olevan yhä Koistilassa. Ilomäen suunnasta kello alkaen on 
kuulunut tykkitulta. Samoin Sivakasta on kuulunut hiljaista taistelun melsket-
tä.  
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää puolipilvinen, tyyni. Lämpötila – 18 astetta. Lunta 
on satanut 18 mm.  

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartion partio on yrittänyt Koistilaan, 

mutta ”ryssä” on varmistanut asemansa vähän kauempaa, joten partio ei 
päässyt Koistilaan. Lapiovaaraan on lähetetty partio. Vihollinen on pudottanut 
lentokoneista viisi säkkiä Rastin tienhaaraan. Aurausauto kävi Latvassa kello 
14.00. Idän suunnasta on kuulunut klo 10.00 – 13.00 voimakasta lento-
pommituksesta johtuvaa jyminää. Vasemmalle, Lapiovaaraan on lähetetty 
partio, oli edennyt Pirttimäen pohjoispuolelle, noin 200 metrin päässä Rastin 
tienhaarasta, minne oli kuullut vilkkaan edestakaisen liikenteen ääniä. 
Pirttimäen suunnasta oli kuulunut taistelun ääniä. ”Ryssät” ilmeisesti 
taistelivat keskenään. 

 
15.15 Vihollisen hävittäjät tulittivat ankarasti konekivääreillä 15 – 20 minuutin ajan 

huoltoelimiämme maantien varrella, Latvan eteläpuolella. 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tyyni. Lämpötila – 14,5 astetta. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Partio vasemmalle, ei tavannut R-kukkulan miehiä. 

Partio eteni Lapiovaaran länsipuolelta Rastin tienhaarasta boin 200 – 300 
metrin päähän, mistä kuuli valtatieltä hyökkäysvaunun ja jalkamiesten liikettä. 
Kuunneltuaan jonkin aikaa partio palasi pois. Idän suunnasta on kuulunut 
pitkin päivää voimakasta lentopommituksen aiheuttamaa jylinää ja samalla 
taistelun melskettä. Vihollisen hävittäjät ovat konekivääreillä tulittaneet klo 
15.15 – 15.35 maantien varrella olevia huoltoelimiämme Latvan eteläpuolella. 
Ei tappioita. 

 
9.2.1940 07.30  Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartiosta ilmoitetaan, että vihollinen  

on yön aikana kovaäänisten avulla innostanut joukkojaan. Idästä on kuulunut 
ankaraa taistelun melskettä. Oma tykkimme on edessä pitänyt yllä tulta. 
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10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää puolipilvinen, tyyni. Lämpötila – 16 astetta. Lunta 
on satanut 10 mm. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Oma lentokone levitti lentolehtisiä, joista paljon 

tuuli toi myös omalle puolelle. Vihollinen on ampunut tykistöllä tai 
kranaatinheittimillä etuvartioasemaamme. Partiot tien suunnalle, sen vasem-
malle puolelle, on lähetetty tiedustelemaan vihollisen asemia. 

 
16.00 Sää kirkas, tuuli etelästä 1 m/s. Lämpötila – 16,5 astetta. Lunta ei ole satanut. 
 
14.45 Ilmoitus ”Uhkasta” ”Ponnen” kautta: Edestä on ilmoitettu: Kello 09.00 aikaan 

on tiedusteluosasto toiminnassa Nurmijärven suunnalla. Käsky: On lähetettävä 
partiot Jämäsjärvelle ja Ahvenlammelle. Partiot on lähetetty. Ahvenlammelle 
kuuden miehen partio lähti klo 15.30 ja Jämäsjärvelle partio, jonka vahvuus on 
1+9, kello 15.45. Partioista ilmoitettiin kapteeni Laulajaiselle kello 15.15. 

 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: ”Ponnesta” tulleen ilmoituksen johdosta ja käs-

kystä on lähetty partiot Jämäsjärvelle ja Ahvenlammelle. Itäiseltä suunnalta on 
kuulunut koko päivän taistelun melskettä. Taisteluetuvartion partio on 
palannut vasemmalta. Partio oli nähnyt R-kukkulan partion ladut Lapinjärven 
pohjoispuolella, mutta ei tavannut sitä. 

 
18.20 Partio ilmoitti, että kenttävartiolinjan ja Ahvelammen välillä ei ole mitään 

epäilyttävää. 
 

10.2.1940 07.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartio ilmoitta, että ”ryssä” on kova- 
äänisen avulla lähettänyt propagandaa. Tieltä Rasti – Saunajärvi on kuulunut 
yön aikana moottorien surinaa. Vasemmalta, Lapinjärven tienoilta, on 
kuulunut joitakin laukausten sarjoja illalla noin kello 21.00 aikaan. 
 

 09.30 Pastori Rämesalo kävi pataljoonassa. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli idästä 2 m/s. Lämpötila – 15,5 
astetta. Lunta on satanut 12 mm. 

 
11.30  Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartion partio on käynyt oikealta 

puolelta Koistilassa ja saanut tulta tien vasemmalta puolelta, sekä oikealla 
puolella olevalta harjanteelta. 

 
15.30 Puhelinsanoma: Omia kaksitasoisia, yksipaikkaisia, yksimoottorisia lentoko-

neita lentää alueellamme tästä päivästä alkaen. 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen. puuskainen tuuli idästä 2 m/s. Lämpötila 

– 14,5 astetta. Lunta ei ole satanut. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 15.30 avattiin tuli jalkaväen aseilla 

taisteluetuvartioasemasta Koistilaan. Tällöin vihollinen alkoi siellä jonkin 
verran liikehtiä ja vastasi tuleen kranaatinheittimillä ja jalkaväen aseilla. 
Tykistöpatterimme yhtyi tuleen, jolloin tuli hiljaisuus.. Partio vasemmalle, ei 
ollut tavannut R-kukkulan partioita. Se ei ollut tänään käynyt eilen …..? luona. 

 
11.2.1940 07.30 Yön aikana on kuulunut Saunajärven suunnasta kovaa taistelun melskettä. vi- 

hollinen on kovaäänisen avulla antanut propagandaa. Lentokone on käynyt 
kello 07.00 tienoilla Rastin paikkeilla. Taisteluetuvartiossa oli rauhallista. 
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10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”. Sää pilvinen, lievä lumipyry, tuuli lounaasta. Lämpötila 
– 13 astetta. Lunta on satanut 9 mm. 

 
08.30 - 09.00 Oma tykistö on ampunut ja ampuu edelleen klo 10.50. 
 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Oma tykistö on ampunut tulta kello 08.30 – 09.00 

ja ampui edelleen klo 10.50, jolloin jalkaväkiaseilla ammuttiin Koistilaan ja 
tykeillä Pirttivaaraan, mistä oli kuulunut ”Ryssien” elämöimistä ja ammuntaa. 

 
14.30 Oma tykistö ampui Pirttimäkeä ja Koistilaa harvakseen kello 15.00 saakka. 
 Partio vasemmalta sai yhteyden R-kukkulaan, mutta häiritsemistehtävä jäi 

siltä suorittamatta. 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tyyni. Lämpötila – 10 astetta. Lunta 

satanut 3 mm. Lumen paksuus on 65 sm.   
 
16.50 Puhelinsanoma ”Ponnesta”: Partion on oltava Ahvenlammella kello 24.00. 

Kapteeni Laulajaisen pitää ampua klo 24.00 jälkeen Rasti – Saunajärvi tietä. Jos 
ammutaan, on tehtävä Pirttimäkeen ja Koistilaan. 

 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartion partio on saanut yhteyden R-

kukkulaan kello 14.00. Viholliset ovat antaneet kovaäänistiedotuksia kello 
14.39 – 15.00. Oma tykistömme ampui, jonka seurauksena kyseiset lähetykset 
lakkasivat. Taisteluetuvartion kuulovartio ilmoitti kuulleensa Pirttimäen 
suunnalta joitakin rakentamiseen liittyviä ääniä kello 16.10 vaiheilla. 

 
12.2.1940 07.30  Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartio on kuullut kello 04.00 aikaan  

lyhyen kiväärin-, ja konepistoolin sarjan Pirttimäen suunnalta. Idästä kuuluu 
taistelun melskettä. 
 

 10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli idästä 1 m/s. Lunta on satanut  
11 mm. 
 

 11.30 Ei mitään erikoista pohjoisrintamalta. 
 

16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 16,5 astetta. Lunta ei ole 
satanut. 

 
 Partio oikealta ilmoittaa, että Koistilassa muutamia korsuja on jätetty kylmil-

leen ja tien oikealla puolella on ”ryssiä” ilmeisesti vain riihessä. Varmistus 
oikealle on jätetty pois. Noin kymmenen suksiparia on riihen seinustalla. 

 
 Vasemmalla käynyt partio on kello 14.00 saanut yhteyden R-kukkulaan. 
 
 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartion partiot: Vasemmalla on otettu 

yhteys R-kukkulaan. Oikealla on seurattu ”ryssien” elämää Koistilassa. Korsu 
riihen ja talon vaiheilla on autiona. Riihen seinustalla on kymmenen paria 
suksia. Varmistus oikealta on poistettu. Vihollisen lentokoneita oli 
asunalueemme yläpuolella kello 14.00 ja 16.00 vaiheilla. 

 
13.2.1940 07.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartio ilmoittaa: Yön aikana Koistilasta  

on kuultu ääniä, mitkä muistuttavat rakentamiseen liittyviä ääniä. Viholliset 
ovat ilmeisesti hakanneet myös polttopuita. R-kukkulan suunasta on kuulunut 
lyhyitä laukausten sarjoja. Rauhallista. 
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10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tuuli koillisesta 2 m/s. Lämpötila – 26,5 
astetta. Lunta ei ole satanut. 

 
 Partio Koistilaan, tien oikealle puolelle, ampui ainakin kolme vartiomiestä. 

