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P 3548 
 
 

       I/KTR 9 
 
 

SOTAPÄIVÄKIRJA 
 
 

23.1.1940 – 24.4.1940 
 

 
Perustamisesta ja ajasta ennen Kuhmon rintamalle siirtymistä 

 
8.1.1939 12.00 OD:n ja sen yksiköiden, OF, OC, OH ja OJ perustaminen Oulussa. Aloitettiin 
  joukkojen varustaminen. 
 
9.10.1939 13.00 Yksiköt saivat hevoset ja ajoneuvot. 
 
11.10.1939 13.00 -16.00 Pohjois-Suomen läänin komentajan tarkastus kaikissa yksiköissä. 
 
12.10 12.45 Lähtö marssien Oulusta. OC majoittui Kempeleeseen, OD Oulunsalon Sirke- 
  lään, OH Kylänpään koululle ja OF Ervastin koululle. 
 
4.11.1939  Patteristo siirrettiin Turkuun. 
 
21.11.1939  Majuri Alholm ryhtyi hoitamaan patteriston komentajan tehtäviä.  
 
17.12.1939 -18.12.1939 Patteristo siirrettiin junakuljetuksella Turusta Hyrynsalmelle. Patteristo saapui  

Hyrynsalmelle 18.12.1939 klo 13.15. Tiedustelijat lähtivät Suomussalmelle 
välittömästi junan saapumisen jälkeen. Esikunta majoittui Hyrynsalmelle. 
 

Kuhmon rintamalle 
 
Seuraavat viikot patteristo toimi Suomussalmen rintamalla kunnes, 20.1.1939 
patteristo sai käskyn siirtyä Kuhmon rintamalle. Toinen patteri jäi Suomus-
salmelle ja kolmas ja ensimmäinen siirtyivät Kuhmoon. Lähtö Purasjokilinjalta 
klo 16.00. 
 

20.1.1940  Majoitustiedusteluun partio Viljakkalan johdolla. Lähtö heti. 
 

Kapteeni Nousiainen määrättiin patteriston komentajaksi ja majuri Alholm 
toimi divisioonan tykistökomentajana. 
 

10.50 Komentaja ilmoitti töpinälle, ettei voida lähteä käskettynä aikana, koska 
divisioonasta komennetut automme eivät ole vielä tulleet patteriston 
käyttöön. (Vain osa autoista oli kunnossa). 

 
21.1.1940 07.05  Pääosa autokolonnasta saapui perille Kuhmoon ja majoitettiin osittain ja ma- 

joitettiin niin sanotulle kolmentorpan aukiolla oleviin taloihin ja osittain sen 
pohjoispuoleiseen metsikköön. 
 

 08.30 Majuri Alholm ja kapteeni Nousiainen lähtivät III/KTR 9 komentajan luokse. 
 
23.1.1940  Ensimmäinen patteri lähti Kälkäsenjärvelle, jossa se alistettiin JR 27:lle. 
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30.1.1940 16.00 Käsky kolmannelle patterille lähettää jaos ensimmäiselle patterille, koska  
  siellä oli yksi tykki rikki ja yksi oli huonossa kunnossa. 
 
31.1.1940 01.30 Tapahtui edellä mainittujen tykkien lähtö vänrikki Viljakkalan johtamana. 
 
1.2.1940  Kolmas patteri sai käskyn lähteä Rajavaaraan, jossa se alistetaan JR 65:lle. 
 
2.2.1940 21.35 Kapteeni Nousiainen sai käskyn lähteä siirtämään kolmatta patteria ensimmäi- 
  sen patterin luokse Kälkäseen. 
 
3.2.1940  Kapteeni Nousiainen lähti. 
 

Kuhmoon jätettiin säähavaintoryhmään kaksikymmentä miestä ja auto-
korjaamo. 
 