Samalla partio ampui myös saunan seinustalla olleita suksia. Osa partiosta 
yritti päästä pidemmälle Pirttimäkeen suuntaan, mutta ei siinä onnistunut, 
sillä vihollinen oli tien sivustan. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Partio taisteluetuvartiosta on käynyt Koistilassa ja 

ampunut siellä kolme vihollisen vartiomiestä. Yrittäessään eteenpäin tien 
viertä Pirttimäen suuntaan, se sai tulta vastaansa. Suksia saunan seinustalla 
ammuttiin pikakiväärillä. 

 Partio taisteluetuvartiosta vasemmalle sai yhteyden R-kukkullaan. Ei erikoista 
tiedotettavaa. 

 
15.00  ”Ponnesta” ilmoitettiin noin 50 miehen saapumisesta Latvaan. 

16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 20 astetta. Lunta ei ole 
 satanut. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartion partio on tavannut R-kukkulan 

partion kello 14.00. Heillä ei ollut ilmoitettavaa. Vihollisen lentokoneita on 
ollut parhaaseen aikaan runsaasti asemiemme yläpuolella. Pommikoneiden 
mukana oli myös hävittäjiä. Vihollisen lentokoneita on ammuttu. Venäläiset 
lentokoneet pudottivat tavaraa omilleen klo 09.30. 

 
 Eilen kello 15.30: ”Kyllä täällä vuosia menee, sanoi majuri, ennen kuin nuo 

”ryssät” noihin motteihinsa vanhuuttaan kuolevat”. 
 

14.2.1940 07.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartioasemassa on havaittu vihollisen 
lentokoneita yöllä klo 22.00 – 03.00 välisenä aikana. Aamuyöllä kuului tais-
telun melskettä idän suunnalta. Koistilassa rauhallista. Yöllä kello 03.50 saapui 
30 täydennysmiestä pataljoonaan. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 30 astetta. Lunta ei ole 
satanut. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartio on saanut ”ryssän” taholta 

joitakin kiväärin laukauksia klo 09.30 vaiheilla. Etuvartion lähettämät partiot 
eivät ole vielä palanneet. Vihollisen lentotoiminta on ollut varsin vilkasta.  
Lentokoneet ovat pudottaneet Rastille klo 11.00 ja 13.30 säkkejä. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tuuli lounaasta 1 m/s. Lämpötila – 22 

astetta. Lunta ei ole satanut. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartion partio oikealle ei mennyt, sillä 

vihollisen ammuskeskitys tuli etuvartion oikealta puolelta. Vasemmalle lähe-
tetty partio on saanut yhteyden R-kukkulaan. Kenttävartion t:hen ”ryssä” on 
pudottanut seitsemän säkkiä muonaa kello 16.40. 

 Olemme havainneet, että vihollisen Latvaan pudottamat lentopommit ovat 
1939 valmistettuja. 
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21.30 Kello 21.30 vaiheilla vihollinen ampui tykeillä Maunuvaaraa. 

 
15.2.1940 07.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vihollinen ampui tykeillä Maunuvaaraan illalla 

klo 21.30 aikoihin. Kello 23.00 ammuttuun tuleemme vihollinen ei vastannut. 
Kello kolmen vaiheilla Pirttimäen ja Rastin väliltä on kuulunut laukaus-
tenvaihtoa. Kello viiden tienoilla se antoi jonkin verran tulta kivääreillä 
taisteluetuvartioasemaamme. Lentokoneet eivät ole lentäneet yön aikana. 
Parin viime vuorokauden aikana viholliset ovat olleet aktiivisempia. 
 

 10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, puuskainen etelätuuli 2 m/s. Lämpötila  
- 23 astetta. Lunta ei ole satanut. 
 

11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kelo 07.00 pataljoonaan saapui kahdeksan miestä, 
joista seitsemän ovat vapaaehtoisia reserviläisiä. Taisteluetuvartion partio, 
joka lähetettiin Koistilaan maantien oikealta puolelta, ei päässyt perille, vaan 
perääntyi harjun takarinteeltä ammutun pika-, ja konekivääritulen takia ilman 
vaurioita. Vasemmalle lähetetty partio ei ole vielä palannut. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli kaakosta 3 m/s. Lämpötila – 20 

astetta. Lunta ei ole satanut. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Partio taisteluetuvartiosta oikealle ei tavannut R-

kukkulan partiota Lapinjärven pohjoispuolella. Rastin suunnasta partio oli 
kuullut ammuntaa. Päivä rauhallinen.  

 
16.2.1940 07.30 Taisteluetuvartio on kuullut yön aikana Lapinjärven pohjoispuolelta ääniä il- 

meisesti johtuivat partioiden välisestä kahakoimisesta. Kello 23.00 ammut-
tuun taisteluetuvartion tulitukseen vihollinen ei vastannut. Yö oli verrattain 
rauhallinen. 
 

10.00  Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, lumipyry, tuuli lounaasta 1 m /s. Lämpö-
tila – 15 astetta. Lunta on satanut 32 mm.  

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartion ammuntaa illalla klo 23.00 

vihollinen ei vastannut. Partioita ei aamupäivän aikana ollut ulkona. 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, lumipyry, tuuli lounaasta 1 m/s. 

Lämpötila – 13 astetta. Lunta on satanut 6 mm. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartion ilmoituksen mukaan päivä oli 

rauhallinen. Tykistömme ammuntaa vihollinen ei vastannut. Kauempaa on 
kuulunut joitakin yksittäisiä kiväärin laukauksia. Kello 18.00 – 19.30 ”ryssä”, 
kovaäänisten välityksellä ”ravitsi” joukkojaan. 

 
17.2.1940 07.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vihollinen kovaäänisillään harjoitti propagandaa 

kello 18.00 – 19.00 välisenä aikana. Taisteluetuvartion partiot ovat todenneet 
vihollisen miehityksen Koistilassa olevan entisellään, ilmoittivat siitä klo 24.00. 
Vihollisen lentokoneet olivat liikkeellä kello 23.00 saakka. 
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10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 22 astetta. Lunta ei ole 

satanut. 
 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vihollinen on ampunut taisteluetuvartioasemaa-

me klo 08.00 – 09.00 välisenä aikana jalkaväen kevyillä aseilla laiskahkosti. 
Taisteluetuvartiomme vastasi kello kymmenen aikaan samalla mitalla. 
Vihollisen lentokoneet ovat tuoneet tavaraa omilleen noin klo 09.30 vaiheilla. 
On majuri Väinö Veijolan nimipäivä. 

 
16.00  Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 17 astetta. Lunta ei ole 

satanut. 
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vihollinen on pudottanut omilleen lentokoneista 

tavaraa kello 09.30 ja 13.35 aikoihin Rastin tienhaaran paikkeille. Päivän 
aikana kuului kaukaista tykistön ammuntaa kompassisuunnasta 47-80. 
Vasemmalle lähetetty partio tapasi Ilomäen partion, joka oli kertonut 
venäläisten viime yön aikana käyneen hakemassa heiniä ja tyhjentäneet neljä 
latoa ja yhden suovan. Koistilasta on kuulunut puhetta ja naurua. Vihollinen 
on ampunut tykillä joitakin laukauksia Ilomäen suunnalle. 

 
18.2.1940 07.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Yön aikana vihollisen lentokoneet ovat lentäneet 

asemiemme yläpuolella. Koistilasta ”ryssät” ovat ampuneet keveillä aseilla 
taisteluetuvartiotamme. Venäjänkielistä ”molotusta” on kuulunut Koistilasta. 
Oikealle lähetetty partio ei ole vielä palannut.  
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tuuli pohjoisesta 1 m/s. Lämpötila – 26 
astetta. Lunta ei ole satanut. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vihollinen on ampunut kello 07.45 – 08.00 vai-

heilla etuvartiota. Partiosta, joka yritti oikean kautta Koistilaan, se ampui 
kranaatinheittimellä 15 laukausta samalla Maunuvaaraan. Taisteluetuvartion 
tuleen klo 08.15 vihollinen ei vastannut. Kello 09 – 10 välillä Lapinjärven 
pohjoispuolella ilmeisesti jotakin on tulessa.  

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tuuli lounaasta 2 m/s. Lämpötila – 18,5 

astetta. Lunta ei ole satanut. 
 
18.00 Taisteluetuvartion partio vasemmalle on saanut yhteyden R-kukkulaan. R-

kukkulan miehet ovat polttaneet 18 heinälatoa. ”Ryssät” toissayönä olivat 
tyhjentäneet seitsemän latoa heinistä. Vihollisen hävittäjät ovat ampuneet 
konekivääreillään taisteluetuvartiota. Lentotoiminta on ollut verrattain vil-
kasta. Muonaa ei ole havaittu pudotetun tämän päivän aikana. 

 
23.00 Taisteluetuvartion itärintama on kylpenyt. Kello 23.00 taisteluetuvartio avasi 

tulen Koistilaan pika-, ja konekivääreillä sekä tykistöllä. 
 

19.2.1040 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Eilen illalla klo 20.30 ja 22.35 aikaan vihollisen len- 
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tokoneet olivat liikkeellä. Taisteluetuvartion ampumaan tuleen klo 23.00, 
vihollinen ei vastannut. Kello 03.00 ja 05.00 välillä on Saunajärven suunnasta 
näkynyt valkoisia valomerkkejä. 
     

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli lounaasta 2 m/s. Lämpötila – 17 
astetta. Lunta ei ole satanut.  

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: ”Ryssän” ja taisteluetuvartiomme välillä on ollut 

laukaustenvaihtoa. Vihollinen on ampunut Rastin ja Pirttimäen väliltä 
Saunajärven suuntaan. Joitakin vihollisen lentokoneita on lentänyt asemiem-
me yläpuolella. 

 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartiosta on ammuttu Koistilaan klo 

13.00 kivääreillä ja konekiväärillä. ”Ryssä” vastasi tuleen neljä kertaa 
kranaatinheittimellä ja kahdeksan kertaa hyökkäysvaunun tykillä, jota säesti 
kivääreillä. ”Ryssän” lentokoneet ovat pudottaneet tavaraa klo 13.30 aikaan 
Rastin tienoille. Havaittiin, että yhdestä koneesta pudotettiin kolme säkkiä. 
Monet koneet kävivät kyseisellä kohdalla hyvin matalalla. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tyyni. Lämpötila – 15 astetta.  
 
21.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 20.00 vihollinen on ampunut tykillä kaksi 

laukausta Rastista. Kello 19.50 yksi vihollisen lentokone lensi idästä länteen. 
Oman koneen lentoa ei havaittu. 

 
20.2.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 01.05, 04.00 ja 04.45 kuului tykinlaukauksia  

Rastin ja Pirttimäen suunnasta. Illalla klo 23.00 lentokone pohjoisesta 
Nurmeksen suuntaan, kääntyi itään. Kello 05.00 ammuttiin lyhyitä kone-
kiväärin sarjoja ja annettiin kovaäänisillä propagandaa Pirttimäen suunnalta. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää miltei kirkas, tuuli lounaasta 3 m/s. Lämpötila – 15 
astetta. 

 
11.30 Kello 08.10 kuului konekivääriammuntaa Pirttimäen suunnalta. Kello 08 – 09 

vastapuoli antoi pikakivääritulta pitkin Koistilanjärveä Maunuvaaraan, oikealle 
siivelle. Kello 10.10 Maunuvaara ampui Koistilaa. Vihollinen ei vastannut. 
Vihollisen ilmatoiminta oli vilkasta. 

 
16.00 Ilomäen suunnalle ”ryssän” lentokone klo 11.10. Samaan aikaan kuului sieltä 

lentopommin jytinää. Sivakan suunnalla vihollisen lentokone ampui koneki-
väärillä. Partio R-kukkulalta ilmoitti, että siellä tapahtui epävarma lentokoneen 
pudotus. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää miltei kirkas, tuuli lounaasta 3 m/s. Lämpötila – 10 

astetta.  
 
21.00 Päivän aikana vihollinen on tuonut tavaraa omilleen 22:lla lentokoneella. 

Pudotuspaikka oli Koistilan ja Rastin välinen maasto. Kello 15.30 Viholliset 
pudottivat lentolehtisiä Koistilan ja Maunuvaaran väliin. Kello 16.10 kuului  
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Pirttimäen suunnalta kuului lyhyitä konekiväärin sarjoja. Kello 19.00 tienoilla 
lensi yksi lentokone pohjoiseen. Koneelle oli annettu kirkas valomerkki. 

 
21.2.1940 08.00 Yön aika oli rauhallista. Kello 07.40 vihollinen on ampunut joitakin pitkiä kone- 

kiväärisarjoja taisteluetuvartioasemaan, samalle ne ovat antaneet myös 
kivääritulta. 
 

10.00  Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, lumipyry, tuuli lounaasta 2 m/s. Lämpö-
tila – 10 astetta. Lunta on satanut 2 mm.  

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 08.15 vihollinen ampui kolme kertaa Pirtti-

mäen suunnasta hyökkäysvaunun tykillä. Suuntaa ei tiedetä. Samaan aikaan se 
ampui konekiväärillä. Kello 08.30 taisteluetuvartiomme ampui Koistilaan 
jalkaväen kevyillä aseilla. ”Ryssä” vastasi joillakin laukauksilla. Vihollisen 
lentokoneita ei ole näkynyt. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, lumipyry, tuuli lounaasta. Lämpötila – 8 

astetta. Lunta on satanut 40 mm. 
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vihollinen on ampunut joitakin laukauksia taistelu- 
 etuvartioasemaan. Ilomäen partio: ”Ryssä” kertoi radiotiedotteella tilanneen 

leipää ja ammuksia. 
 
21.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 13.30 annetun käskyn mukaan on toimittu. 

Kello 16.00 ”Varis” pois, samoin ”Korpin joukkue” 18.20. Ei mainittavaa. 
Rauhallista. 

 
22.2.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Illalla klo 22.00 on nähty valomerkkejä, kirkas va- 

lokiila Majarinvaaran kohdalla ja viisi minuuttia myöhemmin Koistilan 
kohdalta. Kello 00.40 on käyty Koistilasta ….? repimässä. Kello 05.30 
Pirttimäen vaiheilla on ammuttu konekiväärillä. Kelo 07.00 lentokone lensi 
lännestä itään. 
 

10.00  Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tyyni. Lämpötila – 15 astetta. Lunta on 
satanut 18 mm.  

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pohjoisesta, Ilomäen suunnalta, kuultiin kiväärin ja 

pika-, sekä konekiväärin tulitusta klo 09.00 – 10.00 välisenä aikana. 
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Samoin kello 12.00 kuultiin kiväärin, pika-, ja 

konekiväärin tulta pohjoisen suunnalta. ”Jyvästä” ilmoitettiin kello 14.00, että 
heidän partionsa on ollut taistelussa vihollisen kanssa, joka oli partioiden 
kohtaamispaikalle asettanut kyseisiä aseilla varustetun taisteluosaston. 
Ilmeisesti myöhästymisen takia ”ryssät” yllättivät meidän partiomme, josta 
tietymättömissä on toistaiseksi kaksi miestä. 

 Vihollisen ilmatoiminta on ollut vilkasta. Kello 11.50 kenttävartiosta yksi mies 
loukkaantui pommin lennättämästä maakappaleesta. Kello 14.40 lentopommi 
sytytti Latvan talon ulkorakennuksen tuleen. Palossa paloi myös talon 
puimakone. Kenttävartio 2:n ja Latvan väliin vihollinen pudotti kolme pommia. 
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Saapui tieto, että toinen kateissa ollut mies palasi ja toi mukanaan kone-
pistoolin, toinen mies kaatui. Palannut mies ei jäänyt ”ryssälle” velkaa vaan 
kosti kaatumisen. 

      
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, pohjoistuuli 1 m/s. Lämpötila – 14 astetta. 
 

23.2.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Eilen illalla klo 21.55 vihollinen ampui neljä kertaa 
  kranaatinheittimellä. Yksi mies kaatui oikealta siiveltä. 

Kello 24.00 lähti partio joka toimi käskyn mukaisesti. Kello 02.25 ampuivat 
konekiväärit, vihollinen ei vastannut. Pirttimäen suunnasta kuului rakenta-
miseen liittyvää kolinaa. 
 

10.00  Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, lievä lumipyry, tuuli koillisesta 1 m/s. 
Lunta on satanut 10 mm. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: ”Ryssä” on ampunut taisteluetuvartion oikeaa 

siipeä pika-, ja konekivääreillä sekä joitakin laukauksia tykeillä tai 
kranaatinheittimillä. Laukaisten suuntaa ei tiedetä.  

 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Ei mitään erikoista ilmoitettavaa. 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, harva lumipyry, tyyni. Lämpötila – 10 

astetta. Lunta on satanut 2 mm.  
 
21.45 Ilmoitus ”Pohjaan”: Kello 20.00 -20.20 ampui vihollinen heittimellä 

Mämmelästä itään noin 30 laukausta Ase epävarma, mahdollisesti juuri heitin. 
 

24.2.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Pohjaan”: Eilen illalla klo 21.30 kuului Rastin suunnalta lento- 
koneen ääntä, kulkusuunta lännestä itään. Kello 04.50 – 05.10 Koistilasta 
hiukan oikealle Rastin – Saunajärven tien suunnasta on kuulunut kiivasta 
jalkaväkiaseiden tulitusta. ”Ryssä” on silloin tällöin ampunut Koistilasta 
Maunuvaaraan.  
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, lumipyry, tyyni. Lämpötila – 12 astetta. 
Lunta on satanut 2 mm. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartio ilmoitti: Viisi lentokonetta, joista 

kolme pudotti tavaraa. Rauhallista. 
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vihollinen on Pirttimäen tienoilta ampunut pitkin 

päivää konekivääreillä ja automaattikivääreillä, sekä keveillä tykeillä joitakin 
laukauksia. Ei kuitenkaan Maunuvaaraan päin.  

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli koillisesta 1 m/s. Lämpötila – 10 

astetta. Lunta on satanut 6 mm.  
 

25.2.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kohdallamme yö oli rauhallinen. Vihollinen on am- 
punut silloin tällöin taisteluetuvartioasemaamme. Luutnantti Väänänen saapui 
pataljoonaan, ilmoittautui klo 09.30.  
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10.00  Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tuuli idästä 2 m/s. Lämpötila – 19 astetta. 

Lunta on satanut 13 mm.  
 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartiossa vihollinen on tapansa mukaan 

ammuskellut kivääreillä ja automaattikivääreillä. Lentokoneista vihollinen on 
pudottanut omilleen paketteja ja lentolehtisiä. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää puolipilvinen, tuuli lounaasta 1 m/s. Lämpötila 

 – 15 astetta. 
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Rauhallista koko päivän ajan. Vihollisen lento-

koneet ovat lentäneet joka tunti 3 – 5 koneen ryhmissä muonaa tuoden 
entisiin pudotuspaikkoihinsa. Koneista on pudotettu 1-3 kollia. 

 Kello 15.00 luutnantti Paimela otti vastaan Maunuvaaran ”komentajan” viran 
luutnantti Kinnuselta, joka lähti lomalle. Loma-aika 26.2 - 10.3.1940. 

 
21.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vihollisen lentotoiminta päivän aikana oli osittain 

erittäin vilkasta, mutta se kohdistui kuitenkin pääasiassa tarvikkeiden tuontiin 
heidän omille joukoilleen. Noin klo 18.00 aikaan vihollinen ampui kuusi kertaa 
hyökkäysvaunun tykillä Maunuvaaraan ja sen taakse. Kenttävartio 2:n partio 
on tavannut R-kukkulan partion Ala-Ylännejärvellä, mutta täällä partiolla ei 
ollut mitään ilmoitettavaa. Partio puolestaan ilmoitti ”ryssän” yllättäneen 
Essenin kenttävartion Kuusijärvellä ja se oli vetäytynyt Lehmivaaraan saakka 
missä oli saanut vahvennuksekseen yhden joukkueen. Kaikki ilmoitukset 
mainitsevat vihollisia olevan hyvin paljon. 