5.2.1940 03.00 Tuli käsky asettaa kiinteä tulenjohtopaikka Alasenjärven saareen, missä sen on  
suoritettava hyökkäysvalmistelu Niskan ja Kannaksen maastoon, sekä auttaa 
osasto Hakasta kevyellä tulenjohtoryhmällä sen edessä. H-hetki patterin on 
saatava selville kolmannen patterin tulenjohtajan otettua yhteys majuri 
Hakaseen. 
 
Ensimmäisellä patterilla oli kiinteä tulenjohtopaikka Alasenjärven saaressa ja 
se määrättiin toistaiseksi sinne. Koska puhelinyhteys sinne ei ollut vielä valmis, 
yksi tulenjohtaja kolmannesta patterista määrättiin pitämään yhteyttä majuri 
Hakaseen 
 

07.35 Ilmeneviä maaleja alettiin ampua. Maalien kohteena oli osasto jalkaväkeä ja 
häiritsemisammuntaa suoritettiin Niskan ja Kannaksen maastoon. 

 
20.00 Luutnantti Seppävuori sai käskyn lähettää tulenjohtaja majuri Hakasen luokse 

radioryhmän kanssa. 
 

6.2.1940 00.10 Seppävuorelle käsky vetää puhelinyhteys saaresta majuri Hakasen komento- 
  paikkaan. 

Edellinen jäi täyttämättä, koska kaapelia ei ollut riittävästi käytettävissä. 
(Kolmas patteri oli sitä jättänyt maastoon Nurmeksentien varteen, koska ei 
ollut sitä ehtinyt kerätä kiireellisen lähdön vuoksi). 
 

03.10 Mittausryhmälle annettiin käsky lähteä jatkamaan mittausta Lammista majuri 
Hakasen komentopaikkaan. 

 
06.30-07.00 Suoritettiin ….(epäselvä sana) tykistön tulivalmistelu. 
 
10.35 Ilmoitus vänrikki Kuuselalta: Tie on hallussamme 500 metrin pituudelta. 

        
17.45 Ilmoitus samoin Kuuselalta, että patteri oli ampunut vihollisen patteria 

Kannaksen taloryhmän luona. 
 

7.2.1940  Hyökkäysvalmistelu klo 06.30 - 7.00. H-hetki on kello 07.00. 
 

13.20 Vänrikki Luukko ilmoitti, ettei jalkaväki ole saanut joukkoja niin paljon koolle, 
että olisi voinut hyökätä. Tykistön valmistelu muuttui sen vuoksi häirintäam-
munaksi. 

 
17.35 Käsky luutnantti Karttuselle vetää puhelinyhteys Luukon tulenjohtopaikalle. 
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8.2.1940 00.25 ”Myrsky” ilmoitti, että tykistövalmistelu 8.2 klo 06.30 – 07.00. H-hetki on  
  klo 07.00. 
 

20.55 Eversti Mäkiniemi ilmoitti: Tykistön valmistelu samoin kuin aiemmin. Tulen-
johtajat sopivat pataljoonan komentajan kanssa. ”Jamin” kranaatinheittimet 
on otettava mukaan tulisuunnitelmassa. 

 
08.13 Vänrikki Kuusela ilmoitti, että patteri oli ampunut tulivalmistelun ja klo 07.50 

jalkaväki alkoi valmistautua hyökkäykseen. Patterissa on nyt kuusi tykkiä. 
 
12.30 -13.00 Suoritettiin tykistön tulivalmistelu. 
 
13.50 Käsky luutnantti Seppävuorelle lähettää tulenjohtaja tiedustelemaan tulenjoh-

to mahdollisuuksia Loson – Niskavaaran maastoon, sekä asettaa patteri siihen 
kuntoon, että voi ampua Losoon. Tulenjohtajan on ilmoittauduttava kapteeni 
Airimolle 10.2.1940 klo 05.00. 

 
18.30 Patteri ampui kolme laukausta Saunajärven jäälle Luvelahteen kapteeni 

Lehvän pyynnöstä. 
 