 
26.3.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Lentokone on esiintynyt kahteen otteeseen, nimit- 

täin eilen illalla klo 21 - 22 ja aamulla klo 02 – 03. Valoraketilla ”ryssä” ohjaili 
niitä maasta käsin. havaittiin, että klo 21.50 Pirttimäestä ammuttiin kirkkaita 
valoraketteja, sekä Sivakasta ja vielä kauempaa klo 02-03 Mämmelästä. 
Rauhallista. 
 

 10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää tyyni, kirkasta. Lämpötila – 21 astetta. 
 

11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vihollinen on ampunut taisteluetuvartiota 
kiväärillä sekä pika-, ja konekiväärillä Pirttimäen suunnalta, samoin tykeillä 
jonnekin lähelle, suuntaa ei tiedetä. Vihollisen lentotoiminta on ollut vilkasta. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 12 astetta, tuuli lounaasta 2 m/s, kirkasta. 
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vihollisen lentotoiminta on edelleen vilkasta ja 

keskittyi tarvikkeiden tuontiin. Sivakan suunnasta ammuttiin Koistilan ja 
Pirttimäen väliin kello 14 – 14.30 välisenä aikana viisi laukausta ja Maunu-
varaan muutamia kiväärin laukauksia. 

 
21.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Maunuvaaraan on kulunut klo 17.30 – 19.00 

konetuliaseiden ammuntaa Pirttimäen tienoilta. Kello 19.00 tienoilla kuului 
lentokoneen surinaa, mutta sitä ei kuitenkaan nähty. Tähystyspuusta olivat 
tähystäjämme todenneet, että monet ”ryssän” lentokoneet ovat laskeutuneet  
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matalalle Latvajärven itäpäässä. Syytä laskeutumiseen ei tiedetä, mutta 
tänään annettiin käsky Kenttävartio 1:n päällikölle, luutnantti Puupposelle, 
tiedustella Latvajärven itäpuolinen maasto. 

      
Kello 17.00 tapasi Kenttävartio 2:n partio R-kukkulan partion Ala-Ylännejärvel-
lä, mutta ei tuonut mitään ilmoitusta mukanaan. 

 
27.2.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Illalla kello 22.30 nähtiin vihollisen valkeita valora- 

ketteja Pirttimäki – Rasti tien varrelta, useista paikoista. Kello 22.50 ammuttiin 
punaisia raketteja neljän raketin ryhmissä kolmesta paikasta Rasti – Sivakka 
tien varrelta. Kello 24.00 – 02.00 kuului lentokoneen ääntä. Kello 05.00 
propagandaa Rastin – Pirttimäen tienoilta. Muuten rauhallista. 
 

 10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 8,5 astetta, tuuli etelästä 4 m/s, pilvistä. 
 

11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Taisteluetuvartioasemaassa heikkoa tulitusta 
jalkaväen aseilla. Melko voimakasta tykistön ammuntaa kuuluu Sivakan 
suunnalta. Matalan ilman takia ei vihollisen lentotoimintaa. Asemaamme on 
järjestetty radiokuuntelu viestikomppanian toimesta. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 6 astetta, etelätuuli 2 m/s, pilvistä. Lunta 

on satanut 6 mm. 
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 13:sta tienoilla toi yksi vihollisen lentokone 

viisi säkillistä tavaraa Rastin tienoille. 
 
21.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kenttävartio 1:n partio on tutkinut Latvajärven 

itäpään maaston, missä havaittiin pommitusten jälkiä, mutta ei merkkejä 
vihollisista. On todettu vihollisen purkavan rakennuksia ja käyttävän niistä 
saatuja hirsiä lämmitystarpeiksi. Kello 20.00 tienoilla ampui ”ryssä” kolme 
kirkasta valorakettia idän suunnalla. 

  
28.2.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Eilen illalla kello 22.10 viholliset ampuivat valkoisia  

valoraketteja Koistilan – Pirttimäen väliltä ja niiden perään sarjan jollakin 
konetuliaseella. Kello 03.10 tuntui R-kukkula ampuvan tykillä kolme kertaa 
Sivakan suuntaan. Kello 07.25 ”ryssä” ampui useita sarjoja jollakin kone-
tuliaseella Maunuvaaraan. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 0 astetta, tuuli lounaasta 4 m/s, pilvistä. 
Lunta on satanut 6 sm.  

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Noin kello 10.50 vihollinen ampui automaatti-

kiväärillä, konekiväärillä ja kranaatinheittimellä Maunuvaaraan, sekä tykillä 20 
laukausta johonkin kohteeseen Mämmelän suunnalla. Tuleen vastattiin 
Maunuvaarasta klo 11.00 kaikilla jalkaväen aseilla. R-kukkulan suunnalla ei 
havaittu ammuntaa. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 6,5 astetta, tuuli lännestä 4 m/s, pilvistä. 
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16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vihollinen on silloin tällöin ampunut kranaatteja 

Maunuvaaraan ja sen ylikin. Se on osoittanut myös tänään suurempaa vilk-
kautta ampumisissaan kuin pitkään aikaan. R-kukkulan tietojen mukaan 
”ryssä” on ampunut kranaatteja myös länteen. 

      
21.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Ei ilmoitettavaa. 
 

29.2.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 04.00 lähtien on tänne kuulunut isästä yhte- 
näinen tykkien jyske. Kello 07.00 – 08.00 vihollinen on ampunut Maunu-
vaaraan konekiväärillä, johon meidän etuvartio on vastannut kiväärien tulella. 
lentokoneita on esiintynyt neljä kappaletta. Koneet laskeutuivat matalalle 
Rastin ja Saunajärven välillä. Maunuvaarasta on partioitu Koistilan molemmille 
puolille. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 13,5 astetta, tuuli lounaasta 1 m/s, 
kirkasta. Lunta on satanut 2 mm. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pirttimäki – Koistila suuntaan joko ammutaan tai 

sieltä ammutaan tykistöllä. Edellinen vaihtoehto on todennäköisempi, koska 
idästä päin tulevien ammusten on todettu linjaavan Maunuvaarassa itä – länsi 
suunnassa. Vihollisen lentotoiminta kohdistuu edelleenkin tarvikkeiden tuomi-
seen omille joukoilleen. Ilomäen suunasta on todettu klo 10.30 jalkavä-
kiaseiden ammuntaa sekä tykkitulta harvakseen. 

 
 Noin kello 10.30 aikaan vänrikki Huikkanen ilmoittautui puhelimella komen-

tajalle sotasairaalasta palanneena. 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 6 astetta, tuuli lounaasta 1 m/s, kirkasta. 
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kaunista säästä huolimatta vihollisen lentoto-

minta on ollut melko pientä. Tiedustelumme on antanut arvokkaita tuloksia 
vihollisen aseiden sijoituksesta ja ryhmityksestä Koistilassa. Tiedustelumme 
jatkuu ensi yön ja aamun aikana. 

 
21.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Korjaus kello 16.00 tilanneilmoitukseen: Lento toi- 
 minta meidän yläpuolellamme vähäistä. Kaksi konetta pudotti paketteja klo 

15.00 seuduilla Koistilaan. Samoin kaksi konetta noin klo 20.00 aikaan. 
 

1.3.1940 08.00 Vihollinen on ampunut Maunuvaaraan eilen illalla noin klo 20.00 aikaan 9 -10 
laukausta. Kranaatinheittimen tuliasema on lähempänä Pirttimäkeä kuin 
Koistilaa. Lentokone on lennellyt vihollisen aseman yläpuolella illalla klo 21.15-
21.30 ja tänä aamuna klo 07.00:n tienoilla. Illalla ennen lentokoneen tuloa 
noin klo 21.00 annettiin Saunajärveltä ja Rastilta valomerkkejä 
valonheittäjällä. Illalla lentokoneen käynnin jälkeen kuului kovaäänisellä 
lähetettynä jotakin siinä kello 21.00 tienoilla ja tänä aamuna klo 05.00-5.45 
välisenä aikana. Pirttimäkeen ja Koistilaan menevät tykinlaukaukset ovat 30 – 
40 liian pitkiä. 
 

 10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 12 astetta, tuuli luoteesta 2 m/s, kirkasta. 
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11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Aamuyön aikana suoritetun tiedustelun tulosten 

pohjalta ammuttiin klo 09.30 Maunuvaarasta kaikilla aseilla tuli-isku vihollisen 
tähystys-, ja tulenjohtopaikkoihin. Vihollinen ei vastannut tuleen. Lentäjät 
pudottivat vihollisen puolelle jotakin kevyttä leijailevaa tavaraa, jotka eivät 
kuitenkaan olleet lentolehtisiä. 

      
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 8 astetta, tuuli pohjoisesta 2 m/s, kirkasta.  
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 14.00 tienoissa vihollinen ampui Maunu-

vaaraan neljä kranaattia kahdella heittimellä Pirttimäen suunnasta. Heittimet 
olivat eri tasalla, toinen lähempänä ja toinen kauempana. Majarinvaaran takaa 
on alkanut puolipäivästä lähtien nousta savua. Vihollisen lentokoneita ei ole 
esiintynyt. 

 
21.00  Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 18.00 tienoilla vihollinen on ampunut 

konekiväärillä Koistilan ja Pirttimäen välistä. Suuntaa ei tiedetä. Mämmelän 
suunnasta on ammuttu Koistilaan tykeillä. 

 
2.3.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 05.30 – 06.00 ”ryssän” propagandaa omil- 
  leen. Rauhallinen yö.  
 

08.30 Saapui kovaäänisauto luutnantti Tiesmaan johdolla. Parkkeerattiin vies-
tikorsun viereen. 

 
10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 9,5 astetta. Tuuli etelästä 1 m/s, lumi-

hiutaleita.  
 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vihollinen on ampunut joitakin kertoja kiväärillä 

Maunuvaaraan. Muuten on täysin rauhallista. 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 8 astetta. Tuuli kaakosta 2 m/s, melkein 

kirkasta. 
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Neljällä lentokoneella on vihollinen tuonut säkkejä 

omilleen Rastin ja Pirttimäen tienoille. Vain hyvin harvoin on yksittäisiä 
laukauksia ammuttu molemmin puolin. Noin kello kymmenen tienoilla oli 
Mämmelän suunnasta ammuttu Koistilaan kolme laukausta. 