18.44 Saapui puhelimella seuraa käsky: Tänä yönä kolme putkea Nousiaisesta 

Lutjaan. Huomispäivän perusteet kaikille putkille ammuntaa varten Luvelah-
teen. Huomispäivänä, tarkemmin käskettynä aikana, kaikkien Lutjan ja 
Kälkäsen putkien on ryhdyttävä ampumaan Kannaksen maastoon. Päätoiminta 
Luvelahdessa 11.2. on aamulla varhain. 

    Esikuntapäällikkö 
    Kapteeni Marttinen 
 
20.20 Käsky luutnantti Seppävuorelle: Kolme tykkiä mukaan ja tuliasema Lammista, 

mistä on kyettävä ampumaan Luvelahtea ja Kannasta. Ellei sellaisia löydy 
Lammista, niin sitten Lutjasta. Valmiina on oltava aamulla. Ammukset 114 
kranaattia ja 300 srapnellia. Luukko jää paikalleen, josta yhteys tuliasemaan. 
Nivalasta yhteys III/KTR 9:n toimesta. 

 
20.30 Käsky vänrikki Pääkköselle: Suoritettava mittaukset Seppävuoren tuliasemaan. 

Yhteys on otettava Seppävuoreen. 
 

10.2.1940 01.50 Seppävuori on ajamassa Lammin asemiin. 
 

07.20 Ilmoitus Seppävuorelta, ettei hän tykkirekien särkymisen vuoksi ole päässyt 
Lammiin. Palasi ensimmäisen tykkipatterin rekiä käyttäen entisiin asemiin 
lupaa kysymättä. 

 
18.15 Kolmas patteri oli asemissa Lutjassa ja yhteydet oli rakennettu ”Salamaan” ja 

”Naulaan”. 
 
21.15 - Vänrikki Kuusela käskynjaolla ”Ruutu 1:ssä”. Hänet määrättiin yhdistämään 

9.ptrin ja 1. ja 3. patterin koordinaatiot, sekä laatia tulikäsky tykistön tulival-
mistelua varten. Ammusmäärät Kannakselle 100 kranaatti ja 150 srapnellia. 
Luvelahteen sama määrä. 

 
11.2.1940 11.40 Vänrikki Kuusela ilmoitti: Suorittaessani tarkistusammuntaa Alasenjärven jääl- 

le 9.patterilla, kapteeni Sihvonen pyysi tulen siirtämistä lännemmäksi. Kun 
näin tehtiin, kaatui järven rannalla olevasta jalkaväkiryhmästä yksi mies ja 
toinen haavoittui. 
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12.18 Kapteeni Hirvalta saapui seuraava käsky: Lutjan ja Kälkäsen yksiköt valmis-
tautuvat suorittamaan huomisaamuna tulivalmistelun Kannakselle nykyisistä 
asemistaan. Aika annetaan myöhemmin. Valmistelu kestää yhden tunnin. 
”Tärskylle” edelleen ilmoitettava: 8. patteri suorittaa tänään ainakin tulenjoh-
tomittaukset hirsivarustuksen suuntaan, joka on Klemetistä noin 2,5 km itään. 
Tarpeen vaatiessa jalkaväen suoja annetaan Katajalammelle olevasta Ilomäen 
porukasta. 

 
12.35 ”Tärsky” sai edellisen käskyn. 
 
14.25 Kapteeni Hirvan käsky: Yöllä on ammuttava häiritsemistulta Kannakselle. 

”Kirnun” on oltava tavattavissa puhelimella.  
 
 800 kappaletta kranaatteja saapui I/KTR 9:lle 11 ja 12.2 välisenä yönä. ”Kirnu” 

säännöstelee a-tarvike kulutuksen. 
 
21.52 Saapui käsky kapteeni Hirvalta: Tulivalmistelu 12.2. Luvelahteen hyökkäys klo 

06.00. Valmisteluaika 05.15-06.00. Patterit: 8.ptri käyttää ammuksia 
valmisteluun 50 kranaattia ja saattoon 30 kranaattia ja 3.ptri valmisteluu 150 
kranaattia ja saattoon 100 kranaattia.  