 
21.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 18.30 vihollinen on ampunut konekivääreillä 

Maunuvaaraan. Samoin klo 19.30 – 20.00 tienoilla vihollinen ampui Maunu-
vaaraan seitsemän kranaattia heittimellä, joka on sijoitettu Pirttimäkeen. 
Tämä johtui kovaäänisautomme toiminnan kokeilemisesta. Päivän kuluessa 
vihollinen on tuonut omilleen muonaa Rastin ja Koistilan tienoille viidellä 
lentokoneella. 

 
20.00 Pataljoonasta lähti ensimmäinen 22 miehen joukko 10 vrk:n lomalle. 

Lomaoikeutta saatiin 8 % pataljoonan vahvuudesta. Itse Herra, Pataljoonan 
Komentaja sai tänään illalla tiedon lomastaan, joka alkaa 5.3.1940 ja kestää 10 
vrk:tta. Loman aikana pataljoonan komentajana toimii luutnantti Toivo Jussila. 
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Radiosta iloisia uutisia: 34 vihollisen hyökkäysvaunua on tuhottu prikaatin 
toimesta Pitkärannan suunnalla. Kaatuneita kerrottiin olevan 2050, joukossa 
prikaatin komentaja ja 18. Jaroslavialisen divisioonan komentaja. Sotasaalis 
valtaisa: 105 hv, 12 panssariautoa, 234 autoa. 6 tykkiä, 6 it-kk, 25 
ammuskuormaa. 

      
Omalla suunnalla, Rutkunpurolla, ”ryssät” ovat taistelleet koko 1 – 2.3.1940 
välisen yön keskenään. 

 
3.3.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Yö oli rauhallinen. Ei ilmoitettavaa. 
 

09.55 Saapui prikaati Vuokon komentajan käsky joka koski 2.K:n viimeisen Maunu-
vaarassa olevan, kersantti Sarelan joukkueen, siirtämisestä Maunuvaarasta 
Ahvenlammen kautta uuteen toimipaikkaan. 

 
10.00 Käsky luutnantti Paimelalle yllä olevan käskyn toimeenpanosta. 

 
10.00  Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 9 astetta. Tuuli etelästä 2 m/s, pilvistä, 

lunta on satanut 5 mm. 
 
11.00 Käsky 2.K:n vääpelille yllä olevan käskyn täytäntöön panosta ja sen käytännön 

järjestelyistä, ynnä sen aiheuttamista muutoksista ja siirroista. 
 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Maunuvaarassa ja Latvassa on rauhallista. 
 
12.25 Kersantti Sarelan joukkue lähti Kenttävartio 1:n kautta ”Kissaan”. 
 
15.30 Saapui prikaati Vuokosta ”Uhkan” puhelinsanoma lomauttamisen keskeyttä-

misestä toistaiseksi. 
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 13.00:n tienoilla kävi kaksi lentokonetta 

vihollisen linjojen päällä. Toisesta koneesta pudotettiin kaksi pakettia jonnek-
kin Majarinvaaran taakse. Pirttimäkeen päin. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 7,5 astetta. Tuuli etelästä 4 m/s, pilvistä. 

Lunta on satanut 2 mm. 
 
21.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 16.15 vihollinen ampui konekivääreillä ja 

jollain automaattiaseella sekä kivääreillä Maunuvaaraan. Kello 17.00 yksi 
kranaatinheitin ampui seitsemän kertaa Maunuvaaraan.  

 
 Tänään lähti pataljoonan komentaja 10 vrk:n lomalle. Sijaiseksi jäi luutnantti 

Toivo Jussila. 
 

4.2.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 23.30 ”ryssä” ampui Maunuvaaraan koneki- 
kivääreillä, automaattiaseilla sekä kranaatinheittimellä seitsemän kertaa.  
Samoin kello 03.30 vihollinen ampui 6 – 7 kranaattia ja Kello 04.50 vielä viisi 
kranaattia. Joka kerta ennen ammuntaa vihollinen ampui valoraketin 
valaistakseen maaston. Vihollisen tulitukseen ei itse vastattu. 
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Kello 02.20 havaittiin idän suunnasta valonheittäjän kiiloja. 
 

09.45 Käsky vänrikki Kaukolalle valmistella Ejp:n siirtoa ”Kukosta” huomioon ottaen 
sen, että Kukkoon jää siirron tapahduttua tarpeellinen määrä miehiä aliu-
seerin johdolla hoitamaan ”Kukon” – Maunuvaaran alueella olevia patal-
joonan ja sille alistettujen yksiköiden osia. 

     
10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 8,5 astetta. Tuuli etelästä 5 m/s, pilvistä. 
 
10.30 Käsky ”Ponsi 1:stä”: Yön aikana on annettava tuli-isku Koistilaan. Siihen 

osallistuvat kaikki Maunuvaaran aseet, kranaatinheittimet jotka tuodaan 
Maunuvaaraan sekä radiokovaäänisauto.  

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Ei ilmoitettavaa. 
 
15.45 Ilmoitus Lehtosaarelta: ”Ryssä” on antanut hyökkäyskäskyn lännestä itään. 

Mikäli Koistilassa ilmenee irrottautumismerkkejä, on Latvan ryhmän hyökättä-
vä. Lähempiä ohjeita saa Lehtosaarelta.  

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 5 astetta. Tuuli kaakosta 3 m/s, puus-

kainen, pilvistä. Lunta on satanut 7 mm. 
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Rauhallista, ei ilmoitettavaa. 
 
21.00 Kello 16.30 – 19.00 oli Koistilan itäpuolella tiedustelupartio, joka pääsi 

häiritsemättä aina vihollisen pikakivääripesäkkeiden liepeille, mutta kärkipää 
joutui laukaisemaan ladulle asetetun miinan. Se ei kuitenkaan tehnyt mitään 
tuhoa. Partio totesi ladun miinoitetuksi. Vihollisia partio oli nähnyt kaksi. 
Räjäytyksen jälkeen ”ryssät” ampuivat kivääreillä Maunuvaaraan. 

 Entisestä suunnasta on ammuttu Pirttimäen tienoille tykeillä. 
 Kello 20.00 – 20.45 annettiin Latvasta kovaäänisautosta propagandaa. 
 
21.40 Kranaatinheitin saapui, mukana 15 miestä ja kaksi hevosta. Joukko majoittui 

Vaaranpään pienenpään kenttävartion taloon. 
 

5.3.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Eilen illalla noin klo 22.00 tienoilla ”ryssä” ampui   
  Maunuvaaraan kymmenkunta kranaattia. Tänä aamuna annettiin meiltä tuli- 

iskulla herätys vihollisille komentajan antaman käskyn mukaisesti klo 04.45 – 
05.30. Vihollisia ei näkynyt, mutta Pirttimäen heitin ampui noin kaksi-
kymmentä kranaattia Maunuvaaraan ja kymmenkunta Majarinvaaran suolle 
länteen. Konekiväärillä vihollinen ampui tuolloin noin 50 laukauksen sarjan 
Koistilasta. Meille ei tullut tappioita. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 6 astetta. Tuuli kaakosta 3 m/s, 
puuskaista, pilvistä. Lunta on satanut 2 mm. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Oma heitin ampui noin klo 10.00 Koistilaan. 

Samoihin aikoihin alkoi vihollinen ampua harvakseen Maunuvaaraan ja  
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joitakin lähelle Latvan pääpuolustuslinjaankin. Noin 20 -30 kertaa heitin on 
tähän mennessä ampunut. Kello 10.00 tienoilla vihollisen lentokone kävi 
tiedustelulennolla linjojen yläpuolella. Konetta ei nähty. 

 
14.45 Käsky alikersantti Haipakan siirtymisestä heti tilaisuuden tullen luutnantti 

Pietarilan käytettäväksi. Tämä käsky välitettiin kranaatinheittimen puolijouk-
kueelle klo 15.50. 

      
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 4,5 astetta. Tuuli lännestä 1 m/s, kirkasta. 
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 13.00 mennessä ei yksikään lentokone ollut 

tuonut mitään ”ryssille”, mutta sen jälkeen ovat monet lentokoneet laskeu-
tuneet puiden latvojen alapuolelle tiellä Rasti – Saunajärvi, joten ne ovat 
mahdollisesti sinne jotakin pudottaneet. Muuten ampumista ei ole tapahtunut 
kummaltakaan puolelta. 

 
17.30 Noin kello 17.30 lähti kranaatinheittimen miehistä ja hevoset ”Sudesta”, mistä 

ilmoitus ”Pohjaan” klo 18.45. 
 
18.40  Ilmoitus ”Mäyrästä” tiedustelupartion palaamisesta Koistilan itäpuolelta. 

Partio (1+2) oli todennut, että ”ryssiä” oli Koistilassa huomattavasti. Korsuja 
oli lämmitetty ja kova yskä tuntui myös venäläisillä olevan. 

 
21.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Päivän kuluessa on todettu vihollisen lentoko-

neiden tuoneen paketteja 22 kertaa, Rastin, Pirttimäen ja Sivakan seutuville. 
Kello 15.20 havaittiin pudotettavan lentokoneista Sivakan seutuville kaksi 
laskuvarjoa, joista toinen ei auennut, vaan putosi jymähtäen maahan. Toinen 
aukesi ja laskeutui hitaasti maahan. Laskuvarjoissa killui kaksi laatikkoa. 

 Kello 16.20 todettiin Maunuvaarasta Rastin – Saunajärven välille pudotettavan 
kaksi laskuvarjoa, joista toinen ei auennut. Tämä havainto tehtiin Maunu-
vaarasta ja väittivät sen tekijät, että laskuvarjojen varassa pudotettiin miehiä. 
Epävarma tapaus. 