 
 Kannas H on 06.00. Valmistelu 05.15-06.00. Ammukset: 9.ptri valmistelu 30 ja 

saatto 30 kranaattia. 1.ptri valmistelu 150 ja saatto 100 kranaattia. 
 
22.45 Käsky annettu kapteeni Lehvälle ja 1., 3. ja 9 patterien päälliköille.  
 

12.2.1940  Suorasuuntaustykit valmiina määrättynä aikana Kannakselle. 
 
23.34 Kapteeni Hirvalta saapui käsky: 1. patteri siirtyy tämän yön aikana (12/13.2) 

Rajavaaran tienhaaran maastoon tiedusteltuihin tuliasemiin, tehtävällä tukea 
Pirttijärvi – Kiekinjärvi – Salmi maaston puolustamista. Tehtävän suorittamista 
varten on otettava yhteys ”Isäntä-Kalleen”, jolle patteri alistetaan.  

 Kannaksen suunnassa olevat yhteydet on purettava. Rajavaarassa patteri 
yhdistyy ”Kupari” keskukseen. Puolustustehtävään käytetään srapnelleja ja 
välttämättömissä tapauksissa kranaatteja. Selvitys tulivalmiudesta on annet-
tava”Ansaan”. 

 Kannakselle ei voi huomenna ampua. 
 

13.2.1940 10.50 Vänrikki Kuusela sai patterin siirtymiskäskyn. 
 

15.43 Kapteeni Hirvalta käsky: 3. ja 9. patteri jatkavat Lutjassa. Yhteys jalkaväkeen 
on säilytettävä. Asetettava varmistus Kesselin suuntaan sopivaan maastokoh-
taan. Tiedustelu on ulotettava kahden kilometrin päähän samaan suuntaan. 

 
15.47 Annettiin käsky luutnantti Seppävuorelle. 
 
21.56 Käsky kapteeni Hirvalta: 13.2. tukee 1. ja 9. patteri hyökkäystä Kannakselle, 8. 

ja 3. hyökkäystä Luvelahdessa. Ammuksia saa käyttää: 1.patteri 100 kra-
naattia, 9.ptri 50 kranaattia. 8.ptri 100 kranaattia ja 3.ptri 100 kranaattia. 

 
22.10 Käskyn sai 1. patteri. 
 
22.15 Käskyn sai III/KTR 9 
 
22.22 Käskyn sai 3. ja 9 patteri. 
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15.2.1940 00.10 Käsky kapteeni Hirvalta: Luvelahdessa hyökkäys 14.2. klo 05.00. Valmisteluaika  
  kello 04.15 - 05.00.  

Ammukset: 
  8.ptri valmisteluun 100 ja saattoon 80 
  3.ptri valmisteluun 120 ja saattoon 80 
  9.ptri valmisteluun   50 ja saattoon 30 
  Kaikki kranaatteja. 
 

00.20 Annettiin käsky luutnantti Seppävuorelle. 
 
14.2.1940 -16.2.1940 Patteriston esikunta joutui olemaan alituisessa hälytysvalmiudessa, koska 

suuri vihollisen partio oli päässyt Kesselin ja Kälkäsen maastoon. 15.2 jou-
duttiin majoitusalueen vieressä kosketukseen vihollisen partion kanssa, jolloin 
vihollisia kaatui neljä ja 12 joutui vangiksemme. 

 Omista haavoittui vänrikki Ryhänen, joka kuoli 16.2.1940 sairaalassa. 16.2 
saatiin lisäksi vielä yksittäisiä vihollisia vangiksi, kaikkiaan 20 kappaletta. 

 
16.2.1940 Saapui ”Ansasta” seuraava käsky: Ensimmäisen patterin alistus ”Isäntä-

Kalleen” lakkaa heti. 
 I/KTR 9 -2.ptri, tukee Loson ja Reuhkan valtaamista ja alistetaan se tehtävän 

suorittamisen ajaksi osasto Mäkiniemelle. Tuliasema Vetkon Kälkäsen maas-
tossa. Ammuksia käytettävissä 200 kranaattia ja 200 srapnellia. 