 
6.3.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Eilen illalla klo 19.20 on kuulunut Koistilasta ja  

Koistilan takaa jotakin ajoneuvoliikennettä, moottorin ääntä, savua ja miesten 
juttelua. Jokin partio kävi kello 23.00 tienoilla tien länsipuolella. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 7 astetta. Tuuli idästä 2 m/s, melkein 
pilvistä. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Yhdeksän pommikonetta ja kaksi hävittäjää on 

lentänyt matalalla Maunuvaaran ja kenttävartioiden yläpuolella. Ei muuta 
mainittavaa. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 5 astetta. Tuuli koillisesta 1 m/s, kirkasta. 
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vihollisen lentotoiminta erittäin vilkasta.  
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21.00 Paketteja on pudotettu iltapäivällä, osa laskuvarjojen avulla. Koistilasta on 

ammuttu automaattiaseilla, mutta Maunuvaaraan ei ole ammuttu. 
 

7.3.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Noin kello kuuden tienoilla on Koistilasta kuulunut  
moottorin käyntiääniä. Ei voitu todeta tuliko Koistilaan, vai lähtikö sieltä jokin 
moottorilla käyvä vehje. 
Kello 07.00 tienoilla ”ryssä” ammuskeli kivääreillään Maunuvaaraan. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 8 astetta. Tuuli idästä 1 m/s, lumi-
hiutaleita, lunta on satanut 2 mm.  

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 09.30 ammuttiin Maunuvaarasta Koistilaan 

konekiväärillä, vihollinen ei vastannut. Sakarinvaaran suunnasta on kuulunut 
konekiväärien ja automaattiaseiden ammuntaa. Samasta suunnasta on kevyt 
kranaatinheitin ampunut seitsemän kranaattia Koistilan tienoille. Vihollisen 
lentotoiminta on supistunut lähes kokonaan, vain yksi lentokone on lentänyt 
korkealla. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila -7 astetta. Tuuli idästä 1 m/s, lumisadetta. 

Lunta on satanut 2 mm. 
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pitkin päivää ”ryssä” on ampunut Maunuvaaraan 

kivääreillä. Kello 12.00:sta tienoilla ampui vihollisen kranaatinheitin Pirttimäen 
tienoilta toistakymmentä kertaa Maunuvaaraan. Kello 13.30 tienoissa 
pudotettiin kahdesta lentokoneesta paketteja Rastin ja Saunajärven välille. 

 
20.15 Saapui käsky ”Ponnesta”: Koistilan vihollisen tukikohta on tuhottava 

varovaisuutta noudattaen. 
 
21.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 17.40 lentokone teki tiedustelukierroksen 

Pirttimäen ja Rastin päällä mitään pudottamatta. Automaatti kivääreillä 
vihollinen ampui Maunuvaaraan. Aamulla todettiin venäläisen pommikoneen 
ampuneen Pirttimäkeä. (Omiaan). Koko päivän ovat venäläiset laulaneet ja 
pitäneet lystiä Rastilla. 

 
8.3.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 01.00:n tienoilla saapui kaukopartio, jonka  

johtaja kersantti Pulkkinen sai heti toimintasuunnitelman aamupuolella yötä 
Koistilaan tehtävästä korsujen tuhoamistehtävästä. Kello 04.00 lähtivät 
hävityspartiot Maunuvaarasta, mutta palasivat takaisin ja jättivät tehtävän 
suorittamisen iltayöksi. Partioiden ollessa liikkeellä ammuttiin Koistilasta 
Maunuvaaraan päin kirkas valoraketti. Kello 06.20 kuului Pirttimäen tienoilta 
konekiväärin sarjoja. 
 

10.00  Sääilmoitus ”Ponteen: Lämpötila – 12 astetta. Tuuli pohjoisesta 2 m/s, puus-
kaista ja puolipilvistä. Lunta on satanut 3 mm. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Partion palaamisen jälkeen vihollinen ampui 

heittimellä Pirttimäestä 30 kertaa eri suunnille ja nyt, vähän aikaa sitten, 
yhden kerran luultavasti hyökkäysvaunun tykillä yhden kerran Maunuvaaran  
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eturinteeseen. Vihollinen on myös ammuskellut automaattikiväärillään, tuleen 
meiltä on myös vastattu konekivääritulella. Joitakin lentokoneita on ollut 
liikkeellä. 
 Selvitys partioiden toiminnasta: Länsipuolen partio eteni noin 40 metrin 
päähän tien länsipuolella olevista korsuista, mutta korsujen tuhoamista ei 
voitu suorittaa, sillä joka korsun edustalla oli vahti ja nämä voivat 
tähystyksellään ja toiminnallaan estää myös tien katkaisemisen ja miinoit-
tamisen. Oikealla kersantti Yli-Raasakka avasi konekivääritulen ja sai yhden 
vihollisen varmuudella tuhotuksi. Molemmat partiot palasivat Maunuvaaraan 
ja ”Ryssä” antoi heittimellään kranaatteja sekä Maunuvaaraan että itäpuolen 
partion perään. 
 

12.00 Ilmoitus ”Pohjasta”, että Luvelahti on alkanut purkaantua. ”Ryssiä” lappautuu 
korsuista antautuen tai metsiin paeten.. Kersantti Pulkkisen partio on heti 
lähdettävä ”Kissaan” ja sinne saavuttuaan ilmoitettava ”Pohjaan” tulostaan.  
Y.o. käsky kersantti Pulkkiselle klo 12.03. Kaukopartio lähti klo 15.00. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 6 astetta. Tuuli pohjoisesta 1 m/s, kir-

kasta. 
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vihollisen lentotoiminta on vilkastunut iltapäivän 

kuluessa. Ovat pudottaneet toistakymmentä laskuvarjoa. Niissä näkyi roikku-
van miehen kaltainen tumma sylinterimäinen esine. Pudottivat Rastin ja 
Mämmelän välille. Koistilaan on ammuttu muutamia kranaatteja. Suuntaa, 
mistä on ammuttu, ei voida määritellä. Savupilvestä päätellen ampumapaikka 
on Mämmelän – Petäjälammen linjalla. 

 
21.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Yleensä rauhallista. Maunuvaarasta havaittiin 

erään lentokoneen kaapanneen laskuvarjoja koneeseen maasta Pirttimäen 
tienoilta. 

 
22.30 Käsky ”Ponnesta” tiedustella yön kuluessa partiolla Koistilan – Pirttimäen 

suunnalla vihollisen mahdollisen vetäytymisen huomaamiseksi. 
 
23.00 Noin klo 23.00 käsky kersantti Yli-Raasakalle y.o. käskyn toimeenpanosta. 
 

9.3.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Illalla kello 22.00 kävi lentokone vihollisen linjan  
yläpuolella ja pudotti jotakin päätellen kolmesta kuulovartioon kuuluneesta 
möksähdyksestä. Aamuyöllä on kuulunut moottorin surinaa Pirttimäen – 
Rastin suunnalta. Samoin kuului jotakin kalkutusta, ikään kuin olisi aukaistu 
jotakin metallitynnyriä. Useita lentokoneita on tänään jo lentänyt vastapuolen 
linjojen yläpuolella. 
 

 10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 11 astetta. Tyyntä, pilvistä. 
 

11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Tiedustelupartio Raasakka on tehnyt yön kuluessa 
retken Koistilan ja Pirttimäen itäpuolitse Harjaan. Lähempi selostus 
komentajalta annetaan erikseen. Ei muuta erikoista mainittavaa, paitsi että 
Koistilaan on tullut taas muutamia kranaatteja entisestä suunnasta. 
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16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 10 astetta. Tuuli luoteesta 1 m/s, 

puolipilvistä. 
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pirttimäestä ”ryssä” on ampunut tykeillä itään ja 

pohjoiseen toistakymmentä kertaa. Samoin Pirttimäestä on ammuttu 
konekivääreillä aika kiivaastikin, mutta ei Maunuvaaraan. Lentokoneita on 
käynyt pudottamassa tavaraa entisille paikoille. Maunuvaaraa tai Maunu-
vaarasta ei ole ammuttu. 
 

21.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Lentokoneita on käynyt lukuisasti päivän mittaan 
tuomassa muonaa, viimeinen klo 19.30. Pirttimäessä viholliset harjoittelevat 
konekivääriammuntaa ja tulen avaamista kaikilla aseilla. Maunuvaaraan ei ole 
ammuttu koko päivänä. 

 
10.3.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Yön aikana on vihollisen lentokoneita ollut liik- 

keellä, mutta ne eivät ole ulottaneet lentojaan tälle tasalle. Moottorin surinaa 
on kuulunut Koistilan ja Pirttimäen väliltä. Noin kello 06.50 kuului Pirttimäestä 
automaattiaseen sarja. Partiot, jotka on lähetetty oikealle ja vasemmalle, eivät 
ole todenneet mitään ryhmitys muutoksia tai vetäytymistä. 
 

10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 11 astetta. Tyyntä ja kirkasta. Lunta on 
satanut 3 mm. 

 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vihollinen on ampunut joko Mämmelästä tai 

Pirttimäen itäpäästä Sivakkaan päin tykillä. Maunuvaarassa rauhallista.  
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 9 astetta. Tuuli lännestä 1 m/s, kirkasta. 
 
16.00  Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Lentokoneilla on tuotu ”ryssille” muonaa kuusi 

kertaa. Muuten on täysin rauhallista.  
 
21.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Saapuneen käskyn mukaisiin toimenpiteisiin on 

ryhdytty. Yllä mainittu käsky kuuluu: Maunuvaaran ja Koistilanjärven itäpuo-
litse on asetettava kaksi konekivääriä sekä niille riittävä varmistus, toimimaan 
saman aikaisesti klo 23.00 – 02.00 ”Pohjan” järjestämän Sakarinvaarasta 
Mämmelän suuntaan tapahtuvan toiminnan kanssa. Konekiväärien toiminta 
saa suuntautua Koistilaan ja Pirttimäkeen päin. Länsipuolitse on lähetettävä 
partio, jonka tehtävänä on tunkeutua mahdollisimman pitkälle Koistilan 
takaiseen maastoon Pirttimäen suuntaan. 