 III/KRT 9 ryhmittyy uudelleen siten, että pystyy tukemaan Luvelahti – Klemetti 
maaston valtaamista, sekä tiedustelee ja valmistelee myös I/KTR 9:n käyttöä 
seuraavaan tehtävään. 4.er.ptri jatkaa valmistelujaan tukeakseen Luvelahden 
länsipuolella olevien asemien valtaamista. 

 Patteristo valmistautuu tukemaan Kannaksen valtaamista myöhemmässä 
vaiheessa. 

 
                           19.25 Annettiin käsky vänrikki Kuuselalle. 
 
                           19.30 Annettiin käsky luutnantti Seppävuorelle ajaa entisiin asemiinsa Kälkäsen 

rannalle. 
 
18.2.1940         15.00 Annettiin ensimmäiselle patterille käsky ampua häirintätulta Reuhkaan ja 

Losoon silloin  kun vihollisen lentokoneet eivät ole päällä. (”Ruudun” 
pyynnöstä).  

 
20.2.1940         11.10 Käsky Hirvalta ”Ansasta”: I/KTR 9 tiedustelee tuliasemat yhdelle patterille Käl- 
 käsenjärven itäpäästä, niin että patteri pystyy ampumaan Kuusijokilinjalle 

Riihivaaraan, sekä suorittaa tiedustelun tuliasemalle. Tiedustelun tuloksen on 
viipymättä ilmoitettava ”Ansa 2:een” 

 
                           11.40 Käsky annettiin luutnantti Seppävuorelle, tulokset klo 16.00 mennessä. 
 
                           11.50 Viestiupseeri, käsky purkaa yhteys ”Salama” Lutja. 
 
                           20.00 Käsky kolmannen patterin siirtämisestä Kälkäsen ja Silmälammen väliseen 

maastoon, tuliasemana Kuusijokilinja Riihivaarassa. 
 
21.2.1940        22.30 Luutnantti Seppävuorelle: Kolmas patteri valmistelee sulun tielle sille kohdalle 

ja tilapäiset sulut sillan molemmille puolille. 
  
 Hyökkäystä odotetaan yöllä klo 00.30. Vihollinen on yrittänyt hyökätä 

aiemmin Kuusijoki j-kohdalla, joten on valmistauduttava ensisijaisesti siihen. 
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 Elleivät majuri Hyvärisen asemat pidä, patteri siirtyy entisiin asemiinsa Kälkä-

sen rannalle. 
 

22.57 Käsky ensimmäiselle patterille: Ammuttava häiritsemisammuntaa Renkkaan ja 
Losoon. Reuhkassa ollut suorasuuntaustykki on tuotava heti ammunnan 
suoritettuaan patterinsa tuliasemaan. 

 
22.2.1940 11.05 ”Ruutu” pyysi tulta Hiilikkoon 200x200 alueelle, jossa on nähty vihollisen auto- 

ja ja miehiä. Kapustaisen lammen länsipäässä samoin on nähty ”ryssiä”. 
Kolmannen patterin on ammuttava näihin maaleihin häiritsemisammuntaa. 
 

23.2.1940 11.35 Hirvalta käsky: ”Hiilikko 3” (Reuhkassa), tien etäpuolella on mökki, josta 30  
metriä länteen ja tietä 100 metriä pohjoiseen komentokorsu. Patterin on 
tiedusteltava sen paikka ja ammuttava suorasuuntausmenetelmällä. 
 

 11.45 Vänrikki Kuusela sai käskyn. 
 
24.2.1940 09.30 Käsky luutnantti Seppävuorelle: Tiedusteltava läheltä uudet asemat, joista voi  

ampua Losoon ja Reuhkaan. Tulokset kello 12.00 mennessä ”Runko 1:een”. 
Tulenjohtaja on lähetettävä vänrikki Kuuselan luo Losoon. 
Patteri mittaa ”Salamasta” ”Hattaraan”, josta mittausupseeri. Käsky klo 10.00. 
 

 10.30 Käsky: Kolmas patteri ajaa heti tiedustelun jälkeen uusiin asemiin. 
 

10.40 Käsky vänrikki Kuuselalle johtaa kolmannen patterin tulta ja tarkistusam-
muntaa. 

 
11.00 Divisioonan käsky lähettää suorasuuntaustykki Reuhkaan. Kuuselan on otet-

tava yhteys kapteeni Airimoon. 
 
16.00 Käsky ”Ansalta”: Kolmas patteri ei muuta asemiaan, entinen tehtävä. 
 Ensimmäisestä patterista yhden tykin miehistö rekineen + 30 kranaattia Käh- 
 kölään, jossa saavat korjatun tykkinsä ja 60 kranaattia. Tehtävänä on 

suorasuuntausammunta Luvelahdessa. (Kapteeni Murole). 
 

26.2.1940 11.45 Käsky kapteeni Hirvalta tiedustella suorasuuntaustykin ampumamahdollisuu- 
det Kannakselle idästä päin ja Saunasaaresta. Tiedusteluun lähetettiin vänrikki 
Paulamäki. (Liite peitepiirros Kannakselta). 
 

27.2.1940 20.00  Käsky kapteeni Hirvalta: Kaksi tykkiä suorasuuntausasemiin Kannaksen poh- 
joispuolelle, yksi tykki Saunasaareen. Lososta vapauduttuaan tykki on siir-
rettävä Niskan asemaan. 
 

 20.10 Vänrikki Kuuselalle käsky edellisestä. 
 

20.18 Luutnantti Seppävuorelle käsky komentaa yhden tykin miehistö ensimmäiseen 
patteriin. 

 
28.2.1940 03.00 Vänrikki Kuusela ilmoitti, ettei ole varmaa saadaanko Loson tykki ajoissa val- 

miiksi, koska ainoa paikka josta voidaan ampua, on vailla jalkaväen miehitystä. 
Toiset tykit lähtevät liikkeelle klo 24.00. 
 

18.30 Käsky vänrikki Kuuselalle ottaa Saunasaaresta tykki ja lähettää se Losoon, 
koska siellä oleva entinen tykki on rikkoontunut. 

 



     7/8 
 
 

29.2.1940 13.45 Käsky kapteeni Hirvalta: Kannakselta yksi tykki Luvelahteen Nivalan kautta.  
  Mukaan 300 kranaattia. 
 
 14.05  Käsky vänrikki Kuuselalle. 
 
1.3.1940 08.10 ”Ruutu” ilmoitti: ”Padan” ilmoituksen mukaan Kylmäjärven itäpäässä on vi- 
  hollisen tulenjohtopaikka, ehkä tykkikin. 
 

08.14 Käsky luutnantti Seppävuorelle ottaa yhteys ”Pataan” ja lähettää tulenjohtaja 
Kylmäjärvelle. 

 
09.10 Käsky vänrikki Pääkköselle: Lähdettävä klo 12.00 kolmanteen patteriin ja 

mitattava sieltä Kylmäjärven tulenjohtopaikalle. 
 
16.30 ”Jokeri” ilmoitti vihollisen hyökkäävän Riihivaarassa. 
 

2.3.1940  Käsky kapteeni Hirvalta: Kannakselle on valmisteltava kaksi uutta tykkiasemaa. 
 
3.3.1940 18.30 Käsky luutnantti Seppävuorelle tiedustella uudet asemat taaempaa. 
 