 
 Käskystä johtunut toiminta: Kaksi konekivääriä sekä 17 miestä ja kolme 

lääkintämiestä toimii eteläpuolella vänrikki Puupposen johdolla. Meno ja 
paluu tapahtui kuvan osoittamaa reittiä. (Sininen viiva). Menomatkalle 
jätettiin kiväärimiehistä varmistus. Koistilan itäpuolisella ”Munakukkulalla” 
kranaatinheitintulen viivästymisen vuoksi aloitettiin konekiväärituli Pirttimä-
keen vasta klo 23.00. ”Ryssä” vastasi tuleen ampumalla kaksi kertaa 
kranaatinheittimellä Pirttimäen takaa. Hyökkäysvaunun surinaa kuului Rastin – 
Mämmelän väliltä. Asemia vaihdettiin klo 01.00 ja 01.30 tuli lopetettiin. Paluu  
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matkalla haettiin varmistus pois, sen ensin ammuttua Koistilaan. Sieltä ei 
tuleen vastattu. Toiminta Koistilan ja Pirttimäen länsipuolella: Partio eteni 
Lapinvaaran länsipuolitse Lapinjärven eteläpuolelle, pyrkien sieltä kohti 
maantietä. Noin 30 metriä kuljettuaan, se sai tulta sekä Pirttimäestä että 
Koistilasta, jonka vuoksi partio palasi takaisin. 
 
Päivän kuluessa luutnantti Jussila sai käskyn siirtyä Tuoviseen.  Luutnantti 
Jussila lähti klo 19.00 aikaan jätettyään pataljoonan komentajan tehtävät 
kapteeni Nurmelalle. Tämä järjesti y.m. toiminnan ”Pohjan” käskyn mukaan. 
Saman päivän kuluessa luutnantti Airimo siirtyi Maunuvaaran komentajaksi. 
Entinen komentaja, luutnantti Paimela siirtyi Latvaan. Vänrikki Puupponen 
siirtyi Kenttävartio 1:stä Maunuvaaraan ja vastaavasti luutnantti Kosola otti 
vastaan Kenttävartio 1 päällikkyyden.  
 

11.3.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen” oli yllämainittu selostus oikealla ja vasemmalla ta- 
  pahtuneesta toiminnasta. 
 
 10.00  Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 13 astetta. Tuuli lännestä 2 m/s, pilvinen. 
 

11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Aamulla kello 04.20 kaksi hyökkäysvaunua ja yksi 
pommikone on käynyt Pirttimäen tienoilla. Oikealla käynyt partio oli kuullut 
Pirttimäestä rakentamiseen liittyvää kolinaa ja kirveenkäyttö ääniä. 
Rauhallista. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää miltei pilvinen ja tyyni. Lämpötila – 9 astetta. 
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Lentoliikenne on vilkasta. Viidestä lentokoneesta 

on nähty ”ryssän” pudottavan tavaraa, nyt ei laskuvarjoilla. Kahdesta lentoko-
neesta pudotettiin lentolehtisiä. 

 
21.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Partio, joka oli klo 16.00 vaiheilla mennyt 

Koistilaan oikealta, sai tulta vastaan vihollisen automaattiaseista. Klo 19.00 
jälkeen kuului Koistilasta ääni, jotka muistuttivat rakennusten revintään. 
Maunuvaarasta ammuttiin konekiväärillä joitakin sarjoja Koistilaa kohti, jonka 
jälkeen tuli hiljaisuus. Tähystäjän pöytäkirjan mukaan, päivän aikana 
pudotettiin kaikkiaan 20 lentokoneesta ”ryssille” tavaraa Rastin, Pirttimäen ja 
Sivakan seuduille.   

 
12.3.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Aamuyöllä lähtivät partiot seuraamaan vihollisten  

toimia Koistilan ja Pirttimäen välillä, Pirttimäkeen vievän tien kummallekin 
puolelle. Kello 06.00 – 07.00 välillä kuului kiväärin laukauksia partioitten 
toimintasuunasta. Kello 07.00 – 07.30 vihollinen ampui kranaatinheittimellä 
14 – 15 ammusta Maunuvaaraan. Kello 07.40 lentokone lensi asemiemme 
yläpuolella. 
 Kello 08.00 vaiheilla palasi ylikersantti Yli-Raasakan partio oikealta. 
Asetettuaan varmistuksen Koistilan  ”Munakukkulalle” oli partio edennyt tien 
itäpuolta Pirttimäen ja Koistilan väliselle tielle, missä katkaisi vihollisen 
puhelinjohdot Pirttimäkeen. Partion johtajan aikomus oli odottaa tien vieressä 
vihollisen vikapartiota. ”Munakukkulalle” asetettu varmistus oli kuitenkin  
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joutunut ”ryssän” verrattain kiivaan tulen alaiseksi, joten tien vieressä 
odottava ryhmä katsoi parhaaksi vetäytyä tulolatujaan Maunuvaaraan. 
Viholliset seurasivat jonkin matkaa ”Munakukkulalta” perääntyvää 
varmistusosastoa samalla sitä tulittaen. Ilmeisesti kaksi vihollista kahakassa 
kaatui, omalle partiolle ei tullut tappioita. 
 

09.30 Vasemmalle lähetetty partio palasi kello 09.30 vaiheilla. Se oli edennyt 
vasemmalta Pirttimäki – Koistila tietä kohti Lapinvaaraa pohjoispuolta, noin 
300 metriä siitä tielle päin. Tällöin partio sai tulta vastaansa sekä tien 
suunnasta, että Pirttimäestä. Partio vetäytyi takaisin. Mitään joukkojen 
liikehtimisiä tai ryhmityksen muutoksia partio ei havainnut. 

 
10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli idästä 2 m/s. Lämpötila – 12 astetta. 
 
11.30 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Edellisellä sivulla oleva selostus partioitten 

toiminnasta ja havainnoista. Lentokoneet ovat kaksi kertaa siepanneet 
Pirttimäen vaiheilta jotakin valkoisen kankaan tapaista. Ilmeisesti laskuvarjoja. 
Mitään ei ole havaittu niiden pudottavan. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli kaakosta 2 m/s. Lämpötila – 10 

astetta. Lunta ei ole satanut.  
 
18.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Lentotoiminta vihollisen taholta on ollut erikoisen 

vilkasta. Koneet ovat laskeutuneet jonnekin Rastinjärven vaiheille. Hävittäjät 
ovat suojanneet laskeutuvia lentokoneita. Muuten rauhallista. 

 
21.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Käskyn mukaisesti on partiot lähetetty. 

Vasemmalle lähetetty partio joutui kosketukseen ”ryssän” kanssa, kaatoivat 
yhden vartiossa olleen vihollisen. 

 
13.3.1940 08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen” klo 08.00 tulitoiminnan aikana: Illalla kello 23.30  

aikaan toimeenpantiin ”Ponnen” käskyn mukaan. Oikealla ollut partio sai 
vastaansa konekivääri-, ja kranaatinheitintulta Pirttimäestä. Koistilasta 
partiota ei ammuttu, jota partio kylläkin tulitti. Maunuvaarasta ammuttuun 
tuleen ”ryssä” vastasi kranaatinheittimellä, tykillä, konekiväärillä ja muilla 
jalkaväen aseilla. 
Vasemmalle lähettyä partioita vihollinen ampui kranaatinheittimillä 35 kertaa 
ja tykeillä 12 kertaa. 
Lentokone oli liikkeellä klo 07.00 – 07.30. 
 

06.00 Puhelinilmoitus, että vihollisuudet on lopetettava ja rauhan ehdot on 
allekirjoitettu ”ryssän” radion mukaan. 

 
09.20 Ilmoitus ”Ponnesta” vihollisuuksien lopettamisesta ja rauhaehtojen allekir-

joittamisesta. Aselepo astuu voimaan kello 11.00. 
 ”Oi ihmisyys, oi oikeus, miss´ onkaan Teidän pelastus”. 
 
10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lämpötila – 12 astetta, tuuli koillisesta 1 m/s, melkein 

kirkasta. 
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11.00 Tuli hiljaisuus. Maunuvaaran tähystyspuusta nähtiin noin klo 12.00, että 

”ryssät” kuljettavat rekiä Pirttimäestä Rastin tienhaaraan päin, taluttaen 
hevosia perässään, jotka horjuivat. Koistilassa vihollinen vaihtaa vartioita 
konekivääripesäkkeeseen kuten ennekin, vaan hiukan näkyi vähemmän. 

 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Vasemmalle lähetty partio palasi kello 09.00 

vaiheilla. Se oli lähestynyt vihollisia Lapinvaaran pohjoispuolen kautta 
Pirttimäelle päin, missä oli havainnut vihollisten olevan korsuissaan entiseen 
tapaan, joskin ehkä äänekkäämpinä. 

 Kello 09.00 vaiheilla vihollinen nosti ”ryssän” punaisen lipun Koistilan taakse ja 
aloitti samalla kiivaan ammunnan kaikilla aseillaan, mitä kesti klo 11.00 
saakka. Maunuvaara vastasi ehkä vielä kiivaammin vastapuolen ammuntaan. 

 
16.00 Sää pilvinen, tuuli idästä 2 m/s. Lämpötila – 11 astetta. 
 
17.30 Puhelinilmoitus: I pataljoonan komentaja majuri Väinö Veijola siirretään 

divisioonan esikuntaan. I pataljoonan komentajaksi määrätään kapteeni Eino 
Nurmela. 

 
18.48 Puhelinsanoma: Maunuvaarassa olevat joukot vedetään puoli kilometriä 

taaksepäin. Kaikki sotatarvikkeet ja kaatuneet on kuljetettava pois tyhjen-
nettävältä alueelta 13.3.1940 klo 18.30 mennessä. 

 
   Antoi: Luutnantti Lehtosaari 
   Vastaanotti: Kapteeni Nurmela 
 

14.3.1940 07.20 Käsky luutnantti Airimolle siirtää Maunuvaarassa olevat joukot Latvaan. Kaikki 
  tavarat ja kaatuneet on otettava mukaan. 
 
    Kapteeni Nurmela 
 

08.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: 13.3.1940 klo 18.48 ”Ponnesta” annetun 
puhelinsanoman määräyksen mukaan Latvan varuskunnan Maunuvaarassa 
olevat joukot kaikkine varusteineen oli siirretty klo 23.00 mennessä Latvan 
tasalle. 

 
10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli idästä 1 m/s. Lämpötila -14 astetta. 
 
11.30  Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Maunuvaaran joukkojen peräännyttyä on Latvan 

talon ja Maunuvaaran puhdistustyöt aloitettu. Pioneerikomppanian toimesta 
aloitetaan miinojen poistaminen tänään iltapäivällä. Tilanneilmoitukset 
15.3.1940 alkaen tehdään klo 10.00 ja 16.00. 

 
12.15 Vihollisen lentokone on lentänyt idästä, tullut matalalla Koistilan ja 

Maunuvaaran yläpuolelle ja sen jälkeen lensi noin 15 minuutin ajan Rastin 
yläpuolella, minkä jälkeen poistui itään. 
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15.00  Pataljoonan komentaja kapteeni Nurmela luovutti komentajan tehtävät 

luutnantti Kinnuselle. 
     
16.00  Tilanneilmoitus ”Ponteen”: ”Ryssän” lentokone on lentänyt klo 12.15 Koistilan 

ja Maunuvaaran yläpuolella, sekä noin 15 minuutin ajan risteillyt Rastin 
yläpuolella. Taisteluetuvartion korsut Maunuvaarassa, ynnä Maunuvaaran talo 
on perusteellisesti puhdistettu. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Lumipyry, tyyni. Lämpötila – 12 astetta. Lunta on 

satanut 4 mm. 
 

15.3.1940 11.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Miinakenttien merkitseminen ja miinanraivaus   
  jatkuu. 
 

11.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tuuli lounaasta 1 m/s. Lämpötila – 14 
astetta. Lumen paksuus 70 sm. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tuuli lounaasta 2 m/s. Lämpötila – 11 

astetta. 
 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Tie on puhdistettu miinoista ja hyökkäysvaunu-

esteet on raivattu pois. Konekiväärikomppania saapui Latvaan kello 14.50. Osa 
Esikuntakomppaniasta saapui Latvaan kello 12.45. Luutnantit Bjöklund ja 
Paimela ovat käyneet vihollisen kanssa neuvottelemassa Koistilassa kello 
15.30 – 16.30. 

 Vaikutelmani: ”Ryssä” on ruumiillisesti hyvinvoivan näköinen. Tulkkina esiintyi 
nuori inkeriläinen, avokatseinen ja iloinen sotilas. Toisetkin ympärillämme 
kerääntyneet 20 – 30 sotilasta paremmanpuolisesti puettuja, ei erityisen 
likaisia, iloisia, nuoria, noin 20 vaiheilla olevia poikia. Useimmat olivat 
Ukrainalaisia. Pirttimäen komentaja yliluutnantti Talegin oli oikein siististi 
pukeutunut, noin 28 – 30 vuotias, iloinen, hauskan näköinen sotilas. Käyttäytyi 
harvinaisen miellyttävästi. Lähetti terveisiä. Viholliset ovat pudistaneet tiet ja 
merkinneet miinakenttänsä eilisen ja tämän päivän aikana. K.o. yliluutnantin 
mukana oli politrukki Mankin. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”. 
 

16.3.1940 10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tuuli etelästä 1 m/s. Lämpötila – 15 astetta. 
 
 10.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Ei mitään ilmoitettavaa. 
 

16.00  Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pataljoonan kolmannen komppanian kaksi jouk-
kuetta on saapunut Latvaan klo 13.30. Toisesta komppaniasta toinen, kolmas 
ja neljäs joukkue sekä 2+3 ensimmäisestä joukkueesta. Majoittuivat tie 
ojelmuksen päähän kankaalle Latvan eteläpuolelle. Tulipatteri majoittui 
entisiin korsuihinsa.  

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tuuli lounaasta. Lämpötila – 9 astetta. 
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17.3.1940 10.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Ruumiita ”ryssät” eivät suostuneet luovuttamaa,  
  ennekuin huomenna kello kolmen jälkeen. Ei muuta ilmoitettavaa. 
 
 10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tuuli lännestä 1 m/s. Lämpötila -15 astetta. 
 

16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Kello 16.00 mennessä oli I pataljoona kokonai-
suudessaan Latvan tasalla. 

 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää kirkas, tuuli koillisesta 2 m/s. Lämpötila -8 astetta. 
 
 Ruumis on haettu Koistilasta.  
 

18.3.1940 10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli pohjoisesta 1 m/s. Lämpötila – 10  
  astetta. 
 
 10.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Ei mitään ilmoitettavaa. 
 

16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pirttimäessä käynyt, kaatuneita noutamaan 
lähetetty joukkue, ei löytänyt ”ryssän” ilmoittamaa kaatuneiden läjää. 
Sattumalta, suunnilleen niiltä tienoilta, missä ”ryssät” ilmoittivat kaatuneiden 
olevan, löydettiin ensimmäiseen komppaniaan kuuluneen Eino Hemmilän 
ruumis. 

 
19.3.1940 10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli lounaasta 3 m/s. Lämpötila – 8  
  astetta. 
 

Prikaatin komentaja, eversti Vuokko, vieraili pataljoonassa Latvassa kello 
10.45 – 14.00. 
 

16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli lounaasta 4 m/s. Lämpötila – 5 
astetta. 

 
16.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Pirttimäkeen komennettu kaatuneiden etsintä-

ryhmä löysi kaksi kaatunutta, Johannes Kukkolan konekiväärikomppaniasta ja 
Matti Niskasen ensimmäisestä komppaniasta. 

 
20.30 Puhelinsanoma ”Ponnesta”: Huomenna saavat komppaniat suljettuina, 

komppanian päällikön tai vastaavan upseerin johdolla retkeillä Saunajärvellä 
saakka tietä Rasti – Saunajärvi. 

 
20.3.1940 16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää melkein pilvinen, tuuli etelästä 2 m/s. Lämpötila  
  - 6 astetta. 
 

Pirttimäessä oli ruumiiden kokoamiskomennuskunta, joka löysi kaksi 
kaatunutta. Toinen oli ensimmäisestä komppaniasta ja toinen kuudennen 
komppanian konekiväärimies. Rastin – Sivakan väliltä otettiin sotasaaliiksi 28 
paria suksia, 28 kpl lapioita, 2 kpl kirveitä 11 kypärää, 3 rautakankia ja yksi 
keitin. (samovaari). 
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Tie Maunuvaaran ja Koistilan väliltä puhdistettiin miinoista. Kenttäkaapelia on 
koottu Koistilan – Rastin – Sivakan tieltä viisi kilometriä. 
 

21.3.1940 10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuli lounaasta 3 m/s. Lämpötila – 9  
  astetta. 
 

12.00 Tilanneilmoitus ”Ponteen”: Tie on aurattu väliltä Rasti – Latva.  
 
19.00 Sama ilmoitus ”Ponteen” klo 19.00. Pataljoonan kenttäjumalanpalvelus 

pidettiin Latvan pellolla. 
Koistilasta löydettiin ja purettiin 14 miinaa, joista yksi laukaistiin. Pirttimäestä 
löydettiin ensimmäisestä komppaniasta kaatunut alikersantti Kangas joka oli 
kotoisin Pudasjärveltä. 
 

22.3.1940  Pitkäperjantai. Yleinen ryyppypäivä. Majuri Veijola kävi pataljoonassa teveh- 
  timässä. Veijola siirtyi prikaatin komentajan viransijaiseksi.  
  Tie Latva – Rasti on liikennöitävässä kunnossa. 
 
23.3.1940 10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli koillisesta 1 m/s. Lämpötila – 7  
  astetta. Lunta on satanut 38 mm. 
 
  Luutnantti Koivunen lähti lomalle. 
 

16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen. Lämpötila – 5 astetta. Lumen paksuus 81 
sm. 

 
 Pirttimäestä löytyi viimeinenkin ensimmäisestä komppaniasta kaatunut 

sotamies Repola. 
 

24.3.1940 09.00 Pataljoonan esikunta muutti Latvasta Varastinvaaraan.  
 

12.00 Luutnantti Tuovinen otti vastaan pataljoonan komentajan tehtävät. 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli lännestä. Lämpötila – 7 astetta. 
 

25.3.1940  Ensimmäinen kokopäivä kevätaurinkoisessa Varastinvaaran eteläpuoleisessa  
  kamarissa. 
 

09.00 - 11.00 Maastontiedustelussa Raunioahon suunnassa ratsain luutnantti Tuovisen 
matkassa. Kaikki mahdolliset paikat on jo asutettu. 

 
10.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli kaakosta 2 m/s. Lämpötila – 8 

astetta. 
 
16.00 Sääilmoitus ”Ponteen”: Sää pilvinen, tuuli idästä, 1 m/s. Lämpötila – 6 astetta. 
 
 Adjutantti kävi Latvan maastossa poistamassa korsukartan pataljoonan 

majoituksesta. 
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26.3.1940  02.10 Puhelinsanoma ”Pohjasta”, mikä määräsi JR 25:n muuttamaan Latvasta Liek- 

saan. Miehistöllä lähtö autoilla klo 08.15. Kuormasto kello 12.00 Juurikka-
ahosta Tolkeen kautta Lieksaan. Nurmekseen saavuttiin kello 11.00, mistä 
jatkettiin edelleen kello 15.00. Lieksaan pataljoona saapui kello 17.00. Joukot 
majoittuivat seuraavasti: Esikuntakomppania majoittui yhteiskoululle, 
ensimmäinen komppania Sarkalaan, toinen komppania uudelle kansakoululle, 
kolmas komppania kunnan toimistoon ja Rautalan kansakoululle, koneki-
väärikomppania rukoushuoneelle. 

  
  

 
 
 
  
 
 
 

                                                             
 
 
 
 

  
  

 
 
   
 
 
   

  
  
 

  

 
 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
       



   
   
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
  

   
   

 
 
 

 
  

 
  
 

 
 