 18.55 Käsky kapteeni Hirvalta: Loson toinen tykki siirtyy heti Saunasaareen. 
 
 19.00 Käsky siirrosta …. epäselvä sana. 
 
 19.30 Saapui ilmoitus, että Luvelahdesta saapuu yön aikana tykki Kannakselle. 
 
4.3.1940  Käsky kapteeni Hirvalta: Saunasaaren tykin on ammuttava sopivia maaleja. 
 

14.45 Käsky luutnantti Seppävuorelle, että on lähetettävä asemaryhmä tieduste-
lemaan Kälkäsenjärven itäpäästä asemat, joihin on ajettava klo 19.00, ellei 
toisin käsketä. 

 
5.2.1940  Ilmoitus ”Ansasta”: Yksi LK (Lyhyt kanuuna) saapuu Kannakselle vänrikki Kuu- 
  selan alaisuuteen yön kuluessa. Sen on oltava asemissa aamulla. 
 
6.2.1940 09.05 Ilmoitus ”Ansasta”: Kolme heitintä saapuu Kannakselle. Vänrikki Kuuselan on  

otettava yhteys niihin, laadittava suunnitelma ampumisesta läpimurtokohtaan 
syvälle ja saattaa sen jälkeen, mikäli se on mahdollista. 
 

 17.05 Vänrikki Pääkkönen ilmoittautui asemien tiedustelumatkalta Lutjalta. Peitete- 
  piirros lähetettiin luutnantti Seppävuorelle. 
 
7.3.1940 14.00  Vänrikki Kuusela ilmoitti, että vänrikki Sahlan kaatui lentokoneesta ammutusta  
  konekiväärin luodista. 
 
 07.10 Kapteeni Hirvalta saapui seuraava käsky:  

1. Kannaksen länsipuolelle jätetään yksi LK, tehtävänä ampua hyvin harva-
kseen hävitystulta. Laulajainen järjestää ammukset. 
2. Saunasaaresta ruotsalainen siirtyy tämä yönä ”Hattaraan”. (3.ptriin). 
3. Kannaksen länsipuolelta kaksi ruotsalaista siirtyvät patterin päällikön 
johdolla Luvelahteen, missä ilmoittautuvat ”Ruotsiin”. 
 

18.50 Käsky vänrikki Kuuselalle. Kaikki ensimmäisen patterin yhteydet purettiin. 
”Hattara” on yhdistetty suoraan ”Runkoon”. 

 



     8/8 
 
 

8.3.1940 06.30 Vänrikki Kuusela ilmoitti olevansa perillä Luvelahdessa, jossa suorittaa  
  tiedustelut tämän päivän kuluessa. 
 

13.00 Käsky kapteeni Hirvalta tiedustella asemat II/KTR 9:ää varten, ensin kolman-
nen patterin tasalta, sitten Kälkäsenjärven länsipäästä ja Lutjan maastosta. 

 Tiedustelemaan lähetettiin vänrikki Pääkkönen ja Paulamäki. 
 

12.3.1940 10.40 Käsky Seppävuorelle: Yhteys ”Valttiin” Löytövaarassa jossa on tiedusteltava  
  tulenjohtomahdollisuudet Löytöjärven maastoon ja siitä itään tietä pitkin. 
 
 15.40 ”Koukku” ilmoitti, että Löytöjärven jäällä on kaksi hyökkäysvaunua. Järjestet- 

tävä pysyvä tulenjohtopaikka siten, että kyetään ampumaan Löytöjärvelle ja 
sen rannoille. Käsky tästä on annettava Seppävuorelle. 
 

13.3.1940 10.07 ”Uhkalta” saapui puhelinsanoma, jossa ilmoitettiin rauhan sopimuksesta ja  
  vihollisuuksien lopettamisesta klo 11.00. 
 
22.3.1940 07.00 Patteriston hevoset lähtivät marssimaan uuteen majoituspaikkaan Sotka- 
  moon. 
 

11.08 Lähtö autoilla uuteen majoituspaikkaan Sotkamoon. Patteriston esikunta 
majoittui Sopalaan ja ensimmäinen ja kolmas patteri Juholan kylään. Perille 
saavuttiin klo 16.00. 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
      

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
  
  
     
 
 
      

  


